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1. Introdução

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LXXIV, afirma que o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

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

Ademais, o mesmo diploma conceitua a Defensoria Pública, no art. 134, caput, como 
instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à fun-
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instru-
mento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurí-
dica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, 
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma in-
tegral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
desta Constituição Federal.       (Redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 80, de 2014)

Entretanto, veja-se tal status é recente, tendo decorrido de um histórico de constan-
tes lutas, superações e afirmações em prol da tutela dos direitos humanos mediante o patrocí-
nio das pretensões da população desfavorecida. Nesse sentido, esse histórico deve ser entendi-
do e encharcar o íntimo daqueles que pretendem ingressar na carreira. 

Muito embora esse tema não tenha ganhado destaque em provas objetivas mais re-
centes, verifica-se que é matéria comum a diversos editais, possuindo, portanto, aptidão para 
constar em exames posteriores. 

Assim, seja pelo potencial de cobrança em certames futuros, seja pela importância 
da matéria para futuros Defensores Públicos, ganha importância o estudo da evolução dessa 
respeitada instituição, razão pela qual serão tratados adiante todos os pontos que merecem 
atenção.

Para além disso, de maneira a se favorecer o entendimento, serão explicitados, tam-
bém, os principais modelos de prestação de assistência jurídica aos necessitados.

2. Modelos da prestação de assistência jurídica

Os modelos de prestação de assistência jurídica podem ser conceituados como as 
formas desenvolvidas pelos diversos Estados no sentido de exercer o compromisso de prestar a 
assistência jurídica aos necessitados. 
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Conforme elenca a doutrina, pode-se mencionar a existência de cinco principais sis-
temas ou modelos de prestação jurídica assistencial: a) modelo pro bono; b) modelo judicare; c) 
salaried staff model; d) sistema híbrido ou misto; e e) modelo socialista.

2.1 Modelo pro bono

Nesse modelo, a assistência jurídica gratuita é prestada por advogados particulares, 
que assim atuam em razão de um sentimento de caridade, fraternidade ou pelo apelo senti-
mental, sem receber qualquer espécie de contraprestação pecuniária dos cofres públicos. As-
sim, a assistência jurídica não é entendida necessariamente como um direito, tampouco há 
participação estatal.

A teor dos ensinamentos de Diogo Esteves e Franklyn Roger1, esse modelo apresenta 
três subdivisões: a) pro bono liberal; b) pro bono universitário e c) pro bono associativo.

No primeiro caso, a assistência jurídica é exercida por profissionais liberais, imbuí-
dos de preceitos de cunho moral e humanitário, não recebendo qualquer prestação estatal ou 
do cliente. Assim, tais advogados laboram de forma gratuita ou em regime de contingency fee, 
também denominada conditional fee, em que o seu pagamento é condicionado ao recebimento 
de honorários em caso de êxito na demanda.

No segundo caso, a atividade jurídica é exercida por advogados associados a uni-
versidades particulares, oferecendo aos estudantes, mediante escritórios modelos, a vivência 
prática necessária ao futuro exercício da advocacia. Nesse modelo, há a direta supervisão do 
advogado na atuação dos estudantes. Além disso, embora o serviço seja gratuito para os clien-
tes, os profissionais contratados são remunerados pelas próprias universidades privadas, sem 
que se retire, todavia, o caráter pro bono do modelo, na medida em que se mantém a ausência 
de repasse de dinheiro público para o custeio dos serviços prestados.

Por fim, no pro bono associativo, a assistência jurídica é prestada por advogados 
vinculados a associações não governamentais, que se mantém a partir dos honorários sucum-
benciais recebidos e de recursos advindos da iniciativa privada.

Tendo em vista a ausência de contraprestação pecuniária, além desse sistema rele-
gar aos economicamente necessitados, para satisfazer os seus direitos, o ônus da dependência 
de impulso moral alheio, recebe críticas pelo fato de desestimular grande parte dos advogados 
a patrocinar as causas.

1  ROGER, Franklyn; ESTEVES, Diogo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2017. p. 4.
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2.2 Modelo judicare

No sistema judicare, o advogado responsável pela assistência jurídica gratuita passa 
a ser remunerado pelos cofres públicos por cada caso concreto (case-by-case basis), podendo 
o cidadão que teve reconhecido o direito à assistência jurídica gratuita escolher quem o repre-
sentará dentre aqueles previamente inscritos numa lista ou, caso não o faça, ser submetido à 
nomeação de um advogado pelo órgão competente.

