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EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA

DE ALTO PARNAÍBA/MA,

“A  falta  de  amor  é  a  maior  de  todas  as

pobrezas.” (Madre Teresa de Calcutá)

Ref.: Inquérito Civil Público n. 15/2016 – PJAP (IC n. 15/2016 - PJAP)

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO, por  meio  da

Promotoria  de Justiça  de Alto Parnaíba/MA,  no uso de  suas  atribuições  constitucionais  e

infraconstitucionais, especialmente com base no IC n. 15/2016 - PJAP em epígrafe e nos arts.

127, caput,  e  129, III  e IX, ambos da Constituição Federal,  art.  26,  V, alínea “a”,  da Lei

Complementar Estadual n. 13/91, art. 1º, IV e art. 5º, I, da Lei Federal n. 7.347/85 e outros

dispositivos legais aplicáveis à espécie, vem perante Vossa Excelência propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

COM REQUERIMENTO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE

URGÊNCIA INCIDENTAL

Em face do ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno,

devendo ser citado por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, com sede na Avenida

Euclides  Figueiredo,  s/n,  Edifício  Nagib Haickel,  3º  andar,  Calhau,  CEP 65.051-200, São

Luís/MA, consoante os argumentos fáticos e jurídicos doravante expendidos:

SUMÁRIO:  I - DOS FATOS (F. 02-05);  II – DO DIREITO (F. 05);  II.I - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO

MINISTÉRIO PÚBLICO (F. 05-06); II.II- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO (F. 06-08); II.III

- COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL (F. 08); II.IV – DO DEVER DO ESTADO DE LOTAR DEFENSORES

PÚBLICOS  EM  TODAS  AS  UNIDADES  JURISDICIONAIS,  ESPECIALMENTE  NAS  REGIÕES  MAIS

CARENTES – DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA E DO ACESSO À JUSTIÇA (F. 09-12);

II.V – DA NÃO OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (F. 12-16); II.VI – DA RESERVA DO POSSÍVEL E

DO MÍNIMO EXISTENCIAL (F. 16-19); III – DO ENTENDIMENTO DO TJ/MA (F. 19-21); IV – DA LIMINAR

DE  TUTELA  PROVISÓRIA  ANTECIPADA  DE  URGÊNCIA  INCIDENTAL  (F.  21-22);  V -  DOS

REQUERIMENTOS E DO PEDIDO (F. 22-24).
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I - DOS FATOS:

É cediço que o Estado do Maranhão, conforme atestam os dados do IBGE1, tem a

menor renda    per capita   do país, que gira em torno R$ 575,00 (quinhentos e setenta e

cinco  reais),  assim como ostenta  um dos  piores  índices  de  desenvolvimento humano

nacional.

Não diferente, e ainda segundo o IBGE2, a Comarca de Alto Parnaíba/MA possui

atualmente a população estimada de 11 (onze) mil habitantes, muitos deles vivendo em

condições de pobreza e extrema pobreza, o que é fato público e notório para quem aqui

reside (até porque, em razão do isolamento de Alto Parnaíba/MA, poucos a conhecem).

Reforçando,  sobre Alto Parnaíba/MA consta no  site do IBGE3 que, “em 2015, o

salário médio mensal era de 1.5 salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em

relação à população total era de 6.8%. Na comparação com os outros municípios do estado,

ocupava as  posições  152 de  217 e  47  de  217,  respectivamente.  Já  na  comparação com

cidades do país todo,  ficava na posição 4821 de 5570 e 4416 de 5570, respectivamente.

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa,

tinha 53.1% da população nessas condições, o que o colocava na posição 134 de 217 dentre

as cidades do estado e na posição 767 de 5570 dentre as cidades do Brasil” (!!!).

Ou seja, mais da metade da população alto-parnaibana “sobrevive” com a renda

mensal de até meio salário-mínimo.

É uma situação muito triste...

Para piorar,  ultimamente a cidade de Alto Parnaíba/MA,  que dista mais de 1.000

(mil)  quilômetros  da  capital  maranhense,  cujo  acesso  se  faz  pela  Rodovia  MA  006,

praticamente  acabada,  ultimamente  tem sofrido  com a  perda  de  outros  serviços  públicos

essenciais,  como  o  fechamento  de agências  bancárias  e  ameaça  de  fechamento  da  zona

eleitoral local.

Não bastasse, Alto Parnaíba/MA, que conta com baixíssimo efetivo da Polícia Civil e

Militar,  também  vem amargando  com as  mazelas  da  crescente  violência  e  do  tráfico  de

1 http://www.ibge.gov.br/estadosat/perfil.php?sigla=ma
2 http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210050&search=maranhao|alto-parnaiba
3 https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ma/alto-parnaiba/panorama

"2017 - O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção"
2/24



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO PARNAÍBA
Rua Gov. José Sarney, s/nº, Centro, Alto Parnaíba/MA. CEP: 65.810-000. Fone: (99) 3569-7299

drogas, razão pela qual foi inclusive lançado neste município,  em 17 de julho de 2017, a

campanha “Maranhão contra as Drogas”.

Não é demais afirmar que aqui estamos praticamente abandonados pelo Estado.

Por sorte hodiernamente a Comarca de Alto Parnaíba/MA é assistida por 01 (uma)

Juíza de Direito, 01 (um) Promotor de Justiça e 01 (um) Delegado de Polícia Civil, sendo

certo,  porém,  que  não  raro  esses  cargos  ficam  vagos  por  longos  períodos  quando  seus

ocupantes são removidos/promovidos, considerando a dificuldade em prover tais cargos neste

longínquo e pequeno município, com tão grandes problemas.

Aqui só permanece quem é guerreiro.

É fato público e notório, porém, a completa ausência de Defensoria Pública nesta

comarca. Nunca houve Defensoria Pública nem defensor público em Alto Parnaíba/MA,

apesar  dos pesares,  que evidenciam a extrema necessidade de presença de tal  órgão

nesta urbe.

Com efeito, os munícipes se valem do Ministério Público Estadual e, também, da

''Advocacia  do  Cidadão''  4   para  buscar  assistência  judicial  e  jurídica,  muitas  vezes

comparecendo  ao  Judiciário  até  mesmo  sem  advogado  próprio,  ao  que  advogados

dativos  são  nomeados  com  frequência  para  suprir  tal  deficiência ,  como  se  vê  dos

documentos  de  f.  146-212  do  IC  15/2016  -  PJAP,  encaminhados  por  esse  D.  Juízo  ao

Ministério Público

Sucede que grande parte dessa demanda se refere a direitos disponíveis cuja defesa

refoge  às  finalidades  institucionais  do  Ministério  Público,  que,  por  conseguinte,  fica

sobrecarregado, com prejuízo de sua efetiva atuação.

