
Corregedoria Geral da Defensoria

Consulta CGDP nº 006/18

Goiânia, 30 de outubro de 2018.

Consulente: Leonardo Samuel Brito de Oliveira 

Assunto: Consulta via e-mail sobre atendimento na Defensoria Pública de pessoas que
buscam  tutelar  interesses  de  terceiros  dos  quais  possuem procuração  (pública  ou
particular).

Trata-se  de consulta  formulada  pelo  Defensor  Público  Leonardo  Samuel
Brito de Oliveira nos seguintes termos:

1 – O atendimento na Defensoria Pública está condicionado ao comparecimento

pessoal do assistido?

2 – É possível o atendimento por procuração? Em caso afirmativo, a aferição da

hipossuficiência deve ser feita com base na renda do outorgado, com base na renda

do outorgante ou com base na renda dos dois?

3 – Quando o outorgado não souber do paradeiro do outorgante podemos atuar

sem aferir a renda deste último? 

4 – Há mais alguma outra orientação específica a ser observada nesses casos?

Não há norma interna  que condicione o atendimento ao comparecimento
pessoal  da  parte.  Contudo,  mostra-se  prudente  tomar  algumas  precauções  para  o
atendimento de  pessoas  que  buscam  tutelar  interesses  de  terceiros  dos  quais  possuem
procuração.

Deve-se  verificar  se  há  motivo  plausível  para  que  o(a)  próprio(a)
interessado(a)  não  compareça  ao  atendimento.  Havendo,  o  atendimento  deve  ser  feito
quando a procuração é atual e específica.

Quanto a aferição de hipossuficiência, esta deve ser feita com base na renda
do(a) beneficiário(a) da assistência jurídica, ou seja, do(a) outorgante, salvo se verificado
que direito pleiteado será em benefício do(a) outorgado(a), hipótese em que deve-se aferir a
hipossuficiência de ambos(as).

E não é possível atuar sem aferir a renda do(a) outorgante(a), tendo em vista
que  a  própria  Constituição  Federal  dispõe  que  "o Estado prestará  assistência  jurídica
integral e gratuita aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos" (art.  5º,  inciso
LXXIV), devendo, portanto, sempre ser feita a análise da necessidade econômica com base
nos critérios estabelecidos na Resolução CSDP n. 020/2016, ressalvadas as exceções do
artigo 11 da referida norma (processos criminais e socioeducativos - necessidade jurídica).
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Ressalta-se que não se deve condicionar a prestação da assistência jurídica a
apresentação de procuração pública, exceto se para determinado ato a lei assim exigir, a fim
de evitar a burocratização do serviço público e não se criar obstáculos financeiros para o(a)
assistido(a), levando em consideração que a Lei 13.460/2017 prevê que o(a) usuário(a) de
serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos
e  prestadores  de  serviços  públicos  eliminar  formalidades  e  exigências  cujo  custo
econômico ou social seja superior ao risco envolvido (art. 5º, inciso XI).

Cabe ainda registrar, por ser matéria que tangência o assunto tratado nesta
consulta,  que  recentemente  foi  sancionada  a Lei  13.726/2016,  chamada  Lei  da
Desburocratização, a qual racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da
União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  mediante  a  supressão  ou  a
simplificação  de  formalidades  ou  exigências  desnecessárias  ou  superpostas,  cujo  custo
econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual
risco de fraude, onde se prevê que órgãos públicos não devem mais exigir do usuário do
serviço  público  o  “reconhecimento  de  firma,  devendo  o  agente  administrativo,
confrontando  a  assinatura  com  aquela  constante  do  documento  de  identidade  do
signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua
autenticidade no próprio documento”, nem “autenticação de cópia de documento, cabendo
ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a
autenticidade” (art. 3º, incisos I e II), dentre outras dispensas que a lei faz e que devem ser
observadas no âmbito desta Defensoria Pública.

Em  síntese,  é  possível  o  atendimento de  pessoas  que  buscam  tutelar
interesses de terceiros dos quais possuem procuração, quando esta for atual e específica, e
houver  motivo  plausível  para  que  o(a)  próprio(a)  interessado(a)  não  compareça  ao
atendimento, devendo ser feita aferição da hipossuficiência,  a priori, com base na renda
do(a) beneficiário(a) da assistência jurídica, ou seja, do(a) outorgante, e de acordo com os
critérios estabelecidos na Resolução CSDP n. 020/2016. 

Em complemento, para a prestação dos serviços de assistência jurídica, fica
dispensada a exigência de (I)  procuração pública,  exceto se para determinado ato a lei
assim  exigir;  (II)  o  reconhecimento  de  firma,  devendo  o  agente  administrativo,
confrontando a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário,
ou  estando  este  presente  e  assinando  o  documento  diante  do  agente,  lavrar  sua
autenticidade no próprio documento; e (III) autenticação de cópia de documento, cabendo
ao  agente  administrativo,  mediante  a  comparação  entre  o  original  e  a  cópia,  atestar  a
autenticidade.

LUIZ HENRIQUE SILVA  ALMEIDA
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