Esse modelo pode ser dividido em duas espécies distintas: a) o judicare direto; e b) o 
juridicare indireto.

No primeiro caso, quem promove o gerenciamento dos recursos públicos é o Estado, 
responsável por manter o cadastro dos advogados habilitados, avaliar os pedidos de assistên-
cia jurídica formulados e promover o pagamento dos profissionais pela sua atuação em cada 
caso concreto.

No segundo caso, as mesmas atividades são prestadas por entidades não estatais, 
em regra sem fins lucrativos, que, embora recebam subsídios dos cofres públicos, também ar-
recadam fundos da iniciativa privada.

Nada obstante seja considerado por muitos o modelo mais adequado de assistência 
jurídica dada a possibilidade de escolha pelo hipossuficiente econômico do responsável por 
patrocinar a sua causa, o recebimento de remuneração em patamar inferior ao do mercado 
continua sendo fator de desinteresse por parte dos profissionais liberais mais famosos.

Além disso, imperioso ressaltar que apesar de não ter sido o modelo escolhido pela 
Constituição Federal de 1988, o sistema judicare existe no Brasil, mormente em razão da no-
meação de advogados dativos nas localidades em que não há Defensoria Pública.

2.3 Salaried staff model

Segundo Diogo Esteves e Franklyn Roger, nesse modelo “os advogados laboram em 
regime empregatício e recebem remuneração fixa por período de trabalho diário, independen-
temente da carga de serviço ou de tarefas efetivamente cumpridas”.2

Assim, percebe-se que ao contrário do modelo anterior, no salaried staff, a remu-
neração não se dá caso a caso. Aqui, os advogados percebem remuneração fixa, integrando 
um conjunto de profissionais especializados e reunidos a fim de fornecer assistência jurídica 
gratuita.

2  ROGER, Franklyn; ESTEVES, Diogo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2017. p. 6.
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Esse sistema se divide em três submodalidades: a) salaried staff model direto; b) sa-
laried staff model indireto; e c) salaried staff model universitário.

O salaried staff model direto é o modelo adotado pelo Brasil, sendo a Defensoria 
Pública a concretização dessa escolha. Nessa submodalidade, o próprio ente público cria um 
organismo especificamente destinado à prestação de assistência jurídica gratuita, mantendo 
vínculo funcional direto com os advogados contratados.

Por seu turno, o salaried staff model indireto consiste no financiamento estatal de or-
ganismos não estatais, via de regra sem fins lucrativos, para a prestação da assistência jurídica 
gratuita. Nesse caso, o vínculo estatal do advogado é estabelecido com as referidas entidades e 
não com o ente público.

Por fim, no salaried staff universitário, a atividade jurídica é exercida por advogados 
vinculados a universidades públicas, recebendo remuneração fixa dessas entidades, geralmen-
te em razão da atividade de docência universitária. Tendo em vista o ambiente universitário, 
tais profissionais são responsáveis por supervisionar o trabalho dos estudantes nos escritórios 
modelos.

 No salaried staff model, todas as causas são tratadas de maneira igualitária, na medi-
da em que a remuneração percebida pelos advogados é fixa. Além disso, considerando-se que 
a prestação de assistência jurídica se dá de forma integrada e especializada, revela-se possível 
tanto a defesa individual quanto coletiva dos menos favorecidos.

Todavia, esse modelo é objeto de críticas sob o fundamento de que: a) não propor-
ciona liberdade de escolha ao beneficiário da assistência; e b) em virtude da elevada demanda, 
demonstra-se incapaz de se estruturar adequadamente de maneira a prestar o serviço de modo 
efetivo.

COMO ESSE ASSUNTO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS DA CARREIRA?
 
(Ano: 2018 / Banca: FCC / Órgão: DPE-AM / Prova: Defensor Público)

O modelo de assistência judiciária gratuita adotado pela Constituição Federal vigente no país 
denomina-se:

a) pro bono. 
b) salaried staff model.
c) misto.
d) judicare.
e) não governamental.
 
Gabarito: B.
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2.4 Sistema híbrido

Esse sistema não possui nenhuma característica inerente que o permita diferenciar 
dos demais. Na verdade, diz respeito a reunião dos modelos pro bono, judicare e salaried staff 
em diferentes intensidades. 

