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 “Rights are won only by those who make their voices heard”. 

 Harvey Milk 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a democracia direta como um direito 

fundamental da quarta dimensão, cuja prestação e cumprimento, assim como no caso dos 

demais direitos fundamentais conquistados pelo homem, também é exigível do Estado.  

No Brasil, o dever de garantia dos direitos fundamentais da população hipossuficiente é de 

responsabilidade da Defensoria Pública. Assim, considerando as funções da Defensoria e a 

situação de exclusão social de seus atendidos, foi analisado, sob uma perspectiva teórico-

legal, se no caso da Defensoria Pública do Estado São Paulo, o procedimento adotado nos 

seus Ciclos de Conferências é eficaz para garantir a participação democrática de forma direta, 

e consequentemente, o exercício de cidadania. 

Para a confirmação dessa assertiva, se fez necessário entender a evolução histórica da 

Defensoria Pública e o seu papel dentro do sistema de justiça brasileiro, assim a evolução da 

teoria dos direitos fundamentais e do Estado de Direito, de modo a conceber a democracia 

direta como direito da quarta dimensão. 

 Por fim, ficou constatado que, do ponto de vista teórico, a existência de um espaço como 

o dos Ciclos de Conferências é um meio ideal de concretização da participação democrática 

direta, que enquanto direito fundamental da quarta dimensão, é indissociável e necessária ao 

exercício da cidadania. Ademais, viu-se que, no Brasil, a Defensoria Pública serve como 

expressão do compromisso do Estado Social com a garantia de igualdade material, sendo a 

participação popular no âmbito institucional a evidência da expansão da cidadania e da 

governança  democrática para além da esfera da vida política. 

 

Palavras-chave: Direito Constitucional. Direitos fundamentais. Defensoria Pública. 

Democracia Direta. Cidadania.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The following presentation is meant to show direct democracy as a fundamental right 

of the fourth dimension, whose performance and fulfillment, as well as in the case of other 

fundamental rights conquered by man, is also required of the State. 

In Brazil, the Public Defender's Office is in charge of guaranteeing the fundamental 

rights the people in need. Thus, considering the functions of the Public Defender's Office and 

the situation of social exclusion of those who seek its services, it was analyzed, from a 

theoretical-legal perspective, whether in the case of the Public Defender's Office of the State 

of São Paulo, the procedure adopted in its Conference Cycles is effective to ensure democratic 

participation in a direct way, and consequently, the exercise of citizenship. 

In order to confirm this assertion, it was necessary to understand the historical 

evolution of the Public Defender's Office and its role within the Brazilian justice system, as 

well as the evolution of the theory of fundamental rights and the rule of law, in order to 

conceive of direct democracy as right of the fourth dimension. 

 Finally, it was observed that, from a theoretical point of view, the existence of a 

space such as the Conference Cycles is an ideal means of achieving direct democratic 

participation, which as a fundamental right of the fourth dimension is inseparable and 

necessary for the exercise of citizenship. In addition, it has been seen that in Brazil, the Public 

Defender's Office serves as an expression of the commitment of the Social State with the 

guarantee of material equality, and the popular participation in the institutional sphere is 

evidence of the expansion of citizenship and democratic governance beyond the sphere of 

political life 

 

Key-words: Constitutional Law. Fundamental rights. Public Defender's Office. 

Direct democracy. Citzenship.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988, no caput de seu artigo 134
1
, revela quais são as 

funções e prerrogativas atribuídas à Defensoria Pública. Destaca-se que, na qualidade de 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, lhe cabe a orientação 

jurídica e a promoção dos direitos humanos dos cidadãos necessitados, além de defender nas 

esferas judicial e extrajudicial os seus direitos individuais e coletivos, tudo de forma gratuita. 

O mesmo artigo, em seu parágrafo segundo, ainda garante à Defensoria, nos limites do seu 

dever de atuação, autonomia de caráter tanto funcional quanto administrativo. O texto do 

dispositivo constitucional também afirma que a atuação da Defensoria Pública serve como 

expressão e instrumento do regime democrático.  

Em agosto de 2004, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 

3.022-1/RS, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimentos importantes acerca da interpretação das funções constitucionais designadas 

para a Defensoria Pública nos estados-membros da Federação. O acórdão desta ADI, proposta 

pelo Procurador-Geral da República (à época, Cláudio Lemos Fonteles),  afastou a presunção 

                                                 
1
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 1988.  

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.  

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. 

§ 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.                      

§ 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 .                                  

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. 

§ 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.          

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm#art5lxxiv
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de inconstitucionalidade do texto do art. 45 da Constituição do Estado do Rio Grande Sul 
2
, 

mas a reconheceu para a alínea "a" do Anexo II da Lei Complementar gaúcha de nº. 

10.194/94 (que descrevia uma das funções do cargo do defensor público estadual)
3
.  

No entendimento de Fontelles, referidos dispositivos representavam redução das 

atribuições da Defensoria Pública daquele Estado apenas à função de prestar assistência 

jurídica integral aos que comprovassem insuficiência de recursos, além de importarem em 

violação aos textos do art. 134 cc. art. 5º, LXXIV
4
, ambos da Constituição Federal, visto que, 

em sua essência, restringiam a autonomia da Defensoria Pública Estadual.  

Sobre este caso, cumpre destacar alguns pontos contidos no voto do Ministro relator 

Joaquim Barbosa quanto ao papel e atribuições da Defensoria Pública. O STF foi assertivo 

sobre a função clássica da Defensoria, que é a de prestar assistência jurídica integral e gratuita 

aos mais necessitados
5
, mas não se limitou a essa definição. De igual maneira, ficou 

esclarecido que a Defensoria Pública tem como finalidade garantir a democratização do 

acesso à justiça, sendo a assistência jurídica um direito fundamental
6
. 

                                                 
2
BRASIL. Rio Grande do Sul. Constituição Estadual (1989). Porto Alegre. Assembleia Legislativa do 

Estado do Rio Grande do Sul: 1989. 

Art. 45. O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato praticado no exercício 

regular de suas funções terá direito à assistência judiciária do Estado.   
3
 BRASIL. Rio Grande do Sul. Lei Complementar n. 10.194/94.Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio Grande do Sul: 1994.  

 Prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma da lei, bem como assistir, 

judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato praticado em razão do exercício de suas 

atribuições funcionais; as funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive, 

contra as pessoas jurídicas de Direito Público.  
4
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

Art. 5º - LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. 
5
 "O Art. 134 da Constituição Federal é claro ao restringir a finalidade institucional da Defensoria 

Pública à orientação jurídica e defesa dos necessitados (...) o qual impõe ao Estado o dever de prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". BRASIL. 

Supremo Tribunal Federal. Voto do Ministro relator Joaquim Barbosa no acórdão da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n.3.022-1/RS. Relator: BARBOSA, Joaquim. Publicado no DJ de 04-03-2005. 

p. 96-115. Inteiro teor disponível em <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/767875/acao-direta-

de-inconstitucionalidade-adi-3022-rs?ref=serp> Acessado em 12-10-2018. p. 1. 
6
 "A atribuição de quaisquer outras atribuições à Defensoria tende a desvirtuar sua missão vinculada à 

concretização de um direito fundamental específico, cujo fim último é a democratização do acesso à 

justiça (...) a não reprodução exata do sistema institucional previsto na Carta Magna importa o risco 

objetivo de não-concretização adequada (conforme os parâmetros da CF/88) do direito fundamental à 

assistência jurídica". BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Voto do Ministro relator Joaquim Barbosa 

no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.3.022-1/RS. Relator: BARBOSA, Joaquim. 

Publicado no DJ de 04-03-2005. p. 96-115. Inteiro teor disponível em 

<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/767875/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-3022-

rs?ref=serp> Acesso em 12-10-2018. p. 5. 
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Em Ação Direta de Constitucionalidade diversa, nº. 2.903-7/PB de 01/12/2005, 

proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos — ANADEP, e cujo relator fora 

o Ministro Celso de Mello, teve-se a finalidade de questionar constitucionalidade da Lei 

Complementar nº 48/03 do Estado da Paraíba
7
, que deu nova redação para a Lei 

Complementar nº 39/02 daquele Estado.  

A ANADEP sustentou que os artigos revogados pela Lei Complementar objeto da 

ADI
8
 representavam inobservância ao art. 134 da Constituição, pois além de usurparem a 

separação de poderes, limitavam a atuação da Defensoria Pública de modo a retirar-lhe sua 

autonomia funcional, desviando assim o caráter da instituição, que segundo a própria Magna 

Carta, exerce função essencial à justiça. Ocorre que a ADI nº. 2.903-7/PB foi julgada 

procedente em sua integralidade para atender às alegações da ANADEP, além de estipular de 

maneira concisa quais os deveres e limites de atuação da Defensoria Pública nos Estados. 

Ao proferir seu voto, o Min. Relator  Celso de Mello declarou a essencialidade da 

existência da Defensoria Pública Estadual, no sentido de ser esta a instituição responsável 

pela proteção dos direitos e liberdades das pessoas carentes e necessitadas, vítimas de 

reiterado processo de exclusão social e jurídica
9
. O voto ainda enaltece a importância de uma 

                                                 
7
 BRASIL. Paraíba.  Lei Complementar n. 48/03 .Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba: 2003.   

Art. 1º  -  Os artigos 10 e 16 da Lei Complementar nº 39, de 15/03/2002, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 10 - A Defensoria Pública Geral é dirigida pelo Defensor Público Geral, nomeado juntamente 

com o Defensor Público Geral Adjunto, pelo Governador do Estado. 

Art. 16 - A Corregedoria da Defensoria Pública é órgão de fiscalização, disciplinamento e orientação 

das atividades funcionais dos integrantes de carreira e dirigida pelo corregedor Geral, nomeado pelo 

Governador do Estado".  

Art.2º - Ficam revogados o inciso IV do art. 27 e o art. 95 da Lei Complementar nº 39 de 15 de março 

de 2002, e demais disposições em contrário; 

Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  
8
 BRASIL. Paraíba.  Lei Complementar n. 48/03 .Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba: 2003. 

Art. 27 - São atribuições do Conselho Superior (...): 

IV - eleger, a partir do segundo mandato, o Defensor-Público Geral, o Defensor Público-Geral 

Adjunto e o Corregedor da Defensoria Pública dentre os Defensores Públicos Especiais, para a 

nomeação pelo Governador do Estado. 

Art. 95 - O Governador do Estado, no prazo de trinta (30) dias contados da publicação desta lei, 

nomeará o Defensor-Público Geral, o Defensor Público-Geral Adjunto e o Corregedor Geral, dentre 

Defensores Públicos Especiais, para mandato especial de dois anos. 
9
 "A Defensoria Pública, enquanto instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

qualifica-se como instrumento de concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as 

pessoas carentes e necessitadas. É por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não deve) ser 

tratada de modo inconsequente pelo Poder Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas 

– carentes e desassistidas –, que sofrem inaceitável processo de exclusão jurídica e social, depende da 

adequada organização e da efetiva institucionalização desse órgão do Estado. De nada valerão os 

direitos e de nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os fundamentos em que eles se 

apoiam – além de desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos por particulares – também 
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instituição como Defensoria Pública ante a realidade da sociedade brasileira e do aparelho 

judiciário do Estado
10

.  

Ao conjugarmos o entendimento de ambos os julgados referidos acima, podemos 

enxergar certa interpretação jurisprudencial no que diz respeito às funções e ao caráter 

primordial da existência da Defensoria Pública nos Estados, que além de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos mais necessitados, também se compromete com a viabilização 

e democratização do acesso à justiça por parte dessa população, e com a concretização de seus 

direitos fundamentais.  

Diante de tamanha responsabilidade que recai sobre a Defensoria Pública, é mister 

questionar quais os meios mais adequados dos quais a instituição pode se valer para perseguir 

o cumprimento de tais atribuições. Porém, tendo em vista a potencialidade de expansão e 

aprofundamento que esta asserção apresenta, é imperioso que se faça um recorte acerca da 

questões que serão desenvolvidas dentro desta temática. 

Assim sendo, o presente trabalho se aterá a analisar a atuação da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo  (organizada neste Estado pela Lei Complementar nº 988/06, que no 

seu art. 5º, incisos I a V, delimitou as funções da instituição
11

) no âmbito dos Ciclos de 

                                                                                                                                                         
deixarem de contar com o suporte e o apoio de um aparato institucional, como aquele proporcionado 

pela Defensoria Pública, cuja função precípua, por efeito de sua própria vocação constitucional (...), 

consiste em dar efetividade e expressão concreta, inclusive mediante acesso do lesado à jurisdição do 

Estado, a esses mesmos direitos, quando titularizados por pessoas necessitadas, que são as reais 

destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no art. 

134, ambos da CR. Direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica como fator de 

viabilização dos demais direitos e liberdades – direito essencial que assiste a qualquer pessoa, 

especialmente àquelas que nada têm e de que tudo necessitam". BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 

Voto do Ministro Celso de Mello no acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.2.903-7/PB. 

Relator: MELLO, Celso de. Publicado no DJe de 19-09-2008. p. 134. Inteiro teor disponível em < 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14735256/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-2903-

pb/inteiro-teor-103120985?ref=juris-tabs> Acessado em 12-10-2018. p. 2. 
10

 "Significativa importância de que se reveste, em nosso sistema normativo, e nos planos jurídico, 

político e social, a Defensoria Pública, elevada à dignidade constitucional de instituição permanente, 

essencial à função jurisdicional do Estado, e reconhecida como instrumento vital à orientação jurídica 

e à defesa das pessoas desassistidas e necessitadas". Ibid, p. 7.  
11

 BRASIL. São Paulo. Lei Complementar nº 988, de 09 de janeiro de 2006. Organiza a Defensoria 

Pública do Estado, institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado. Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

Artigo 5º - São atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, dentre outras: 

I - prestar aos necessitados orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 

II - informar, conscientizar e motivar a população carente, inclusive por intermédio dos diferentes 

meios de comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais; 

III - representar em juízo os necessitados, na tutela de seus interesses individuais ou coletivos, no 

âmbito civil ou criminal, perante os órgãos jurisdicionais do Estado e em todas as instâncias, inclusive 

os Tribunais Superiores; 

IV - manter comissões permanentes para formular e acompanhar propostas de elaboração, revisão e 
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Conferências, de modo a observar se a execução dos procedimentos adotados nos Ciclos é 

eficaz para garantir à população carente, público alvo e razão de ser da Defensoria Pública, a 

concretização e eficácia de seus direitos fundamentais de quarta dimensão, mais 

especificamente, o direito à democracia direta
12

.  

Diante dessa premissa, é necessário que adentremos em alguns tópicos para o regular 

desenvolvimento do tema, quais sejam: (I) entender o histórico de evolução da Defensoria 

Pública e o papel que a instituição exerce dentro do sistema de justiça brasileiro, bem como as 

características e realidades da população que faz uso de seus serviços; (II) analisar o 

desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais (e as suas principais características), em 

paralelo com a forma de organização e funcionamento do Estado para demonstrar a sua 

obrigação de, por meio da Defensoria, garantir a participação democrática à população 

hipossuficiente; (III) estudar a democracia enquanto forma de governo, enquanto direito 

fundamental da quarta dimensão e a sua relação com o exercício da cidadania e com a teoria 

dos direitos fundamentais; e (IV) analisar as disposições teórico-legais sobre os Ciclos de 

Conferências realizados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, assim como 

averiguar se o ambiente dos Ciclos é propício à participação democrática e exercício da 

cidadania.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
atualização legislativa; 

V - prestar atendimento interdisciplinar; (...).  
12

 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: Uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 12. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 512 p. 

(p. 50-51). 
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2. A DEFENSORIA PÚBLICA  

 

O estabelecimento da Defensoria Pública enquanto instituição autônoma e 

independente, dotada de todas as funções e prerrogativas tais quais lhes são conferidas pelo 

ordenamento jurídico atual, é um fato histórico extremamente recente e relevante, que se 

afigura como sendo um dos pontos de partida necessários à evolução da maneira pela qual a 

população hipossuficiente, público alvo da Defensoria Pública, pode ter acesso efetivo ao 

exercício de seus direitos fundamentais
13

.  

Se hoje a Defensoria Pública encontra consagração constitucional e 

infraconstitucional que lhe garante o status de instituição dotada de autonomia administrativa, 

funcional e financeira, consigna-se ser este o resultado não apenas de um progresso 

doutrinário e legislativo, mas de igual maneira, diz respeito a um avanço do 

constitucionalismo e  da forma de organização e funcionamento do Estado de modo a 

outorgar-lhe tais atribuições. É também uma conjuntura de acontecimentos internos que 

culminou no surgimento da Defensoria Pública no Brasil
14

 como sendo a instituição estatal 

encarregada de cumprir com a missão constitucional de promover os direitos fundamentais 

concernentes à população carente.  

O presente capítulo tem por escopo verificar os marcos históricos que foram mais 

expressivos para o desenvolvimento e consolidação desta instituição tão valiosa e essencial 

em nosso ordenamento jurídico. De igual maneira, será verificada a realidade de desamparo e 

exclusão social enfrentada por aqueles que perfazem o público alvo do atendimento da 

Defensoria Pública, fato este que deve ser observado quando da adoção de suas diretrizes de 

atuação.  

                                                 
13

 “A Defensoria Pública, como instituição, sofreu diversas modificações ao longo do tempo, 

evoluindo com a democracia e o constitucionalismo brasileiros, superando ideias ultrapassadas de 

“grande escritório de advogados dos pobres”, passando a ser vista como instrumento de efetivação da 

cidadania, dos direitos humanos e do próprio Estado Democrático de Direito”. ALVES, Cleber 

Francisco; PEREIRA FILHO, Ricardo de Mattos. Considerações acerca da natureza jurídica da 

Defensoria Pública. In: RUGGERI RÉ, Aluísio Iunes Monti (Org.). Temas Aprofundados da 

Defensoria Pública. 2. ed. v. 2. São Paulo: Juspodivm, 2014, p. 57.  
14

 "A garantia de assistência jurídica historicamente esteve presente em nosso ordenamento jurídico, 

tendo o Estado avocado para si, já na primeira metade do século XX, a condição de principal 

responsável pela prestação do serviço. Assim, percebe-se que a institucionalização da Defensoria 

Pública com a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi uma consequência de diversas opções 

feitas no decorrer de nossa história". CHIARETI, Daniel. Breve histórico da assistência jurídica no 

Brasil e o atual papel institucional da Defensoria Pública da União. In: RUGGERI RÉ, Aluísio 

Iunes Monti (Org.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. v. 2. São Paulo: Juspodivm, 

2014, p. 208-209.  
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Cumpre dizer que, para o desenvolvimento da proposta deste trabalho, também é de 

extrema relevância  analisar a evolução do Estado de Direito e dos direitos fundamentais, para 

se ter certeza dos motivos pelos quais é dever do Estado, por meio da Defensoria Pública, 

garantir a efetivação dos direitos fundamentais da população hipossuficiente que busca seus 

serviços, com especial atenção para a democracia direta como direito fundamental de quarta 

dimensão. Capítulo a parte ficará responsável por este ofício. 

 

2.1 Breve panorama histórico antecedente à Constituição Federal de 1988 e o paradigma            

      da assistência judiciária 

 

No Brasil Colônia, a assistência judiciária conferida pelo Estado à população 

necessitada baseava-se única e tão somente no aspecto financeiro e processual da questão: as 

Ordenações Filipinas, sancionadas por Filipe I em 1595, previam a isenção de custas judiciais 

para impetração do "aggravo", e livravam os presos pobres do pagamento dos feitos em que 

fossem condenados. O mesmo diploma legal determinava o patrocínio gratuito dos 

"miseráveis" nas causas cíveis e criminais
15

. E foi nestes termos que por muito tempo 

consistiu o que era a então assistência judiciária prestada pelo Estado brasileiro, marcada por 

um viés meramente processual e concentrada na concessão de gratuidade em prol da 

possibilidade de postulação ou defesa em juízo. Era utilizado como critério definidor a 

hipossuficiência econômica para determinar quem se valeria do referido benefício.  