Não se despreza, ainda, que para o funcionamento da ''Advocacia do Cidadão'', que

faz as vezes da Defensoria Pública nesta urbe, o orçamento municipal, que já é parco, fica

ainda mais afetado, conforme informação prestada pelo município às f. 19 e seguintes do IC

15/2016  –  PJAP,  sendo  a  criação  do  referido  órgão,  outrossim,  de  questionável

constitucionalidade.

De  qualquer  forma,  trata-se  de  órgão  que  vem  prestando  relevantes  serviços  à

população  alto-parnaibana,  realizando  cerca  de  170  atendimentos  mensais,  dos  quais  são

extraídos acordos amigáveis ou então propostas ações judicias nas esferas criminal e cível, a

4 Órgão criado pelo município de Alto Parnaíba para prestar assistência jurídica aos hipossuficientes.
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teor dos documentos de f. 50-145 do IC n. 15/2016 – PJAP), apesar das imensas deficiências

estruturais e humanas da Advocacia do Cidadão.

Sabe-se,  por  outro  lado,  que  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” (CF, art. 134, caput).

Por  conta  dessas  atribuições  de  socorrer  os  mais  carentes,  trata-se  de  órgão

importantíssimo e que merece estar próximo da sociedade.

Mesmo diante dessa realidade social, o Estado do Maranhão fecha os olhos para o

seu povo, não garantindo a devida assistência jurídica gratuita à maior parte dos seus

habitantes, verdadeiramente negando o acesso à justiça, direito fundamental previsto na

Lex Mater (CF, art. 5º, XXXV).

Prova disso é que o Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Werther de Moraes Lima,

por meio do ofício anexado à f. 213-215 do IC n. 15/2016 – PJAP, informou “a inexistência

[…] de providência quanto à instalação de núcleo da Defensoria Pública nesta cidade e da

impossibilidade de designação de Defensor Público para responder, neste momento, em

virtude do reduzido número de Defensores Públicos no Estado”.

Todavia, no recente V Concurso Público realizado pela Defensoria Pública do Estado

do Maranhão, que ainda se encontra dentro prazo de validade, foram aprovados 63 (sessenta

e três) candidatos, a teor do edital n. 07/2016 (f. 08-12 do IC n. 15/2016 – PJAP).

Sucede  que,  até  a  presente  data,  só  foram empossados  20  (vinte)  defensores

públicos de tal concurso, conforme veiculado no website da Defensoria Pública do Estado do

Maranhão e reforçado no aludido ofício firmado pelo Defensor Público-Geral do Estado.

Decerto que  o Estado do Maranhão ainda nomeará mais  defensores públicos de tal

concurso, mas nada garante que a Comarca de Alto Parnaíba/MA será agraciada com a vinda

de defensor público algum.

Não  existem  notícias  nem  movimentações  dos  órgãos  de  cúpula  da  Defensoria

Pública  Estadual  em  instalar  um  de  seus  órgãos  nesta  comarca.  Pelo  contrário,  como

informado pelo próprio Defensor Público-Geral do Estado.
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O Poder Judiciário não pode aguardar a boa-vontade do Administrador de ver uma

Defensoria Pública instalada quando ele assim achar melhor, sendo que todos os dias batem

em suas  portas  diversas  de  pessoas  carentes  buscando  direitos  básicos  e  garantidos  pelo

ordenamento jurídico brasileiro.

Cabe ao Judiciário fazer valer seu Poder e determinar que o Estado-Administração

efetive os direitos dos cidadãos carentes desta comarca de terem assistência jurídica integral e

gratuita e acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV). Daí o interesse do ajuizamento da

presente ação. 

II – DO DIREITO:

II.I - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

A Constituição Federal,  em seu art.  127, define o Ministério Público como  “[...]

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa

da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis”.

De tal dispositivo extrai-se que Ministério Público é a instituição capaz de defender

os direitos sociais e individuais indisponíveis, o que basta para evidenciar para legitimidade

ativa do Parquet na propositura da presente ação.

A lista de direitos trazidos pelo art. 5º da Constituição Federal, outrossim, aponta a

assistência jurídica integral e gratuita e para o acesso à justiça como direitos fundamentais da

pessoa humana (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV).

Considerando que a titularidade desses direitos é difusa, ao Ministério Público foi

atribuída a capacidade de buscar sua efetivação em Juízo, tudo por força do art. 129, III, da

CF, c.c art. 1º, IV c/c art. 5º, I, da Lei 7.347/85 e art. 25, IV, alínea “a”, da Lei 8.625/93.

O Poder Judiciário brasileiro já debateu quanto à legitimidade do Ministério Público

na defesa de direitos fundamentais, sendo que o veredicto foi pela legitimidade do Parquet em

casos que tais, a exemplo do julgado abaixo:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME

NECESSÁRIO.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A PROMOÇÃO DO CARGO DE
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DEFENSOR PÚBLICO COM ATUAÇÃO NA COMARCA DE ITAREMA A FIM DE

PRESTAR  ATENDIMENTO  JURÍDICO  À  POPULAÇÃO  CARENTE  DAQUELA

EDILIDADE.  LEGITIMIDADE  ATIVA  RECONHECIDA,  TENDO  EM  VISTA  A

EXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  COLETIVO. APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA

ECONOMIA PROCESSUAL. LOTAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO EM COMARCA

DO INTERIOR. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. INGERÊNCIA

DO  PODER  JUDICIÁRIO.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  SEPARAÇÃO  DOS

PODERES. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.  1.