2.5 Modelo socialista

Preliminarmente, deve-se esclarecer que numa sociedade capitalista, tendo em vis-
ta a desigualdade entre os seus membros, a assistência jurídica objetiva assegurar aos mais 
necessitados as mesmas condições de acesso à justiça dos setores mais ricos.

Por outro lado, numa sociedade socialista, não há desigualdade social que precise 
ser equalizada por atuações positivas do poder público. De fato, seria contraditório que numa 
sociedade sem a existência de classes fosse necessário garantir o acesso à justiça de somente 
alguns.

Veja-se que, em decorrência disso, o enquadramento desse sistema como um mode-
lo diferenciado dos demais até aqui abordados é questionável, na medida em que, a priori, a 
assistência jurídica propriamente dita seria desnecessária. 

De toda sorte, considerando a possibilidade de utilização do termo assistência jurídi-
ca para designar qualquer sistema concebido para assegurar que a assistência recebida por um 
usuário não dependa da sua capacidade econômica, pode-se afirmar que o sistema de atendi-
mento legal nos países socialistas diz respeito a um modelo próprio.

De acordo com o escólio de Diogo Esteves e Franklyn Roger, nesse modelo, 

“Como a prática de advocacia privada não é admitida, os serviços ju-
rídico-assistenciais são prestados por escritórios coletivos, compostos 
por advogados que são remunerados por intermédio de tarifas extrema-
mente módicas, pagas pelos clientes e tabeladas pelo próprio Estado”3

2.6 O modelo brasileiro de assistência jurídica gratuita

No Brasil, nos termos do art. 134, da CRFB/88, conforme ressaltado no Tópico 2.3, 
adotou-se o salaried staff model.

3  ROGER, Franklyn; ESTEVES, Diogo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2017. p. 8.
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Assim, a opção constitucional se deu no sentido de organizar a Defensoria Pública 
“em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títu-
los, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advo-
cacia fora das atribuições institucionais” (art. 134, § 1º, da CRFB/88).

Além disso, conforme o art. 4º, § 5º, da Lei Complementar nº. 80/94, a assistência 
jurídica integral e gratuita mantida pelo Estado deverá ser exercida com exclusividade pela De-
fensoria Pública. 

Art. 4, § 5º  A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou forne-
cida pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública.     (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009).

Nesse sentido, veja-se trecho do voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso durante o 
julgamento da ADI nº. 4.163/SP: 

“O § 2º do artigo 14 da Lei Complementar nº 98/99 autoriza se firme con-
vênio com entidade pública que desempenhe as funções da Defensoria, 
quando esta ainda não exista na unidade da federação. Velhíssima ju-
risprudência desta Suprema Corte já definiu que tal função é exclusiva 
da Defensoria, donde ser admissível exercício por outro órgão somente 
onde essa não tenha sido ainda criada (STF, RE 135.328/SP, Tribunal Ple-
no, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.06.1994) [...] É dever constitucional do 
Estado oferecer assistência jurídica gratuita aos que não disponham de 
meios para contratação de advogado, tendo sido a Defensoria Pública 
eleita, pela Carta Magna, como o único órgão estatal predestinado ao 
exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública 
que desvie pessoas ou verbas para outra entidade, com o mesmo ob-
jetivo, em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição da República. 
Não pode o Estado de São Paulo, sob o pálio de convênios firmados para 
responder a situações temporárias, furtar-se ao dever jurídico-constitu-
cional de institucionalização plena e de respeito absoluto à autonomia 
da Defensoria Pública. Em suma, é inconstitucional o artigo 234 da Lei 
Complementar nº 988/2006. (ADI 4163, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, 
Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 
DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)”

Entretanto, deve-se lembrar que, de maneira subsidiária, o modelo de assistência ju-
rídica brasileira adota o sistema judicare, incidindo nas hipóteses em que a Defensoria Pública 
ainda não tenha sido suficientemente constituída ao exercício de suas funções. 

Nesse sentido, veja-se o teor do art. 5º, § 2º, da Lei nº. 1.060/50:
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Art. 5º, § 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, 
por ele mantido, caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas 
Seções Estaduais, ou Subseções Municipais.