Em considerável avanço cronológico, ao final do século XIX, há o advento do 

Decreto nº 130 de 14 de novembro de 1890, que provavelmente foi o ponto de partida mais 

decisivo no que diz respeito ao desenvolvimento de uma assistência ampla e organizada, 

ainda que neste momento fosse mantido o seu caráter puramente judiciário. Referido decreto, 

dentre outras medidas, ao organizar a justiça no Distrito Federal (que à época, se alocava no 

território que hoje corresponde ao município do Rio de Janeiro), conferiu autorização ao 

Ministro da Justiça para a criação de uma "comissão de patrocínio aos pobres no crime e no 

cível".
16

 Ato contínuo, o Decreto nº 2.457 de 08 de fevereiro de 1897 foi responsável por 

viabilizar a execução deste comando ao estruturar a assistência judiciária prestada no Distrito 

                                                 
15

 ESTEVES, Diogo; SILVA, Franklyn Roger Alves. Princípios Institucionais da Defensoria 

Pública: De acordo com a EC 74/2013 (Defensoria Pública da União). Rio de Janeiro: Forense, 

2014. p.1 
16

 Ibid., p. 3-5. 
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Federal, que ainda só era concedida sob o modelo de patrocínio gratuito aos pobres, para fins 

de ingresso com demandas no Poder Judiciário
17

. 

Existia, inclusive, um procedimento judicial específico antes que se concedesse a 

assistência judiciária. Era necessário o encaminhamento de petição ao juiz que seria o 

competente para o julgamento da causa, devidamente instruída das provas que demonstrassem 

a situação de pobreza do requerente. O pleito era então submetido à análise do órgão chamado 

de "Assistência Judiciária do Distrito Federal" para a emissão de um parecer sobre o caso. 

Então, sobreveria decisão judicial sobre eventual procedência do pedido, a qual não poderia 

ser atacada por recurso de qualquer natureza. Em caso de deferimento, era garantida 

gratuidade na prestação de todos os serviços necessários à defesa em juízo, com a isenção 

completa de taxas, custas e despesas de qualquer espécie
18

.  

Ambos os decretos mencionados acima são contemporâneos à forma republicana de 

governo que recentemente havia chegado ao Brasil. Em paralelo, tanto o processo de 

positivação dos direitos fundamentais quanto o surgimento e transformação do moderno 

Estado constitucional já haviam passado por grandes avanços, sendo necessário que, em 

capítulo específico, tracemos a relação existente entre a positivação gradativa dos direitos 

fundamentais e a limitação e imposições geradas ao poder público como consequente 

evolução da forma de organização do Estado
19

.  

Como se vê, até então a assistência jurídica nunca havia sido objeto de consideração 

do constituinte brasileiro. A Carta Política de 1934, em seu artigo 113, nº 32
20

, foi a primeira 

a cuidar do assunto. Tal dispositivo determinou a criação de órgãos estatais que visassem a 

garantia da isenção emolumentos, custas, taxas e selos aos necessitados de assistência 

judiciária. Pela primeira vez, tem-se o comando de que um órgão seria criado especificamente 

para esse fim, para exercer a função de maneira especializada
21

. 

A Constituição de 1937, por sua vez, representou um retrocesso visto sua omissão 

legislativa no tocante à assistência judiciária, que neste momento ficou regulada unicamente 

                                                 
17

 ESTEVES; SILVA, 2015, p. 3-5. 
18

 Ibid.  
19

 SARLET, 2015, p 36. 
20

 "Art 113. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no paiz a inviolabilidade 

dos direitos concernentes á liberdade, á subsistencia, á segurança individual e á propriedade, nos 

termos seguintes:  

32º. A União e os Estados concederão aos necessitados assistencia judiciaria, creando, para esse 

effeito, orgãos especiaes assegurando, a isenção de emolumentos, custas, taxas e sellos".  

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-

1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em 13 jul. 2018.  
21

 ESTEVES; SILVA, 2014, p.6. 
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pela legislação infraconstitucional
22

. O Código de Processo Civil de 1939 em seu artigo 68
23

 

previa a concessão de justiça gratuita apenas mediante a produção de provas em juízo, 

mediante a juntada aos autos de atestado de pobreza expedido pelo serviço de assistência 

social. Nosso Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689 de 3 de outubro de 1941), em 

seus artigos 32 e 263
24

 determina a nomeação de advogado para atuação pro bono caso fosse 

constatada a situação de pobreza do querelante ou acusado
25

.  

Há ainda outros marcos importantes para o avanço e evolução da assistência 

judiciária no Brasil, que nos limites do contexto histórico em que estão inseridos, 

contribuíram para a posterior fundação da Defensoria Pública, que tem a prerrogativa de 

prestar assistência jurídica, restando superada a dispensa de mera assistência judiciária por 

parte do Estado.  

Em 5 de fevereiro de 1950, foi publicada a  Lei nº 1.060 (Lei de Assistência 

Judiciária), vigente até os dias de hoje, que estabeleceu normas e requisitos necessários para a 

concessão de justiça gratuita aos necessitados. Posteriormente, o advento da Lei nº 4.215 de 

27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), impôs o dever legal dos 

advogados de prestar assistência judiciária aos mais pobres. Ato contínuo, a lei nº 7.871 de 8 

de novembro de 1989 promoveu alterações na Lei de Assistência Judiciária para estabelecer o 

                                                 
22

 ESTEVES; SILVA, 2014,  p. 4.  
23

 Art. 68. A parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo, sem prejuizo do 

sustento próprio ou da família, gozará do benefício de gratuidade, que compreenderá as seguintes 

isenções: 

I – das taxas judiciárias e dos selos; 

II – dos emolumentos e custas devidos aos juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da 

justiça; 

III – das despesas com as publicações no jornal encarregado da divulgação dos atos oficiais; 

IV – das indenizações devidas a testemunhas; 

V – dos honorários de advogado e perito.  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-Lei/1937-1946/Del1608.htm:. Acesso 

em 13 jul. 2018.  
24

 BRASIL. Código de Processo Penal (1941). Rio de Janeiro, Câmara dos Deputados. 

Art. 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, 

nomeará advogado para promover a ação penal. 

§ 1º Considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover às despesas do processo, sem privar-se dos 

recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. 

§ 2º Será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o 

ofendido. 

Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a 

todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. 

Parágrafo único. O acusado, que não for pobre, será obrigado a pagar os honorários do defensor 

dativo, arbitrados pelo juiz. 
25

 ESTEVES; SILVA, 2014, p. 6-7.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
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sistema de presunção de hipossuficiência, não sendo mais necessária a apresentação de 

atestado de pobreza para a concessão da justiça gratuita
26

. 

Podemos observar que ao longo de toda a história antecedente à promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a preocupação do Estado braisleiro dizia respeito unicamente 

tão somente à garantia da justiça gratuita (liberação do pagamento de custas e taxas judiciais 

ao ingressar em juízo) e da assistência judiciária (que se efetivaria por meio da criação de 

órgãos para assistir processualmente aos mais necessitados) 
27

. E não era de se esperar 

diferente, pois a visível limitação de tais institutos decorre das características das Cartas 

Constitucionais que vigeram até então
28

, inevitavelmente marcadas pelo estágio de 

desenvolvimento do constitucionalismo e dos direitos fundamentais à época em que foram 

promulgadas ou outorgadas.   

 

2.1.1 Promulgação da Constituição Federal de 1988, surgimento da Defensoria Pública  

no Brasil e o paradigma da assistência jurídica integral e gratuita 

 

A inauguração da Defensoria Pública se dá nos termos do artigo 134 da Constituição 

Federal de 1988, que foi regulado através das Leis Complementares nº. 80 de 12 de janeiro de 

1994 e nº. 132 de 7 de outubro de 2009, e pela Emenda Constitucional nº. 45 de 8 de 

dezembro de 2004. É um acontecimento que caracteriza verdadeira transformação na forma 

de tratamento do Estado sobre este assunto, pois a partir de agora, fala-se de prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita e garantia plena de acesso à justiça
29

. 

A Constituição Federal de 1988 é de fato o marco histórico mais importante 

verificado na análise de toda essa trajetória, pois significou a ampliação e consolidação dos 

                                                 
26

 ESTEVES; SILVA, 2014, p.8-10. 
27

 Ibid.  
28

 “De fato, o modelo de assistência jurídica está umbilicalmente ligado ao modelo de Estado e ao tipo 

de tutela jurisdicional preferido. Com efeito, Estados Liberais têm a tendência de adotar modelos 

privatistas e individualistas de assistência jurídica, além das prioridades tutelares ressarcitórias. Doutra 

banda, Estados Democráticos priorizam os modelos públicos de assistência jurídica, prestada e gerida 

por entes estatais, responsáveis pela oferta de soluções estruturais e de tutelas inibitórias às ameaças 

ou às megaviolações de direitos fundamentais, mormente direitos sociais e coletivos”. RUGGERI RÉ, 

Aluísio Iunes Monti. A dimensão quântica do acesso à justiça. In: RUGGERI RÉ, Aluísio Iunes 

Monti (Org.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2014. p. 94. 
29

 "Deve-se observar que a nova Constituição, ao utilizar o vocábulo "assistência jurídica", em 

substituição à expressão "assistência judiciária", acabou aumentando significativamente a amplitude 

do serviço assistencial fornecido à população carente, abrangendo dentre os direitos fundamentais não 

apenas a assistência legal para a propositura, defesa e acompanhamento das ações judiciais (...)". 

ESTEVES; SILVA, 2014, p. 10.  
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direitos sociais no Brasil 
30

.  Desta afirmação, pode-se atribuir à nossa Lei Maior em vigor a 

superação do entendimento de que o Estado deveria se conter apenas à prestação de 

assistência judiciária (limitada ao contexto do processo judicial) ou a regulamentar os 

requisitos necessários à concessão do benefício da justiça gratuita (isenção de custas e taxas 

processuais) 
31

. Em verdade, a partir deste momento, o Estado compromete-se, na pessoa da 

Defensoria Pública, a prestar assistência jurídica de modo a também promover a proteção dos 

direitos fundamentais e a inclusão social
32

 dos grupos sociais minoritários que buscam os 

serviços desta instituição.  

Por meio do mandamento constitucional preconizado nos artigos 134 e 5º inciso 

LXXIV
33

 da Constituição Federal, a Defensoria Pública ficou incumbida de 

"fundamentalmente" prestar orientação jurídica aos necessitados
34

. Entretanto, também lhe foi 

outorgado o caráter de instituição permanente e essencial à justiça, devendo encarar este 

comando sob a égide da garantia e promoção dos direitos fundamentais, e nunca limitar-se 

apenas ao patrocínio dos litígios que lhe são entregues
35

.  

                                                 
30

 CUNHA, Luciana Gross; FEFFERBAUM, Marina. Repensando o papel da Defensoria Pública: 

Uma nova estratégia para o aprimoramento da cidadania. In: RUGGERI RÉ, Aluísio Iunes Monti 

(Org.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2014. p. 17. v. 2. 
31

 “Com efeito, o constituinte optou por um modelo pacificador de solução de conflitos (CF, 

Preâmbulo e art. 4º, VII), sendo que coube à Defensoria Pública a prestação de assistência jurídica, e 

não judiciária, cujos esforços ficam voltados, prioritariamente ao diálogo, à aproximação e às formas 

não conflituosas de solução de controvérsias (LC 80/94, art. 4º, III, IV e §4º)”. RUGGERI RÉ, 2014, 

p. 94-95.  
32

 "A Defensoria Pública é a mais nova instituição do sistema de justiça. Constitucionalizada em 1988 

ganhou maior fôlego com a Emenda Constitucional nº 45 de dezembro de 2004, que lhe conferiu 

autonomia. A expressão constitucional atribuída à Defensoria Pública é parte indissociável das 

preocupações com a igualdade e com a inclusão social que singularizam a Carta Magna de 1988". 

AINA SADEK, Maria Tereza. Defensoria Pública: A conquista da cidadania. In: RUGGERI RÉ, 

Aluísio Iunes Monti (Org.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. São Paulo: 

Juspodivm, 2014. p. 19-31. v. 1. (p. 20).  
33

 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: 

Senado Federal, Centro Gráfico, 1988. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos 
34

 “A Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado [...] Ela representa a 

forma pela qual o Estado Democrático de Direito promove a ação afirmativa, ou discriminação 

positiva, visando à inclusão jurídica daqueles que econômica e culturalmente hipossuficientes. [...]” 

RUGGERI RÉ, 2014, p. 93-94.  
35

 “Ora, em termos gerais, a própria Defensoria Pública é um fato neoconstitucional, na medida em 

que viabiliza a defesa jurídica daquela parcela da população menos favorecida, assegurando a 

aplicação e concretização dos direitos fundamentais”. RUGGERI RÉ, 2014, p. 92.  
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É de competência da Defensoria Pública a prestação da assistência jurídica, que deve 

ser dispensada à população carente de forma integral e gratuita
36

. Entretanto, da necessária 

interpretação da Constituição à luz de seus princípios norteadores 
37

, em conjunto com os 

grandes progressos compreendidos na esfera do desenvolvimento dos direitos fundamentais e 

sua consequente positivação, é possível aferir que as atribuições da Defensoria vão muito 

além da mera postulação em juízo em favor dos necessitados
38

. Urge uma leitura mais 

abrangente dos dispositivos legais, com o fulcro de estabelecer e verificar que a atuação da 

Defensoria Pública realmente não se limita apenas às defesas em juízo, restando superada a 

assistência apenas no âmbito do processo judicial, devendo a instituição perseguir com igual 

afinco a tutela dos direitos fundamentais.  

A veracidade dessa afirmação também pode ser averiguada a partir de dois 

momentos históricos distintos, sendo o primeiro o processo de abertura democrática iniciado 

no Brasil a partir da segunda metade da década de 1980
39

. Nesta época, o acesso à justiça era 

encarado com o viés de expandir e garantir direitos básicos que a maioria da população 

brasileira ainda não tinha acesso em razão da desigualdade social expressiva que assolava o 

Brasil nesse período, e que nunca fora objeto de preocupação do Estado durante a ditadura 

militar
40

. É por isso que o constituinte de 1988 optou pelo uso do termo "necessitados" no 

                                                 
36

 ESTEVES; SILVA, 2014, p. 29-31. 
37

 "O substrato do Estado Constitucional contemporâneo é possível visualizá-lo assim nos direitos 

fundamentais e na justiça e nos princípios. De seu conjunto se infere um valor supremo que governa a 

teleologia da Sociedade e do Direito, em derradeira instância: a dignidade da pessoa humana". 

BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. 600 p. 

(p. 57). 
38

 "Desse modo, a Defensoria Pública volta-se atualmente para a garantia ampla de acesso à justiça aos 

grupos vulneráveis, o que compreende inclusive a atuação de extrajudicial e interdisciplinar, indicando 

uma mudança em relação ao paradigma de assistência judiciária, excessivamente ligado à solução 

individualizada de conflitos judicializados, embora esta feição ainda seja identificada como a única 

função da Defensoria Pública". CHIARETI, 2014, p. 208.  
39

 ESTEVES; SILVA, 2014, p. 10. 
40

 "O foco das políticas e estudos sobre acesso à justiça no Brasil nos anos 1980 era a necessidade de 

se expandirem para o conjunto da população direitos básicos aos quais a maioria não tinha acesso, em 

razão da histórica marginalização socioeconômica dos setores subalternizados e da exclusão político-

jurídica provocada pelo regime pós-1964 (JUNQUEIRA, 1996, p. 390). Nesse sentido, a definição 

constitucional de necessitados faz alusão ao critério econômico como elemento marcante dessa 

condição. A política pública de “assistência jurídica integral e gratuita” teria, assim, características 

essencialmente redistributivas, ou seja, visaria propiciar instrumentos de reivindicação de direitos 

àqueles carentes de recursos econômicos, para que atinjam patamar de proteção similar àqueles que 

possuem esses recursos". VIEIRA, Vanessa Alves; RADOMYSLER, Clio Nudel. A Defensoria 

Pública e o reconhecimento das diferenças: potencialidades e desafios de suas práticas 

institucionais em São Paulo. Revista Direito GV. São Paulo, v. 11, n. 22, p. 455-478, 2015. 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/58118/56583->. Acesso em 28 

set. 2018. (p. 458).  
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caput do art. 134 da Constituição Federal, dado que a assistência jurídica integral e gratuita 

deveria conter justamente uma denotação de auxílio e ampara àqueles carentes de recursos 

financeiros
41

. 

Todavia, o modelo de assistência jurídica assume outra forma a partir do surgimento 

de diplomas legais sucessivos à Constituição Federal de 1988, que regulamentaram a criação, 

funcionamento e atribuições das Defensorias Públicas nos Estados, a ponto de hoje ser 

possível a delegação da defesa dos direitos fundamentais à Defensoria Pública
42

. Merece 

destaque a  Emenda Constitucional nº 45 de 8 de dezembro de 2004, comumente chamada de 

"Reforma do Judiciário", que dentre ouras medidas, deu vida ao parágrafo 2º do artigo 134 da 

Constituição Federal de 1988 
43

, formalizando assim a autonomia funcional, administrativa e 

financeira da Defensoria Pública e asseverando a vedação expressa de sua vinculação aos 

poderes estatais
44

.  

Além disso, o advento da Lei Complementar nº 132/09 também exerceu papel 

importante na definição das atribuições e prerrogativas da Defensoria Pública, pois ao alterar 

o art. 3º da Lei Complementar nº 80/94, conferiu à instituição o compromisso de promover a 

redução das desigualdades sociais, efetividade dos direitos humanos e lutar pelo 

prevalecimento do Estado Democrático de Direito
45

. 

Assim sendo, é por meio da criação e institucionalização e regulamentação legal da 

Defensoria Pública que foi fundado o conceito de prestação de assistência jurídica integral e 

gratuita, sem amarras com os poderes estatais, que importa também dever de tutela e proteção 

dos direitos fundamentais.  O contexto histórico da Assembleia Constituinte de 1988
46

 gerou a 

                                                 
41

 VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 458. 
42

 "No entanto, mudanças legislativas passam a priorizar uma atuação institucional pautada na 

promoção dos direitos humanos, na defesa de interesses coletivos, no atendimento multidisciplinar, na 

resolução extrajudicial de demandas, e na educação em direitos". Ibid. 
43

 Art. 134. §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. 
44

“Como se sabe, especialmente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, tem 

prevalecido o entendimento de que a Defensoria Pública goza de total autonomia e independência, não 

integrando formalmente qualquer dos três poderes estruturais da República, alocada em patamar 

equivalente ao do Ministério Público. Dessa forma, a importância dos valores constitucionalmente 

protegidos pela Defensoria Pública, a pujança do exercício de seu mister e a atual redação do art. 134 

da Constituição Federal não a tornam somente um órgão “condecorado”, mas verdadeira instituição, 

dotada de personalidade jurídica e independência plena”. ALVES; FILHO, 2014, p. 60.  
45

 VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 458  
46

 "É importante observar que a Constituição Federal corresponde a um grande marco na construção 

democrática do Brasil, pois, após vinte e cinco anos de ditadura militar, conseguiu superar o projeto 

autoritário que vigorava até então e, tão logo, reconquistou os direitos fundamentais, principalmente os 
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positivação de princípios implícitos e explícitos na Constituição que permitem que a atuação 

da Defensoria Pública não se circunscreva apenas ao processo judicial, mas 

concomitantemente, lhe seja inerente o dever de promoção e guarda dos direitos 

fundamentais.  

À Defensoria foi conferida a natureza de instituição independente que exerce função 

essencial à justiça dentro ordenamento jurídico brasileiro
47

, e sua existência permite e 

instrumentaliza o acesso da população à jurisdição estatal 
48

. Portanto, sua maior e primeira 

atribuição é a de democratizar o acesso efetivo à justiça e à prestação jurisdicional do Estado, 

sendo este o pano de fundo da Constituição Cidadã
49

. É cediço que parte da sua atuação 

ocorrerá por meio do contencioso judicial, mas a Defensoria Pública não deve se pautar única 

e exclusivamente na postulação em juízo para cumprir com os deveres que Constituição 

Federal lhe transeferiu, pois é este o novo modelo de assistência trazido pela Constituição de 

1988 e legislações subsequentes
50

.  