Ao ajuizar a já referida ação civil pública, o Ministério Público do Estado do Ceará, no

livre exercício de sua função institucional prevista na norma constitucional acima transcrita,

teve  por  único  objetivo o  de proteger  a  universalidade  do direito  fundamental  de  toda

pessoa, afetada em sua dignidade humana, ao não ter acesso à Justiça sempre que tiver

algum interesse  jurídico a ser  protegido,  garantindo especialmente  aos economicamente

necessitados  a  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  exigida  como prestação  do  Poder

Público pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Preliminar desacolhida. 2. O controle

dos atos do Poder Público pelo Judiciário deve cingir-se, tanto quanto possível, a assegurar

o cumprimento da lei e dos princípios constitucionais, inclusive os da razoabilidade e da

proporcionalidade. Demais disso, este controle deve respeitar o núcleo de atividades que

são exclusivas dos outros Poderes, ou seja, não pode ser abrangente a ponto de substituir-se

ao administrador ou ao legislador na prática de atos privativos. 3. O provimento impugnado

-  ordem  dirigida  ao  Estado  do  Ceará  para  manter  permanentemente  e  em  regular

funcionamento os serviços da Defensoria Pública na Município de Itarema - constitui nítida

e  indevida  interferência  do  Judiciário  em  atribuição  típica  do  Executivo,  notadamente

porque  embaraça  o  exercício  próprio  das  funções  da  Administração,  uma  vez  que  o

preenchimento  de cargos  de defensor  exige desta a  realização  de concurso  público e a

progressiva  criação  e  ocupação  de  vagas,  de  acordo  com a  verificação  das  zonas mais

necessitadas. 4. A manutenção da decisão atacada tem potencial para causar sobressaltos na

organização da Defensoria Pública do Ceará, já que impõe a transferência e remanejamento

de um membro da carreira de uma comarca para outra, sem prévia observância dos critérios

de  promoção  e  remoção.  5.  Reexame  necessário  e  apelação  conhecidos  e  providos.

(Apelação/Reexame Necessário  nº  263-62.2006.8.06.0104/1,  5ª  Câmara  Cível  do TJCE,

Rel. Francisco Suenon Bastos Mota. unânime, DJ 27.06.2012).

Assim,  tranquilo  que ao Ministério  Público foi  concedido o poder  de defender  o

direito fundamental de que todos os desamparados financeiramente tenham uma assistência

jurídica integral e gratuita por um defensor público, assegurando-se o pleno acesso à justiça,

objeto da presente ação.
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II.II- DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEMANDADO:

Quanto à legitimidade passiva, a Constituição Federal é direta ao apontar o Estado

como o principal destinatário da norma que garante assistência jurídica aos necessitados, pois

decide que o Estado deve prestar tal auxílio aos que comprovarem ter parcos recursos, verbis:

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; 

Em  complementação  a  tal  previsão  constitucional,  a  Lei  1.060/50,  que  trata  da

assistência  judiciária  aos  necessitados,  diz  que  a  União  e  os  Estados  deverão  conceder

assistência judiciária aos mais carentes:

Art.  1º  Os  poderes  públicos  federal  e  estadual,  independentemente  da  colaboração  dos

municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB, concederão assistência judiciária

aos necessitados, nos termos da presente Lei.

Note-se a importância de tais textos normativos, que garantem o acesso à justiça a

todas as pessoas, já que é um direito fundamental.

Uma decisão do TJ/MA é precisa ao indicar a necessidade da Defensoria Pública e

que cada Estado é responsável por sua disseminação em seu território:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INSTALAÇÃO  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  EM

COMARCA  JUDICIÁRIA.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  DE  ASSISTÊNCIA

JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.  EXIGIBILIDADE

EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.  I - A Constituição Federal impõe ao

Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem

insuficiência  de  recursos  (artigo  5º,  inciso  LXXIV),  outorgando  à  Defensoria  Pública

(artigo  134),  instituição  que  coloca  como essencial  à  função  jurisdicional  do Estado,  a
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orientação  jurídica  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos  necessitados. II  -  No  plano

internacional,  é  relevante  mencionar  o Pacto de São José da Costa Rica,  que integra  a

ordem jurídica brasileira desde a edição do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 (CF,

art.  5º,  §  2º),  o  qual  inclui  entre  as  garantias  judiciais  o  "direito  irrenunciável  de  ser

assistido por um defensor proporcionado pelo Estado" (artigo 8º, inciso II, alínea e). III -

Dada a alta significação social de que se reveste a assistência jurídica integral e gratuita aos

necessitados,  deve  o  Estado  criar  condições  objetivas  que  possibilitem,  de  maneira

concreta, o efetivo acesso à Justiça em favor dos necessitados, sob pena de configurar-se

inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, a prestação

imposta  pelo  texto constitucional.  IV  -  O controle  jurisdicional  de  políticas  públicas  é

essencial para concretização dos preceitos constitucionais. De acordo com a jurisprudência

do STF, três requisitos podem viabilizar ação neste sentido: a natureza constitucional da

política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e

a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo

justificativa razoável para tal comportamento. V - Apelações desprovidas, de acordo com o

parecer  ministerial.  (Processo  nº  0000097-88.2012.8.10.0110 (152119/2014),  2ª  Câmara

Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 26.08.2014, unânime, DJe 01.09.2014).

Assim, é indiscutível a legitimidade ad causam do autor e do réu.

II.III- COMPETÊNCIA DO JUÍZO LOCAL:

A competência para processar e julgar esta causa é da Justiça Estadual.

Quanto ao foro, as ações civis públicas devem ser ajuizadas no local onde ocorrer o

dano, como se verifica claramente na Lei n. 7.347/85, a qual, em seu art. 2º, dispõe que “as

ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo

terá competência funcional para processar e julgar as causas”.

A omissão do réu em designar defensor público para a comarca de Alto Parnaíba/MA

acaba  por  ferir  de  morte  a  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que  comprovarem

insuficiência de recursos e o acesso à justiça às pessoas carentes, como será melhor descrito

abaixo,  sendo  o  dano  a  tais  pessoas  flagrante  e  é  essa  transgressão  à  lei  que  motiva  o

Ministério Público a ajuizar a presente ação.
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II.IV – DO DEVER DO ESTADO DE LOTAR DEFENSORES PÚBLICOS EM TODAS

AS UNIDADES JURISDICIONAIS, ESPECIALMENTE NAS REGIÕES MAIS

CARENTES – DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA E DO

ACESSO À JUSTIÇA:

Mauro Cappelletti e Bryant Garth - na célebre obra “Acesso à Justiça”, dividiram em

três ondas os principais movimentos renovatórios do acesso à justiça.

A primeira onda diz respeito à assistência judiciária aos pobres e está relacionada ao

obstáculo econômico do acesso à justiça.5

Por  oportuno,  a  Constituição  Federal,  em  harmonia  com  o  referido  movimento

renovatório, preconiza, ao dispor sobre a Defensoria Pública, o seguinte:

“Art. 5º. […].

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

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

insuficiência de recursos;

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.