Modelos Conteúdo

Pro bono

A assistência jurídica é prestada por advogados particula-
res, que assim atuam em razão de um sentimento de ca-
ridade, fraternidade ou pelo apelo sentimental, sem rece-
ber qualquer espécie de contraprestação pecuniária dos 
cofres públicos;

Judicare

Assistência jurídica prestada por advogados remunerados 
pelos cofres públicos por cada caso concreto, podendo o 
cidadão que teve reconhecido o direito à assistência es-
colher quem o representará dentre aqueles previamente 
inscritos numa lista ou, caso não o faça, ser submetido à 
nomeação de um advogado pelo órgão competente;

Salaried staff

Assistência jurídica prestada por advogados que laboram 
em regime empregatício e recebem remuneração fixa por 
período de trabalho diário, independentemente da carga 
de serviço ou de tarefas efetivamente cumpridas. Divide-
-se em direto, quando o próprio ente público cria um or-
ganismo especificamente destinado à prestação de assis-
tência, e indireto, quando o Estado financia organismos 
não estatais para a prestação da assistência jurídica gra-
tuita; bem como universitário;

Híbrido Diz respeito à reunião dos modelos pro bono, judicare e 
salaried staff em diferentes intensidades;

Socialista

Assistência jurídica consiste na própria prestação dos ser-
viços jurídico-assistenciais. Estes são prestados por escri-
tórios coletivos, compostos por advogados que são remu-
nerados por intermédio de tarifas extremamente módicas, 
pagas pelos clientes e tabeladas pelo próprio Estado;
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COMO ESSE ASSUNTO TEM SIDO COBRADO EM PROVAS DA CARREIRA?
 
(Ano: 2014 / Banca: FCC / Órgão: DPE-CE / Prova: Defensor Público)

Quanto ao sistema de assistência jurídica gratuita adotado no Brasil, é correto afirmar:

a) Sempre que o juiz constatar que a parte é hipossuficiente, deve nomear a Defensoria Públi-
ca para atuar no feito, que não poderá deixar de cumprir tal múnus nas comarcas onde está 
instalada.
b) O modelo de assistência jurídica gratuita no Brasil pressupõe a ampla e irrestrita atuação 
jurídica, que inclui a orientação e atuação extrajudicial, orientação e atuação em processos 
administrativos, além da orientação e atuação judicial.
c) A assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados é direito fundamental, devendo 
ser proporcionada pelos entes federativos, preferencialmente pelas Defensorias Públicas.
d) Tendo em vista o direito fundamental de acesso à justiça, é possível aos municípios, me-
diante interpretação sistemática da Constituição Federal, instituir Defensorias Públicas pró-
prias, respeitadas as regras gerais estabelecidas na Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei 
Complementar no 80/94).
e) Cabe aos Estados estabelecer o modelo de assistência jurídica no âmbito de suas Justiças, 
mas caso seja adotado o modelo da Defensoria Pública, deverão ser respeitadas as regras ge-
rais estabelecidas na Lei Orgânica da Defensoria Pública (Lei Complementar no 80/94).
 
Gabarito: B.

3. Aspectos relevantes da evolução histórica da prestação de assistência jurídica no Brasil

No Brasil, a gratuidade de justiça e a assistência jurídica gratuita têm origem nas 
Ordenações Filipinas, em vigor quando do reinado de Filipe II, no ano de 1603. Nesse primeiro 
momento, influenciado pelas tradições canônicas, a matéria consistia em mero beneplácito 
régio destinado aos miseráveis e às vítimas de pobreza extrema.

Sendo a gratuidade de justiça regulada de maneira secundária, as ordenações tra-
ziam disposições esparsas, prevendo o direito à isenção de custas para a impetração de aggra-
vo e do pagamento dos feitos em que os “presos pobres” fossem condenados.

Por outro lado, a primeira expressão da assistência judiciária no país adveio da praxe 
portuguesa. Nesse sentido, os advogados patrocinavam gratuitamente os desamparados nas 
causas cíveis e criminais, forma de atuação que encontrou amparo por alguns regulamentos 
legais da época.

Subsequentemente, foi editada a Lei n.º 261, em 3 de dezembro de 1841, reformando 
o Código do Processo Criminal de 1832, no sentido de incluir disposição isentando o pagamen-
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to de custas pelo réu pobre sucumbente. Posteriormente, essa previsão veio a ser confirmada 
pelo Regulamento n.º 120, de 31 de janeiro de 1942.

