
 

 

 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA MINISTRA RELATORA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL ROSA WEBER 

 

 

 

 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.296-DF 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na 

Rua Boa Vista, 200, Centro, Capital/SP, CEP 01014–000, por intermédio do seu Defensor 

Público-Geral, RAFAEL VALLE VERNASCHI, nos termos do artigo 100 da Lei Complementar 

Federal nº 80/94, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento 

no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, requerer habilitação na qualidade de AMICUS CURIAE 

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.296, proposta pela Exma. Presidente da 

República, pelos fundamentos expostos a seguir: 

 

I – DO BREVE RESUMO DA TRAMITAÇÃO DA PRESENTE AÇÃO DIRETA. 

 

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de 

medida cautelar, ajuizada pela Presidente da República, objetivando a declaração de 

inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 74, de 06 de agosto de 2013. Afirma-se 

ueà efe idaàE e daàofe deàaosàa ts.à º,à6 ,à§à4º,ài isoàIIIàeà6 ,à§à º,ài isoàIII,àalí eaà ,à

todos da Constituição Federal. 



 

 

 

 

Sustenta-se, em suma, que a iniciativa legislativa reservada do 

Presidente da República em matéria de regime jurídico dos servidores públicos federais 

a t.à6 ,à§à º,ài isoàII,àalí eaà àse aplica ao processo de emenda da Constituição Federal. 

Em razão desta tese, aponta-se haver violação à separação de poderes (art. 2º, da 

Constituição), erigida a limite material expresso do poder de reforma constitucional (art. 

60, § 4º, inciso III). 

Formula-se, ainda, pedido de medida cautelar, com o fim de 

suspender os efeitos da Emenda Constitucional n. 74/2013 até o julgamento final da ação 

direta. 

A tramitação do presente processo foi submetida ao disposto no 

art. 10 da Lei 9.868/1999, de modo que foi determinada a oitiva dos órgãos dos quais 

emanou o ato impugnado. Foi determinada, ainda, a vista dos autos ao Advogado-Geral da 

União e ao Procurador Geral da República, sucessivamente. 

Tanto a Câmara dos Deputados, quanto o Senado Federal, 

intervieram nos autos, pugnando pela constitucionalidade da norma atacada. 

Inúmeros órgãos e entidades requereram o ingresso no feito a 

título de amicus curiae, dentre eles o próprio Estado de São Paulo. 

 

II – DA LEGITIMIDADE PARA INTERVENÇÃO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE 

(REQUISITOS DO ARTIGO 7º, §2º, LEI Nº 9.868/99). 

 

Estabelece o art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/99 que, em sede de ação 

direta de inconstitucionalidade, poderá o relator, considerando a relevância da matéria e 

a representatividade do postulante, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades 

na qualidade de amicus curiae. 



 

 

 

 

Na espécie, questiona-se a Emenda Constitucional que estendeu à 

Defensoria Pública da União as autonomias funcional e administrativa e a iniciativa de sua 

proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias 

(EC n. 74/2013). 

Em que pese se tratar de ação direta que envolve, diretamente, a 

Defensoria Pública Federal, é preciso considerar os impactos ulteriores decorrentes de 

eventual procedência da presente impugnação, de modo que a matéria em apreço – como 

se verificará abaixo – ostenta clara relevância não só para o acesso à justiça no país como 

também para a própria Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Com efeito, a prosperar a tese esposada na inicial, haverá grave 

retrocesso no modelo público e autônomo de assistência jurídica integral e gratuita, 

podendo prejudicar, por via reflexa, as autonomias já conquistadas em nível estadual. 

Ademais, interessa à Defensoria Pública do Estado de São Paulo a 

extensão da eventual interpretação que esta Suprema Corte vier a dar ao art. 134, §§ 2º e 

3º, da Constituição, na medida em que a eventual adoção dos modernos princípios da 

hermenêutica constitucional pode tocar a autonomia conferida pelo constituinte derivado 

às Defensorias Públicas Estaduais1. 