Com fulcro na Carta Magna, a Constituição do Estado do Maranhão também previu

em seu texto a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado,

sendo a sua incumbência a defesa jurídica dos mais necessitados:

Art. 109. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado e

incumbe-lhe a assistência jurídica integral e gratuita, bem como a representação judicial em

todas  as  esferas  e  instâncias  daqueles  que,  na  forma  da  lei,  sejam  considerados

necessitados.

5 http://sqinodireito.com/as-3-tres-ondas-renovatorias-do-direito-processual-civil/
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A Lei Complementar Federal n. 80/94, que regulamentou, em âmbito geral, como

deve ser as Defensorias Públicas Estaduais, expressa o seguinte:

Art. 1º 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, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art.

5º da Constituição Federal.

[...]

Art. 3º-A. São objetivos da Defensoria Pública:

I - a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais;

[...]

III - a prevalência e efetividade dos direitos humanos; e

IV - a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

I - prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;

[...]

X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo

seus  direitos  individuais,  coletivos,  sociais,  econômicos,  culturais  e  ambientais,  sendo

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;

XI - exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do

idoso,  da  pessoa  portadora  de  necessidades  especiais,  da  mulher  vítima  de  violência

doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial

do Estado;

[...]

XIV - acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em

flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;

XV - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;

XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

XVII - atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes,

visando a assegurar  às pessoas,  sob quaisquer circunstâncias,  o exercício pleno de seus

direitos e garantias fundamentais;[...]

[...]

Art. 97. A Defensoria Pública dos Estados organizar-se-á de acordo com as normas gerais

estabelecidas nesta Lei Complementar.

[...]
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Art. 106. A Defensoria Pública do Estado prestará assistência jurídica aos necessitados, em

todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado.

[...]

Art.  106-A.  A  organização  da  Defensoria  Pública  do  Estado  deve  primar  pela

descentralização, e sua atuação deve incluir atendimento interdisciplinar, bem como a tutela

dos interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Art.  107.  A Defensoria  Pública  do  Estado  poderá  atuar  por  intermédio  de  núcleos  ou

núcleos especializados, dando-se prioridade, de todo modo, às regiões com maiores índices

de exclusão social e adensamento populacional.

O  legislador  estadual  não  ficou  para  trás  e  tratou  de  suplementar  a  lei  federal

supracitada  criando  a  Lei  Complementar  Estadual  n.  19/94,  cujo  teor  foi  praticamente  o

mesmo da referida lei federal.

Não bastasse, a Emenda Constitucional n. 80/2014 fixou, em seu art. 2º, que o art. 98

do ADCT da Constituição Federal passasse a vigorar acrescido do seguinte art. 98:

Art.  98.  O número de defensores  públicos  na unidade jurisdicional  será  proporcional  à

efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população.

§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão contar

com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no

caput deste artigo.

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos defensores

públicos  ocorrerá,  prioritariamente,  atendendo  as  regiões  com  maiores  índices  de

exclusão social e adensamento populacional.

Ou seja,  até 2022 TODAS as unidades jurisdicionais  do Brasil  deverão estar

contempladas  com  defensores  públicos,  por  expresso  mandamento  constitucional,  à

guisa de concretizar os direitos fundamentais das pessoas carentes de assistência jurídica

integral e gratuita e acesso à justiça.

É claro que não se pode continuar a esperar a boa vontade estatal até o fim do

referido  prazo,  pois  na  verdade  o  Estado  e  a  União  já  estão  em  mora  desde  a

promulgação da Constituição Federal  de 1988 para com o dever de lotar defensores

públicos nas unidades jurisdicionais do país, especialmente nas regiões mais carentes,

caso de Alto Parnaíba/MA.
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Deveras,  os  administradores  sempre  fecharam  os  olhos  para  a  interiorização  da

Defensoria Pública e, principalmente, para os necessitados do interior, que têm de se submeter

aos mais diversos percalços para verem defendidas suas pretensões em juízo ou fora dele.

Como  justificativa  para  tal  omissão,  o  Estado  invariavelmente  alega  em juízo  o

seguinte: 1) ofensa à separação de poderes; e 2) teoria da reserva do possível.

Sem razão o Estado, contudo.

II.V – DA NÃO OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES:

Como se sabe, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais são

orientadas pelo princípio da máxima efetividade.

A  Constituição  Federal,  a  esse  respeito,  é  categórica  e  dissipa  qualquer  dúvida

quando, em seu art. 5.º, § 1.º, dispõe que “as normas definidoras dos direitos e garantias

fundamentais têm aplicação imediata”.

O excelso Supremo Tribunal Federal,  nos autos da Arguição de Descumprimento

Fundamental n. 45, ao tecer considerações acerca do caráter programático das regras inscritas

no texto da Constituição Federal, averbou o seguinte:

Não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente,  sob pena  de o Poder

Público,  fraudando  justas  expectativas  nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de

maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável

de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.

Sendo assim, a efetivação desses direitos, ante a importância que possuem, é medida

imperiosa,  e  sua  inobservância  pode  culminar,  inclusive,  em  negativa  de  vigência  aos

objetivos  fundamentais  da  República  Federativa  do  Brasil,  elencados  no  art.  3º  da

Constituição Federal e, por corolário, vulneração ao Estado Democrático de Direito.

Bem por  isso  tem sido  admitida  a  intervenção  do Poder  Judiciário  para  efetivar

determinados direitos fundamentais.

É certo que a Constituição Federal,  em seu art.  2.º,  dispõe que “são Poderes da

União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

"2017 - O Ministério Público e o cidadão no combate à corrupção"
12/24



PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALTO PARNAÍBA
Rua Gov. José Sarney, s/nº, Centro, Alto Parnaíba/MA. CEP: 65.810-000. Fone: (99) 3569-7299

A bem da verdade é que o Poder do Estado é uno, havendo, na verdade, uma mera

divisão de funções.

A propósito, são basicamente três as funções exercidas pelo Estado, a saber, função

administrativa,  legiferenda  e  jurisdicional,  desenvolvidas,  respectivamente,  pelos  seguintes

órgãos: “Poder” Executivo, “Poder” Legislativo e “Poder” Judiciário.

Cada  um dos  órgãos  supramencionados,  extrai-se  da  obra  de  Pedro  Lenza  in

Direito  constitucional  esquematizado,  2009,  p.  338,  é  dotado  de  atribuições  típicas

(predominantes) e atípicas (de natureza típica dos outros dois órgãos).

O  Executivo,  como  função  típica  e  precípua,  administra  a  coisa  pública.