O acesso à justiça e a efetivação dos direitos fundamentais não se concretizam 

apenas com o ingresso em juízo, ou ao revés, com a oportunidade de defesa nos autos, pois 

certas são as dificuldades e limitações enfrentadas pelo próprio Poder Judiciário
51

. A 

Defensoria Pública cumpre com papel fundamental na busca da efetivação dos direitos 

                                                                                                                                                         
de cidadania e os direitos individuais". SCHNEIDER NUNES, Andréia Regina. Tutela Constitucional 

dos Direitos Fundamentais. In: VINCENZI DE AGOSTINHO, Luis Otávio; MARTIM HERRERA, 

Luiz Henrique (Org.). Tutela dos Direitos Humanos e Fundamentais. 1. ed. Birigui: Boreal, 2011. 

p. 115. 
47

 AINA SADEK, Maria Tereza. Defensoria Pública: A conquista da cidadania. In: RUGGERI RÉ, 

Aluísio Iunes Monti (Org.). Temas Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 

2014. p. 17. v. 1. 
48

  ALVES, Cleber Francisco; PEREIRA FILHO, Ricardo de Mattos. Considerações acerca da 

natureza jurídica da Defensoria Pública. In: RUGGERI RÉ, Aluísio Iunes Monti (Org.). Temas 

Aprofundados da Defensoria Pública. 2. ed. São Paulo: Juspodivm, 2014. p. 58. 
49

 "Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 o paradigma constitucional tradicional foi 

superado, de tal forma que um novo momento político e jurídico passou a vigorar, inaugurando o 

Estado Democrático de Direito fundado na democracia e na promoção dos direitos fundamentais". 

SCHNEIDER NUNES, 2011, p. 110. 
50

 "Após essas reformas legislativas, concretiza-se a inserção da Defensoria Pública em outro 

paradigma normativo que supera aquele atrelado ao conceito de necessitado por insuficiência de 

recursos financeiros e o exercício de serviços jurídicos atrelados a processos individuais". VIEIRA; 

RADOMYSLER, 2015, p. 459.  
51

 "[...] As décadas de 1980 e 1990 foram importantes [...] no sentido de denunciar a crise do Judiciário 

[...]. Nesse sentido, o principal diagnóstico produzido por essas pesquisas indicava que o judiciário era 

caro, lento, e incapaz de atender as demandas que afetavam o dia-a-dia do cidadão comum. Assim, a 

criação de mecanismos que facilitassem e garantissem o acesso desse cidadão à justiça, como por 

exemplo, o fortalecimento das Defensorias Públicas e a institucionalização dos Juizados de Pequenas 

Causas, era essencial para enfrentar a crise do Judiciário" CUNHA; FEFFERBAUM, 2014, p. 17.    
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fundamentais e ao acesso a uma ordem jurídica e democrática justa
52

 , e para tanto, deve se 

valer de todos os meios que lhe garantam liberdade de atuação na tentativa de achar a solução 

mais eficiente e eficaz para os casos que lhes são diariamente apresentados
53

.  

 

2.1.2 Localização topográfica do artigo 134 da Constituição Federal  

 

A Constituição Federal de 1988 adotou a clássica divisão tripartida dos poderes do 

Estado, desenvolvida por Montesquieu em "O Espírito das Leis", publicado em 1748
54

. Esta 

obra de Montesquieu é considerada um dos pilares fundadores do Estado de Direito, pois 

decreta termo final aos regimes absolutistas com poderes ilimitados
55

. O título IV da 

Constituição ("Da Organização dos Poderes") é específico para tratar de cada um dos Poderes 

do Estado, e nele encontra-se todas as regras essenciais concernentes ao Poder Legislativo 

(Capítulo I), Poder Legislativo (Capítulo II) e Poder Judiciário (Capítulo III)
56

.  

Todavia, o constituinte se atentou para a criação do capítulo IV deste próprio título 

IV nomeado "Das Funções Essenciais à Justiça", no qual alocou o Ministério Público, a 

Advocacia Privada, a Advocacia Pública e também a Defensoria Pública. Todas essas 

instituições compõe um quarto complexo orgânico, não sendo consideradas como outro poder 

estatal
57

. Ocorre que elas exercem uma função política ante às outras funções do Estado, com 

o objetivo, mediante o uso de suas atribuições de competências próprias, de prover a justiça. 

                                                 
52

 ESTEVES; SILVA, p. 288-289.  
53

 "No que diz respeito à qualidade que extrapola o formalismo judicial, o direito de acesso à justiça 

envolve a resolução de problemas por diferentes meios, como ao acordo, a arbitragem, a conciliação, a 

mediação, enfim, tanto a utilização da via judicial como extrajudicialmente". AINA SADEK, 2014, p. 

21. 
54

 ESTEVES; SILVA, 2014. p. 19-21.  
55

 "O princípio da separação de Poderes traçava, por indução, raias ao arbítrio do governante, em 

ordem a prevenir a concentração de poderes num só ramo da autoridade pública. [...] Estava posto, 

assim, pela primeira vez no Direito Constitucional, como uma de suas colunas mestras de sustentação 

e reconhecimento, o clássico princípio da separação de Poderes, do qual não se pode prescindir sem 

correr o risco de recair nos regimes de exceção e arbítrio". BONAVIDES, Teoria Geral do Estado, 

2015, p. 48-49  
56

 “As entidades presentes no Capítulo IV são efetivamente essenciais à jurisdição, uma vez que é 

através delas que se perfaz a participação de todas as esferas da sociedade no processo jurisdicional. 

Sem elas, o poder judiciário atuaria por si só, deliberando à revelia das partes, não sendo possível a 

participação para a construção da decisão final. Neste sentido, a função essencial à justiça traduz a 

democratização da prestação jurisdicional pelo Estado, inibindo manifestações típicas de Estados 

autoritários”. ALVES; FILHO, 2014, p. 58.  
57

 ESTEVES; SILVA, 2014, p. 37. 
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A Defensoria Pública, portanto, não está vinculada ou submetida a nenhum dos 

poderes estatais. É uma instituição extrapoder
58

, e sua atuação funcional não depende em 

nenhum grau dos poderes do Estado. A organização dos poderes escolhida pela Constituição 

Federal de 1988 garantiu autonomia a instituições consideradas essenciais à justiça e à ordem 

democrática, dentre as quais se inclui a Defensoria Pública. Isso significa que, na missão de 

cumprir com as suas atribuições, a Defensoria pode e deve escolher os meios mais adequados 

e eficientes para tanto.  

 

2.2 Considerações sobre o público alvo da atuação da Defensoria Pública e o seu papel   

      dentro do sistema de justiça brasileiro 

 

O caput do art. 134 da Constituição Federal fala em "necessitados" ao se referir sobre 

a parcela da população que perfaz o púbico alvo da atuação da Defensoria Pública. Num 

primeiro momento, o emprego deste termo significa que a Defensoria existe para promover 

assistência jurídica àqueles que são econômica e culturalmente hipossuficientes
59

.  

Entretanto, ao caracterizarmos os grupos atendidos pela Defensoria Pública, é 

imperioso levar consideração outros aspectos de sua realidade social que vão além da 

hipossuficiência econômica.  O parâmetro do valor da renda auferida por essas pessoas, por si 

só, não é suficiente para demonstrar o grau de exclusão e privação de direitos a que estão 

submetidas
60

, especialmente quando falamos em efetivação de direitos fundamentais. Para 

discutir garantia de acesso à justiça e efetivação de direitos fundamentais pelos grupos 

minoritários e oprimidos da sociedade — público alvo da Defensoria Pública —, devemos 

considerar o grau de discriminação e estigmatização social enfrentado por essa população, 

com atenção para como se dá as suas interações com o Estado e com a sociedade. 

                                                 
58

 ESTEVES; SILVA, 2014, p. 37.  
59

 "Ela representa a forma pela qual o Estado Democrático de Direito promove a ação afirmativa, ou 

discriminação positiva, visando à inclusão jurídica daquele econômica e culturalmente 

hipossuficientes, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que prevê 

o direito fundamental à assistência jurídica, cujos titulares são aqueles que comprovarem insuficiência 

de recursos".  RUGGERI RÉ, 2017, p. 94.  
60

 "A utilização apenas do critério de renda, entretanto, não é capaz de incluir todas as demandas 

legítimas por justiça em termos de paridade participativa. Grupos estigmatizados socialmente 

enfrentam obstáculos ao acesso à justiça que não serão identificados nem enfrentados pela instituição 

se apenas esse critério for observado". VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 460.  
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Inicialmente,  tem-se o distanciamento social gerado pela discriminação 

institucional
61

 que se afigura entre legislador e aplicador da lei (como exemplo, o juiz de 

primeiro grau) e a população mais excluída e subalterna de nossa sociedade, no caso, o 

público que se vale dos serviços da Defensoria Pública. Isso significa que as próprias 

instituições públicas, enquanto sujeitos ativos de discriminação contra essas minorias, adotam 

um modo de agir que é negligente e indiferente às suas reais necessidades
62

, sendo este fato 

mais um passo que as distancia de seus direitos fundamentais.  

Muitas das pessoas atendidas pela Defensoria Pública também são vítimas de 

discriminação interseccional
63

. Isso significa que, de maneira ainda mais severa, são afetadas 

por atos discriminatórios em razão de pertencerem, simultaneamente, a dois grupos 

minoritários distintos
64

. Novamente, esse fato apenas corrobora para a majoração do nível de 

desamparo e subjugação social das pessoas que procuram a Defensoria.  

Também devemos levar em conta o fenômeno da estratificação, que consiste na 

preservação, ao longo dos anos, das condições sociais, econômicas e políticas das diversas 

                                                 
61

 "A discriminação pode envolver indivíduos, mas também pode estar presente na operação das 

instituições sociais, ela pode a intencionalidade ou pode acontecer pela operação impessoal de 

mecanismos sociais. Suas manifestações tem consequências imediatas na vida das pessoas, além de 

influenciar a vida de gerações futuras, pois mecanismos discriminatórios presentes no funcionamento 

de instituições sociais reproduzem-se ao longo do tempo. [...] Vemos então que as pessoas podem ser 

vítimas de discriminação institucional, forma de tratamento desfavorável que tem origem na operação 

de instituições públicas ou privadas. Essa manifestação ocorre quando seus agentes tratam indivíduos 

ou grupos a partir dos estereótipos negativos que circulam no plano cultural. Esse tipo de tratamento 

tem um objetivo específico: a utilização de certas categorias como critérios de ação institucional com 

o objetivo específico de promover a subordinação e manter o controle social sobre membros de um 

determinado grupo". MOREIRA,  2015, p. 131-132.  
62

 "Deve-se ter em mente que a discriminação institucional não implica apenas ações comissivas, mas 

também decorre da negligência de atores públicos e privados. [...] A discriminação institucional pode 

ocorrer então em função de atos não intencionais inadequados para prestar serviços a todos os 

membros da população. É importante mencionar o fato que esses atos de discriminação não são 

episódicos, mas, sim, uma forma regular de operação da instituição possuindo caráter sistêmico". Ibdi., 

p. 135.  
63

 "A teoria da discriminação interseccional parte do pressuposto de que a luta contra a discriminação 

requer a consideração daqueles que sofrem diferentes formas de opressão, pois a consideração das 

discriminação como algo que opera apenas a partir de um único vetor contribui para a permanência 

das hierarquias sociais existentes" Ibid., p. 111.  
64

 "A interpretação da igualdade apenas a partir de um único parâmetro de comparação encobre a 

experiência de grupos sociais que sofrem as consequências das convergência de mecanismos 

discriminatórios (...). A teoria da discriminação interseccional parte do pressuposto de que a luta 

contra a discriminação requer a consideração daqueles que sofrem diferentes formas de opressão, pois 

a consideração das discriminação como algo que opera apenas a partir de um único vetor contribui 

para a permanência das hierarquias sociais existentes". Ibid.  
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classes observadas em uma sociedade
65

. Ocorre que os grupos minoritários e menos 

favorecidos tendem a permanecer nessa condição de subordinação e subalternidade, sendo 

muito difícil a realização de qualquer movimento — sejam eles das mais diferentes ordens — 

por parte dessas pessoas que vise acabar com a posição em que foram historicamente 

colocados
66

.  

Consequentemente, as demandas que chegam ao crivo das Defensorias Públicas 

apresentam os mais variados níveis de complexidade social e jurídica, justamente em razão da 

população mais carente, que se vale dos seus serviços, estar sujeita e mais vulnerável a 

agressões e privações de seus direitos
67

. Logo, a dificuldade do acesso à justiça por parte 

desses indivíduos não se dá apenas em razão de sua hipossuficiência econômica. 

A carência enfrentada pela população hipossuficiente se verifica não apenas em 

virtude da pobreza. Deve-se considerar a hipossuficiência jurídica, caracterizada por um 

estado de desigualdade que independe da condição financeira em que se encontra o cidadão 

atendido pela Defensoria. Neste sentido, a hipossuficiência também é averiguada a nível 

organizacional, quando é o caso da Defensoria ingressar com ações coletivas ou com ação 

civil pública, visto que as população carente e as grandes massas padecem de informação e 

organização política para fazerem valer os seus direitos
68

. 

Toda essa conjuntura de hipossuficiência social e jurídica prescinde da 

hipossuficiência econômica
69

, e  inevitavelmente resulta na privação dos dirietos 

fundamentais dessa parcela da população.  Diante da situação de vida de quem procura a 

Defensoria  Pública, é primordial que a instituição paute a sua atuação de maneira estratégica 

                                                 
65

 "Mesmo sociedades democráticas podem desenvolver hierarquias de status que têm a função de 

determinar qual é o lugar que determinados segmentos devem ocupar. (...) Isso significa que a 

dinâmica social está marcada por uma constante competição pela manutenção ou desestruturação de 

status social. Os sistemas de subordinação possuem certa estabilidade porque os grupos majoritários 

estão sempre comprometidos com a preservação de uma ordem social baseada em diferenciações entre 

as várias classes de pessoas". MOREIRA, 2015, p. 167-168.  
66

 "Esse conceito designa arranjos sociais que situam classes de indivíduos em diferente posições ao 

longo do tempo de forma que essas distinções adquirem uma estabilidade que dificulta ou impede 

quaisquer formas de mobilidade. (...) Apesar do avanço do ideal democrático ao longo dos séculos, as 

comunidades políticas estruturadas em torno desse princípio continuam sendo profundamente 

desiguais, elas não permitem que membros de diferentes grupos tenham acesso às mesmas 

oportunidades". Ibid., p. 168. 
67

 AINA SADEK, 2014, p. 57.  
68

 ALVES; FILHO, 2014, p. 65-67.  
69

 "Deve-se talvez incluir uma cláusula ampla, como vulnerabilidade social, que possibilite ao defensor 

uma análise mais aprofundada da situação daquele que busca a Defensoria Pública. Já há hipóteses, 

por exemplo, nas quais a análise da necessidade econômica é substituída pela análise da necessidade 

jurídica" (...) VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 463. 
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e criativa, de modo considerar toda a magnitude e  consequências do nível de segregação 

social de seus assistidos, com o objetivo de garantir-lhes não apenas os  seus direitos 

fundamentais, mas o mínimo de igualdade e justiça social
70

. 

A Defensoria Pública é inegavelmente um mecanismo essencial de efetivação do 

acesso à justiça para essas pessoas. Os indivíduos que se socorrem de seus serviços estão em 

situação de carência generalizada, encarada a partir de diversas concepções. Dessa forma, a 

Defensoria deve considerar os mais variados meios alternativos para a solução dos casos que 

lhe são trazidos pela população, ainda mais quando se fala na tutela dos direitos fundamentais 

de quarta dimensão
71

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 "Nosso sistema jurídico estabelece uma série de objetivos que devem guiar a ação das 

instituições estatais, sendo que a erradicação da marginalização social ocupa um papel de 

destaque entre eles. A promoção do bem comum implica a consideração das distinções reais 

entre várias classes de pessoas, fator necessário para a criação de medidas destinadas a 

garantir melhores condições de vida para aqueles que estão em uma situação de 

vulnerabilidade social". MOREIRA, 2015, p. 28.  
71

 SARLET, 2015, p. 50-51.  
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3. OS  DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

O surgimento e positivação dos direitos fundamentais de primeira dimensão, por 

diversos motivos, pode ser considerado verdadeira revolução no curso da história da 

humanidade. Tanto assim o é que Ingo Wolfgang Sarlet afirma que  a noção de direitos 

fundamentais é indissociável do conceito de Constituição e Estado de Direito 
72

, e  Paulo 

Gustavo Gonet Branco os considera normas que constituem valores básicos da sociedade 

política
73

.  

Os direitos fundamentais tiveram como primeiro objetivo combater os abusos dos 

poderes públicos, sendo que a primeira finalidade desses direitos era justamente estabelecer 

imunidades ao indivíduo e limites à atuação do Estado
74

. Em linhas gerais, a evolução da 

primeira à terceira dimensão dos direitos fundamentais foi sempre no sentido de cada vez 

mais ampliar os direitos oponíveis ao Estado, primeiramente pelo homem individualizado, e 

mais tarde pela coletividade, na forma dos direitos de fraternidade.  

Impor à Defensoria Pública o dever de promoção de participação democrática direta 

para a população necessitada é ato que, necessariamente, implica em esclarecer-se o motivo 

pelo qual deve o Estado, por meio daquela instituição, cumprir com tamanha atribuição.  O 

presente capítulo se aterá a demonstrar os aspectos mais relevantes do desenvolvimento da 

forma de organização do Estado e da teoria dos direitos fundamentais bem como suas 

principais características que, quando analisadas em conjunto, permitem que declaremos tal 

assertiva. 

Com relação aos direitos fundamentais da quarta dimensão,  nos quais se incluem o 

direito à democracia, à informação e ao pluralismo, Paulo Bonavides sustenta que estes 

                                                 
72

 "Como ponto de partida, salientamos a íntima e indissociável vinculação entre os direitos 

fundamentais e as noções de Constituição e Estado de Direito". SARLET, 2015, p.59. 
73

 "Os direitos fundamentais, assim, transcendem a perspectiva da garantia de posições 

individuais, para alcançar a estatura de normas que filtram os valores básicos da sociedade 

política e os expandem para todo o direito positivo [...]. Ela faz com que o direito fundamental 

não seja considerado exclusivamente sob perspectiva individualista, mas, igualmente, que o 

bem por ele tutelado seja visto como um valor em si, a ser preservado e fomentado". GONET 

BRANCO, Paulo Gustavo. Aspectos da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. In: 

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; GONET BRANCO, Paulo 

Gustavo. Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. 1. ed. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2002. p. 153. 
74

 " [...] A própria história revela o Poder Público como destinatário precípuo das obrigações 

decorrentes dos direitos fundamentais. Como já visto, a finalidade para a qual os direitos fundamentais 

foram inicialmente concebidos consistia, exatamente, em estabelecer um espaço de imunidade do 

indivíduo em face dos poderes públicos [...]". GONET BRANCO, 2002, p. 169-170.  
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direitos "culminam na objetividade das duas gerações antecedentes"
75

, de maneira que se 

permite exigir sua eficácia normativa. Mas como se verá a seguir, mesmo que pendentes de 

positivação, o seu reconhecimento pela doutrina e jurisprudência internas os torna igualmente 

exigíveis do Estado.  

 

3.1 Evolução do estado de direito e os direitos fundamentais de primeira, segunda e   

      terceira dimensão 

 

Porque podemos atribuir ao Estado, na figura da Defensoria Pública, o dever de 

proteção e efetivação dos direitos fundamentais da população que busca seus serviços? A 

resposta para essa indagação requer um entendimento mínimo sobre a relação entre a forma 

de organização do Estado e a evolução da teoria dos direitos fundamentais.  

Ao final do século XVI, o processo de evolução dos direitos fundamentais estava às 

vias de concluir sua fase embrionária mas ainda era distante o momento da 

constitucionalização desses direitos, que se iniciaria posteriormente, em 1776
76

. Muitos dos 

pensadores que surgiram nesta época serviram de influência para os processos revolucionários 

do século XVIII que culminariam na cada vez mais crescente insatisfação contra o modelo 

absolutista de governo que vigorava em grande parte do continente europeu
77

.   