Assim, é possível extrairmos duas conclusões: a) quanto ao direito à gratuidade de 
justiça, vê-se que este era regulamentado de forma assistemática e pulverizada através de re-
gras esparsas, de modo que restava dificultada a aplicação desse direito como efetivo meio de 
acesso à justiça; b) quanto à assistência jurídica gratuita, esta era considerada mero ato de ge-
nerosidade estatal, a ser prestado pelos advogados de forma caritativa e casuística, enquanto 
expressão de concepções religiosas, de sorte que acabava por ser feito sem esmero.

No ano de 1870, o presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros sugeriu que a 
entidade assumisse a prestação de defesa e consultoria jurídica aos pobres em juízo. Em 1882, 
o mesmo Instituto teria sugerido a nomeação de um grupo de advogados para a defesa de réus 
“desvalidos” que tivessem de responder a júri. Apesar do esforço, tais medidas não foram há-
beis a permitir uma assistência judiciária eficiente e perene.

Ainda nesse período, o poder público teria criado o cargo de “Advogado dos Pobres”, 
que, embora extinto em 1884, tinha a atribuição de defender os réus miseráveis em processos 
criminais, valendo-se de remuneração pelos cofres públicos.

Em 1889, veio a proclamação da República Brasileira e com ela um forte apelo nacio-
nal no sentido de se criar um conjunto de regras próprias, em oposição ao modelo português 
então vigente.

Em 1890, então, foi dado o primeiro passo legislativo no sentido de se criar uma as-
sistência jurídica integral e gratuita, na medida em que teria sido editado o Decreto n.º 1.030 no 
intento de organizar a Justiça do Distrito Federal. Nos termos do art. 175 do referido decreto, 
“os curadores geraes se encarregarão da defesa dos presos pobres, á requisição do presidente 
do Jury ou da camara criminal”. No mesmo sentido, o art. 176 do mesmo decreto dispunha que 
o Ministro da Justiça seria autorizado a criar uma “comissão de patrocínio gratuito dos pobres 
no crime e cível”. 

Em 1891, foi promulgada a Constituição Republicana de 1891. Apesar de ter previsto 
a “mais plena defesa, com todos os recursos e meios essenciaes a ella” (art. 72, § 16, CF/1891), 
o referido diploma não trouxe qualquer disposição acerca da assistência jurídica gratuita e da 
gratuidade de justiça.

Em 1897, de maneira a instituir efetivamente a Assistência Judiciária no Distrito Fe-
deral, foi editado o Decreto n.º 2.457, “para o patrocínio gratuito dos pobres que forem liti-
gantes no cível ou no crime, como autores ou réos, ou em qualquer outra qualidade” (art. 1º, 
Decreto n.º 2.457/1897). 
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No teor do supramencionado decreto, estabeleceu-se o que se entenderia por pes-
soa juridicamente pobre para fins de concessão do direito a assistência gratuita4, como deveria 
ser feito o requerimento e provada a condição econômica alegada5, a quem competiria a análi-
se da pobreza afirmada pelo suplicante6 7 e a abrangência do serviço a ser prestado8.

Percebe-se, portanto, que o referido decreto, além de ter traçado os primeiros con-
tornos da gratuidade de justiça – beneficiários, forma de requerimento e isenções –, influen-
ciando, inclusive, legislações posteriores, à exemplo do Código de Processo Civil de 1939 e da 
Lei nº. 1.060/50, criou o primeiro modelo legalmente estruturado de assistência judiciária aos 
pobres.

Em meados de 1910, diante do sucesso do referido modelo, o serviço passou a ser 
oferecido perante a Justiça Federal. Ao mesmo tempo, também passou a ser prestado em di-
versos estados da federação.

Em 1920, foi publicado o Decreto n.º 14.450, instituindo a assistência judiciária gra-
tuita militar por advogados, que receberiam gratificação mensal fixa9. Daí se dizer que esse pon-
to marcou o surgimento do embrião do que viria a ser o salaried staff model no âmbito federal.

Em 1934, ocorreu a promulgação de nova Constituição, prevendo, em seu art. 113, 
n.º 32, que a União e os Estados deveriam conceder “aos necessitados assistência judiciária, 
criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, a isenção de emolumentos, custas, 
taxas e selos”. 

4  “Art. 2º Considera-se pobre, para os fins desta instituição, toda pessoa que, tendo direitos a fazer valer em Juizo, 
estiver impossibilitada de pagar ou adeantar as custas e despezas do processo sem privar-se de recursos pecuniarios 
indispensaveis para as necessidades ordinarias da propria manutenção ou da família”.