                                                           
1  Vale lembrar que o exame do suposto vício de iniciativa alegado (arts. 60 e 61, da CF) passa, 
necessariamente, pela compreensão das autonomias institucionais (art. 134, CF), fazendo incidir, no caso, 
o princípio da unidade da Constituição. “Segundo essa regra de interpretação, as normas 

constitucionais devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados num 
sistema unitário de regras e princípios, que é instituído na e pela própria Constituição. Em 
consequência, a Constituição só pode ser compreendida e interpretada corretamente se nós a 
entendermos como unidade, do que resulta, por outro lado, que em nenhuma hipótese devemos 
separar uma norma do conjunto em que ele se integra, até porque – relembre-se o círculo 

hermenêutico – o sentido da parte e o sentido do todo são interdependentes” (MENDES, Gilmar 
Ferreira; COELHO Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 

Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 135-136). Ademais, eventual aplicação do princípio da 
interpretação conforme a Constituição poderá resvalar a autonomia já consagrada às Defensorias estaduais, 
na medida em que “segundo esse princípio, uma lei não deve ser declarada nula quando possa ser 

interpretada em consonância com a Constituição. Esta ‘consonância’ não existe apenas onde a lei, 
sem que se recorra a pontos de vista jurídicos-constitucionais, comporta uma interpretação 
compatível com a Constituição; pode ter lugar, também, quando um conteúdo ambíguo ou 
indeterminado da lei se torna preciso graças aos conteúdos da Constituição” (HESSE, Konrad. Temas 



 

 

 

 

Não bastassem tais motivos, o Estado de São Paulo postulou a sua 

admissão como amicus curiae neste processo, ao argumento de que éàfu da e talàpa aà

o Estado de São Paulo ter certeza sobre os limites do Poder Constituinte Derivado 

Reformador, previsto no art. 60 da CF, em matérias com relação as quais a Constituição 

Fede alàpossuià eg aàexp essaàdeài i iativaàp ivativaàdeàout oàPode .  

Assim, imperiosa a contribuição que a Defensoria Pública paulista 

pode dar não só ao julgamento desta ação direta, como também à extensão de seus efeitos 

no âmbito estadual e à reafirmação de sua autonomia funcional e administrativa, em 

especial à luz da recente Emenda Constitucional n. 80/2014. 

No mais, todos os outros pleitos de ingresso como amicus curiae 

protocolados nestes autos denotam, de forma abrangente, a relevância da matéria tratada, 

cumprindo apenas reiterá-los a fim de evitar repetições desnecessárias. 

A representatividade da requerente, por sua vez, decorre do fato 

de ser incumbida, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV e da Lei Complementar n. 80/1994, 

de prestar aos hipossuficientes deste Estado o direito fundamental à assistência jurídica 

integral e gratuita. Assim, a já destacada relevância da matéria, ao menos no que toca ao 

Estado de São Paulo, induz à representatividade da Defensoria Pública paulista. 

E, uma vez assentada tal premissa, cumpre lembrar que o art. 100, 

daà Leià Co ple e ta à .à / 4à p es eveà ueà Ao Defensor Público-Geral do Estado 

compete dirigir a Defensoria Pública do Estado, superintender e coordenar suas atividades, 

orientando sua atuação, e representando-a judicial e extrajudicialmente . E, na condição 

de direção superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, compete à Defensoria 

Geral dirigir as atividades da Defensoria Pública do Estado e supervisionar sua atuação, sem 

                                                           
Fundamentais do Direito Constitucional. Tradução de Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes 
e Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 118-119). 
 



 

 

 

 

prejuízo das competências dos demais órgãos superiores; zelar pelo cumprimento dos 

princípios institucionais da Defensoria Pública do Estado e zelar pelo respeito aos direitos 

dos necessitados, tudo na forma do art. 19, incisos II a IV, da Lei Complementar estadual n. 

988/06 (Lei Orgânica da DPESP). 

Não se pode olvidar, por evidente, que a ora requerente veicula, 

em juízo e fora dele, por força da Constituição2 e da lei3, os interesses da população carente 

do Estado de São Paulo, corroborando a representatividade exigida pela Lei. 9.868/994. 

Patente, pois, que, a admissão da Defensoria Pública paulista atende à função de 

pluralização inerente à figura do amicus, vez que o amigo da Corte desempenha o 

importante papel de demonstrar as repercussões, diretas e indiretas, que a eventual 

declaração de inconstitucionalidade pode suscitar, ainda mais na esfera da fiscalização 

abstrata de normas, cujas implicações políticas, sociais, econômicas, jurídicas e culturais 

são de irrecusável importância e de inquestionável significado 5. 

                                                           
2 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.   

3 Lei Complementar n. 80/1994: 
Art. 3º-A.  São objetivos da Defensoria Pública: 
I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais; 
II – a afirmação do Estado Democrático de Direito; 
III – a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e 
IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 

4 Vale registrar que a Defensoria Pública do Estado de Paulo foi admitida como amicus curiae nos autos da 
ação direta de inconstitucionalidade n. 4.636 que trata, tal qual esta ação direta, de tema não exclusivamente 
afeto à defesa pública integral e gratuita apenas no Estado de São Paulo (despacho do relator Min. Gilmar 
Mendes datado de 02/05/2013 e publicado em 06/05/2013). De fato, cuida a ADI n. 4.636, 
fundamentalmente, da autonomia da instituição em âmbito nacional, vez que discutidas as atribuições 
funcionais da Defensoria Pública e a capacidade postulatória de seus membros, em todo o território 
nacional.  