O surgimento e positivação dos direitos fundamentais de primeira dimensão mudou 

para sempre a relação existente entre indivíduo e Estado
78

. Esta primeira dimensão de direitos, 

                                                 
75

 "Os direitos de quarta geração não somente culminam a objetividade dos direitos das duas gerações 

antecedentes como absorvem – sem, todavia, removê-la – a subjetividade dos direitos individuais, a 

saber, os direitos da primeira geração. Tais direitos sobrevivem, e não apenas sobrevivem senão que 

ficam opulentados em sua dimensão principal, objetiva e axiológica, podendo, doravante, irradiar-se 

com a mais subida eficácia normativa a todos os direitos da sociedade e do ordenamento jurídico. 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2015. 

862 p. (p. 586)". 
76

 "Sintetizando o devir histórico dos direitos fundamentais até o seu reconhecimento nas primeira 

Constituições escritas, K. Stern, conhecido mestre de Colônia, destaca três etapas: a) uma pré-

histórica, que se estende até o século XVI; b) uma fase intermediária, que corresponde ao período de 

elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais do homem; c) a fase de 

constitucionalização dos direitos e dos novos Estados americanos". SARLET, 2015 p. 37.  
77

 "De irrefutável importância para o reconhecimento posterior dos direitos fundamentais nos 

processos revolucionários do século XVIII, foi a influência das doutrinas jusnaturalistas, de modo 

especial a partir do século XVI". Ibid., p. 38. 
78

 "Os direitos fundamentais assumem posição de definitivo realce na sociedade quando se inverte a 

tradicional relação entre Estado e indivíduo e se reconhece que o indivíduo tem, primeiro, direitos, e, 

depois, deveres perante o Estado,e que os direitos que o Estado tem em relação ao indivíduo se 

ordenam ao objetivo de melhor cuidar das necessidades dos cidadãos". MENDES, Gilmar Ferreira; 
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ou direitos de liberdade, são os direitos civis e políticos tidos como "indispensáveis a todos os 

homens"
79

,  visto que a sua positivação serviu de resistência contra os abusos dos regimes 

europeus absolutistas, e nesta fase do desenvolvimento do constitucionalismo, serviram para 

impor limites à atuação do Estado e seus governantes. 

 São considerados direitos de prestação negativa do Estado, pois pretendem a sua 

mínima intervenção nas relações privadas e na liberdade individual, têm como titular o 

homem individualmente considerado
80

, e estão no centro do movimento pelo 

constitucionalismo impulsionado por ideais liberais que visavam o reconhecimento de direitos 

individuais em face dos poderes do Estado
81

. Sua positivação é amplamente consolidada e 

incontroversa em todas as Constituições ocidentais
82

, e tais direitos têm como marco mais 

característico o de servirem de oposição e resistência perante o Estado
83

. Neste sentido,  os 

anseios liberais por liberdade e igualdade formais foram os propulsores do movimento 

constitucionalista, que consequentemente é inseparável do surgimento dos direitos de primeira 

dimensão, cujo objetivo era primeiramente proteger a liberdade individual e garantir a 

igualdade formal
84

.  

Neste período, com a positivação dos direitos de primeira dimensão, estamos diante 

do chamado Estado Liberal, que trouxe bases importantes para e evolução do Estado de 

Direito. Essa modalidade de organização do Estado, por meio dos direitos de primeira 

                                                                                                                                                         
GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

2015. 1470 p. (p. 136). 
79

 Ibid., p. 137. 
80

 "Compreende-se que os direitos fundamentais, neste contexto, sejam os de liberdade, direitos a 

prestação negativa do Estado, direitos a uma esfera livre da intervenção do Estado. O paradigma de 

titular desses direitos é o homem individualmente considerado. Daí esses direitos se referirem à 

liberdade de consciência, à inviolabilidade de domicílio, à liberdade de culto e de reunião". GONET 

BRANCO, 2002, p. 109.  
81

 "Os direitos da primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do 

instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande 

parte compreendem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo no 

Ocidente". BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 577.  
82

 "Os direitos de primeira geração – direitos civis e políticos -  já se consolidaram em sua projeção de 

universalidade formal, não havendo Constituição digna desse nome que os não reconheça em toda a 

extensão [...]". Ibid., p. 577 - 578.  
83

 "Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade tem por titular o indivíduo, são oponíveis 

ao Estado, traduzem-se como faculdade ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu 

traço mais característico; são direitos de residência ou de oposição perante o Estado". Ibid.  
84

 "A concepção dos direitos fundamentais de primeira geração reclama a percepção histórica do 

movimento do constitucionalismo, que explica as reivindicações que redundaram na consagração dos 

direitos fundamentais em exame. O movimento queria que se assegurasse a separação dos poderes e se 

proclamassem direitos individuais, em documento constitucional, como garantias da liberdade 

almejada. [...] ". GONET BRANCO, 2002, p. 107-108.  
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dimensão, tinha o compromisso de garantia das liberdades individuais
85

. Seu compromisso 

também era de conter a discricionariedade dos atos do poder público, haja vista, nesta época, 

o surgimento do princípio da separação de poderes
86

, consagrado até os dias de hoje.   

De igual maneira, a conquista da igualdade formal também trouxe a noção de 

sujeição da atuação do Estado às leis
87

, e a ideia de generalidade e aplicação uniforme das leis 

a todos os indivíduos (igualdade perante a lei)
88

, que têm a sua importância.  Também é neste 

período da história que ganham força os direitos de participação política, fato este que, no 

entendimento de Ingo Wofgang Sarlet, demonstra a "íntima relação entre os direitos 

fundamentais e a democracia"
89

. Tem-se então que e Estado Liberal surgiu como 

consequência inerente ao pensamento liberal burguês do século XVIII, que também gerou a 

constitucionalização desses direitos fundamentais de primeira dimensão (direitos civis e 

políticos)
90

.  

                                                 
85

 “A primeira modalidade de Estado constitucional, por seu compromisso inquebrantável com a 

liberdade e, por via de consequência, com os direitos políticos e civis, que formam a grande camada 

dos direitos fundamentais de primeira dimensão, denominou-se também Estado Liberal [....]. Dantes, 

ele fora em seus primórdios elemento de estabilidade ao cumprir historicamente um nobre missão; deu 

garantia, fundamento, e possibilidade à inauguração e emergência no porvir de direitos fundamentais 

de várias dimensões subsequentes, os quais, por derradeiro, compõem a moldura do novo Estado de 

Direito, teorizado sobre as bases da Democracia social e participativa  que assinala a presente época 

constitucional”. BONAVIDES, Teoria Geral do Estado, 2015, p. 49 -50. 
86

"O Estado que há pouco delineamos — o da separação dos poderes —, das formas de governo e dos 

direitos da liberdade (direitos individuais civis e políticos) — corresponde ao chamado Estado Liberal, 

conforme vimos. Em outros termos, configurava o antigo e clássico Estado de Direito da primeira 

época do Constitucionalismo". Ibid., p. 52 
87

 "O princípio da igualdade formal, visto como elemento organizador das relações entre os indivíduos, 

pressupõe a existência de uma organização estatal regulada por normas jurídicas legítimas. Esse 

princípio constitucional só pode existir dentro de uma realidade social na qual o poder estatal está 

submetido às leis".MOREIRA, 2015, p. 54.  
88

 "O princípio da igualdade formal pode ser definido como a exigência de que as normas jurídicas 

sejam uniformemente aplicadas a todos os membros da comunidade política. Parte-se do pressuposto 

de que elas devem ser gerais e abstratas, eliminando-se assim quaisquer tipificações que estabeleçam 

consequências jurídicas arbitrárias" Ibid., p. 59.  
89

 Neste contexto, assumem particular relevo os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à 

igualdade perante a lei, posteriormente complementados por um leque de liberdades, incluindo as 

assim denominadas liberdades de expressão coletiva ((liberdades de expressão, imprensa, 

manifestação, reunião, associação, etc.), e pelos direitos de participação política, tais como o direito de 

voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima correlação entre direitos 

fundamentais e a democracia". SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; 

MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 1432 p. (p. 

308). 
90

 "O centro de gravidade deste estado constitucional [...] fora positivamente a lei, o código, a 

segurança jurídica, a autonomia da vontade, a organização jurídica dos ramos da sabedoria, a 

separação dos Poderes, a harmonia e equilíbrio funcional, do Legislativo, Executivo e Judiciário [...] 

enfim, aqueles valores superiores do bem comum e da coisa pública, que impetraria debalde durante a 
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Entretanto, ao final do século XIX e início do século XX, os anseios liberais por 

liberdade e igualdade formais, que serviram tanto como pauta para a organização do Estado 

Liberal quanto como alicerce dos direitos fundamentais de primeira dimensão, tiveram sua 

eficiência contestada no tocante à possibilidade de promoverem justiça social
91

.  

Muito países europeus, que já haviam se industrializado, tiveram que lidar com as 

consequências econômicas e sociais decorrentes deste processo, e ficou nítido que a conquista 

de liberdade e igualdade no plano formal não foi suficiente para que se atingisse a justiça 

social
92

. Em verdade, a igualdade formal e o caráter universal dos direitos fundamentais eram 

ineficazes para cumprir com a missão precípua de libertação do indivíduo
93

, e o homem visto 

de maneira abstrata, como o era no constitucionalismo do Estado Liberal, não considerava a 

necessidade do emprego de recursos materiais nem a realidade social dos indivíduos como 

necessidade para a conquista da igualdade efetiva
94

. A prestação negativa figurada na não 

intervenção do Estado na liberdade individual, que ensejou  os direitos fundamentais de 

primeira geração, era ineficaz para atender às realidades sociais que se agravaram ainda mais 

ao longo de todo o século XIX
95

.   

 Vê-se então o surgimento dos direitos fundamentais de segunda dimensão
96

. Não 

mais se pretende apenas o abstenteísmo estatal, mas do Estado também são  cobradas 

                                                                                                                                                         
vigência das primeiras Cartas Constitucionais [...]". BONAVIDES, Teoria Geral do Estado, 2015, p. 

50.  
91

 "O impacto da industrialização e os graves problemas sociais e econômicos que a acompanharam, as 

doutrinas socialistas e a constatação de que a consagração formal de liberdade e igualdade não gerava 

a garantia de seu efetivo gozo acabaram, já no decorrer do século XIX, gerando amplos movimentos 

reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo ao Estado comportamento 

ativo na realização da justiça social. [...] Não se cuida mais, portanto, de liberdade do e perante o 

Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado". SARLET, 2015, p. 47. 
92

 SARLET; MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 309. 
93

 "Apesar do caráter universal que os direitos fundamentais adquiriram no paradigma do 

constitucionalismo liberal, o princípio da igualdade formal não foi suficiente para promover a 

emancipação dos indivíduos. A doutrina do individualismo parece ser parcialmente responsável por 

esse processo de exclusão, pois estabelece uma cisão entre a experiência real do indivíduo e a noção 

jurídica de sujeito de direito". MOREIRA, 2015, p. 58.  
94

 "O abandono da noção abstrata do indivíduo presente no constitucionalismo liberal impulsionou 

esse movimento no paradigma do constitucionalismo social. (...) A noção de igualdade formulada a 

partir dessa representação abstrata da subjetividade torna-se insuficiente porque não leva em conta a 

importância dos meios materiais para o exercício dos direitos individuais". Ibid., p. 60. 
95

 SARLET, 2015, p. 110.  
96

 "Os direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam o século XX 

do mesmo modo que os direitos da primeira geração dominaram o século passado. São os 

direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades 

[...]. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-
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prestações positivas para a concretização de direitos que não se viam abarcados mediante a 

mera garantia de liberdade individual e de cunho formalista
97

. São os direitos sociais, culturais 

e econômicos, concretizados mediante prestações materiais, e que visam a conquista da 

igualdade e liberdade no plano real. Uma das principais características desta dimensão de 

direitos é garantir ao indivíduo prestações sociais por parte do Estado
98

. 

Os direitos de segunda dimensão exigem dos poderes públicos um comportamento 

ativo na sociedade civil e por isso têm como objetivo buscar a liberdade real para todos, pode 

meio da atuação do Estado
99

. Dentre eles, podemos citar o direito à saúde, à educação e ao 

trabalho. Neste momento da evolução dos direitos fundamentais, vê-se que os mesmos estão 

vinculados a uma liberdade "objetivada"
100

, pois deve haver normas institucionalizadas que 

possibilitem a realização concreta desses direitos, sendo o Estado o agente que é responsável 

por viabilizar e promover a concretude da liberdade e da igualdade material, que é o alicerce 

dos direitos de segunda dimensão.   

Paulo Bonavides, ao analisar a obra de Carl Schmitt sobre o tema, explica  que, junto 

ao aparecimento dos direitos de segunda dimensão (direitos sociais), surge a ideia de que além 

de ser necessária a guarda dos direitos e prerrogativas individuais perante o Estado, se torna 

igualmente importante a garantia da instituição
101

. O direitos fundamentais ganham nova 

                                                                                                                                                         

lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula". BONAVIDES, 

Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 578.  
97

 "Uma diferente pletora de direitos ganha espaço no catálogo de direitos fundamentais – direitos que 

não mais correspondem a uma pretensão de abstenção do Estado, mas que reivindicam prestações 

positivas deste, que cobram dos poderes públicos comportamento ativo na sociedade civil. São os 

direitos de segunda geração". GONET BRANCO, 2002, p. 110.  
98

 "Tais direitos fundamentais [...] caracterizam-se, ainda hoje, por assegurarem ao indivíduo direitos a 

prestações sociais por parte do Estado, tais como prestações de assistência social, saúde, educação, 

trabalho, etc., revelando uma transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais 

concretas, utilizando-se a formulação preferida na doutrina francesa". SARLET; MARINONI, 

MITIDIERO, 2015, p. 309. 
99

 "Uma diferente pletora de direitos ganha espaço no catálogo de direitos fundamentais – direitos que 

não mais correspondem a uma pretensão de abstenção do Estado, mas que reivindicam prestações 

positivas deste, que cobram dos poderes públicos comportamento ativo na sociedade civil. São os 

direitos de segunda geração". GONET BRANCO, 2002, p. 110. 
100

 "Não se pode deixar de reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de direitos 

fundamentais, vinculado materialmente a uma liberdade “objetivada”, atada a vínculos 

normativos institucionais, a valores sociais que demandam realização concreta e cujos 

pressupostos devem ser “criados”, fazendo assim do Estado um artífice e um agente de suma 

importância para que se concretizem os direitos fundamentais de segunda geração".  

BONAVIDES , Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 581.  
101

 "Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto salvaguardar o 

indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos da liberdade, era proteger a 

instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da 
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significação, e enquanto garantias institucionais, servem para preservar da ação erosiva do 

legislador, aquelas instituições públicas ou privadas que tutelam bens jurídicos considerados 

essenciais
102

. 

É inaugurado, portanto, um novo modelo de organização do Estado: o Estado Social. 

Aqui, o paradigma adotado para a realização dos direitos fundamentais não é mais o do 

homem abstrato; o conceito de igualdade formal é acrescido pela noção de igualdade material, 

que leva em consideração a realidade subjetiva enfrentada pelos indivíduos
103

. Como dito, 

agora a busca é pela igualdade material, que ao implicar  em prestações positivas do Estado, 

se enxerga e considera a realidade dos indivíduos. O princípio da igualdade passa a adotar 

uma perspectiva material objetiva
104

, a ponto de se exigir do Estado referidas prestações 

específicas como busca da efetiva justiça social.  

A titularidade tanto dos direitos individuais (direitos de primeira dimensão) quanto 

dos direitos sociais (direitos de segunda dimensão) ainda é alocada ao ser singular
105

, continua 

sendo do indivíduo
106

, mas a principal diferença está no fato de que na era da primeira 

dimensão de direitos, verificou-se que a forma de igualdade ali pretendida tinha um aspecto 

formal e individualista, pouco capaz de promover a emanciapação do homem. Agora, com o 

advento da segunda dimensão de direito, os princípios da igualdade e da liberdade se revestem 

de nova roupagem e passam a ter uma concepção objetiva, pois os direitos fundamentais 

                                                                                                                                                         
personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal do 

homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que unicamente o social 

proporciona em toda a plenitude".  BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 579. 
102

 MENDES; GONET BRANCO, 2015, p. 169-170. 
103

 "O abandono da noção abstrata do indivíduo presente no constitucionalismo liberal impulsionou 

esse movimento no paradigma do constitucionalismo social. (...) A noção de igualdade formulada a 

partir dessa representação abstrata da subjetividade torna-se insuficiente porque não leva em conta a 

importância dos meios materiais para o exercício dos direitos individuais". MOREIRA, 2015, p. 60. 
104

 "Se o individualismo igualitarista impedia a consideração das diferenças reais do indivíduo dentro 

das normas jurídicas em nome do universalismo dos direitos, esse ideal dá lugar à necessidade de 

consideração de elementos que impedem a concretização da igualdade, ideal que deixa ser visto 

apenas a partir de seu aspecto formal". Ibid., p. 61.  
105

 "Já tocante aos direitos individuais e direitos sociais, respectivamente, a titularidade cabe a um ser 

singular, individual, único — ou seja, o indivíduo, a pessoa humana — e à sociedade mesma no seu 

conjunto, na sua referência abstrata, enquanto postulativa da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana nos contextos sociais". BONAVIDES, Teoria Geral do Estado, 2015, p. 58. 
106

" Esses direitos são chamados sociais não porque sejam direitos de coletividades, mas, sobretudo, 

por atenderem a reivindicações de justiça social. De toda sorte, esses direitos têm por titularidade, na 

maior parte dos casos, indivíduos". GONET BRANCO, 2002, p 111.  
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superam a pretensão de limitar  a atuação os poderes públicos, e passam a significar garantias 

institucionais que também impõe ao Estado deveres materiais no âmbito de sua atuação
107

.   

Na era do Estado Liberal, teve-se como pano de fundo dos direitos de primeira 

dimensão e a luta por liberdade e igualdade formal, que teve importância expressiva no 

rompimento com os abusos dos regime absolutistas, e por isso sua preocupação com o 

princípio da separação dos poderes e o positivismo
108

. O pleito liberal burguês desta dimensão 

direitos, que a exemplo, tinha como uma de suas principais demandas a defesa da propriedade 

privada
109

, não viabilizou qualquer tipo de eliminação das desvantagens sociais ou de 

tratamento igualitário dos indivíduos pelo Estado. 

É, portanto, neste novo paradigma do Estado Social, por meio da 

constitucionalização dos direitos de segunda dimensão, que resta superada a noção abstrata do 

indivíduo
110

, e surge espaço para a noção e igualdade e liberdade em seu aspecto material. 

Aqui, é obrigação do Estado proceder com os meios de eliminação das desvantagens 

sociais
111

. 