5  “Art. 15. A pessoa que pretender a assistência judiciaria dirigirá ao juiz perante quem o litigio estiver ou haver de 
ser proposto uma petição, em papel não sellado, assignada por ella propria, ou a seu rogo (si não souber ou não puder 
escrever), com a declaração do motivo de não assignar. Indicará seu nome, idade, naturalidade, nacionalidade, profissão, 
domicilio, estado, e, finalmente, o objecto da acção, intentada ou a intentar, e juntará provas de sua pobreza, affirmando 
solemnemente suas declarações”.

6  “Art. 16. Recebendo a petição, o juiz a despachará em mão do proprio peticionario, mandando ouvir a commissão 
de assistencia. Esta verificará a procedencia ou improcedencia do pedido, dando o seu parecer com a maxima brevidade e 
entregando os papeis em mão do peticionario, que os submetterá a despacho definitivo do juiz”.

7  “Art. 18. Não caberá recurso do despacho preliminar do juiz que conceder ou negar a assistencia; mas o peticio-
nario, intentando ou proseguindo na acção sem assistencia, poderá, nas allegações finaes, renovar o pedido, sobre o qual 
novamente decidirá o juiz, a Camara ou o Tribunal, na sentença, e contra esta decisão poderá o supplicante, em gráo de 
recurso, incidentemente, allegar o que for a bem de seu direito”.

8  “Art. 4º A Assitencia Judiciaria aos pobres consistirá na prestação de todos os serviços necessarios para a defesa 
de seus direitos em Juizo, independentemente de sellos, taxa judiciaria, custas e despezas de qualquer natureza, inclu-
sive a caução judicatum solvi”.

9  “Art. 183. Para cada uma das circumscripções a que se refere o art. 1º, o Governo nomeará um advogado incumbido 
de patrocinar as causas em que for em réos praças de pret. Na 6ª circumscripção serão quatro os advogados, dos quaes dois 
servirão nos Conselhos do Exercito e dois nos da Armada.
 Paragrapho unico. Os advogados assim constituidos perceberão a gratificação fixada na tabella anexa”.
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Nesse ponto, veja-se que, ao contrário da anterior, essa constituição tratou expres-
samente dos direitos à assistência judiciária e a gratuidade de justiça. Assim, a Constituição de 
1934 é importante marco na evolução desses direitos no Brasil, vez que os alçou à estatura de 
norma constitucional. Além disso, a partir do momento em que determinou a criação de órgãos 
especiais para satisfação do direito à assistência judiciária, demonstrou o constituinte o objeti-
vo de adotar o salaried staff model.

A Constituição de 1937, contudo, não trouxe qualquer previsão constitucional acer-
ca da assistência judiciária, voltando a matéria a ser tratada somente no âmbito da legislação 
infraconstitucional.

Em 1939, foi editado o Código de Processo Civil, que, inspirado no Decreto n.º 
2.457/1897, regulamentou, no plano nacional, normas relativas ao benefício da justiça gratui-
ta. Considerando que não havia um serviço de assistência judiciária organizado em âmbito na-
cional, o parágrafo único, do art. 68, do CPC/39, dispunha que o advogado seria escolhido pela 
própria parte beneficiária; caso não o fizesse, deveria o juiz da causa proceder a nomeação. O 
Código de Processo Penal de 1941 trazia previsão similar, demandando, também, a nomeação 
de advogado pelo juiz da causa. Assim, nesse período, a assistência judiciária gratuita era pres-
tada por advogados, de acordo com o modelo pro bono. 

É de se notar, portanto, que durante a vigência da Constituição de 1937, não foi criado 
qualquer tipo de serviço destinado a fornecer assistência judiciária integral, gratuita e pública.

Tal situação se modificou com a promulgação da Constituição de 1946, porquanto 
esta trouxe previsão expressa acerca do mencionado direito, ao prever que o poder público 
concederia, na forma que a lei estabelecesse, assistência judiciária aos necessitados (art. 141, § 
35, da CF/1946). Todavia, ao contrário da Constituição de 1934, não esclareceu a quem compe-
tiria promover esse direito.

Segundo esclarece Diogo Esteves e Franklyn Roger, “essa omissão dificultou o cresci-
mento organizado e uniforme de órgãos governamentais voltados para o atendimento jurídico 
dos necessitados, provocando a heterogeneidade dos modelos de assistência judiciária imple-
mentados pelo país”10. 