Atipicamente,  julga processos administrativos  disciplinares,  processos licitatórios,  recursos

administrativos em concursos públicos etc.

Já o Legislativo, por sua vez, detém a função primordial de inovar o ordenamento

jurídico,  criando leis,  bem como exerce  fiscalização  econômico-financeira  (arts.  70-75 da

Constituição  Federal)  e  político-administrativa  (art.  58  da  Constituição  Federal).

Secundariamente,  exerce a  função de julgador  (art.  452,  parágrafo único,  da Constituição

Federal).

O Judiciário, em um primeiro momento, aplica a lei ao caso concreto, substituindo a

vontade das partes, resolvendo o conflito de interesses, com força definitiva, além de fazer o

controle de constitucionalidade, defender direitos fundamentais, resolver o conflito entre os

outros dois órgãos e, ainda, legislar, judicialmente, por meio das súmulas vinculantes. Num

segundo plano,  o  Judiciário  administra,  na medida  em que exerce  o autogoverno de seus

Tribunais,  elege  seus  órgãos  diretivos  e  regulamenta  seus  serviços  internos.  Outrossim,

legisla,  por  meio,  por  exemplo,  de  seus  regimentos  e  normas  internas  (art.  96,  I,  da

Constituição Federal).

A  razão  de  cada  órgão  exercer  funções  típicas  e  atípicas  é  a  garantia  de  sua

autonomia  e  independência,  sistema este  instituído  pela  Constituição  Federal,  tanto é  que

Pedro Lenza, na p. 339 da referida obra, leciona que, “mesmo no exercício da função atípica,

o órgão exercerá uma função sua, não havendo aí ferimento ao princípio da separação dos

Poderes”.

Por óbvio, no entanto, que tal independência e autonomia devem ser exercidas de

forma harmoniosa, em respeito ao Pacto Federativo, que impõe uma cordialidade recíproca
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entre  os  indigitados  órgãos,  a  teor  do  que  dispõe  o  mencionado  art.  2.º  da  Constituição

Federal, que serve como mecanismo de freios e contrapesos entre os Poderes da União.

Pois bem, como se sabe, determinados direitos fundamentais são concretizados pelo

Estado-Administração,  por  meio  das  políticas  públicas,  definidas,  precipuamente,  pelos

Poderes Executivo e Legislativo.

As políticas públicas consistem em programas de ação governamental que visam a

coordenar os “meios à disposição do Estado, harmonizando as atividades estatais e privadas

para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados” (Maria

Paula Dallari Bucci, in Públicas e Direito Administrativo. Revista de Informação Legislativa.

Brasília, ano 34, n. 133, 1997, p. 91).

Em um primeiro momento, não incumbe ao Judiciário formular e implementar tais

programas.

Todavia,  à míngua de ações efetivas do Executivo e Legislativo no sentido de

realizar os direitos fundamentais, questiona-se a possibilidade e a licitude de o Judiciário

intervir, por meio de suas decisões, em tais questões, a fim de assegurar a efetividade

almejada pelo citado art. 5.º, § 1.º, da Constituição Federal.

Ao interpretar ordenamento jurídico como um todo, depreende-se que, deveras, as

questões ligadas ao cumprimento de programas constitucionais não foram relegadas ao

livre talante do Legislativo ou do Executivo.

Bem por isso que, “quando o processo político falha ou se omite na implementação

de políticas públicas e dos objetivos sociais nela implicados, ou quando os direitos sociais

são  negligenciados  por  incompetência  administrativa,  cabe  ao  Judiciário  viabilizar,  se

possível,  a  fruição  de  prestações  que  descendem diretamente  da  Constituição  Federal”

(André  Puccinelli  Júnior,  in  Temas  atuais  de  direito  público:  estudos  em  homenagem  à

professora Maria Garcia, 2008, p. 29).

Noutros termos, quanto mais omisso forem o Executivo e o Legislativo, maior é a

necessidade de uma posição ativista do Poder Judiciário.

A isso dá-se o nome de “ativismo judicial”, que consiste em “uma participação mais

ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior

interferência  no  espaço  de  atuação  dos  outros  dois  Poderes”  (Luís  Roberto  Barroso  in
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Judicialização,  Ativismo  Judicial  e  Legitimidade  Democrática.  Disponível  em

http://www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/1235066670174218181901.pdf).

Trata-se, pois, de um modelo que se contrapõe ao vetusto entendimento de que o juiz

é um mero aplicador da lei, na medida em que lança a ideia de que este, na verdade, deve

considerar realidade social de seu tempo e zelar pela efetivação dos direitos fundamentais,

atuando como um verdadeiro guardião da Constituição Federal.

Noutros  termos,  o  déficit  democrático  das  instituições  representativas  da

sociedade  justifica  plenamente  a  intervenção  do  Judiciário  à  efetivação  dos  direitos

fundamentais.

Não há falar, portanto, em ofensa à separação orgânica dos Poderes, uma vez

que, a bem da verdade, garantindo-se a efetivação dos direitos sociais, o Judiciário não

invade a esfera de competência dos demais órgãos da União.

Ao  revés,  porquanto,  assim  agindo,  o  Judiciário  não  faz  outra  coisa  senão

cumprir  uma  de  suas  atribuições  típicas,  a  saber,  resguardar  a  supremacia  da

Constituição Federal. A esse respeito, Luís Roberto Barroso, in Interpretação e Aplicação da

Constituição, 2004, p. 249, esclarece o seguinte:

Embora  resulte  de  um impulso político,  que  deflagra  o poder  constituinte  originário,  a

Constituição, uma vez posta em vigência, é um documento jurídico, e suas normas,

apesar  do caráter  imediato  ou prospectivo,  não são opiniões,  meras  aspirações  ou

plataforma política, mas preceitos de observância compulsória.

E mais: a Constituição Federal, no art. 5.º, inciso XXXV, permite que o Judiciário

efetive os direitos fundamentais, na medida em que essa norma, conhecida como princípio do

direito  de ação,  ou princípio  da inafastabilidade  do controle  jurisdicional,  ou da proteção

judicial efetiva, legitima a atuação daquele Poder em tais questões, pois não lhe é dado omitir-

se quando instado a agir.

Demais  disso,  sabe-se  que  o  orçamento  público  é  maleável,  de  sorte  que  o

magistrado,  ao  prolatar  uma  decisão  deste  feitio,  não  exaure  e  nem  usurpa  a

discricionariedade ofertada ao administrador e ao legislador.
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Na verdade, conforme observa André Puccinelli Júnior, na obra mencionada alhures,

p.  32,  limita-se o juiz  “a apontar uma finalidade social  a ser perseguida,  relegando aos

gestores públicos a eleição dos meios mais oportunos e convenientes para atingi-la”.