No curso da história e no âmbito do Estado Social, surge ainda uma terceira 

dimensão de direitos fundamentais, destinados à proteção de coletividades. Sua titularidade é 

difusa ou coletiva, nos quais se incluem o direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao 

                                                 
107

 "A importância porém das garantias institucionais é que elas revalorizam sobremodo os direitos de 

liberdade, até então concebidos num oposição irremediável entre o indivíduo e o Estado, e o fizeram 

na mesma medida em que se pôde transitar de uma concepção de subjetividade para uma concepção de 

objetividade, com respeito aos princípios e valores da ordem jurídica estabelecida. [...] A concepção 

de objetividade e de valores relativamente aos direitos fundamentais fez com que o princípio da 

igualdade tanto quanto o da liberdade tomassem também um sentido novo, deixando de ser mero 

direito individual que demanda tratamento igual e uniforme para assumir, conforme demonstra a 

doutrina e a jurisprudência do constitucionalismo alemão, uma dimensão objetiva contra os atos de 

arbítrio do Estado". BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 582-583.  
108

 "O centro de gravidade deste estado constitucional [...] fora positivamente a lei, o código, a 

segurança jurídica, a autonomia da vontade, a organização jurídica dos ramos da sabedoria, a 

separação dos Poderes, a harmonia e equilíbrio funcional, do Legislativo, Executivo e Judiciário [...] 

enfim, aqueles valores superiores do bem comum e da coisa pública, que impetraria debalde durante a 

vigência das primeiras Cartas Constitucionais". BONAVIDES, Teoria Geral do Estado, 2015, p. 50 
109

 SARLET; MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 308 
110

 "O abandono da noção abstrata do indivíduo presente no constitucionalismo liberal impulsionou 

esse movimento no paradigma do constitucionalismo social. (...) A noção de igualdade formulada a 

partir dessa representação abstrata da subjetividade torna-se insuficiente porque não leva em conta a 

importância dos meios materiais para o exercício dos direitos individuais". MOREIRA, 2015, p. 60. 
111

 "Como a noção de isonomia material é objetiva, principalmente a criação de uma igualdade 

proporcional entre indivíduos, as normas jurídicas começam a eleger regularmente algumas 

características como critério de proteção especial. A eliminação de desvantagens sociais baseadas 

nesses elementos torna-se um objetivo estatal. Um procedimento dessa natureza distancia-se da 

exigência de tratamento simétrico existente na concepção da igualdade formal" BONAVIDES, Teoria 

Geral do Estado, 2015, p. 62.  
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desenvolvimento, à qualidade do meio ambiente, e à conservação do patrimônio histórico e 

cultural
112

. Os direitos desta dimensão, diferentemente das gerações que a antecedem, não se 

destinam à proteção dos interesses de um indivíduo, grupo ou Estado.  

Pelo contrário: foram sedimentados no final do século XX, momento expressivo na 

afirmação do "gênero humano como valor supremo da existencialidade concreta", sendo este 

o primeiro destinatário dos direitos de terceira dimensão
113

.Desta feita, os direitos de terceira 

dimensão — ou direitos de fraternidade — têm duas características marcantes. A primeira diz 

respeito à sua titularidade universal e indeterminável, pois sua efetivação beneficia a 

coletividade, como no caso do direito ao meio ambiente
114

. A segunda característica é relativa 

ao fato de serem "novas reinvidicações do ser humano"
115

, decorrentes do avanço e 

desenvolvimento da própria teoria dos direitos fundamentais.  

 

3.2 Os direitos fundamentais de quarta dimensão 

 

Como exposto até então, no paradigma constitucional moderno, um dos aspectos 

sobre a efetivação dos direitos fundamentais é que deve-se levar em consideração a realidade 

subjetiva dos indivíduos: a perspectiva do homem abstrato foi superada, o compromisso do 

Estado é com a garantia da igualdade real, e o alcance da justiça social só será possível a 

partir de prestações materiais específicas que sejam pertinentes às necessidades da sociedade. 

Entretanto, quando falamos em direitos fundamentais de quarta dimensão 

(democracia, pluralismo e informação), cumpre dizer que existem controvérsias sobre o seu 

reconhecimento. Não há unanimidade na doutrina sobre a existência e o conteúdo desta quarta 

ou até mesmo de demais dimensões de direitos fundamentais, e muitos autores entendem que 

se trata, na verdade, de um desdobramento dos direitos solidários da terceira dimensão
116

. 

Todavia, adotaremos o entendimento de Bonavides que diz que esta dimensão de direitos 
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 GONET BRANCO, 2002, p. 111.  
113

 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 583-584 
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 "A nota distintiva destes direitos da terceira dimensão reside basicamente na sua titularidade 

transindividual (ou metaindividual), muitas vezes indefinida ou indeterminável, o que se revela, a 

título de exemplo, especialmente no direito ao meio ambiente e qualidade de vida, o qual, em que pese 
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MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 310.  
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 SARLET; MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 310. 
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 SAMPAIO, José Adércio Leite. Teoria da Constituição e dos Direitos Fundamentais. São Paulo: 
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existe, e é composta pelo direito à democracia, à informação e ao pluralismo
117

. Para o estudo 

desses direitos em espécie (com atenção para o direito à democracia), é imprescindível a 

análise de certas peculiaridades que os cercam e que implicam diretamente no seu 

reconhecimento e concretização.  

Paulo Bonavides sustenta que os direitos dessa quarta dimensão resultam da 

objetividade dos direitos já anunciados na terceira e segunda dimensões, além de absorverem 

o aspecto da subjetividade dos direitos individuais da primeira dimensão
118

. O autor também 

prega que os direitos da quarta dimensão são o resultado da globalização dos direitos 

fundamentais e da institucionalização do Estado Social
119

.  

Por sua vez, Ingo Wolfgang Sarlet aponta para o fato de que esses direitos, mesmo 

após a sua globalização, ainda estão longe de serem positivados no ordenamento jurídico 

interno e internacional, mas não deixam de apontar para a esperança de um futuro melhor para 

a humanidade
120

. A dificuldade de se reconhecer uma nova dimensão de direitos também 

consiste na concepção de que as demandas no âmbito dos direitos fundamentais sempre 

tendem a versar sobre valores básicos como direito à vida, liberdade e igualdade; valores estes 

que, na origem, partem do princípio da dignidade humana
121

, e compõem a primeira dimensão 

de direitos. Neste sentido, Sarlet ainda fala que mesmo os direitos de primeira, segunda e 

terceira dimensões ainda encontram obstáculos quanto à sua efetividade, o que torna 

questionável o reconhecimento de uma eventual quarta dimensão
122

. 

Um dos impeditivos para o reconhecimento da quarta dimensão de direitos reside no 

entendimento de que os direitos das dimensões anteriores estão sendo revitalizados e 

reinterpretados de acordo com realidade dos tempos atuais, pois hoje, direitos clássicos de 

primeira dimensão como liberdade, igualdade e dignidade da pessoa humana sofrem outras 
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 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2015, p. 586 
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 Ibid. 
119

 " Contudo, há que referir, no âmbito do direito pátrio, a posição do homenageado Paulo Bonavides, 
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formas de agressão
123

, que são notadamente diferentes daquelas verificadas à época de sua 

primeira constitucionalização. Como exemplo, Sarlet menciona o ensinamento de Antonio 

Enrique Pérez Luño
124

, doutrinador espanhol que diz que mesmo no âmbito da terceira 

dimensão de direitos (dentre os quais cita direito ao meio ambiente, à qualidade de vida e à 

informática), já estamos diante de uma resposta ao "processo de erosão e degradação sofrido 

pelos direitos e liberdades fundamentais"
125

. Dessa forma, este viés da doutrina não sustenta o 

reconhecimento da quarta dimensão direitos, mas entende que estamos diante de uma 

revisitação aos direitos anunciados nas dimensões anteriores. 

O que se observa, todavia, é que o núcleo essencial de todas as dimensões dos 

direitos fundamentais gira em torno da proteção da vida, da liberdade, da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana, de modo que, muito embora haja o caráter de titularidade 

coletiva dos direitos de quarta dimensão, esses direitos também têm seu aspecto individual 

preservado
126

. 

Dentre as críticas que giram em torno do reconhecimento de outras dimensões de 

direitos fundamentais (para além da terceira), cumpre destacar um contraponto importante. O 

processo de reconhecimento dos direitos fundamentais tem um caráter "extremamente 

dinâmico e dialético", que é marcado por reinvidicações que visam a superação de situações 

injustas ou de violação a "bens fundamentais e elementares do ser humano"
127

. Isto revela que 

estamos diante de um processo que é igualmente "cumulativo e aberto"
128

, e a positivação de 
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 SARLET, 2016, p. 388.  
124

  "Nessa perspectiva vale referir o magistério de Pérez Luño, para quem os direitos fundamentais da 
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uma nova dimensão de direitos fundamentais guarda estrita relação com as necessidades da 

sociedade que lhe é contemporânea.  

 

3.3 Reflexões acerca do processo de evolução dos direitos fundamentais 

 

Em apertada síntese, vimos que os direitos de liberdade da primeira dimensão tinham 

como principal objetivo garantir a separação de poderes e a subordinação do Estado às leis, 

gerando assim  limites à sua atuação
129

 em face do cidadão individualmente considerado e 

abstrato, no contexto dos regimes absolutistas disseminados na grande maioria da Europa do 

século XVIII
130

. Daí porque a preocupação do pensamento liberal do reconhecimento e 

obtenção da igualdade formal, positivada na Constituição de cada Estado, e concretizada 

através do abstenteísmo estatal dos mais diferentes segmentos da vida privada
131

.  

Ato contínuo, os direitos de segunda dimensão foram concebidos pois o paradigma 

individualista da liberdade e do princípio da igualdade não era suficiente para atender aos 

anseios e reinvidicações sociais que foram deflagrados ao longo do século XIX. O Estado 

contraiu para si o dever de promover prestações materiais para a concretização da justiça 

social, e foi conferida aos direitos fundamentais uma dimensão institucional. Os direitos de 

terceira dimensão, por sua vez, são os primeiros direitos fundamentais de titularidade coletiva, 

pois o seu objeto de alcance não se limita ao cidadão individualmente identificado, mas sim 

ao gênero humano como um todo. 

Hoje, a liberdade e igualdade que se busca por meio dos direitos fundamentais não 

tem aquele caráter formal ensejado pelos pensadores liberais, nem se constitui em  mera 

limitação ao poder estatal
132

, e além disso, outros direitos foram incorporados ao rol dos 

direitos fundamentais.  O Estado Social dos direitos de segunda dimensão não só estabelece 
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 SARLET, 2015, p. 59.  
130

 O princípio da separação de poderes foi concebido como uma técnica de resistência ao 
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uma "atuação juridicamente programada e controlada dos órgãos estatais"
133

., mas também 

promove revolução quanto ao paradigma de interpretação desses direitos
134

, devendo a 

igualdade material ser promovida pelo Estado de maneira a considerar a realidade e diferenças 

entre os indivíduos de uma mesma sociedade.
135

  

Ao observarmos esta linha do tempo, é possível aferir que desde a primeira dimensão 

de direitos fundamentais, que primava pela igualdade formal (igualdade perante a lei) e 

limitação ao poder estatal, tem-se que o Estado de Direito ali fundado é imprescindível da 

democracia
136

. Este estágio de desenvolvimento da teoria dos direitos fundamentais também 

tem sua importância reconhecida por, neste movimento de ruptura com o absolutismo, ter 

criado bases de anseio por democracia, sob as quais as futuras dimensões de direitos se 

originaram.
137

 A luta por democracia e contra um Estado autoritário, portanto, também se 

afigura como sendo um dos panos de fundo que ensejou a constitucionalização dos direitos de 

primeira dimensão
138

, tendo o modelo de participação democrática  passado diversas 

transformações desde então.  

Logo, não se pode pensar em democracia e exercício de cidadania em um Estado 

onde os direitos fundamentais não são assegurados.
139

 A evolução dos direitos fundamentais 
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os alocou como base de qualquer Estado Democrático de Direito pois visam a obtenção da 

justiça material e da igualdade e liberdade de fato, que só podem ser viabilizados no âmbito 

de um Estado Democrático
140

.  

Diante da realidade da população brasileira e do panorama histórico apresentado até 

então, o problema inicial deste trabalho ainda persiste. Não há direitos fundamentais sem 

democracia, e na presente Era Constitucional, o Estado deve pautar sua participação na 

sociedade civil à luz da concretude e garantia dos direitos fundamentais. E a instituição 

pública que tem essa função, como visto, é justamente a Defensoria.  A questão que nos resta 

é saber sobre qual o meio mais adequado e eficaz para que a Defensoria possa cumprir com 

este dever.  

  

3.4 Características dos direitos fundamentais 

 

A evolução doutrinária dos direitos fundamentais também nos permite a propositura 

de outra assertiva: o Estado não está sujeito apenas às prestações materiais positivadas no 

texto constitucional. Muito embora persista entre os direitos fundamentais a natureza de 

combate ao totalitarismo, a sua concepção materialmente aberta, como se verá a seguir, 

também estabelece que o Estado haja e proceda com a tutela dos direitos decorrentes da 

interpretação daqueles já positivados. 

Vê-se que todo esse processo de evolução dos direitos fundamentais é de caráter 

cumulativo e qualitativo, e teve como bússola a universalidade material e concreta para a 

realização destes direitos
141

. Logo, a divisão do estudo dos direitos fundamentais por meio de 

"dimensões" serve apenas para demonstrar o caráter cumulativo de sua evolução. Em verdade, 

os direitos de cada dimensão se encontram num contexto de indivisibilidade e estrita 

correlação uns com os outros, de modo que uma dimensão de direitos não supera nem 

                                                                                                                                                         
direitos fundamentais. Direitos fundamentais eficazes e democracia são conceitos indissociáveis, não 
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141
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suprime a geração antecedente, mas a complementa e com ela interage no intuito de que se 

obtenha a real eficácia dos direitos fundamentais
142

.  

Isto posto, e diante da controvérsia sobre a existência e positivação de outras 

dimensões de direitos fundamentais
143

, é importante observarmos duas importantes 

características sobre esses direitos, que na linha deste trabalho, permitem impor ao Estado, 

por meio da atuação da Defensoria Pública, o dever de proteção dos direitos fundamentais de 

quarta dimensão da população hipossuficiente.  

 

3.4.1 Dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

 

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência reconhecem a dupla perspectiva dos direitos 

fundamentais
144

. O entendimento é de que os direitos fundamentais consagram, ao mesmo 

tempo, direitos subjetivos individuais mas também impõem obrigações de cunho objetivo aos 

poderes públicos, servindo como princípios e normas norteadoras da atuação estatal
145

. Neste 

último caso, estamos falando da dimensão objetiva dos direitos fundamentais.  

Ocorre que os direitos fundamentais não se limitam unicamente à preservação das 

garantias individuais, como pretendido no passado, na era das primeiras Constituições 

escritas
146

. Em verdade, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais determina que eles 

sejam encarados como normas definidoras da organização e atuação do Estado, sendo a sua 

preservação e defesa condição inerente ao Estado de Direito
147

. A existência dos direitos 

fundamentais extrapola a função limitativa do pode poder estatal, sendo considerados normas 

que são norteadoras de sua organização política
148

. 

Hoje, os direitos fundamentais representam um conjunto de valores objetivos básicos 

que devem direcionar a ação positiva dos poderes públicos
149

. São princípios básicos da 

                                                 
142

 "A visão dos direitos fundamentais em termos de gerações indica o caráter cumulativo da 

evolução desses direitos no tempo. Não se deve deixar de situar todos os direitos num 

contexto de unidade e indivisibilidade. Cada direito de cada geração interage com os das 

outras e, nesse processo, dá-se à compreensão". GONET BRANCO, 2002,  p. 110-111.  
143

 SARLET; MARINONI, MITIDIERO, 2015, p. 311.  
144

 " A constatação de que os direitos fundamentais revelam dupla perspectiva (...) constitui, sem 

sombra de dúvidas, uma das mais relevantes formulações do direito constitucional contemporâneo (...) 

". SARLET, 2015, p. 147. 
145

 Ibid., p. 148. 
146

 Ibid., p. 59. 
147

 Ibid. 
148

 Ibid. 
149

 Ibid., p. 149. 



45 

 

 

ordem constitucional, e operam não apenas como limite, mas como diretrizes da ação do 

Estado
150

. Desta maneira, os direitos fundamentais vão além da preservação de garantias 

individuais, mas constituem os valores básicos da sociedade política. Não são mais 

considerados unicamente do ponto de vista individualista, pois o bem tutelado pelos direitos 

fundamentais é abrangente, daí porque constituírem normas pautadoras da ação estatal
151

. A 

dimensão objetiva dos direitos fundamentais permite aduzirmos que a eficácia desses direitos 

não se realiza apenas no âmbito individualista, mas pode a sociedade como um todo demandar 

a concretude desses direitos em face do Estado,  pois são valores aos quais a sua atuação está 

vinculada
152

.  

No intuito de pautar a atuação estatal, verifica-se que os direitos fundamentais se 

encontram no cerne do Estado Democrático de Direito e servem de estrutura para a sociedade 

política
153

. Assumida essa dimensão objetiva, o Estado não mais se atém à não intervir na 

liberdade individual ou a proceder com prestações materiais em prol da justiça social
154

, mas 

de igual maneira, a sua organização interna e de todo o ordenamento jurídico são inteiramente 

orientados pelos direitos fundamentais.  

 

3.4.2 Noção formal, noção material e a materialidade aberta dos direitos fundamentais 

 

Paulo Bonavides, no estudo da obra de Carl Schmitt, ensina que os direitos 

fundamentais podem ser encarados a partir de dois aspectos formais. O primeiro diz respeito 

ao fato de que podem ser considerados direitos fundamentais todos aqueles direitos e 

garantias que estão arrolados na Constituição. O segundo, é que uma vez positivados e 

especificados no próprio texto da Constituição, esses direitos recebem grande grau de estima e 
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proteção, sendo extremamente difícil ou impossível sua alteração ou supressão do texto 

constitucional155. Neste sentido, a noção formal dos direitos fundamentais está ligada ao 

direito positivo, e os aloca no ápice de todo o ordenamento jurídico.156 A conceituação 

formal implica no arrolamento de direitos fundamentais cuja garantia e existência são 

incontroversas, pacificadas, de modo que estão expressamente reconhecidos no texto da 

Constituição,157 e têm aplicabilidade imediata, na forma do art. 5º, §1º da Constituição 

Federal158.   

Já a noção material dos direitos fundamentais é mais abrangente no sentido de não os 

limitar ao rol taxativo dos direitos positivados no texto constitucional. Em síntese, Ingo 

Wolfgang Sarlet prega que em sua materialidade, os direitos fundamentais consistem em 

todas aquelas disposições que se encontram fora do catálogo constitucional, mas que guardam 

relação com os direitos formalmente reconhecidos na Constituição159. 

O art. 5º, §2º da Constituição Federal160 permite a abertura do conceito material de 

direitos fundamentais161. Sem prejuízo da análise do grau de abrangência e dos limites para a 

identificação dos direitos fundamentais materialmente abertos que se permite o referido 

dispositivo constitucional, para o desenvolvimento do presente trabalho importa apenas o 

seguinte esclarecimento: a abertura material do catálogo de direitos fundamentais feita pelo 

art. 5º, §2º da Constituição Federal permite o reconhecimento de direitos "implícitos", 

subentendidos nos direitos individuais positivados na ordem interna ou em tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário162.  

Existem direitos fora do catálogo e fora do texto constitucional, pois o conceito 

materialmente aberto dos direitos fundamentais abarca direitos que não estão necessariamente 
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positivados na Constituição Federal163. Em que pese a existência dos direitos fundamentais 

positivos, os direitos fundamentais implícitos são aqueles decorrentes de interpretações e 

princípios abrangidos pelos direitos fundamentais explícitos164. Referida noção material 

também diz respeito ao fato de que o catálogo de direitos fundamentais não está encerrado, 

mas de acordo com as realidades e necessidades sociais de cada momento histórico, o rol de 

direitos fundamentais pode ser aumentado165. 

A partir da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, e tendo em vista seus 

aspectos formal e material, é possível aferir que esses direitos não servem apenas como 

garantia de liberdades individuais e efetivação dos direitos sociais, mas constituem princípios 

estruturais  e organizacionais da Constituição e do próprio Estado Democrático de Direito166, 

devendo o poder público pautar sua atuação em observância das normas e princípios de 

direitos fundamentais. Tem-se assim que os direitos fundamentais também não se esgotam em 

rol taxativo, sendo possível a verificação de direitos fundamentais decorrentes daqueles já 

positivados, que de igual maneira, obrigarão o Estado à sua tutela.  
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4. DEMOCRACIA, CIDADANIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Quando se fala em democracia, é preciso ter em mente que estamos diante de um 

conceito ambíguo, que pode se referir tanto à forma de governo de um Estado quanto a uma 

maneira de convívio social
167

. Na concepção de Norberto Bobbio, democracia é uma 

contraproposta aos governos autocráticos, que se consubstancia através de regras e 

procedimentos que visam a tomada de decisões coletivas sobre temas do interesse de todos
168

. 

