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<CABBCAADDABACCBACBDACAABDADAADBCAADAADDABACCB> 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 1º e 

2º DA LEI MUNICIPAL Nº 137/05, QUANTO AO CARGO DE “DEFENSOR 

PÚBLICO MUNICIPAL”, BEM COMO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 147/05, 

268/07, 422/10 e 488/12, TODAS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS - 

LEIS MUNICIPAIS INSTITUIDORAS DE DEFENSORIA PÚBLICA 

MUNICIPAL - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS- INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 

Tratando-se de matéria constitucionalmente vedada ao Município e afeta 

à competência legislativa do Estado, impõe-se a declaração de 

inconstitucionalidade da norma questionada 
AÇÃO DIRETA INCONST Nº 1.0000.19.017222-1/000 - COMARCA DE CAMPOS ALTOS - REQUERENTE(S): 

DEFENSOR PÚBLICO GERAL - REQUERIDO(A)(S): PREFEITO DE CAMPOS ALTOS, PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - AMICUS CURIAE: ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES 

PÚBLICOS DE MINAS GERAIS 

 

A C Ó R D Ã O 
 

Vistos etc., acorda, em Turma, o ÓRGÃO ESPECIAL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos, em julgar procedente a representação.  

 
DESA. MÁRCIA MILANEZ  

RELATORA. 
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DESA. MÁRCIA MILANEZ (RELATORA) 

 

V O T O 

 

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

medida cautelar de suspensão da eficácia dos dispositivos legais e das 

Leis Municipais impugnadas, ajuizada pelo DEFENSOR PÚBLICO-GERAL 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS, visando à declaração da 

inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 137/05 quanto 

ao cargo de “Defensor Público Municipal”, bem como das Leis Municipais 

nº 147/05, 268/07, 422/10 e 488/12, todas do Município de Campos Altos. 

Preliminarmente, sustenta o Defensor Público-Geral a legitimidade 

ativa universal da Defensoria Pública para ingressar, perante este Tribunal 

de Justiça, com Ação Direta de Inconstitucionalidade de atos normativos 

estaduais e municipais em face da Constituição Estadual. 

No mérito, aduz o requerente que o Município de Campos Altos, por 

meio das Leis Municipais nº 137/05 e 147/05, criou o órgão “Defensoria 

Pública Municipal” e o cargo em comissão de “Defensor Público Municipal”, 

e, através das Leis Municipais nº 268/07, 422/10 e 488/12, reajustou a 

remuneração dos servidores ocupantes do referido cargo. 

Sob os argumentos principais de que a instituição do cargo 

comissionado de “Defensor Público Municipal” usurpa a competência 

legislativa do Estado de Minas Gerais, implicando em violação ao disposto 

nos artigos 1º, 10, XV, „n‟, 129, 130, caput, §1º e §2º, 165, §1º e 169, todos 

da Constituição do Estado de Minas Gerais, e gera demasiado impacto 

financeiro no orçamento municipal, busca o Defensor Público-Geral a 

concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos dispositivos e 

das leis impugnadas na presente ação direta de inconstitucionalidade 

(petição inicial à ordem nº 01 e documentos às ordens nº 02/08). 

A Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica deste eg. 

Tribunal de Justiça informou a inexistência de manifestação desta col. 
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Corte Especial acerca dos dispositivos legais e das Leis Municipais 

impugnadas pelo requerente (documento à ordem nº 09). 

Intimados nos termos do art. 339 do RITJMG, transcorreu in albis o 

prazo para manifestação do Prefeito Municipal e do representante legal da 

Câmara Municipal de Campos Altos (documentos às ordens nº 15 e 16). 

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo deferimento da medida 

cautelar postulada (documento à ordem nº 17). 

A medida cautelar foi deferida através do Acórdão, documento de 

ordem 31. 

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela 

procedência do pedido (documento de ordem 40). 

É o breve relato dos autos. 

Primeiramente, consigno que não resta dúvida de que a Defensoria 

Pública está elencada no rol exaustivo de legitimados para propor Ação 

Direta de Constitucionalidade no âmbito estadual, nos termos do inciso VIII 

do art. 118 da CEMG/89, acrescentado pelo art. 2º da Emenda à 

Constituição nº 88, de 02 de dezembro de 2011: 

 
Art. 118 - São partes legítimas para propor ação direta de 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal, em face desta Constituição:  
I - o Governador do Estado;  
II - a Mesa da Assembleia;  
III - o Procurador-Geral de Justiça;  
IV - o Prefeito ou a Mesa da Câmara Municipal;  
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
do Estado de Minas Gerais;  
VI - partido político com representação na Assembleia 
Legislativa do Estado; (Inciso com redação dada pelo art. 33 
da Emenda à Constituição nº 84, de 22/12/2010.);  
VII - entidade sindical ou de classe com base territorial no 
Estado.  

