
 

Universidade de Brasília - UnB 

Faculdade de Direito – Graduação 

Teoria Geral do Processo 2 (Turma “B”) – 2017/2º semestre 

Prof. Vallisney Oliveira 

Carolyne Marinho – 16/0004179 

Noelen Garcia – 16/0016240 

 

DEFENSOR PÚBLICO: PRERROGATIVAS E DEVERES PROCESSUAIS 

 

O DEFENSOR PÚBLICO  

 O defensor público é o “órgão de execução” da Defensoria Pública, isto é, membro que 

efetivamente realiza as funções institucionais da Defensoria Pública.  

 A Defensoria Pública é organizada em órgãos de carreira. O acesso ao cargo se dá através da 

aprovação em concurso público de provas e títulos.  

 O defensor público está impedido de exercer a advocacia, seja pública ou privada. O cargo 

de defensor público absorve integralmente o exercício profissional da advocacia.  

 Para a realização de seus misteres institucionais, a LC nº 80/94 , responsável por estabelecer 

normas gerais sobre a organização da Defensoria Pública da União, do DF e dos Territórios, 

estabelece aos defensores públicos prerrogativas, garantias, deveres, impedimentos e 

vedações, similarmente ao que acontece com os magistrados e aos membros do Ministério 

Público; não se tratam de privilégios, mas instrumentos para que o exercício da função 

institucional seja alcançada. 

DEVERES DO DEFENSOR PÚBLICO 

No NCPC 

 A Defensoria Pública, enquanto sujeito do processo, está à mercê dos deveres instituídos às 

partes e aos procuradores no art. 771 do NCPC; logo, quando a Defensoria exerce a função 

                                                           
1Art. 77, NCPC: Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo: 

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; 

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; 

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; 



de parte principal no processo, está sujeita aos mesmos deveres impostos pelas partes em 

geral. Os defensores públicos também têm deveres inerentes à função de curador especial, 

logo, são destinatários de deveres processuais.  

o O §6º estabelece que os § 2º ao 5º não se aplicam aos advogados públicos ou 

privados, nem aos membros da Defensoria Pública e do MP. A eventual 

responsabilidade pelo descumprimento de deveres deverá ser apurada pela respectiva 

corregedoria; cabe ao juiz somente oficiá-las.  

 A fiscalização e aplicação das penalidades aos membros das Defensorias dos 

Estados ficam a cargo da Corregedoria-Geral, que é justamente o órgão de 

fiscalização das atividades e da conduta dos defensores públicos2. 

 Tais deveres não são taxativos. Há diversos outros dispositivos dispersos no CPC que 

versam sobre deveres. Há máximas (como a da boa-fé objetiva, do art. 5º, e a cooperação 

processual do art. 6º) e legislação específica que rege as atividades dos defensores públicos.  

 

Na LC nº 80/1994 

 O art. 453 prescreve os deveres dos membros da Defensoria Pública da União. O art. 129 

versa sobre os deveres dos defensores públicos dos Estados, similar ao art. 45.  

 Em suma, a LC nº 80/94 estabelece normas gerais e outras providências. A lei dos estados 

pode fixar mais minuciosamente deveres aos defensores públicos, podendo até mesmo 

ampliar o rol dos deveres.  

o A LC nº 988/2006, que organiza a Defensoria Pública do Estado de São Paulo é 

exemplo disso. Em seu art. 164, institui deveres aos membros da Defensoria, além de 

outros já previstos em lei4.  

                                                                                                                                                                                                 
V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde 

receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou 

definitiva; 

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 
2 Art. 103 da LC nº 80/94: A Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos 

membros e dos servidores da Instituição. 
3 Art. 45 da LC nº 80/94: São deveres dos membros da Defensoria Pública da União: 

I - residir na localidade onde exercem suas funções; 

II - desempenhar, com zelo e presteza, os serviços a seu cargo; 

III - representar ao Defensor Público-Geral sobre as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo; 

IV - prestar informações aos órgãos de administração superior da Defensoria Pública da União, quando 

solicitadas; 

V - atender ao expediente forense e participar dos atos judiciais, quando for obrigatória a sua presença; 

VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei; 

VII - interpor os recursos cabíveis para qualquer instância ou Tribunal e promover revisão criminal, sempre que 

encontrar fundamentos na lei, jurisprudência ou prova dos autos, remetendo cópia à Corregedoria-Geral. 
4http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2006/lei.complementar-988-09.01.2006.html 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2006/lei.complementar-988-09.01.2006.html


o No caso da Defensoria Pública do DF e dos Territórios, os deveres são contemplados 

na própria LC nº 80/94, em seu art. 90. 

ESTATUTO DA OAB  

 A Lei nº 8.906 dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a OAB. Em seu art. 3º, § 1º, contém 

a seguinte redação: “Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, 

além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da [...] Defensoria Pública [...]” 

o A partir do dispositivo entendia-se que os ditames éticos do exercício da profissão no 

Estatuto eram aplicáveis aos defensores públicos.  

 O STJ pacificou o entendimento de que os defensores públicos possuem um 

regime disciplinar próprio. Suas capacidades postulatórias decorrem 

diretamente da Constituição Federal e são submetidos às Leis 

Complementares competentes5.   

 Em suma, as normas jurídicas que estabelecem os deveres funcionais dos defensores 

públicos são aqueles decorrentes da LC nº 80/94 e as Leis Orgânicas dos Estados. O 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB não é competente para processar as violações de tais 

deveres; isso cabe somente às Corregedorias-Gerais das defensorias públicas.  

 

PRERROGATIVAS DOS DEFENSORES PÚBLICOS  

Prerrogativas da Defensoria Pública da União (art. 44), do Distrito Federal e Territórios (art. 89) e 

do Estado (art. 128) – Lei Complementar nº 80 de 1994. 

1 – Intimação pessoal e prazo dobrado; 

2 – Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante; 

3 - Prisão especial ou sala especial de Estado Maior; Direito a privacidade; Após sentença 

condenatória transitada em julgado, ser recolhido em dependência separada. 

4 - Vestes talares e insígnias privativas da Defensoria Pública; 

5 - Vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações 

legais (Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios); 

6 – Comunicação pessoal e reservada com assistido; Livre ingresso em estabelecimentos 

policiais, prisionais e de internação coletiva. 

7 – Exame, em qualquer repartição pública, de autos de flagrantes, inquéritos e processos; 

Obtenção de cópias e permissão para tomar apontamentos 

8 - Manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

                                                           
5 http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2016/08/apadep1-2.pdf 

http://www.apadep.org.br/wp-content/uploads/2016/08/apadep1-2.pdf


9 - Requisição de exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, 

informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições; 

10 - Representação da parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 

mandato, a não ser que a lei exija poderes especiais; 

11 - Deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou inconveniente aos 

interesses da parte sob seu patrocínio; 

12 – Ter o mesmo tratamento reservado aos magistrados e aos demais cargos das funções 

essenciais à justiça; 

13 - Ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e 

local previamente ajustados com a autoridade competente; 

14 – ter acesso a qualquer banco de dados de caráter público e a locais que guardem 

pertinência com suas atribuições (Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios).  
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