Se perguntarmos ao cidadão comum, veremos que o termo democracia também implica em 

duas noções bem difundidas entre a população:  a primeira é que a democracia pressupõe o 

respeito e que se leve em consideração opinião política de todos, e a segunda é que a 

democracia permite o convívio e a manifestação de ideias divergentes
169

.  

Paulo Bonavides — que inclui a democracia em sua forma direta (ou participativa) 

no rol dos direitos fundamentais de quarta dimensão — define a democracia como a 

"participação dos governados na formação da vontade governativa"
170

. A democracia também 

tem como característica marcante o fato de estar em constante mutação, de modo que "sua 

essência varia em razão dos vetores tempo-lugar"
171

. Por tais motivos, o estudo sobre esse 

tema pode assumir uma série de perspectivas diferentes.  

Para o interesse e desenvolvimento deste trabalho, o presente capítulo almeja 

demonstrar a evolução do conceito de democracia representativa, democracia direta e a 

valoração que se hoje se dá a essas modalidades de participação democrática, assim como a 

maneira pela qual elas se realizam. Ato contínuo, será trabalhada a relação existente entre 

democracia, exercício de cidadania e direitos fundamentais.  
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4.1 Democracia direta e democracia representativa 

  

O doutrinador italiano Norberto Bobbio sustenta uma "definição mínima" de 

democracia e regime democrático, que consiste num conjunto de regras e procedimentos 

necessários para a tomada de decisões coletivas, que facilitam a participação da população 

interessada
172

. No seu entendimento, o conceito de democracia também inclui o livre debate 

entre as partes "para a formação de uma maioria"
173

. Desta forma, a democracia é um sistema 

em que prevalece a vontade da maioria que participou do processo decisório, sendo que o que 

fica decidido coletivamente é o que valerá para todo o grupo
174

. José Gomes Canotilho diz 

ainda que o princípio democrático exerce a função de "organização da titularidade do 

poder"
175

, ou seja, a democracia exerce o fim de organizar o domínio político que,  é 

controlado e legitimado pelo povo, que pode tanto participar do processo de eleição dos 

governantes quanto compor o governo do Estado
176

.  

Bobbio também chama a atenção para o fato de que, em vista da efetividade desse 

sistema de participação na tomada de decisões coletivas, é imperioso que haja a garantia dos 

direitos de liberdade, de expressão de opinião e de livre associação
177

. Esses direitos 

compõem os direitos fundamentais de primeira dimensão que serviram de pressuposto para o 

surgimento do Estado Liberal, e que foram essenciais numa perspectiva de evolução da 

democracia, para moldar e definir a importância da participação democrática e a 

essencialidade de garantia das liberdades individuais
178

.  
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Tem-se assim que a democracia é indissociável da liberdade de escolha e da 

liberdade individual. O povo, em sua maioria, e após o livre convencimento individual de 

cada um,  escolhe aquilo que é melhor para a comunidade
179

. Do ponto de vista histórico, a 

democracia e a participação democrática passaram por grandes mudanças e transformações, 

de modo a influenciar na maneira pela qual a democracia se concretizava, bem como nos 

objetivos desta participação nas decisões coletivas.  

A democracia representativa (forma clássica de democracia indireta) consiste no 

modelo em que o governo do povo se dá através de representantes eleitos que praticam atos 

decisórios em nome da população
180

. Nesta forma de regime democrático, as decisões e 

deliberações sobre assuntos de interesse do povo são tomadas por representantes eleitos para 

essa função
181

. O representante pode exercer o papel de delegado, servindo de porta-voz dos 

interesses daqueles que o elegeram, ou também pode agir com certa discricionariedade, e no 

âmbito da confiança de seus representados, defender a trabalhar por seus interesses com base 

no seu próprio discernimento
182

. A representação política (vínculo criado entre população e 

representante eleito) é alvo de críticas no que diz respeito aos poderes do representante e ao 

conteúdo da representação
183

. 

Bobbio afirma que o que acontece na prática é que na grande maioria dos Estados 

regidos por um regime de democracia por participação, o representante não atua como 

delegado ou porta-voz dos que o elegeram, pois deve representar os interesses gerais, e não 

particulares de seus eleitores
184

. Uma vez eleito, o representante tem a confiança de seus 

eleitores para agir com liberdade própria, e o seu mandato não o vincula à vontade pessoal dos 
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representados, pois seu chamado acaba por ser o de representar os interesses gerais da 

sociedade, e não os interesses particulares de certa categoria que o elegeu
185

.  

Ainda é extensa a crítica sobre os vícios do sistema representativo e sobre a própria 

representação. O ataque mais comum que se faz à democracia representativa é que este 

modelo, na prática, está muito afastado da sua definição teórica, sendo que a participação da 

população se resume apenas à escolha dos representantes, sem qualquer envolvimento com as 

decisões políticas que ficam a cargo apenas dos representantes 
186

. Paulo Bonavides chega a 

dizer que na democracia por representação, o povo exerce sua soberania apenas "na 

aparência"
187

, e ainda aponta para o baixo grau de legitimidade participativa que permeia a 

maioria dos sistemas constitucionais da América Latina
188

.  

Ao insistir na ineficácia da democracia representativa, Bonavides aponta para uma 

série de fatores que influenciam na formação da opinião popular, e consequentemente acabam 

por interferir na vontade do cidadão ao escolher seus representantes políticos. Dentre eles, cita 

a propaganda dirigida, a manipulação da consciência pública e o monopólio dos serviços de 

comunicação que estão a serviço da classe dominante
189

. É por isso que se refere à nossa 

democracia como uma democracia "mutilada"
190

. 

Em tese, o processo decisório do qual a população participa diz respeito apenas às 

eleições políticas, e é por isso que muitos autores entendem que toda democracia 

                                                 
185

 "As democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por representante 

entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: a) na medida em que goza da 

confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito não é mais responsável perante os próprios eleitores e seu 

mandato, portanto, não é revogável; b) não é responsável diretamente perante os seus eleitores para 

exatamente porque a tutelar os interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares 

desta ou daquela categoria". BOBBIO, 2011, p. 59-60. 
186

  SANTANA, 1995, p. 40.   
187

 "Na clássica democracia representativa, o povo simplesmente adjetivava a soberania, sendo 

soberano apenas na exterioridade a na aparência, na forma e na designação; já com a democracia 

participativa, aqui evangelizada, tudo muda de figura: o povo passa a ser substantivo, e o é por 

significar a encarnação da soberania mesma em sua essência e eficácia (...)". Ibid., p. 44.  
188

 "Esse quadro se desenha sempre com vivas cores e máxima frequência nos sistemas constitucionais 

de ditadura dissimulada, quais os da América Latina (...) Democracia onde o baixíssimo grau de 

legitimidade participativa certifica a farsa do sistema, assinalando o máximo divórcio entre o povo e as 

suas instituições de Governo". BONAVIDES, Teoria Constitucional da Democracia Participativa, 

2001, p. 26. 
189

 "Os vícios eleitorais, a propaganda dirigida, a manipulação da consciência pública e opinativa do 

cidadão pelos poderes e veículos de informação, a serviço da classe dominante, que os subornou, até 

as manifestações executivas e legiferantes exercitadas contra o povo e a nação e a sociedade mas 

ocasiões governativas mais delicadas, ferem o interesse nacional, desvirtuam os fins do Estado, 

corrompem a moral pública e apodrecem aquilo que, até agora, o status quo fez passar por democracia 

e representação". ". Ibid., p. 25-26. 
190

 Ibid., p. 60. 



52 

 

 

representativa deve estar acompanhada de alguns mecanismos, típicos da democracia direta, 

que garantam a consulta da população para determinadas situações
191

.Além disso, ao longo 

dos últimos anos, o sistema representativo foi sendo cada vez mais alvo de problematizações, 

de modo que aumentou a exigência por uma democracia mais ampla, ou até mesmo a sua 

substituição pelo próprio modelo de democracia direta
192

.  

Por sua vez, democracia direta é aquela em que, na sua concepção clássica, "o povo 

exprime diretamente a sua vontade exercendo ele próprio as funções do Estado
193

". Ao povo é 

atribuída a função legislativa e também algumas funções executivas e judiciárias, que são 

exercidas pelos cidadãos através das assembleias populares
194

. Este formato de democracia 

direta ficou consagrado nas cidades-estado  da Grécia antiga, que excluía os escravos, as 

mulheres e os estrangeiros da participação política
195

. Nesta época, a democracia estava 

alicerçada em um modelo econômico explorador e excludente, o que faz com que muitos 

autores a enxerguem como mera "curiosidade histórica" em face da dificuldade de sua 

realização nos tempos atuais
196

.  

É cediça a impossibilidade de, na idade contemporânea,  se concretizar a democracia 

direta na forma como acontecia na Grécia antiga. Nas palavras de Bobbio, a pretensão de se 

reproduzir o modelo democrático grego é "insensata e materialmente impossível", justamente 

em razão da complexidade e extensão da sociedade em que vivemos
197

. Todavia, nos dias de 

hoje, a democracia direta passou por uma resignificação no que diz respeito à maneira como 
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pode ser exercitada, e neste sentido, a sua instituição importaria numa complementação e 

aprimoramento do modelo representativo.  

Protestar por democracia direta não significa necessariamente a negação da 

democracia representativa, e a eventual transição de um modelo para outro está longe de 

configurar uma revolução na forma como somos governados
198

. O que se pretende, na 

verdade, é a conjugação de mecanismos dos dois modelos, afim de se garantir uma 

participação democrática mais efetiva. 

A concretização da democracia direta ainda consiste no direito do cidadão de 

participar diretamente das deliberações políticas sobre os assuntos de seu interesse, que deve 

ocorrer na forma de debate sem a existência de qualquer mediador
199

.  A diferença hoje é que 

a democracia se expandiu para novos espaços, para além da esfera das relações políticas
200

. O 

indivíduo também é considerado cidadão no âmbito das relações sociais
201

: é o que Bobbio 

chama de "democratização da sociedade". Assim, as instituições públicas, por exemplo,  

também devem ser governadas democraticamente
202

. A relação que a instituição desenvolve 

com o cidadão deve ser pautada por procedimentos democráticos, pois a sua cidadania não se 

afere apenas na urna, no dia da eleição.  

Por sua vez, Canotilho diz que uma das máximas da definição clássica da 

democracia, qual seja, "todo poder vem do povo", tinha antes, como fim maior, a organização 

e o governo do Estado em bases democráticas; hoje, vive-se num contexto diferente onde a 

organização democrática e a formação da vontade popular também têm importância em outros 

aspectos da vida, fenômeno que o autor também chama de processo de democratização, que 

se estende ao mais variados aspectos da vida em sociedade
203

.   

Se for feita uma análise conceitual quanto à organização da forma de governo, pode-

se dizer que a grande maioria dos países ocidentais é constituída sob um regime democrático 
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(sem entrar no mérito sobre em quais termos essas democracias se sustentam).  Mas há pouco 

tempo atrás, para verificar a qualidade e extensão de certo regime democrático, o critério 

utilizado era o do nível de alcance da garantia dos direitos políticos a todos os cidadãos
204

. 

Hoje, com a transição do sufrágio restrito para o sufrágio universal, vê-se a  extensão dos 

direitos políticos a todos os indivíduos, razão pela qual não se pode mais medir o nível de 

participação democrática de uma sociedade unicamente a partir do direito de voto
205

.  

Neste sentido, Bobbio aponta que a democracia política já foi conquistada. Nos dias 

de hoje, a democracia também se afere e se faz necessária em outros locais e em outros 

momentos que não apenas no depósito do voto na urna: um país democrático é aquele em o 

direito de voto e de participação na tomada de decisões também ocorre no âmbito das 

instituições, sejam elas públicas ou privadas. Essas instituições, que antes eram extremamente 

hierarquizadas e burocráticas, hoje devem prezar por uma governança e atuação 

democráticas
206

: estamos diante um novo sentido e uma nova forma de realização das formas 

tradicionais de democracia ora mencionadas.  

Estamos diante da democracia enquanto direito fundamental da quarta dimensão, que 

não mais importa unicamente em estabelecer uma forma de governo de um povo, e que 

guarda estrita relação com o exercício de cidadania. Tendo por objetivo verificar essa 

natureza dada à democracia, também cumpre, neste momento, demonstrar a relação entre 

democracia e exercício de cidadania, bem como verificar o papel que a democracia exerce no 

Estado de Direito moderno enquanto direito de quarta dimensão.  

 

4.2 Exercício de cidadania, democracia direta e a sua concepção como direito  

      fundamental de quarta dimensão 

 

Atualmente, espera-se que as instituições também sejam governadas 

democraticamente, de modo que a participação direta pode ocorrer nos mais variados espaços 

e momentos. No contexto de um sistema representativo maculado por diversas falhas, a 

democracia direta assume um novo significado, e pode se realizar no âmbito da relação 

                                                 
204

 "Quando se desejava dar uma prova do desenvolvimento da democracia num dado país tomava-se 

como índice a extensão do direito de participar (mesmo que indiretamente) da formação dos órgãos 

nas quais são tomadas as decisões políticas. Hoje, sob este aspecto, não há mais avanço possível 

depois que o sufrágio foi estendido às mulheres, e o limite de idade foi diminuído para dezoito anos". 

CANOTILHO, 2003, p. 289-290.  
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 Ibid.  
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desenvolvida entre o indivíduo e a instituição. A existência de procedimentos internos que 

considerem e estimulem a participação popular é, portanto, também uma forma de exercício 

da cidadania.  

A obra de T. H. Marshall intitulada "Citzsenship and Social Class"  é considerada o 

marco teórico clássico que serviu de referência para definir o conceito de cidadania na 

sociedade contemporânea. Na concepção de Marshall, a cidadania se relaciona com a 

participação integral do indivíduo na comunidade, mesmo num contexto de desigualdade 

social e econômica
207

. Desta forma, "a cidadania pode ser descrita como a participação numa 

comunidade ou como a qualidade de membro dela"
208

, sendo um status atribuído aos 

membros dessa comunidade. Em se tratando de um status do indivíduo, a cidadania, segundo 

Marshall, é composta por três elementos constituidores, também chamados de "direitos de 

cidadania"
209

, sendo esses direitos justamente aqueles que derivam da própria participação na 

comunidade
210

. O primeiro elemento é o dos direitos civis, que diz respeito à liberdade 

individual perante a letra da lei; o segundo elemento é o dos direitos políticos, que se 

relaciona com a capacidade do exercício do poder político; e o terceiro e último elemento é 

dos direitos sociais, que se refere à qualidade de vida e ao patrimônio social da população
211

. 

O que Marshall pretende com a sua teoria é demonstrar que os diversos elementos da 

cidadania se realizam de maneira e em momentos distintos uns dos outros, e dessa forma, 

geram "efeitos diferentes sobre as relações sociais e sobre a organização econômica e política 

da sociedade
212

".  A participação numa comunidade se dá através do exercício da cidadania, 

que é então caracterizada como status e como conjunto de direitos, sendo repartida em seus 

três elementos
213

.  
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 CORRÊA, Darcísio. Estado, Cidadania e Espaço Público: As contradições da trajetória humana. 

Ijuí: UNIJUÍ, 2010. 454 p. (p. 23).  
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 BARBALET, J. M. A Cidadania. Lisboa: Estampa, 1989. (p. 12).  
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 CORRÊA, 2010, p. 24. 
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 BARBALET, 1989, p. 36.  
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 "O elemento civil da cidadania é composto pelos direitos necessários à liberdade individual, e a 

instituição que lhe está associada mais diretamente é a letra da lei e o sistema judicial. A parte política 

da cidadania consiste no direito de participar no exercício do poder político. Estes direitos são ligados 

às instituições parlamentares. O elemento social da cidadania é constituído pelo direito ao nível de 

vida predominante e ao patrimônio social da sociedade". BARBALET, 1989, p. 18-19. 
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 "A separação dos elementos de cidadania é significativa não só em termos da distinção analítica 

entre direitos, mas também pelo fato de as práticas associadas a cada conjunto de direitos terem efeitos 

muito diferentes sobre as relações sociais e sobre a organização econômica e política da sociedade". 

Ibid., p. 31. 
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 "A cidadania pode ser caracterizada como um status e como um conjunto de direitos. Esta 

associação de direitos e status não é acidental. [...] Em termos mais gerais, os direitos são 

significativos porque atribuem às pessoas capacidades especiais em virtude de um status legal ou 
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Nos séculos XVIII e XIX, em plena era do Estado Liberal, a cidadania era composta 

unicamente pelos direitos civis (nos quais se incluem o direito de propriedade, de contrato, de 

liberdade de pensamento, liberdade de expressão, dentre outros)
214

. Nesta época, os direitos 

de cidadania colaboravam com a manutenção das desigualdades sociais entre o capitalista e o 

trabalhador, pois a liberdade formal, — pretendida também para celebrar trocas de mercado e 

contratos comerciais — não distinguia os trabalhadores uns dos outros
215

, e não considerava 

as necessidades do trabalhador oprimido, o que era interessante para a manutenção do sistema 

de classes. A participação na comunidade não tinha como fim a igualdade material nem a 

libertação do homem, mas sim a garantia da liberdade formal para celebrar acordos 

comerciais e para o exercício dos demais direitos civis.  

Com o Estado Social, "nasceu de uma inspiração de justiça, igualdade e 

liberdade"
216

, que trouxe uma concepção mais democrática de poder, pois diferentemente do 

individualismo liberal, o Estado agora está compromissado com a repartição dos bens sociais 

e com a fruição dos direitos fundamentais
217

. A liberdade material foi institucionalizada com 

o objetivo de superação das desigualdades sociais, fato este que "compagina, ao mesmo 

passo, os direitos fundamentais de terceira e quarta gerações, a saber, o desenvolvimento e a 

democracia, respectivamente"
218

.  

Com o advento do Estado Social, há a consequente incorporação dos direitos 

políticos e sociais, que passam a compor o status de cidadania. Marshall afirma que está-se 

diante da "cidadania social" que tem por objetivo diminuir as desigualdade sociais, em guerra 

                                                                                                                                                         
convencional. [...] Os direitos de uma pessoa derivam de sua ligação a um status porque num sentido 

importante o status de cada um indica o que cada um pode fazer, que capacidades têm". BARBALET, 

1989, p. 32. 
214

 Ibid., p. 37.  
215

 "Durante os séculos XVIII e XIX, os direitos de cidadania coexistiram em inteira harmonia com as 

desigualdades de classe da sociedade capitalista. (...) nessa época, os direitos de cidadania eram 

basicamente direitos civis, e os direitos civis eram indispensáveis a um economia competitiva de 

mercado. [...] Capitalistas e trabalhadores não se distinguem uns dos outros do ponto de vista dos 

direitos civis, por terem o mesmo direito de participar nas trocas e contratos de mercado uns com os 

outros. Se estes direitos são o cerne da cidadania, então a cidadania consolidará as desigualdades de 

classe". Ibid.  
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 BONAVIDES, 2001, p. 156-157. 
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 "Ao empregar meio intervencionistas para estabelecer o equilíbrio na repartição dos bens sociais, 

instituiu ele, ao mesmo passo, um regime de garantias concretas e objetivas, que tendem a fazer 

vitoriosa uma concepção democrática de poder, vinculada primacialmente com a função e fruição dos 

direitos fundamentais, concebidos doravante em dimensão por inteiro distinta daquela peculiar ao 

feroz individualismo das teses liberais e subjetivistas do passado". Ibid., p. 157. 
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declarada ao o sistema capitalista
219

.  Assim, o elemento social da cidadania exige a igualdade 

de condições materiais para o combate das desigualdades sociais
220

, o que implica em dizer 

que a evolução da cidadania significa luta contra o sistema de classes, dada a diferença 

conflituosa existente entre direitos civis e direitos sociais
221

. 

Marshall demonstra o conflito existente entre os elementos que compõem a cidadania 

ao estatuir que "os direitos civis são direitos contra o Estado e os direitos sociais são 

reinvidicações de benefícios garantidos pelo Estado"
222

. Os direitos civis, sociais e políticos, 

que são os elementos da cidadania, "têm sentido" em bases institucionais diferentes
223

, o que  

significa dizer que a participação e a qualidade de membro de uma comunidade pressupõe um 

sistema democrático.  