5 BULOS, Uadi Lammêgo. Direito Constitucional ao alcance de todos. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
274. 
 



 

 

 

 

Estas ponderações indicam que o ingresso da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo se amolda à jurisprudência deste E. Supremo Tribunal em matéria de 

intervenção de amicus curiae: 

A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo 

objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator 

de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto 

Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado 

democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada 

de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, 

sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a 

possibilidade de participação formal de entidades e de 

instituições que efetivamente representem os interesses gerais da 

coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes 

de grupos, classes ou estratos sociais.  

(STF – ADI 2130 MC / SC - SANTA CATARINA MEDIDA CAUTELAR NA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. 

CELSO DE MELLO. Julgamento: 20/12/2000. Publicação DJ 

02/02/2001 P – 00145). 

 

Preenchidos, pois, os requisitos para admissão da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo na qualidade de amicus curiae, cumpre trazer à baila os 

elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia 6, que, 

pluralizando o debate contido neste processo objetivo, conduzirão à improcedência do 

pedido formulado. 

A requerente, sob essa perspectiva, esclarece que a técnica 

adotada na presente intervenção parte do (i) exame da iniciativa para se emendar o texto 

                                                           
6 STF – ADI n. 2.130-MC/SC, rel. Min. Celso de Mello.  



 

 

 

 

constitucional, passando pela (ii) autonomia das Defensorias Públicas, encerrando com a 

análise do (iii) princípio da proibição do retrocesso social. 

É o que se aduz na sequência. 

 

III – DA INICIATIVA PARA EMENDAR O TEXTO CONSTITUCIONAL 

 

A propósito do processo de formação das leis leciona o Prof. 

Ma oelà Go çalvesà Fe ei aà Filhoà ueà existe iniciativa vinculada, sempre que a 

Constituição impõe a determinado órgão a apresentação de projeto de lei sobre 

determinada matéria. Em geral, essa obrigação é imposta ao Executivo 7. 

Ao tratar da iniciativa para se modificar a Constituição, o mesmo 

ilust eàp ofesso àadve teà ueà o poder de emendar é reservado aos parlamentares, ao 

passo que a iniciativa tem sido e é estendida ao Executivo, ao povo, ao Procurador-Geral 

da República, a tribunais 8. 

A clareza da lição doutrinária está refletida, de forma inequívoca, 

no texto da Constituição de 1988, ao distinguir os regimes de iniciativa legislativa em 

matéria de emendas à Constituição e no tocante à legislação infraconstitucional em geral. 

Com efeito, o próprio constituinte originário elencou as autoridades 

que podem deflagrar o processo de alteração da Constituição, ao estabelecer, no caput do 

art. 60, o seguinte: 

 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

                                                           
7 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
168. 

8 Ibidem, p. 231. 



 

 

 

 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades 

da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 

relativa de seus membros. 

(sublinhamos) 

 

Não se distinguiu, como se deflui do texto, as matérias passíveis de 

Emenda que tenha origem parlamentar. Assim, os legitimados a iniciar o debate inerente 

ao constituinte reformador estão admitidos a alterar todo e qualquer ponto do texto 

constitucional. 

A tese propalada na inicial, por outro lado, faz aplicar ao processo 

de emenda à Constituição a iniciativa reservada prevista no art. 61, § 1º, inciso II, alínea 

,àverbis: 

 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 

qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do 

Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da 

República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 

ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Constituição. 

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 

que: 

(...) 

II - disponham sobre: 

(...) 



 

 

 

 

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; 

(...) 

(sublinhamos) 

 

No entanto, a Constituição de 1988 não permite a confusão entre 

as iniciativas para a proposta de Emenda e para projeto de lei. Em realidade, o instituto da 

iniciativa reservada (ou privativa) somente faz sentido no que toca ao processo de 

elaboração das leis (ordinárias e complementares), como recorda, mais uma vez, o 

professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho: Costuma-se distinguir a propósito da 

iniciativa a iniciativa geral e a iniciativa reservada, ou privativa. Esta última consiste na 

reserva a determinado titular do poder de apresentar projeto de lei sobre uma certa 

matéria. Tem assim esse titular a exclusividade quanto à proposição de normas sobre 

essa matéria.  9(sublinhamos). 