Em seguida, no ano de 1950, foi criada a Lei n.º 1.060, que estabeleceu normas para 
a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Analisando-se o teor da lei, verifica-se 
que adotou um modelo misto de assistência judiciária. Assim, em regra, caberia ao Poder Públi-
co oferecer a assistência judiciária aos necessitados, a ser prestado pelo regime de salaried staff 
(art. 1º, da Lei n.º 1.060/50). Excepcionalmente, caso tal serviço não fosse prestado, caberia aos 
próprios advogados prestarem assistência em regime pro bono (art. 5º, §§ 2º e 3º).

10  ROGER, Franklyn; ESTEVES, Diogo. Princípios institucionais da Defensoria Pública. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 
2017. p. 53.
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Nesse ponto, sob a égide da Constituição de 1946, merece destaque o modelo de 
assistência implantado pelo atual município do Rio de Janeiro, à época denominado Distrito 
Federal. 

Com objetivo de definir a quem competiria efetivar o direito à assistência judiciária, 
no ano de 1958, disciplinando o “Código do Ministério Público do Distrito Federal”, foi editada 
a Lei n.º 3.434.

Estabelecia a referida lei, em seu art. 3º, II, que caberia aos órgãos do Ministério Pú-
blico “promover no Juízo cívil, pela forma da lei, a defesa dos interêsses das pessoas definidas 
como pobres”. Nesse período, nos termos do art. 44 da mencionada lei, a carreira do Ministério 
Público compreenderia os “cargos de Defensor Público, Promotor Substituto, Promotor Públi-
co, Curador e Procurador da Justiça”. Conforme os arts. 41, 45 e 51 do mesmo diploma legal, 
o ingresso na carreira se daria no cargo de Defensor Público, a quem competiria, em síntese, 
promover a defesa dos réus nas ações penais e a proteção dos menores e dos juridicamente 
pobres no juízo cível.

Vê-se, portanto, que originalmente a Defensoria Pública se manteve inserida dentro 
da carreira do Ministério Público, sendo a assistência aos necessitados efetuada pelos mem-
bros do Parquet.

Com a chegada da Constituição Federal de 1967, em seu art. 150, § 32, repetiu-se a 
previsão constante na constituição anterior, mantendo-se o teor de norma não autoaplicável a 
demandar regulamentação mediante ato normativo legal.

Em 1969, durante o período militar, foi editada a Emenda Constitucional n.º 1, que 
não promoveu qualquer alteração redacional na previsão constitucional anterior acerca da 
matéria.

Ao longo das décadas de 70 e 80, o serviço estatal de assistência judiciária foi imple-
mentado em diversos estados, consolidando, assim, o modelo de salaried staff.

Nos anos de 1986 e 1989, através das Leis n.º 7.510 e 7.871, alterou-se substancial-
mente a Lei n.º 1.060/50, de sorte a instituir, respectivamente, o sistema de presunção de hi-
possuficiência econômica, dispensando-se a apresentação de atestado de pobreza e descrição 
pormenorizada dos rendimentos e encargos do requerente, e a intimação pessoal do Defensor 
Público para todos os atos processuais junto da contagem em dobro de todos os prazos.

Com o processo de democratização em meados da década de 80, esforços foram en-
vidados por diversos setores para que a Defensoria Pública fosse reconhecida pela nova consti-
tuição em processo de elaboração.
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Desse modo, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, previu-se a as-
sistência jurídica integral e gratuita como direito fundamental autoaplicável (art. 5º, LXXIV e § 
1º, da CRFB/88). Veja-se que ao utilizar a terminologia “assistência jurídica” em substituição a 
expressão “assistência judiciária”, o constituinte elevou a abrangência do serviço assistencial 
a ser fornecido aos necessitados, abrangendo, dentre os direitos fundamentais, além da assis-
tência judicial, a orientação jurídica extrajudicial.

Ademais, adotou-se o salaried staff model, definindo, de maneira expressa, que a 
Defensoria Pública, enquanto instituição essencial a função jurisdicional do Estado, seria res-
ponsável pela defesa e orientação jurídica dos necessitados.

Posteriormente, com a edição da Lei Complementar n.º 80/1994, a Defensoria Públi-
ca foi regulamentada e organizada em âmbito nacional.