O referido mestre  prossegue dizendo que “o argumento de que o Judiciário está

invadindo o campo de discricionariedade administrativa e legislativa ou desviando recursos

públicos  para  fins  particulares  não  passa  de  mera  suposição”.  A  jurisprudência  mais

abalizada  não  destoa  desse  entendimento,  como  exposto  no  julgamento  do  Recurso

Extraordinário n. 410.715, in verbis:

Embora  resida,  primariamente,  nos  Poderes  Legislativo  e  Executivo,  a  prerrogativa  de

formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário,

determinar,  ainda  que  em bases  excepcionais,  especialmente  nas  hipóteses  de  políticas

públicas  definidas  pela  própria  Constituição,  sejam  estas  implementadas  pelos  órgãos

estatais  inadimplentes,  cuja  omissão  -  por  importar  em  descumprimento  dos  encargos

político-jurídicos  que  sobre  eles  incidem  em  caráter  mandatório  -  mostra-se  apta  a

comprometer  a  eficácia  e  a  integridade  de  direitos  sociais  e  culturais  impregnados  de

estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do possível".

Denota-se, desta feita, que a efetivação dos direitos fundamentais é uma realidade no

Brasil  e  justifica-se  plenamente  em  determinadas  ocasiões,  mormente  quando  posto  em

cheque determinados direitos, valores e axiomas que a Constituição Federal houve por bem

prestigiar  acima  de  outros,  a  exemplo  da  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que

comprovarem insuficiência de recursos e do acesso à justiça.

Malgrado a decisão possa restar proferida em detrimento de outros interesses, ela é

legítima, visto que, “nessas hipóteses,se dará a favor, e não contra a democracia” (Luís

Roberto Barroso, op cit, 2009, p. 19).

Enfim, resta extreme de dúvida que, acaso o Legislativo e o Executivo não cumpram

sua  função  político-jurídica  de  formular  e  implementar  direitos  fundamentais,  como  sói

acontecer, não pode o Judiciário furtar-se em efetivá-los, pena de reduzir-se à insignificância

o texto constitucional, o que não é crível possa ocorrer.

Logo, não há ofensa à separação dos poderes.

II.VI – DA RESERVA DO POSSÍVEL E DO MÍNIMO EXISTENCIAL:
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Ana Paula de Barcellos,  in A Eficácia  Jurídica dos Princípios  Constitucionais:  O

princípio da dignidade da pessoa humana, 2002, p. 236, destaca que a expressão reserva do

possível “procura identificar o fenômeno econômico da limitação dos recursos disponíveis

diante das necessidades quase sempre infinitas a serem por eles supridas”.

Costuma-se falar que a reserva do possível possui três dimensões.

Uma é relativa à possibilidade fática:  analisa-se a existência de recursos públicos

necessários à satisfação dos direitos sociais, ou seja, estuda-se a universalização da prestação.

Outra atinente à possibilidade jurídica: envolve a limitação orçamentária, dado que o

orçamento  é  veiculado  por  meio  de  lei,  de  maneira  que  não  pode  refugir  aos  ditames

prescritos nesta; e a análise das competências federativas: quem deve prestar.

E,  por  fim,  uma referente  à  proporcionalidade  da  prestação  e  à  razoabilidade  da

exigência:  examina-se o caso concreto e decide-se prestar ou não, sopesados os elementos

colhidos nos autos.

Portanto, para fazer valer a escusa da reserva do possível, deve restar comprovada a

incapacidade econômico-financeira  de o Estado concretizar o direito  vindicado, pena de o

argumento ser reputado como um mero subterfúgio.

Em judicioso voto proferido nos autos da Arguição de Descumprimento Fundamental

n. 45, o excelso Supremo Tribunal Federal salientou que a reserva do possível não pode ser

invocada sob qualquer pretexto. Veja-se:

Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese - mediante indevida

manipulação  de  sua  atividade  financeira  e/ou  político  administrativa  -  criar  obstáculo

artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de

inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em favor  da pessoa  e  dos cidadãos,  de

condições materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da

"reserva do possível" - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não

pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas

obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,  dessa conduta governamental  negativa,

puder  resultar  nulificação  ou,  até  mesmo,  aniquilação  de  direitos  constitucionais

impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Mas não é só.
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Embora  a  reserva  do  possível  possa  prevalecer  quando  houver  motivos  e

justificativas objetivamente aferíveis que lhe sejam favoráveis, cai por terra em algumas

ocasiões, especialmente quando se está diante da dignidade da pessoa humana e, mais

ainda, do mínimo existencial, como   in casu  .

É que os direitos fundamentais emergiram com a finalidade precípua de bem servir a

dignidade da pessoa humana, tanto é que Ingo Sarlet, citado por Ana Paula de Barcellos na

obra mencionada alhures, pp.  110 e 111, não hesita em afirmar que “terás respeitada sua

dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e realizados, ainda que

a dignidade não se esgote neles”.

A Constituição Federal erigiu esta máxima à categoria de fundamento da República

Federativa do Brasil (art. 1.º, inciso III).

A dignidade da pessoa humana não deve ser vista, apenas, como um mero direito ou

um princípio a ser observado. Trata-se, deveras, de um valor supremo, um sobreprincípio,

pré-constitucional  e  pré-estatal,  reconhecido,  mas  não  instituído,  com  o  advento  da

Constituição Federal, visto que referido núcleo axiológico é precedente a esta.

Seu  conteúdo  alberga,  basicamente,  três  valores,  a  saber:  integridade  física  e

psicológica; liberdade e igualdade; e o mínimo existencial.

Ricardo Lobo Torres, in Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário.

1999. 3v., p. 141, define o mínimo existencial como “  um direito às condições mínimas de

existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda

exige prestações estatais positivas”.

A  melhor  doutrina  enumera  quatro  componentes  que  integram  o  mínimo

existencial.

São eles: a educação fundamental; a saúde básica; a assistência aos desamparados; e,

por fim, o acesso à justiça.