Examinando-se, de outro lado, o histórico do processo legislativo 

brasileiro, verifica-se que a atribuição ampla de emenda à Constituição dada aos 

parlamentares, independentemente da matéria, se coaduna com o espírito democrático 

que deve inspirar o processo de emenda à Constituição. Aliás, não se pode olvidar que é o 

Congresso Nacional o legítimo titular do poder constituinte derivado reformador10. 

Neste contexto, a iniciativa de emenda outorgada ao Presidente da 

República constitui clara exceção ao princípio segundo o qual compete ao parlamento 

avaliar, propor e decidir sobre a reforma constitucional. Não é por outra razão que, para a 

doutrina, a iniciativa de Emenda dada ao presidente constitui resquício da ditadura:  

 

                                                           
9 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 38ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 217. 

10 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 34-35 e 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 24ª. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 157-161. 



 

 

 

 

A i i iativa po  pa te do P eside te da Repú li a foi pe itida 

nas Constituições de 1937 e 1967, tendo sido agasalhada pelo 

texto atual. Ocorre que, enquanto as duas Constituições 

anteriores eram típicas de períodos autoritários, esta é a 

Constituição mais democrática que o País já teve. Entretanto, 

ainda contém pequenos resquícios da ditadura. A titularidade do 

Poder Reformador pertence ao Congresso Nacional, bem como a 

primazia da competência legislativa. Portanto, não se justifica que 

o Presidente da República possa exercer a competência 

propositiva. Essa, mesmo que simbólica, não deveria ter sido 

atribuída ao Presidente, por se mostrar inócua. Se ele quiser 

aprovar uma emenda, não irá se expor com uma iniciativa própria. 

As modificações do seu interesse podem ser colocadas por sua 

base parlamentar. A simbologia reside na possibilidade de 

intromissão do Presidente na reforma constitucional, significando 

o teor autoritário da iniciativa, porque ele tem a máquina de 

governo e pode usá-la e  favo  de seus i te esses. 11  

(sublinhamos) 

 

De outra parte, analisando-se a jurisprudência deste E. Supremo 

Tribunal, observa-se que a proteção que a Constituição dá ao sistema presidencialista, por 

meio da previsão de matérias de iniciativa reservada, diz respeito somente à produção 

normativa ordinária, infraconstitucional, a teor do seguinte julgado, cujos destaques são 

nossos: 

 

A dis ipli a ju ídi a do p o esso de ela o ação das leis tem 

matriz essencialmente constitucional, pois residem, no texto da 

                                                           
11 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 516. 



 

 

 

 

Constituição – e nele somente –, os princípios que regem o 

procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que 

concernem ao exercício do poder de iniciativa das leis. A teoria 

geral do processo legislativo, ao versar a questão da iniciativa 

vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima – 

considerada a qualificação eminentemente constitucional do 

poder de agir em sede legislativa – se houver, no texto da própria 

Co stituição, dispositivo ue, de odo exp esso, a p eveja.   

(ADI 2.393-MC, Rel. Min. Sydney Sanches, julgamento em 9-5-2002, 

Plenário, DJ de 21-6-2002.)12  

 

Encarada a questão sob outro vértice, tem-se que a tese da inicial 

cogita de limite não expressamente conferido ao processo de reforma da Constituição, o 

que é absolutamente vedado13. 

Quanto aos precedentes colacionados na exordial, é preciso 

ressalvar que todas aquelas manifestações disseram respeito aos limites fixados por 

Constituições estaduais para a mudança dos respectivos textos. Deste modo, se mostra 

precipitada qualquer conclusão acerca do posicionamento definitivo do STF nesta matéria, 

eis que ainda não há pronunciamento com relação à suposta limitação dos parlamentares 

para deflagrar o processo de emenda à Constituição Federal. 

Em realidade, o substrato da matéria decidida nos casos 

mencionados pela autora não faz nada mais do que corroborar o já antigo entendimento 

desta Corte no sentido de que é vedado ao constituinte estadual limitar a iniciativa de leis 

atribuída ao Chefe do Executivo: 

                                                           
12 No mesmo sentido: ADI 3.051, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 30-6-2005, Plenário, DJ de 28-
10-2005. 

13 Confira-se, a propósito, a ADI 486, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-4-1997, Plenário, DJ de 
10-11-2006. 



 

 

 

 

 

O o stitui te estadual ão pode esta ele e  hipóteses as uais 

seja vedada a apresentação de projeto de lei pelo chefe do 

Executivo sem que isso represente ofensa à harmonia entre os 

Pode es.  (ADI 572, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 28-6-

2006, Plenário, DJ de 9-2-2007.) 

