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Goiânia, 27 de outubro de 2017

Consulente: Michelle Bitta Alencar de Sousa 

Assunto: Consulta por memorando sobre a postura a ser adotada nos casos em que o 
Ministério Público encaminha documentos ao Núcleo de Saúde, desacompanhados do 
assistido, para “adoção de providências cabíveis”

Trata-se  de consulta  formulada  por  meio  do  Memorando  nº.  009/2017  -
DPBAS sobre a postura a ser adotada nos casos em que o Ministério Público encaminha
documentos  ao  Núcleo  de  Saúde,  desacompanhados  do  assistido,  para  “adoção  de
providências cabíveis”.

A Defensoria Pública, como órgão essencial à justiça, é dotada de autonomia
administrativa  e  funcional  e  a  seus  membros  é  garantida  independência  funcional,  nos
termos dos  artigos  134,  §§2º  e  4º,  da CF/88,  3º,  artigos  97-A e 127,  I,  ambos da  Lei
Complementar  n.  80/1994  e  artigos  2º,  7º  e  155,  I,  da  Lei  Complementar  Estadual  n.
130/2017, o que implica dizer que a Instituição e seus membros, no desempenho de seus
deveres profissionais,  não estão subordinados a nenhum órgão ou poder submetendo-se
apenas à sua consciência e aos limites imperativos da lei.

Com efeito, “Autonomia é o poder de autogoverno, de guiar-se de acordo
com a Constituição e  com as  leis.  É a não subserviência  a ninguém e a nenhum dos
Poderes”1. Em outras palavras, “significa a faculdade que a Instituição possui para defenir
sua forma de atuação, sua atividade-meio, para se atingir suas finalidades constitucionais,
sua  atividade-fim,  que  é,  acima  de  tudo,  a  defesa  do  necessitado,  a  partir  da
disponibilização do serviço público de assistência jurídica, integral e gratuita, nos termos
do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal”2. 

E a  independência funcional confere à Defensoria Pública um alto grau de
autonomia,  libertando seus membros de ingerências externas.  Tal princípio institucional
“elimina  qualquer  possibilidade  de  hierarquia  diante  dos  demais  agentes  políticos  do
Estado  incluindo os  magistrados,  promotores  de  justiça,  parlamentares,  secretários  de
estado e delegados de polícia”3.

1LIMA, Frederico Rodrigues Viana de. Defensoria Pública. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 88

2RÉ,  Aluísio Iunes Monti Ruggeri. Manual do Defensor Público. Editora Juspodivm: Salvador, 2013, p. 120
3 Menezes,  Felipe Caldas.  Defensoria Pública da União: Institucionais, Garantias e Prerrogativas dos Membros e um
breve Retrato da Instituição. Disponível em: <http://www.dpu.gov.br/pdf/artigos/artigo_principios_institucionais.Felipe.pdf>
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Logo,  não  cabe  a  qualquer  outro  órgão,  Instituição  ou  Poder  pretender
indicar ou determinar a forma com que a Defensoria Pública Estadual deverá cumprir seu
mister.  Cabe a Defensoria, assim, organizar-se para cumprir o mandamento constitucional
de atuar em defesa dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos que
comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 134 da Carta Magna.

Nessa linha de raciocínio, cabe a própria Instituição a análise de quem se
enquadra  no  conceito  de  necessitado,  o  que  é  feito  pela  análise  objetiva  de  critérios
estabelecidos em normas internas.

Pela  própria  autonomia,  não  cabe  a  esta  Defensoria  dar  seguimento  ao
atendimento realizado no âmbito do Ministério Público após simples encaminhamento de
documentos,  como  se  subordinada  fosse  à  outra  instituição,  sem  sequer  aferir  quem
preenche ou não os critérios de hipossuficiência estabelecidos internamente.

Assim,  a  Súmula  nº  11  do  Ministério  Público  Federal  não  vincula  os
membros da Defensoria Pública do Estado de Goiás, servindo apenas como orientação aos
Procuradores da República sobre como proceder em determinadas situações,  o que não
implica dizer que agirão da forma correta.

Do  que  se  depreende  do  memorando  enviado  e  dos  documentos  que  o
acompanham, os representantes do Ministério Público tem enviado documentos referentes
a casos ocorridos no interior, local onde sequer há Defensoria Pública instalada e que não
se amoldaria à orientação sumular.

Já  nos  casos  oriundos  da  capital  goiana,  em que  pese  haver  Defensoria
Pública  instalada,  a  necessidade  de  aferição  da  necessidade  já  pormenorizada  acima
justifica a negativa de seguimento ao encaminhamento feito pelo Ministério Público.

Ressalte-se que isso não impede que o membro, diante do caso concreto,
analise se os documentos são suficientes para adoção de alguma providência, podendo até
mesmo solicitar o comparecimento da parte prejudicada à Defensoria Pública sem esperar
sua iniciativa, tudo dentro da sua independência funcional.

De qualquer  modo,  esclareço  que  não há obrigatoriedade ao  membro da
Defensoria Pública do Estado de Goiás em dar seguimento aos documentos encaminhados
pelo Ministério Público, nos termos acima expostos.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
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