Na obra mencionada alhures, Ana Paula de Barcellos, na pp. 259 e 260, comentando

cada um desses direitos, obtempera:

Com efeito, educação e saúde formam um primeiro momento da dignidade humana, no qual

se procuram assegurar  condições iniciais tais que o indivíduo seja capaz de construir,  a

partir delas, sua própria dignidade autonomamente. (...) A assistência aos desamparados, por

sua vez, identifica o conjunto de pretensões cujo objetivo é evitar a indignidade em termos
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absolutos, envolvendo particularmente a alimentação, o vestuário e o abrigo. (...) O acesso à

justiça,  por  fim,  é  o  elemento  instrumental  indispensável  da  eficácia  positiva  ou

simétrica reconhecida aos elementos materiais do mínimo existencial.

Com efeito,  negar a  instalação da Defensoria  Pública  em Alto  Parnaíba/MA

consiste não apenas em violar a dignidade da pessoa humana, mas também seu núcleo

intangível, conhecido como mínimo existencial, obstando-se que as pessoas mais carentes

tenham a devida assistência jurídica integral e gratuita e acesso à justiça.

Nesse contexto, não se admite a alegação da “reserva do possível” na espécie.

À  guisa  de  corroborar  referido  entendimento,  impende  colacionar  a  ementa  da

paradigmática Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45. Veja-se:

EMENTA: ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A

QUESTÃO  DA  LEGITIMIDADE  CONSTITUCIONAL  DO  CONTROLE  E  DA

INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO  EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE

POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE

GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

ATRIBUÍDA  AO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  INOPONIBILIDADE  DO

ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E

CULTURAIS.  CARÁTER  RELATIVO  DA  LIBERDADE  DE  CONFORMAÇÃO  DO

LEGISLADOR.  CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “RESERVA

DO  POSSÍVEL”.  NECESSIDADE  DE  PRESERVAÇÃO,  EM  FAVOR  DOS

INDIVÍDUOS,  DA  INTEGRIDADE  E  DA  INTANGIBILIDADE  DO  NÚCLEO

CONSUBSTANCIADOR  DO  “MÍNIMO  EXISTENCIAL”.  VIABILIDADE

INSTRUMENTAL  DA  ARGÜIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  NO  PROCESSO  DE

CONCRETIZAÇÃO  DAS  LIBERDADES  POSITIVAS  (DIREITOS

CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO).

III – DO ENTENDIMENTO DO TJ/MA:

O assunto em apreço não é  novo perante a  Justiça  maranhense,  valendo citar  os

seguintes julgados que amparam a pretensão ministerial:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO: INSTALAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

DA UNIÃO EM CAXIAS/MA. DEFESA DOS NECESSITADOS EM SENTIDO AMPLO
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NÃO REALIZADA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO À JURISDIÇÃO

E  À  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA  NÃO  IMPLEMENTADAS.

NECESSIDADE  DE  EFETIVAÇÃO.  DETERMINAÇÃO  DE  IMPLANTAÇÃO  DA

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. VIABILIDADE. 1. A Defensoria Pública é órgão

essencial à atividade jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134 da Constituição. 2. O

direito  à  jurisdição  e  o  direito  à  assistência  judiciária  integral  e  gratuita  são  direitos

fundamentais. Os pobres não podem ser privados de acionar a justiça e de ser defendidos

pelo órgão constitucionalmente encarregado para tal, em razão da falta de instalação da

Defensoria Pública da União em determinado município, sede de vara federal.  3. Não é

possível admitir que após mais de 23 anos de vigência da Constituição existam direitos

fundamentais que não possam ser exercidos em sua plenitude, por falha organizacional do

Poder Executivo federal, que privilegia alguns órgãos em detrimento de outros. 4. Apelação

provida. Demanda julgada procedente para que seja reservado um cargo no futuro concurso

da Defensoria Pública da União para lotação no município de Caxias/MA, instalando lá sua

unidade administrativa. (Apelação Cível nº 2006.37.02.001838-3/MA, 5ª Turma do TRF da

1ª Região, Rel. Fagundes de Deus. j. 26.10.2011, maioria, DJ 02.12.2011).

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.

OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INSTALAÇÃO  DA  DEFENSORIA  PÚBLICA  EM

COMARCA  JUDICIÁRIA.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  DE  ASSISTÊNCIA

JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA.  OBRIGAÇÃO DE FAZER.  EXIGIBILIDADE

EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. I - A Constituição Federal  impõe ao

Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem

insuficiência  de  recursos  (artigo  5º,  inciso  LXXIV),  outorgando  à  Defensoria  Pública

(artigo  134),  instituição  que  coloca  como essencial  à  função  jurisdicional  do Estado,  a

orientação  jurídica  e  a  defesa,  em  todos  os  graus,  dos  necessitados.  II  -  No  plano

internacional,  é  relevante  mencionar  o Pacto de São José da Costa Rica,  que integra  a

ordem jurídica brasileira desde a edição do Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 (CF,

art.  5º,  §  2º),  o  qual  inclui  entre  as  garantias  judiciais  o  "direito  irrenunciável  de  ser

assistido por um defensor proporcionado pelo Estado" (artigo 8º, inciso II, alínea e). III -

Dada a alta significação social de que se reveste a assistência jurídica integral e gratuita aos

necessitados,  deve  o  Estado  criar  condições  objetivas  que  possibilitem,  de  maneira

concreta, o efetivo acesso à Justiça em favor dos necessitados, sob pena de configurar-se

inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, a prestação

imposta  pelo  texto constitucional.  IV  -  O controle  jurisdicional  de  políticas  públicas  é

essencial para concretização dos preceitos constitucionais. De acordo com a jurisprudência

do STF, três requisitos podem viabilizar ação neste sentido: a natureza constitucional da

política pública reclamada, a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais e
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a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo

justificativa razoável para tal comportamento. V - Apelações desprovidas, de acordo com o

parecer  ministerial.  (Processo  nº  0000097-88.2012.8.10.0110 (152119/2014),  2ª  Câmara

Cível do TJMA, Rel. Marcelo Carvalho Silva. j. 26.08.2014, unânime, DJe 01.09.2014).

IV – DA LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

INCIDENTAL:

O art. 12 da Lei Federal n. 7.347/85 reza que:

“Art.  12.  Poderá  o  juiz  conceder  mandado  liminar,  com  ou  sem

justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.”

Não bastasse, em se tratando de obrigação de fazer o art. 497 do Código de Processo

Civil, com a peculiaridade de seu parágrafo único, preconiza:

''Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se

procedente  o  pedido,  concederá  a  tutela  específica  ou  determinará  providências  que

assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a rei-

teração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração

da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.'' (Destacou-se).

Acerca do requerimento de tutela provisória antecipada de urgência incidental, o art.