 

P o esso legislativo dos Estados-membros: absorção 

compulsória das linhas básicas do modelo constitucional federal 

entre elas, as decorrentes das normas de reserva de iniciativa das 

leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação 

e independência dos Poderes: jurisprudência consolidada do 

“up e o T i u al.  (ADI 637, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 

julgamento em 25-8-2004, Plenário, DJ de 1º-10-2004.) 

 

Patente, portanto, que os arestos que embasam a impugnação 

tratam do poder constituinte decorrente, ao passo que a correta interpretação sobre a 

tramitação da PEC 207/2012 (que redundou na EC 74/2013) cuida do poder constituinte 

derivado reformador. Daí porque não há nenhum pronunciamento anterior deste STF 

acerca da tese ventilada na inicial. 

Percebe-se, pois, que, diante da inexistência de quaisquer ressalvas 

no art. 60, da CF, é lícito concluir que Emenda oriunda de proposta apresentada por 

parlamentar pode versar sobre qualquer matéria constitucional, não se aplicando, ao poder 

constituinte derivado reformador, a iniciativa reservada de que trata o art. 61, § 1º. 

 

IV – DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS EM MATÉRIA DE REGIME JURÍDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. 

 



 

 

 

 

Sem prejuízo das ponderações acima, uma outra ótica de análise se 

mostra relevante para bem compreender o real alcance do Poder Legislativo (legítimo 

titular do poder reformador) no que se refere à alteração da Constituição. 

Com efeito, com bem ressaltou a Defensoria Pública da União na 

sua manifestação nestes autos, inúmeras emendas à Constituição de origem parlamentar 

foram promulgadas tratando de matéria que, se disposta em lei, estaria sujeita à iniciativa 

reservada do Chefe do Executivo (art. 61, § 1º). Dentre elas, é possível mencionar a EC 

11/1996, a EC 16/1996, a EC 60/2009, a EC 70/2012 e, sobretudo, a EC 45/2004, que 

promoveu uma ampla reforma constitucional, inclusive, no Poder Judiciário. 

Esta última Emenda Constitucional (45/2004), aliás, foi 

expressamente submetida ao controle concentrado deste Supremo Tribunal, ao julgar a 

ADI n. 3.367/DF. No entanto, como é cediço, jamais se cogitou de vício formal da aludida 

Refo aàdoàJudi i io à oàp o essoàe à uestão,àvale doàle a à ue,àpo àfo çaàdaà ausaà

de pedir aberta na fiscalização abstrata, poderia – e deveria – esta Colenda Suprema Corte 

ter declarado eventual vício de iniciativa, caso assim entendesse. 

Assim, ao contrário do que sustenta a Exma. Autora, este STF, 

mesmo tendo a oportunidade para tanto, nunca reconheceu a correição da tese que inspira 

a inicial. 

 

V – A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 74/2013 NÃO TRATA DE REGIME JURÍDICO DE 

SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Ainda que assim não fosse, o que se aponta em razão do princípio 

da eventualidade, é necessário registrar que a Emenda Constitucional n. 74/2013 não está 

subsumida a nenhuma das hipóteses de iniciativa reservada do Presidente da República. 



 

 

 

 

De fato, tal emenda apenas se limitou a sanar a ausência de 

autonomia administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública Federal (já 

anteriormente concedida às Defensorias estaduais por ocasião da EC 45/2004), tratando, 

unicamente, das prerrogativas daquela Instituição. 

Nem de longe dispõe-se sobre o regime jurídico de servidores 

pú li osàfede aisà a t.à6 ,à§à º,àII,à àouà es oàso eào ga izaçãoàdaàDefe so iaàPú li aà

da União (art. 6 ,à §à º,à II,à d ,à ujaà i i iativaà legislativa,à ali s,à passouà aà se à daàp óp iaà

Instituição, após a promulgação da Emenda Constitucional n. 80/2014. 

Também por tal motivo, ainda que subsidiariamente, não deve ser 

acolhido o pleito formulado na presente ação direta. 

 

VI – DA AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. 

 

Superadas as questões afetas à tramitação da PEC 207/2012, 

cumpre à ora postulante apresentar o tema de fundo que talvez seja o mais pertinente com 

a presente intervenção, qual seja, a autonomia amplamente prescrita e consagrada à 

Defensoria Pública e ao modelo público de assistência jurídica integral e gratuita. 

A título de introdução, basta apontar que não se tem notícia de 

nenhuma outra carreira do Sistema de Justiça, em particular, e do funcionalismo público, 

em geral, que tenha tido tamanho reconhecimento social de suas funções, com 

consequente e inédito fortalecimento constitucional. 