A igualdade de direitos e obrigações e a liberdade de expressão proporcionadas pela 

constitucionalização dos direitos civis serviu de base para o desenvolvimento da cidadania. 

Essa dimensão jurídica, baseada na igualdade perante a lei, é de fato necessária a participação 

na comunidade, mas por si só não é suficiente para o exercício de uma cidadania plena
224

. É 

necessária a garantia e efetividade dos direitos políticos e sociais, ou seja, de se acrescentar 

também uma dimensão política ao conceito de cidadania, afim de se obter igualdade material 

entre os membros que participam da comunidade.  
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 BARBALET, 1989, p. 22.  
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 "Convém enfatizar já de início que essa abrangência da categoria cidadania inclui o direito às 

condições materiais de existência, contrariamente ao propugna a matriz neoliberal. Atribuir aos 
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BARBALET, 1989, p. 22. 
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 Os direitos civis são direitos contra o Estado enquanto os direitos sociais são reinvidicações de 
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 "Por outro lado, a abordagem de Marshall indica que os direitos só têm sentido em determinados 
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elementos da cidadania identificados por Marshall, se mantivermos esta perspectiva, têm histórias 

independentes. (...) O ponto principal de tudo isso é que os diferentes elementos da cidadania têm 

diferentes bases institucionais e, em alguns aspectos significativos, histórias diferentes. O que quer 

dizer que a cidadania compreende elementos que não são necessariamente cortados do mesmo pano e 

que mantêm relações diferentes com grupos sociais distintos e uns com os outros". Ibid., p. 18-19.   
224

"O que se pretende esclarecer é que a dimensão jurídica por meio da qual é institucionalmente 

garantida a igualdade de todos perante a lei representa uma condição necessária, mas não suficiente, da 

cidadania. Insuficiente pela simples razão de a mera formalização constitucional dos direitos de 

cidadania não lhes garantir eficácia e efetividade. (...) E é esta razão de se acrescentar à dimensão 

jurídica da cidadania uma dimensão política, que impele a construir coletivamente as condições 

materiais da dignidade humana". CORRÊA, 2010, p. 26.   



58 

 

 

A dimensão política da cidadania implica necessariamente num governo democrático 

e em instituições governadas democraticamente, e é a democracia que permite a participação 

na comunidade política, em clara contraposição à realidade das ditaduras e regimes 

autoritários. Se considerarmos a cidadão apenas como sendo titular de direitos e deveres, tem-

se que essa realidade, muito embora necessária e de extrema valia, não é suficiente para 

emancipação do homem e para a garantia de igualdade real.   

É no âmbito de uma sociedade democrática que a cidadania se realiza de forma 

plena
225

. É por isso que no estado democrático moderno, o exercício de cidadania significa 

capacidade de participação no poder político por meio do processo eleitoral
226

, de modo que 

"a participação dos cidadãos no moderno estado-nação implica a condição de membro de uma 

comunidade política baseada no sufrágio universal, e portanto também a condição de membro 

de uma comunidade civil baseada na letra da lei"
227

.  

O elemento civil da teoria de Marshall, que em síntese é a garantia de igualdade 

perante a lei mesmo diante das desigualdade sociais — e dentro deste leque se incluem vários 

direitos —, é importante mas ignora o sistema de classes e a existência de grupos sociais 

privilegiados
228

. O elemento social reconhece as desigualdades sociais e veio para garantir o 

mínimo de bem-estar e de condições materiais para que a cidadania se concretize
229

. Todavia, 

verdadeira emancipação do homem só se observa quando o elemento político da cidadania é 

incorporado, através da participação do indivíduo nas decisões coletivas que só é possível no 

contexto de um governo democrático.  

É possível observar a relação intrínseca existente entre cidadania, democracia e 

direitos fundamentais. Canotilho sustenta que os direitos fundamentais, enquanto elementos 

constitutivos do Estado de Direito, servem de base para a realização de uma forma de governo 

democrática
230

. Se numa democracia é onde se forma a vontade da maioria — através da 

participação política — para a organização e governo do Estado, tem-se que essa participação 
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 "A idealidade democrática, quando delineada sobre bases coparticipadas institui um modelo de 
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na comunidade política só se viabiliza mediante a garantia de liberdade de expressão e de 

igualdade material entre os cidadãos
231

.   

Neste sentido, Bonavides afirma que a democracia direta, no contexto do século 

XXI, é tida como direito fundamental de quarta dimensão
232

. O autor também alega que a 

democracia direta sempre pretendeu uma "progressão participativa emancipatória"
233

, de 

modo que durante o Estado Liberal, a democracia consistia em direito de primeira dimensão 

que "se concretizava apenas no domínio individual e na dimensão subjetiva
234

". 

Nos dias atuais, a democracia exerce um papel que vai além de organizar a forma de 

governo do Estado. Ela é também um direito fundamental da quarta dimensão, e ao 

concretizar-se no contexto do Estado Social, assume significado diferente daquele visto no 

Estado Liberal. Antes, os direitos civis de primeira dimensão pretendiam uma democracia 

representativa de cunho individualista e subjetivo, pois pretendia-se a liberdade formal. Hoje, 

a democracia gera a pretensão de cidadania, que demanda a participação popular como forma 

de sua efetivação. 

A democracia vai além de ser o direito do povo de "reger-se pela sua própria 

vontade". Ela é mais do que isso: é o último direito da condição política do homem que lhe 

garante o exercício e a titularidade da cidadania
235

. Após o surgimento do Estado Social, a 

democracia é mais um direito do que uma forma de governo
236

, e é no Estado Social que 

melhor se consagra os valores de um sistema democrático
237

.  A democracia à época do 

Estado Liberal era abstrata e se materializava por meio da cidadania representativa
238

. Pelo 

compromisso do Estado Social com a institucionalização da liberdade material, a democracia 

tomou essa nova interpretação. Bonavides também sustenta que a democracia participativa 
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 "Descortina-se assim a idade nova da democracia direta, democracia do século XXI, democracia 
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deve ser positivada no ordenamento jurídico interno na forma de democracia direta
239

, e está 

diretamente atrelada ao que chama de "constitucionalismo de emancipação
240

". 

A democracia não existe apenas para organizar a forma de governo de um Estado. A 

democracia é essencial para o exercício da cidadania, pois é no contexto de um governo 

democrático que o elemento político de uma cidadania plena se concretiza. O movimento de 

evolução dos direitos fundamentais foi sempre num sentido de luta por cidadania e por 

expansão da democracia. No Estado Liberal, a luta por igualdade formal e por liberdades 

individuais serviu de resistência aos abusos do Estado, mas se antes esses direitos não 

puderam promover a justiça social e a emancipação do gênero humano, serviram de base para 

evolução do Estado Democrático de Direito, onde a participação na vida política é 

imprescindível, por exemplo, da liberdade de expressão. 

Em outro passo rumo à expansão da democracia, a incorporação dos direitos sociais 

exige do Estado prestações materiais com o fim de combater as desigualdades sociais, pois a 

participação na comunidade política não depende apenas da garantia dos direitos civis ditos 

acima. Pelo contrário, para a participação na comunidade, a igualdade entre os cidadãos deve 

ser materialmente considerada. No ensinamento de Canotilho, a incorporação dos direitos 

sociais significa o início de um processo político rumo a uma democracia econômica, social e 

cultural
241

.  

Neste contexto, reitera-se que o direito à democracia é imprescindível ao exercício da 

cidadania, de modo que a participação como membro de uma comunidade política só se 

consuma no contexto de um governo democrático. Assim, a evolução dos direitos 

fundamentais pretendeu a emancipação do homem pela via da democracia, e ajudou a moldar 

o conceito de cidadania. O exercício dos direitos políticos de cidadania só faz sentido no 

âmbito de um governo democrático, que pressupõe a fruição do elemento civil e do elemento 

social da cidadania. A democracia, assim, é vista além de um princípio que norteia e organiza 

o governo de um Estado. 
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 "Afigura-se-nos que a verdadeira substância política da democracia participativa deve incorporar-se 

ao direito constitucional positivo sob a designação de democracia direta. [...] Tal modelo de 
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No ensinamento de Paulo Bonavides, é a democracia em sua modalidade direta que 

melhor condiz com a emancipação do homem e com os próprios direitos fundamentais, pois 

diante dos vícios da democracia representativa, a igualdade real entre os cidadãos, por meio 

do elemento político da cidadania, só se afere por meio da democracia direta, sistema em que 

a participação na comunidade política não depende de representantes nem mediadores.  
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5. DEMOCRACIA E CIDADANIA NA EXPERIÊNCIA OBSERVADA NOS CICLOS     

    DE CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Como vimos no capítulo anterior, Norberto Bobbio diz que a democracia depende de 

regras e procedimentos específicos que facilitem a participação popular na tomada das 

decisões coletivas. Num rumo parecido, Canotilho entende que a democracia participativa 

implica na composição de processos que permitam ao cidadão a participação nos processos de 

decisão
242

. 

Para verificar se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo tem cumprido com a 

função constitucional de garantia do direito fundamental à democracia direta para os seus 

atendidos, é preciso analisarmos, à luz da base teórica apresentada, se o procedimento adotado 

na seara dos mecanismos de participação popular promovidos pela instituição permitem a 

participação direta de maneira eficaz. 

Dentre outros motivos, o surgimento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

se concretizou após grande mobilização social do jurisdicionado paulista
243

, que foi criada por 

meio da Lei Complementar Estadual n. 988/2006. Além de organizar e dispor sobre a atuação 

institucional da Defensoria, a Lei também inovou ao trazer mecanismos de participação 

popular e de fiscalização de suas atividades. São eles: Ciclos de Conferências Públicas, 

Ouvidoria Externa e Momento Aberto
244

.  

A previsão legal de referidos mecanismos aponta não apenas para o incentivo da 

participação popular com vistas à democratização da gestão da Defensoria Pública do Estado 
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 "Em segundo lugar, o princípio democrático implica democracia participativa, isto é, estruturação 
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de São Paulo
245

, mas de igual maneira, significa que a Defensoria está atenta para o 

reconhecimento das diferenças sociais
246

. No exemplo dos Ciclos de Conferência, tem-se que 

este o espaço em que, por meio de debates, a sociedade civil elabora enunciados relativos a 

cada eixo temático pré-determinado e que servirão de base para a elaboração do Plano Anual 

de Atuação da Defensoria
247

.  

Este capítulo final tem o objetivo de apresentar a previsão legal e analisar a partir de 

uma perspectiva teórica o procedimento adotado nos Ciclos de Conferências da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, bem como verificar se o ambiente dos Ciclos serve como 

exemplo de ação do Estado em promover a cidadania e a participação democrática de forma 

direta. A análise ficou adstrita ao regimento interno do VI Ciclo de Conferências da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, realizado em 2017.  

 

5.1 Ciclos de Conferências e elaboração do Plano Anual de Atuação 

 

O artigo 7º, § 3º da Lei n. 988/2006
248

 determina que a Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo deve contar com um Plano Anual de atuação. A elaboração desse plano é uma 

das atribuições do Defensor-Geral do Estado, que ao finalizá-lo, o propõe ao Conselho 

Superior,
249

 órgão que fica encarregado de sua aprovação
250

. A relevância de um Plano de 
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 "Paralelamente à criação da Ouvidoria-Geral, ainda caminhando no sentindo de democratização da 

gestão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a lei que a instituiu inovou ao prever também a 

participação social com foco na definição de suas diretrizes institucionais, através da realização de 

Conferências Regionais e Conferência Estadual, que se opera com a participação dos destinatários de 

seus serviços". CARDOSO, 2015, p. 6.   
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 VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 472.  
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 Ibid., p. 473.  
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 Artigo 7º - À Defensoria Pública do Estado 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 artigo 99, § 2º, da Constituição Federal, cabendo-lhe 

especialmente:  

§ 3º A Defensoria Pública do Estado deverá contar com um plano anual de atuação, cuja elaboração 

terá que ser precedida da realização de Conferência Estadual e de Conferências Regionais, a cada dois 

anos. 
249

 Artigo 19 - São atribuições do Defensor Público-Geral do Estado, dentre outras: 

I - praticar todos os atos próprios de gestão, editar atos decorrentes da autonomia funcional e 

administrativa da instituição, bem como elaborar e propor ao Conselho Superior o plano anual de 

atuação da Defensoria Pública do Estado; 
250

 Artigo 31 - Ao Conselho Superior compete: 

XIX - aprovar o plano anual de atuação da Defensoria Pública do Estado, garantida a ampla 

participação popular, em especial de representantes de todos os conselhos estaduais, municipais e 

comunitários, de entidades, organizações não-governamentais e movimentos populares, através da 

realização de conferências estaduais e regionais, observado o regimento interno; 
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Atuação bem produzido se verifica por vários motivos, dentre eles, em razão de ser por meio 

deste plano que será elaborada a proposta orçamentária da Defensoria Pública e por constar 

no Plano as diretrizes institucionais que servirão de guia para o desempenho das atividades da 

instituição. Por sua vez, o artigo 45, §2º
251

 da Lei estabelece que as Defensorias Regionais e a 

Defensoria da Capital devem cumprir com as suas atribuições institucionais à luz do que está 

disposto no Plano, sendo um dever do Defensor Público, nos termos do art. 164, XIX
252

 

"observar fielmente" o seu cumprimento e execução.   

A partir da leitura dos dispositivos da Lei nº. 988/2006 que versam sobre o Plano de 

Atuação, todos são claros em garantir a participação popular no seu processo de criação, que 

se viabiliza por meio dos Ciclos de Conferências. Neste sentido, ao listar alguns dos direitos 

dos atendidos pela Defensoria, o art. 6º, inciso III e §3º
253

 assegura àqueles que buscam o 

atendimento da Defensoria Pública, o direito de fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento 

de seus projetos e ações, assim como o direito de participação no desenvolvimento e 

elaboração de suas diretrizes institucionais, que, frisa-se, se dá por meio da realização dos 

Ciclos de Conferências. Em verdade, a lei fala que a elaboração do Plano Anual deve 

necessariamente ser precedida da realização dos Ciclos. Assim, a competência do Defensor-

Geral do Estado de elaborar o Plano de Atuação fica condicionar condicionada ao que é 

decidido no âmbito dos Ciclos.  

Na forma do art. 31, inciso XIX
254

, é garantida a participação nos Ciclos de 

Conferências para membros de movimentos sociais, de organizações não governamentais, e 
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 Artigo 45 - Às Defensorias Públicas Regionais e à Defensoria Pública da Capital, dirigidas por 

Defensores Públicos-Coordenadores, competem a implementação e a coordenação administrativa da 

estrutura material necessária ao efetivo desempenho das atribuições institucionais da Defensoria 

Pública.  

§ 2° - As Defensorias Regionais do Interior, da Capital e da Região Metropolitana da Capital 

auxiliarão o Conselho Superior na organização das conferências para a elaboração do plano anual de 

atuação da Defensoria Pública do Estado. 
252

 Artigo 164 - São deveres dos membros da Defensoria Pública do Estado, além de outros previstos 
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253

 Artigo 6° - São direitos das pessoas que buscam atendimento na Defensoria Pública: (...) 

III - a participação na definição das diretrizes institucionais da Defensoria Pública e no 

acompanhamento da fiscalização das ações e projetos desenvolvidos pela Instituição, da atividade 

funcional e da conduta pública dos membros e servidores. (...) 

§ 3° - O direito previsto no inciso III deste artigo será efetivado através da Conferência Estadual e das 

Pré-Conferências Regionais da Defensoria Pública, do Plano Anual de Atuação da Defensoria Pública 

e da Ouvidoria-Geral da Defensoria Pública, na forma desta lei. 
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 Artigo 31 - Ao Conselho Superior compete: (...) 

XIX - aprovar o plano anual de atuação da Defensoria Pública do Estado, garantida a ampla 

participação popular, em especial de representantes de todos os conselhos estaduais, municipais e 
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da sociedade civil, que apresentam propostas para a elaboração das diretrizes de atuação da 

Defensoria Pública, que uma vez aprovadas nas conferências, são materializadas e 

obrigatoriamente incluídas no Plano Anual por meio de enunciados
255

, aos quais as unidades, 

os defensores e todos os órgãos da instituição estão vinculados. 

Da análise teórico-legal dos Ciclos de Conferências, verifica-se alguns aspectos 

importantes que se referem tanto ao procedimento neles adotado quanto ao significado da 

existência dos Ciclos. A participação social nesse contexto pode ser considerada um meio de 

democratização dos processos decisórios existentes na Defensoria de São Paulo
256

, além de 

possibilitar que a instituição compreenda e tome ciência do grau de exclusão enfrentado por 

seu público alvo
257

. 

A previsão legal dos Ciclos de Conferência tem o foco de garantir a participação 

popular na elaboração das diretrizes institucionais da Defensoria. Esse tipo de participação 

configura uma governança democrática e um meio da sociedade civil dialogar com o poder 

público
258

. Estamos diante da previsão de um canal de comunicação entre Defensoria e 

sociedade civil, propício para o debate e discussão sobre os interesses do povo
259

. O ambiente 

dos Ciclos permite que a população e os movimentos sociais tragam à Defensoria um 

panorama mais exato sobre a sua real condição social.   

 

5.2 Procedimento das Pré-Conferências Regionais e da Conferência Estadual 

 

Os Ciclos de Conferências acontecem a cada dois anos e o seu principal objetivo é 

permitir que a população tenha voz na definição das diretrizes institucionais da Defensoria, 

bem como possibilitar o acompanhamento e fiscalização de sua atuação
260

. Num primeiro 

                                                                                                                                                         
comunitários, de entidades, organizações não-governamentais e movimentos populares, através da 

realização de conferências estaduais e regionais, observado o regimento interno. 
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momento, são realizadas as Pré-Conferências Regionais, que pretendem ouvir a população 

local e acolher as demandas e necessidades de cada região do Estado
261

.  

De acordo com o Regimento Interno do VI Ciclo de Conferências da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, toda pessoa pode participar da Pré-Conferência Regional, 

sendo que aqueles de desejam participar devem efetuar sua inscrição no momento da abertura 

do encontro, quando também decidem por qual eixo temático querem integrar os grupos de 

trabalho 
262

. Depois da inscrição, são divididos em grupos de trabalho formados por até três 

pessoas, e cada grupo de trabalho é responsável pela elaboração de propostas atinentes a 

apenas um eixo temático específico.  

Cumpre dizer que o estabelecimento de eixos temáticos é um método interessante 

aos objetivos dos Ciclos, pois garante uma discussão organizada por assuntos diversos, o que 

possibilita que Defensoria reconheça as diferenças e peculiaridades de acordo com a 

diversidade de assuntos referentes à diversidade dos grupos sociais de seus de assistidos
263

. 

Os Ciclos de Conferência da Defensoria Pública Paulista acompanham aquele novo modelo 

de assistência jurídica integral e gratuita
264

, pois quando se garante a participação popular, a 

Defensoria fica a par dos problemas sociais e pode assim ter uma ação mais efetiva na sua 

missão de garantir o acesso à justiça
265

. 

Na ocasião do VI Ciclo de Conferências Regionais, foram estabelecidos nove eixos 

temáticos
266

: Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente; Combate à Discriminação, 

Racismo e Preconceito; Defesa do Consumidor; Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher; 

Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência; Habitação, Urbanismo e Conflitos Agrários; 

Infância e Juventude; Política de Atendimento e Educação em Direitos Humanos e Situação 

Carcerária.  
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 VIEIRA; RADOMYSLER, 2015, p. 472 
262

 REGIMENTO INTERNO DO VI CICLO DE CONFERÊNCIAS DA DEFENSORIA PÚBLICA 
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É escolhido um relator para cada grupo de trabalho, que fica responsável por 

apresentar ao plenário as propostas que foram escolhidas. As propostas são então votadas, 

sendo que cada Pré-Conferência Regional aprova um total de dez propostas, sendo garantida 

uma sobre cada eixo temático. As propostas aprovadas em sede de cada Conferência Regional 

são encaminhadas para debate na Conferência Estadual.  