300, caput, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (Des-

taquei)

Nesse contexto, é de rigor a antecipação dos efeitos da tutela provisória antecipada

de urgência incidental, determinando-se liminarmente (CPC/2015, art. 300, § 2º, primeira

parte),    inaudita altera pars  , que o réu assegure que, dentro do prazo de validade do   V

Concurso Público realizado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, onde fo-
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ram aprovados 63 (sessenta e três) candidatos, a teor do edital n. 07/2016 (f. 08-12 do IC

n. 15/2016 – PJAP), ao menos um candidato aprovado em tal concurso, já nomeado ou a

ser nomeado, seja lotado na Comarca de Alto Parnaíba/MA, sob pena de crime de desobe-

diência e de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor total de

R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sem prejuízo de serem determinadas outras medidas

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumpri-

mento de ordem judicial (CPC/2015, art. 139, IV).

Porém, se vencer o prazo do referido concurso no curso da lide, que se determi-

ne que o réu, em até 60 (sessenta) dias, designe ao menos um defensor público para a Co-

marca de Alto Parnaíba/MA, sob as cominações acima.

A probabilidade do direito deflui das razões fáticas e jurídicas expendidas alhures,

que evidenciam tanto a necessidade de se ter ao menos um defensor público lotado em Alto

Parnaíba/MA quanto a obrigação do réu em assegurar isso.

O  periculum in mora, por seu turno, é evidente em razão do prejuízo irreparável

causado  aos  cidadãos  alto-parnaibanos  carentes,  que  são  a  maioria  dos  munícipes  aqui

residentes,  os  quais  têm tido  obstado  ou sobremaneira  dificultado  o  acesso  à  justiça  e  a

assistência jurídica integral e gratuita, direitos fundamentais constitucionalmente assegurados,

sem  contar  o  prejuízo  causado  ao  diminuto  Erário  municipal  com  a  manutenção  da

“Advocacia do Cidadão”, órgão de constitucionalidade duvidosa.

Não se cogita de irreversibilidade do provimento antecipado, a teor do § 3º do art.

300 do novo Código de Processo Civil, pois a obrigação de fazer em questão em nada onera o

réu, pois é inevitável a nomeação de novos defensores públicos e a movimentação de tal

carreira.

Tudo a corroborar a necessidade de se deferir a liminar.

Subsidiariamente, a liminar em questão pode ser postergada para momento ulterior,

mas não indeferida de plano.

V - DOS REQUERIMENTOS E DO PEDIDO:

Diante do exposto,  o Ministério  Público requer  que Vossa Excelência  se digne a

receber a presente ação e:
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1)  deferir liminarmente,  inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela

provisória antecipada de urgência incidental pretendida (CPC/2015, art. 300, § 2º, primeira

parte e Lei n. 7.347/85, art. 12), determinando-se que   o réu assegure que, dentro do prazo

de validade do    V Concurso Público  realizado pela Defensoria  Pública  do Estado do

Maranhão, onde foram aprovados 63 (sessenta e três) candidatos, a teor do edital n.

07/2016 (f. 08-12 do IC n. 15/2016 – PJAP), ao menos um candidato aprovado em tal

concurso, já nomeado ou a ser nomeado, seja lotado na Comarca de Alto Parnaíba/MA ,

sob pena de crime de desobediência e de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), limitada ao valor total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser destinada ao

fundo de direitos difusos (Lei n. 7.347/85, art. 13), sem prejuízo de serem determinadas outras

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o

cumprimento  de  ordem judicial  (CPC/2015,  art.  139,  IV).  Porém,  se vencer  o  prazo  do

referido concurso no curso da lide, que se determine que o réu, em até 60 (sessenta) dias,

designe ao menos um defensor público para a Comarca de Alto Parnaíba/MA, sob as

cominações  acima.  S  e  outro  for  o  entendimento,  que    a  liminar em questão pode  ser

postergada para momento ulterior, mas não indeferida de plano;

2)  analisada e preferencialmente deferida a liminar, que, nos termos do art. 334 do

novo Código de Processo Civil, seja designada audiência de conciliação ou de mediação com

antecedência mínima de 30 (trinta)  dias,  devendo ser citado o réu, por intermédio de sua

respectiva procuradoria, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência;

3) se não houver acordo, que, observado o art.  335 do novo Código de Processo

Civil, se advirta ao réu para, se desejar, no prazo legal, apresentar resposta  ou, caso não o

faça, sofrer os efeitos da revelia;

4) intimar a Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Defensor Público-Geral do

Estado, encaminhando-se-lhe uma contrafé desta peça vestibular para que tome conhecimento

dos fatos e, se quiser, venha a integrar a lide como entender de direito;

5) julgar procedente o pedido,  para,  confirmando-se a antecipação dos efeitos  da

tutela provisória antecipada de urgência incidental ou concedendo essa medida em sentença,

determinar que   o réu assegure que, dentro do prazo de validade do   V Concurso Público

realizado pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, onde foram aprovados 63
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(sessenta e três) candidatos,  a teor do edital n.  07/2016 (f.  08-12 do IC n. 15/2016 –

PJAP),  ao  menos  um  candidato  aprovado  em  tal  concurso,  já  nomeado  ou  a  ser

nomeado,  seja  lotado  na  Comarca  de  Alto  Parnaíba/MA,  sob  pena  de  crime  de

desobediência e de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor

total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sem prejuízo de serem determinadas outras

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o

cumprimento  de ordem judicial  (CPC/2015,  art.  139, IV).  Porém, se vencer o prazo do

referido concurso no curso da lide, que se determine que o réu, em até 60 (sessenta) dias,

designe ao menos um defensor público para a Comarca de Alto Parnaíba/MA, sob as

cominações acima;

6) condenar o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, nessas incluídos

eventuais  honorários  periciais  decorrentes  de  qualquer  perícia  que  se  fizer  necessária  ao

esclarecimento dos fatos;

7) dispensar o Ministério Público do pagamento de custas, despesas processuais e

honorários advocatícios, com base no art. 18 da Lei n. 7.347/85, observando-se o art. 91 do

novo Código de Processo Civil, esclarecendo, desde já, que o Ministério Público não faz jus a

honorários advocatícios nem se lhe imporá sucumbência.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,  sem

exceção.

Atribui-se à causa o valor de R$ 937,00 (CPC/2015, art. 291).

Pede deferimento.

Alto Parnaíba/MA, 1º de agosto de 2017.

Tiago Quintanilha Nogueira

Promotor de Justiça
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