Tal reconhecimento, por certo, foi captado pelo Congresso Nacional 

que, nos últimos 10 (dez) anos, promulgou 4 (quatro) emendas constitucionais (EC 



 

 

 

 

45/200414, EC 69/201215, EC 74/2013, EC 80/201416) cada vez mais reforçando e 

consolidando o papel desempenhado pela Defensoria Pública na democracia brasileira. 

Estaàúlti aàE e da,àali s,ài u iuà àDefe so iaàPú li aà como expressão e instrumento 

do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos , reforçando, pois, a relevante função desta Instituição no nosso 

constitucionalismo atual. 

O empenho do legislador em dotar as Defensorias Públicas de 

meios constitucionais para bem atingir seus objetivos é inédito na história constitucional 

brasileira pós-1988, ao menos no que se refere às instituições essenciais à Justiça. 

Assentada esta premissa, cumpre verificar de que modo se 

reconhecem as autonomias das Defensorias Públicas sob duas óticas diversas: (i) perante a 

Organização dos Estados Americanos e (ii) perante a jurisprudência consolidada deste E. 

Supremo Tribunal Federal. Vejamos. 

 
VI.1 – As recomendações da Organização dos Estados Americanos. 

 
A Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos já 

emitiu 4 (quatro) Resoluções afetas à autonomia das Defensorias Públicas dos seus 

Estados-membros, conforme se verifica da seguinte tabela, indicativa das respectivas 

ementas: 

 

AG/RES. 2656 (XLI-O/11) 

Aprovada em 07/06/2011 

GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA:  

O PAPEL DOS DEFENSORES PÚBLICOS  

OFICIAIS 

AG/RES. 2714 (XLII-O/12)  DEFENSA PÚBLICA OFICIAL COMO  

GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS  

                                                           
14 Instituindo as autonomias administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas estaduais. 

15 Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as 
atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. 
16 Altera o Capítulo IV - Das Funções Essenciais à Justiça, do Título IV - Da Organização dos Poderes, e 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. 



 

 

 

 

Aprovada em 04/06/2012 PERSONAS EN CONDICIONES  

DE VULNERABILIDAD 

AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) 

Aprovada em 05/06/2013 

HACIA LA AUTONOMÍA DE LA  

DEFENSA PÚBLICA OFICIAL COMO  

GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

AG/RES. 2821 (XLIV-O/14) 

Aprovada em 04/06/2014 

HACIA LA AUTONOMÍA Y  

FORTALECIMIENTO DE LA  

DEFENSA PÚBLICA OFICIAL 

COMO GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA 

Percebe-se que, anualmente, a OEA vem se dedicando a exortar 

seus Estados-membros a observar – e efetivamente implantar – um modelo oficial de 

Defensorias Públicas, dotadas das devidas autonomias. 

Vê-se, pois, que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 

mesmo a recente Emenda n. 80/2014 estão em plena conformidade com a normativa 

internacional, representando, claramente, o cumprimento, pelo Brasil, de recomendações 

oriundas do Direito Internacional. 

Portanto, o contínuo fortalecimento conferido internamente, pelo 

Congresso Nacional, à Defensoria Pública encontra-se em claro alinhamento com as 

diretrizes adotadas junto à Organização dos Estados Americanos. 

Ocorre que, ainda internamente, este Supremo Tribunal, na 

condição de guardião da Carta Federal, vem, de há muito, identificando o papel 

transformador da Defensoria Pública em precedentes que merecem ser trazido à colação.  

É o que se verá a seguir. 

 

VI.2 – A autonomia da Defensoria Pública na jurisprudência do STF. 

 



 

 

 

 

A Suprema Corte brasileira, em diversas ocasiões – e sob diferentes 

enfoques – reafirmou as autonomias da Defensoria Pública, como mecanismos para a 

perfeita consecução de suas atribuições institucionais. 