A Conferência Estadual é sediada na capital, e 60% de seus delegados devem 

necessariamente ser membros da sociedade civil. É ainda na Pré-Conferência Regional que 

esses delegados são escolhidos para participar da Conferência Estadual e nela defender as 

propostas elaboradas pela sua região. Também participam membros e servidores da 

Defensoria Pública, observadores e convidados
267

.  

Os delegados eleitos, observadores, convidados, servidores e membros da Defensoria 

Pública devem optar por participar de um dos nove grupos de trabalho destinados à discussão 

dos assuntos relativos a cada eixo temático
268

. O grupo de trabalho de cada eixo delibera 

sobre as propostas aprovadas nas Pré-Conferências Regionais, sendo vedada a elaboração de 

novas propostas que não aquelas que lhes foram previamente encaminhadas. Após os debates 

entre cada grupo, cinco propostas serão escolhidas para apresentação na Plenária da 

Conferência Estadual.  

A disposição do artigo 40 do Regulamento Interno do VI Ciclo de Conferências
269

 

determinava que as propostas apresentadas seriam votadas pela Plenária, que ao final 

elaboraria lista com as trinta mais bem classificadas. Dessas trinta propostas da lista final, 
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DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
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Conferência Estadual. Ibid. 
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dezoito delas são obrigatoriamente referentes a cada eixo temático (duas de cada eixo). As 

demais propostas que integram a lista são as mais votadas no geral, independentemente do 

eixo.   

A propostas aprovadas em sede de Conferência Estadual servem de orientação para a 

elaboração do Plano de Atuação, e vinculam a atuação de todos os setores da Defensoria 

Pública para o biênio que se inicia
270

.  

 

5.3 O exercício de cidadania e seus reflexos no contexto dos Ciclos de Conferências 

 

A Lei Complementar Estadual nº. 988/06, que criou a Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo, inovou ao garantir mecanismos de participação popular para a fiscalização de 

suas atividades e elaboração de suas diretrizes institucionais. Em síntese, no exemplo dos 

Ciclos de Conferência, a participação da sociedade civil consiste na apresentação das 

propostas que, ao ver de cada cidadão que participa, são as mais relevantes sobre cada eixo 

temático. Tanto a previsão legal quanto o regimento interno do VI Ciclo de Conferências são 

no sentido de permitir que qualquer membro da comunidade traga à Defensoria a sua sugestão 

ou posicionamento sobre como instituição deve cumprir com as suas atribuições no biênio 

que se inicia, mediante a definição dos enunciados aprovados na Conferência Estadual.  

Nas Pré-Conferências Regionais, o ambiente é propício para o debate entre os 

membros de uma mesma região geográfica. A discussão fica condensada, nos limites de cada 

eixo temático, aos assuntos de maior interesse que mais afetam a comunidade. Ali, reunidos, 

cada cidadão apresenta a proposta que melhor lhe representa ou agrada, e o debate entre eles 

resta estimulado e necessário, após votação, à aprovação das propostas que serão 

encaminhadas à Conferência Estadual.  

Já na Conferência Estadual, o princípio democrático ainda continua em vigor. Ainda 

que com ares de democracia representativa, é por meio do debate direto entre os delegados e 

pela consequente apuração de seus votos que se aprovam as propostas trazidas das Pré-

Conferências Regionais. Todo este procedimento nos indica que a Defensoria Pública está 

atenta a uma governança democrática, e se compromete a ouvir o que a população tem a dizer 

para, a partir daí, elaborar seu Plano de Atuação e demais diretrizes institucionais. Consigna-

se que todos os defensores públicos e Núcleos Especializados da Defensoria se comprometem 

com o cumprimento e a atenção devida às propostas aprovadas. No contexto dos Ciclos de 
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Conferências, o cidadão pode exprimir diretamente a sua voz e a sua vontade governativa para 

a Defensoria Pública. Sem a necessidade de um representante, quem participa das 

Conferências tem a oportunidade se fazer ouvido pelos demais cidadãos da sua comunidade e 

pelo próprio poder público. 

A teoria e a previsão legal nos mostram que nos Ciclos, o cidadão participa 

diretamente de um processo decisório coletivo, qual seja, a definição das diretrizes 

institucionais de uma instituição pública que está compromissada com uma administração 

democrática e disposta a escutar as reais necessidades da população necessitada. Essa 

participação por sua vez, é manifestamente democrática e visa, por um procedimento justo, a 

formação da maioria popular à qual todos estarão vinculados.  

Assim, essa participação democrática direta nos Ciclos de Conferência permite não 

apenas o exercício de cidadania, mas ao viabilizar que a população seja consultada sobre a 

elaboração da diretrizes da Defensoria, se afigura como sendo uma expressão do Estado com 

o compromisso da justiça social e igualdade material, pois aquilo que mais aflige o povo foi 

discutido e aprovado por todos, e vincula a Defensoria no exercício de suas funções.  
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6. CONCLUSÃO 

A Defensoria Pública foi criada no Brasil a partir da promulgação da Constituição 

Federal de 1988. O surgimento desta instituição tão valiosa em nosso ordenamento jurídico 

interno pode ser analisado a partir de uma série de perspectivas diferentes. Num primeiro 

momento, verificou-se que o Estado contraiu para si, na figura das Defensorias Públicas 

estaduais, o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita para todos aqueles que 

perfazem o público alvo da atuação da Defensoria.  

Com o advento da Defensoria Pública nos Estados, restou superado o paradigma da 

prestação de mera assistência judiciária, quando a obrigação do Estado brasileiro dizia 

respeito unicamente em possibilitar a postulação ou defesa em juízo, assim como garantir a 

isenção das custas, taxas e emolumentos necessários ao ingresso no Poder Judiciário. Com o 

dever de prestação de assistência jurídica integral e gratuita, inaugurado no Brasil após a 

criação da Defensoria Pública, fica esta instituição incumbida não apenas do patrocínio dos 

litígios processuais que lhe são entregues. Em verdade, o texto constitucional e demais 

diplomas legais determinam que a Defensoria deve atuar também com a intenção de garantia 

e promoção dos direitos fundamentais daquela parcela mais subalterna da população que 

busca os seus serviços. Para tanto, ficou garantida total autonomia administrativa e financeira 

à Defensoria, que não está vinculada a nenhum dos poderes estatais.    

Em se tratando da população hipossuficiente que se socorre da Defensoria Pública, 

vimos que sua situação de subjugação social se afere por diferentes vias. O parâmetro da 

hipossuficiência econômica serve para determinar quem serão os seus atendidos, mas esse 

critério, por si só, não demonstra a amplitude da exclusão social sofrida por essas pessoas. 

Enquanto minorias sociais, são vítimas de várias modalidades de discriminação. A carência 

ocorre não apenas sob o aspecto financeiro da questão. A hipossuficiência é também social e 

jurídica, o que consequentemente implica na privação de seus direitos fundamentais. Assim, 

diante de sua autonomia e todas as suas prerrogativas, e, tendo em vista a realidade social da 

população que a procura, é possível afirmar que a Defensoria, ao cumprir com o seu dever de 

tutela dos direitos fundamentais da população carente, deve considerar os meios mais 

adequados e eficazes para tanto.  

Neste sentido, a proposta do presente trabalho foi verificar, a partir de um ponto vista 

teórico, se o procedimento adotado nos Ciclos de Conferência da Defensoria Pública do 

Estado São Paulo é eficaz para garantir a essa população o exercício de um de seus direitos 

fundamentais de quarta dimensão, qual seja, o exercício da democracia direta. Entretanto, 
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antes de analisar se a Defensoria Pública paulista cumpre com esse mandamento 

constitucional, foi necessário perpassar pela evolução do Estado de Direito e dos direitos 

fundamentais, o que deixou claro o dever do Estado de, através da Defensoria, promover a 

participação democrática da população.  

A linha do tempo da positivação dos direitos fundamentais acompanhou e serviu de 

molde para o desenvolvimento e a evolução do Estado de Direito. Em apertada síntese, a 

constitucionalização e o aparecimento dos direitos da primeira dimensão pretendeu o 

abstenteísmo estatal e a garantia das liberdades individuais: estava-se diante do Estado 

Liberal, cujo compromisso era com a garantia da igualdade formal (igualdade perante a lei). 

Com a incorporação dos direitos sociais de segunda dimensão, quer-se do Estado prestações 

materiais positivas com fim de promoção da justiça social: é inaugurada a era do Estado 

Social, que leva em consideração a realidade subjetiva do indivíduo e demanda do poder 

público uma atuação ativa na sociedade civil para a promoção da igualdade material. No 

âmbito do Estado Social, surge ainda a terceira dimensão de direitos fundamentais, ou direitos 

de fraternidade, que dizem respeito aos direitos de titularidade da coletiva, tais como o direito 

ao meio ambiente, à conservação do patrimônio histórico e cultural, dentre outros.  

O estudo dos direitos da quarta dimensão demonstrou que existem controvérsias na 

doutrina com relação à sua existência e reconhecimento. Alguns autores afirmam que tais 

direitos estão longe de serem positivados, e sustentam que o que acontece hoje, na verdade, é 

uma revitalização dos direitos das dimensões anteriores. Todavia, alguns argumentos 

sustentam a legitimidade do direitos da quarta dimensão, e o consequente dever do Estado 

com a sua promoção e garantia. Como vimos, o primeiro é que o processo de reconhecimento 

dos direitos fundamentais tem um caráter dinâmico e dialético, que sempre pretendeu a 

emancipação do homem e a positivação de cada dimensão de direitos guarda estrita relação 

com as necessidades da sociedade de época. O segundo é o caráter cumulativo e 

materialmente aberto dos direitos fundamentais, que permite a existência e o reconhecimento 

de direitos que estejam fora do catálogo constitucional.  

Desta forma, chegamos à possibilidade de conceber a democracia enquanto direito da 

quarta dimensão. E é a democracia em sua forma direta que, segundo Paulo Bonavides, está 

consagrada no rol dos direitos fundamentais da quarta dimensão. Entretanto, para a 

consolidação dessa afirmação, é preciso ter em mente que, assim como a teoria dos direitos 

fundamentais e a organização do Estado de Direito, a democracia também já passou e ainda 

atravessa grandes transformações no que diz respeito ao seu significado, valoração e forma de 
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concretização. Norberto Bobbio apresenta sua definição mínima de democracia ou regime 

democrático, que implica num "conjunto de regras e procedimentos necessários para a tomada 

de decisões coletivas, e que facilitam a participação da população interessada". Bonavides, 

por sua vez, diz que democracia consiste também na "participação dos governados na 

formação da vontade governativa".  

Na democracia representativa, o cidadão participa das decisões coletivas de forma 

indireta, através do representante que elegeu para exercer essa função. Todavia, uma vez 

eleito, o representante não está diretamente adstrito aos interesses particulares de seus 

eleitores ou do grupo que colaborou com a sua eleição, pois o mandato eletivo não tem essa 

natureza. Ao contrário, o representante eleito conta com a confiança de seus eleitores para 

atuar com discricionariedade na defesa dos interesses gerais da sociedade civil, e não fica 

necessária ou exclusivamente vinculado aos interesses particulares de seus representados. 

Diante de suas características e por ser o tipo de democracia que vingou na maioria dos 

Estados soberanos, é evidente que o modelo representativo é alvo de críticas severas. Muitos 

alegam que, na prática, a democracia representativa está muito distante de sua definição 

teórica e que muitas vezes a participação popular é extremamente limitada (apenas para 

escolher seus governantes). Não é por menos que Bobbio aponta que nos últimos anos, 

cresceu o anseio pela substituição desse modelo de participação democrática, aparentemente 

tão falho.  

A democracia direta, em sua definição clássica, é aquela em que, como na Grécia 

Antiga, o povo exprime diretamente sua vontade em espaços destinados ao debate, onde é 

formado o desejo da maioria participante. A participação do cidadão nas decisões não 

depende da figura do representante. É incontroversa a discussão sobre a impossibilidade fática 

de, nos dias atuais, haver a reprodução exata do modelo Grego de democracia direta. Mas 

Bobbio explica que hoje, o exercício de democracia direta não significa a negação ou 

esquecimento do modelo representativo.  

Ocorre que, na atualidade, a democracia política já foi conquistada, e, após duras 

lutas, o sufrágio universal superou o sufrágio restrito, de modo que este critério não é mais tão 

exato para medir o grau de desenvolvimento e avanço da participação democrática do cidadão 

numa comunidade. Junto a isso, tem-se que a noção de democracia e de governança 

democrática se expandiu para outras esferas da vida em sociedade. É o fenômeno que Bobbio 

chama de “democratização da sociedade”. Assim, tanto as instituições públicas quanto as 
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instituições privadas devem ser regidas de maneira democrática, de forma a garantir a 

participação e oitiva da população.  

Desta forma, um país com uma democracia evoluída é aquele em que o cidadão 

participa das decisões coletivas referentes aos atos governativos da nação (no nosso caso, 

indiretamente através dos representantes eleitos), mas de igual maneira, a este cidadão 

também é garantida a participação democrática no âmbito das relações institucionais. Não só 

os chefes do Poder Executivo ou membros do Poder Legislativo que atuam e tomam decisões 

de interesse coletivo. Uma instituição pública como a Defensoria, por exemplo, também se vê 

no papel de cumprir com suas funções em respeito e atenção aos interesse de seus atendidos , 

e neste contexto, a participação a popular é igualmente importante, através dos procedimentos 

cabíveis.  

Vimos então, que a afirmação da democracia como direito fundamental de quarta 

ainda depende da análise da relação existente entre democracia e o exercício de cidadania. A 

teoria de T. H. Marshall define a cidadania como um status que permite ao indivíduo a 

participação numa comunidade, na qualidade de membro dela, mesmo diante das 

desigualdades sociais e econômicas. Marshall reparte o conceito de cidadania em três 

elementos essenciais, quais sejam: os direitos civis, direitos políticos, e os direitos sociais. A 

eficácia desses direitos é tida como essencial à participação cidadã. Tem-se que os direitos 

constituidores da cidadania foram incorporados gradativamente, em momentos e em bases 

institucionais diferentes, e a sua evolução serviu para mudar o próprio conceito de cidadania, 

além de trazer a tona a importância e essencialidade de um regime democrático.  

O elemento civil da cidadania, constituído pelos direitos de primeira dimensão, 

cumpre com o papel de garantir a liberdade individual e de expressão, assim como a 

igualdade de todos perante a lei (a lei deve ser a mesma para todos). Em plena era do Estado 

Liberal, o elemento civil, por si só, promovia a manutenção das desigualdades sociais, à 

medida em que a participação como membro da comunidade tinha o fim de garantia da 

igualdade formal. A incorporação dos direitos sociais na composição do status de cidadania 

reconhece as desigualdades sociais e o seu impacto na vida em sociedade, e exige do Estado 

uma participação ativa na sociedade civil às vistas de prover as condições materiais 

necessárias na busca pela justiça social, em manifesta luta contra o sistema de classes.  

Por fim, os direitos políticos garantem a todos, a despeito das desigualdades sociais, 

o direito de participação na escolha dos governantes. A garantia de igualdade perante lei, por 

si só não é capaz de promover a emancipação do homem. Com a incorporação dos direitos 
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sociais e políticos ao conceito de cidadania, o Estado reconhece as desigualdades e assume o 

dever de garantir o mínimo de condições materiais para que a cidadania se concretize. 

Ademais, a participação do indivíduo na comunidade de que é membro só se completa por 

meio dos direitos políticos, que lhe possibilita a capacidade de votar e ser votado para assumir 

cargos que exercem a governança do Estado.  

O que se observa é que à medida em cada dimensão de direitos foi incorporada, 

houve transformação na forma de organização do Estado e no conceito de cidadania. No 

Estado Liberal, a positivação dos direitos civis serviu de resistência aos abusos dos poderes 

estatais e garantiu ao povo a igualdade perante a lei e garantia das liberdades individuais 

necessárias à livre manifestação do pensamento, indispensável à participação na comunidade. 

Aqui, o exercício de cidadania não era capaz de emancipar o homem, mas colaborava para a 

acentuação das desigualdades de classe. Todavia, temos neste momento a gênese do 

desenvolvimento do Estado de Direito, firmado em bases de anseio democrático.  

 A luta pelos direitos fundamentais é indissociável da luta por democracia e por 

cidadania. De início, os direitos civis e a igualdade perante a lei serviram para limitar a 

atuação do Estado. Depois, a positivação dos direitos sociais significa que é necessária a 

garantia de condições materiais mínimas para o acesso à justiça e para que todos participem 

da comunidade de forma digna. O elemento político da cidadania completa este ciclo, e no 

Estado democrático moderno, só se realiza mediante o sufrágio universal, bem como o direito 

de ser votado. Assim, o exercício da cidadania está diretamente ligado a um regime de 

governo democrático, e é a democracia que permite a concretização do elemento político da 

cidadania. A participação na comunidade é imprescindível da participação nas decisões 

coletivas que regem essa comunidade. É por isso que, segundo Bonavides, a democracia 

compõe o último direito da condição política do homem.  

Mas a cidadania não se consuma apenas durante o período eleitoral pois a noção de 

democracia se expandiu para além da esfera da vida política. É cobrado das instituições uma 

governança democrática na relação desenvolvida com o indivíduo. Quando soma-se a isso as 

críticas existentes ao modelo de democracia representativa, é possível conceber a democracia 

direta como direito fundamental da quarta dimensão. E em um novo formato e meio de 

concretização, diferente daquele visto na Grécia Antiga, a democracia direta exercida na seara 

das instituições públicas permite que o Estado tome conhecimento mais concreto e verdadeiro 

sobre qual a realidade da população, a fim de proceder com as medidas mais eficazes para a 

garantia de justiça social.  
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No exemplo da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, o procedimento adotado 

nos Ciclos de Conferência é, em tese, um meio que permite a participação popular de forma 

direta com vistas a influenciar na formação de uma decisão de interesse coletivo, qual seja, a 

definição das diretrizes de atuação da Defensoria consubstanciadas no Plano Anual de 

Atuação. Os enunciados aprovados nos Ciclos, cada qual advindo de um eixo temático 

diferente, representam as necessidades da população referentes a cada linha de atuação da 

Defensoria paulista.  

A aprovação de cada enunciado só ocorre após o devido debate e votação entre todos 

os cidadãos que estão participando das Conferências. O ambiente dos Ciclos, é, portanto, ideal 

para a discussão dos assuntos mais relevantes e urgentes percebidos pela população e que 

demandam da Defensoria uma atuação mais especializada e direcionada. No ambiente dos 

Ciclos de Conferência, o cidadão pode expor diretamente ao grupo de trabalho a que pertence 

a sua posição proposta sobre determinado tema, que será devidamente discutida e ponderada 

ante as demais propostas apresentadas.  

Nas Pré-Conferências Regionais a participação democrática é mais direta do que 

aquela que se verifica na Conferência Estadual, onde cada região é representada por seus 

respectivos delegados, que têm a função de defender e tentar a aprovação das propostas 

trazidas por sua comunidade. Ainda que presente a representação política, tem-se que aqui, a 

participação democrática ainda é mais direta e guarda mais relação com a realidade fática das 

pessoas do que o que se vê na democracia representativa.  

Conclui-se então que a democracia direta não é mera curiosidade histórica. Pelo 

contrário, a sua garantia como direito fundamental da quarta dimensão é essencial para o 

exercício da cidadania no contexto do Estado de Direito complexo em que vivemos. Ao 

prever mecanismos de participação popular em sua lei orgânica, a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo demonstra estar de acordo com o cumprimento de suas atribuições 

constitucionais, pois propicia um ambiente de participação direta para manutenção de um 

diálogo com seus assistidos e com a suas reais necessidades. A vinculação da Defensoria e de 

seus órgãos superiores ao que fica aprovado nos Ciclos também indica o seu compromisso 

com uma governança democrática e aberta à participação popular.  

Assim, os Ciclos de Conferência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

possibilitam o exercício de cidadania e de democracia direta, e a Defensoria assume o papel 

de verdadeira expressão do Estado Social, e do seu compromisso com a igualdade real, 

inclusive de participação política na comunidade.  
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