Nos últimos anos, a base normativa da Defensoria Pública sofreu diversas altera-
ções, seja no âmbito constitucional – pelas Emendas Constitucionais n.º 45/04, 69/12, 74/13 e 
80/2014 – seja no âmbito infraconstitucional.  

Período histórico Instrumento
 normativo Importância

Império Ordenações 
Filipinas

O direito à gratuidade de justiça era regulamenta-
do de forma assistemática e pulverizada através 
de regras esparsas, de modo que restava dificulta-
da a aplicação desse direito como efetivo meio de 
acesso à justiça. A assistência jurídica gratuita era 
considerada mero ato de generosidade e    statal, a 
ser prestado pelos advogados de forma caritativa 
e casuística, enquanto expressão de concepções 
religiosas, de sorte que acabava por ser feito sem 
esmero;

República (1889)

Decreto n.º 
1.030/1890

Organizou a Justiça no Distrito Federal. Foi o pri-
meiro passo legislativo no sentido de se criar uma 
assistência jurídica integral e gratuita;

Constituição 
Republicana de 1891

Previu o precursor do que viria a ser a ampla defe-
sa mas não trouxe qualquer disposição acerca da 
assistência jurídica gratuita e da gratuidade de jus-
tiça;
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República (1889)

Decreto n.º 
2.457/1987

Estruturou a assistência judiciária no Distrito Fe-
deral, prevista no Decreto n.º 1.030/1890, traçando 
os primeiros contornos da gratuidade de justiça – 
beneficiários, forma de requerimento e isenções –, 
vindo a influenciar, inclusive, legislações posterio-
res, e criando o primeiro modelo legalmente estru-
turado de assistência judiciária aos menos afortu-
nados;

Decreto n.º 
14.450/1920

Instituiu a assistência judiciária gratuita militar por 
advogados, que receberiam gratificação mensal 
fixa. Embrião do que viria a ser o salaried staff mo-
del no âmbito federal;

Constituição 
Republicana 

de 1934

Primeira constituição a tratar expressamente dos 
direitos à assistência judiciária e a gratuidade de 
justiça, elevando-os à estatura de norma constitu-
cional. Além disso, determinou a criação de órgãos 
especiais para satisfação do direito à assistência 
judiciária, demonstrando o constituinte o propósi-
to de adotar o salaried staff model;

Constituição 
de 1937 
(Polaca)

Retrocesso em relação à anterior. Não trouxe qual-
quer previsão constitucional acerca da assistência 
judiciária, voltando a matéria a ser tratada somen-
te no âmbito da legislação infraconstitucional, as-
sim como não foi criado qualquer tipo de serviço 
destinado a oferecer assistência judiciária integral, 
gratuita e pública;

Código de Processo 
Civil de 1939

Inspirado no Decreto n.º 2.457/1897, regulamen-
tou, no plano nacional, normas relativas ao bene-
fício da justiça gratuita. Adotou o modelo pro bono 
de assistência judiciária gratuita, a ser prestado 
por advogados escolhidos pela própria parte ou 
nomeados pelo juiz da causa;

Constituição de 1946
Previu o direito a assistência judiciária gratuita. En-
tretanto, não esclareceu a quem competiria viabili-
zar esse direito;



17

Lei n.º 1.060/1950

Adotou modelo misto de assistência judiciária. Em 
regra, caberia ao Poder Público oferecer a assistên-
cia judiciária aos necessitados, a ser prestado pelo 
regime de salaried staff. Excepcionalmente, caso 
tal serviço não fosse prestado, caberia aos próprios 
advogados prestarem assistência em regime pro 
bono;

Constituição 
Republicana de 1967

Repetiu-se a previsão constante na constituição 
anterior, mantendo-se o teor de norma não au-
toaplicável a demandar regulamentação mediante 
ato normativo legal;

Emenda Constitucio-
nal n.º 1 de 1969

Não promoveu qualquer alteração redacional na 
previsão constitucional anterior acerca da matéria;

Décadas de 70 e 80 Expansão do modelo de salaried staff por diversos 
estados;

Constituição Federal 
de 1988

Previu a assistência jurídica integral e gratuita 
como direito fundamental autoaplicável e adotou 
o salaried staff model, definindo, de maneira ex-
pressa, que a Defensoria Pública, enquanto insti-
tuição essencial a função jurisdicional do Estado, 
seria responsável pela defesa e orientação jurídica 
dos necessitados;