Vale destacar, em primeiro lugar, que esta Colenda Corte já 

asseverou a impropriedade de se vincular a Defensoria Pública ao Poder Executivo, 

afastando o status de Secretário de Estado legalmente conferido ao Defensor Público-

Geral:  

 

I. Ação direta de inconstitucionalidade: art. 2º, inciso IV, alínea c, 

da L. est. 12.755, de 22 de março de 2005, do Estado de 

Pernambuco, que estabelece a vinculação da Defensoria Pública 

estadual à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos: violação do 

art. 134, § 2º, da Constituição Federal, com a redação da EC 45/04: 

inconstitucionalidade declarada. 1. A EC 45/04 outorgou 

expressamente autonomia funcional e administrativa às 

defensorias públicas estaduais, além da iniciativa para a 

propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º): donde, ser 

inconstitucional a norma local que estabelece a vinculação da 

Defensoria Pública a Secretaria de Estado. 2. A norma de 

autonomia inscrita no art. 134, § 2º, da Constituição Federal pela 

EC 45/04 é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, dado ser a 

Defensoria Pública um instrumento de efetivação dos direitos 

humanos. II. Defensoria Pública: vinculação à Secretaria de 

Justiça, por força da LC est (PE) 20/98: revogação, dada a 

incompatibilidade com o novo texto constitucional 1. É da 

jurisprudência do Supremo Tribunal - malgrado o dissenso do 

Relator - que a antinomia entre norma ordinária anterior e a 

Constituição superveniente se resolve em mera revogação da 



 

 

 

 

primeira, a cuja declaração não se presta a ação direta. 2. O 

mesmo raciocínio é aplicado quando, por força de emenda à 

Constituição, a lei ordinária ou complementar anterior se torna 

incompatível com o texto constitucional modificado: precedentes. 

(ADI 3569 / PE - Relator(a):  Min. SEPÚLVEDA PERTENCE 

Julgamento:  02/04/2007) 

 

Emblemático, ainda, o pronunciamento dado nas ADI n. 3.892 e 

4.270, nas quais se apontou a flagrante inconstitucionalidade em razão da ausência da 

Defensoria Pública no Estado de Santa Catarina: 

 

Art. 104 da constituição do Estado de Santa Catarina. Lei 

complementar estadual 155/1997. Convênio com a seccional da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SC) para prestação de 

se viço de defe so ia pú li a dativa . I existê ia, o Estado de 

Santa Catarina, de órgão estatal destinado à orientação jurídica e 

à defesa dos necessitados. Situação institucional que configura 

severo ataque à dignidade do ser humano. Violação do inc. LXXIV 

do art. 5º e do art. 134, caput, da redação originária da 

Constituição de 1988. Ações diretas julgadas procedentes para 

declarar a inconstitucionalidade do art. 104 da constituição do 

Estado de Santa Catarina e da lei complementar estadual 

155/1997 e admitir a continuidade dos serviços atualmente 

prestados pelo Estado de Santa Catarina mediante convênio com 

a OAB/SC pelo prazo máximo de 1 (um) ano da data do julgamento 

da presente ação, ao fim do qual deverá estar em funcionamento 

órgão estadual de defensoria pública estruturado de acordo com 



 

 

 

 

a Constituição de 1988 e em estrita observância à legislação 

complementar nacional (LC 80/1994). 

(ADI 4270 / SC - Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA Julgamento:  

14/03/2012) 

 

No mesmo sentido, cabe lembrar da decisão monocrática proferida 

pelo Min. Celso de Mello nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário 

n. 598.212/SC, assim ementada: 

 

Defensoria Pública. Implantação. Omissão estatal que 

compromete e frustra direitos fundamentais de pessoas 

necessitadas. Situação constitucionalmente intolerável. O 

reconhecimento, em favor de populações carentes e 

desassistidas, postas à a ge  do siste a ju ídi o, do di eito a 

te  di eitos  o o p essuposto de a esso aos de ais di eitos, 

liberdades e garantias. Intervenção jurisdicional concretizadora 

de programa constitucional destinado a viabilizar o acesso dos 

necessitados à orientação jurídica integral e à assistência 

judiciária gratuitas (CF, art. 5º, inciso LXXIV, e art. 134).  

(...) 

(AI 598212 / PR –Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO Julgamento: 

10/06/2013) 

 

Por fim, importa registrar o reconhecimento dado à Defensoria 

Pública como órgão gestor central da assistência jurídica gratuita no país, conclusão 

expressamente alcançada pelo STF ao apreciar a ADI n. 4.163. Nesta ação, impugnava-se o 

artigo da Lei Orgânica da Defensoria Pública paulista que impunha, em caráter obrigatório, 

a manutenção de convênio com a OAB local para suplementação das atividades da 



 

 

 

 

Defensoria Pública. O acórdão foi redigido nos seguintes termos, no ponto em que 

pertinente à discussão: 

 

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação de descumprimento de preceito 

fundamental – ADPF. Art. 109 da Constituição do Estado de São 

Paulo e art. 234 da Lei Complementar estadual nº 988/2006. 

Defensoria Pública. Assistência jurídica integral e gratuita aos 

necessitados. Previsões de obrigatoriedade de celebração de 

convênio exclusivo com a seção local da Ordem dos Advogados do 

Brasil – OAB-SP. Inadmissibilidade. Desnaturação do conceito de 

convênio. Mutilação da autonomia funcional, administrativa e 

financeira da Defensoria. Ofensa consequente ao art. 134, § 2º, cc. 

art. 5º, LXXIV, da CF. Inconstitucionalidade reconhecida à norma 

da lei complementar, ulterior à EC nº 45/2004, que introduziu o § 

2º do art. 134 da CF, e interpretação conforme atribuída ao 

dispositivo constitucional estadual, anterior à emenda. Ação 

direta de inconstitucionalidade conhecida como ADPF e julgada, 

em parte, procedente, para esses fins. Voto parcialmente vencido, 

que acolhia o pedido da ação direta. É inconstitucional toda norma 

que, impondo a Defensoria Pública Estadual, para prestação de 

serviço jurídico integral e gratuito aos necessitados, a 

obrigatoriedade de assinatura de convênio exclusivo com a 

Ordem dos Advogados do Brasil, ou com qualquer outra entidade, 

viola, por conseguinte, a autonomia funcional, administrativa e 

financeira daquele órgão público. 

(ADI 4163 / SP - Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO Julgamento:  

29/02/2012)  

 



 

 

 

 

Tais precedentes, em consonância com a vontade política recente, 

manifestada pelo poder constituinte reformador e com a normativa da OEA, demonstram 

que qualquer atentado à consolidação da autonomia da Defensoria Pública – tal como se 

verifica na presente ação direta – deverá ser prontamente rechaçado por este guardião 

maior da Constituição. 

Assim, para além da plena validade formal da aprovação da EC 

74/2013, tais ponderações acerca da autonomia institucional da Defensoria Pública 

também se prestam à improcedência do pedido formulado nestes autos. 

 

VII – DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

 

À vista de tudo o quanto foi exposto, é necessário recordar, por 

último, do princípio da proibição do retrocesso social, segundo o qual, uma vez alcançado 

determinado patamar de proteção a certo direito fundamental, não pode o Poder Público 

adotar medidas que o revoguem ou diminuam17.  

Com efeito, os elementos trazidos pela ora postulante demonstram 

o seguinte: 

(i) o constituinte reformador já demonstrou a sua firme intenção de 

elevar as Defensorias Públicas a um patamar orgânico-estrutural superior, conferindo-lhes, 

por sucessivas emendas à Constituição, autonomia administrativa, funcional e financeira; 

(ii) a Organização dos Estados Americanos vem editando, 

anualmente, Resoluções tratando da plena implementação de Defensorias Públicas 

autônomas, capazes de fazer valer os direitos humanos nos seus Estados-membros; 

                                                           
17 Cf. CANOTILHO, JJ Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. Vide, ainda: STF - RE 351750 / RJ, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. CARLOS BRITTO, Julgamento:  17/03/2009 Órgão Julgador:  Primeira Turma 



 

 

 

 

(iii) este Supremo Tribunal Federal conta com jurisprudência 

uníssona afirmando a importância do caráter autônomo das Defensorias Públicas no Brasil, 

com vistas a prestar, com isenção, o direito fundamental de assistência jurídica integral e 

gratuita (art. 5º, inciso XXLIV, da CF). 

Essas premissas revelam que a procedência desta ação direta 

implicará, incontestavelmente, retrocesso social no que se refere ao acesso à justiça no 

país. 

De fato, ainda que se admita qualquer vício formal na formação da 

EC 74/2013 (o que se admite apenas ad argumentandum), não poderá o Supremo Tribunal 

Federal dispor de forma diversa da que vem adotando no que toca à Defensoria Pública. 

Ter-se-ia, em realidade, indevida superação dos precedentes que já cristalizaram a correta 

interpretação constitucional acerca do papel jurídico e da posição de destaque da 

Defensoria Pública no sistema de proteção dos direitos fundamentais. 

 

VIII – CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, requer a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo: 

a) a sua admissão como amicus curiae na presente ação direta de 

inconstitucionalidade, com fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99, franqueando-se, 

inclusive, a oportunidade para realizar sustentação oral, nos termos do art. 131, § 3º, do 

Regimento Interno do STF18; 

                                                           
18 Confira-se, ainda: ADI-QO n. 2.675-PE, rel. Min. Carlos Velloso, e ADI-QO 2.777-SP, rel. Min. Cezar 
Peluso, ambas julgadas em 27-11-2013. Cf. também: ADI n. 2.548/PR, rel. Min Gilmar Mendes, DJ 15-06-
2007. 
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