VIII - a Defensoria Pública. (Inciso acrescentado pelo art. 

2º da Emenda à Constituição nº 88, de 2/12/2011.). 

 

Recentemente, este col. Órgão Especial se manifestou, por maioria 

de seus membros, no sentido de que a ilustre Defensoria Pública goza de 

legitimidade ampla para a propositura de Ação Direta de 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.017222-1/000  
 

  
Fl. 4/16 

 
 
Número Verificador: 1000019017222100020201281898 

Inconstitucionalidade. Na oportunidade, acompanhei a divergência 

inaugurada pelo Des. Gilson Lemes, nos autos da ADIN n. 

1.0000.18.052074-4/000, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa da 

Defensoria Pública, conforme se extrai da ementa do v. acórdão: 

 

EMENTA: A Constituição do Estado de Minas Gerais elenca 
os legitimados a propositura da Ação Direta de 
Constitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 
municipal, sendo que a inclusão da Defensoria Pública no 
rol dos legitimados é uma conquista relativamente recente 
da instituição, inciso acrescentado pelo art. 2º da Emenda à 
Constituição nº 88, de 2/12/2011.  

O principio da segurança jurídica e da colegialidade 

exige que "os tribunais devem uniformizar sua 

jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente" 

(art. 926 do CPC). No caso específico dos autos, em 

recentes julgados, este Órgão Especial reconheceu, de 

maneira implícita, a legitimidade da Defensoria Pública 

para discutir a constitucionalidade de dispositivos 

previstos em Código Tributário municipal, inclusive 

com deferimento de medidas cautelares.  

Analisando-se julgados paradigmáticos do STF é 

possível concluir que a Defensoria Pública não estaria 

submetida ao instituto da pertinência temática para 

propositura de Ação de Direta de Inconstitucionalidade, 

o que não importa em violação, tampouco prejuízo aos 

demais legitimados.  

Não é razoável que o Conselho Federal da OAB tenha 

uma legitimação universal, sem necessidade de 

demonstrar pertinência temática, e a Defensoria Pública 

não goze do mesmo prestígio, sendo duas instituições 

extremamente essenciais ao Estado brasileiro, cada 

uma nas suas respectivas funções, gozando do mais 

alto prestígio perante a sociedade. Em última medida, 

admitir a necessidade de pertinência temática da 

Defensoria Pública, que é elencada como função 

essencial, seria uma clara e inequívoca violação ao 

princípio da isonomia em relação aos legitimados 

universais.  

O STF já decidiu que a legitimidade da Defensoria 

Pública não está condicionada à comprovação prévia 

da hipossuficiência dos possíveis beneficiados pela 

prestação jurisdicional.  

Preliminar rejeitada pela maioria. Vencido o Relator. (...) 
(TJMG - Ação Direta Inconst 1.0000.18.052074-4/000, 
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Relator(a): Des.(a) Armando Freire, ÓRGÃO ESPECIAL, 
julgamento em 18/03/2019, publicação da súmula em 
02/04/2019 – Grifos nossos). 

 

Conforme consignado na ocasião, não seria adequado submeter o 

chefe da Defensoria Pública ao requisito da pertinência temática para a 

propositura de ação de controle abstrato de constitucionalidade. Isso 

porque, em sendo a essencialidade da instituição o critério determinador 

da amplitude da legitimação ativa - se especial (exige relação de 

pertinência temática com a atividade institucional) ou universal (dispensa a 

pertinência temática) -, não se afigura coerente reduzir o espectro de 

atuação da Defensoria Pública. 

Cumpre destacar que a Emenda Constitucional de nº 80/2014 

alterou o texto constitucional para estabelecer, como incumbência da 

Defensoria Pública, dentre outras, a promoção dos direitos humanos, 

visando à preservação da harmonia do texto constitucional (art. 134, caput, 

da CF/88). 

O próprio STF, em compasso com a evolução do texto 

constitucional no sentido da democratização da jurisdição constitucional, 

reconhece a natureza da Defensoria Pública como de instituição 

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, qualificada como 

instrumento de concretização dos direitos e das liberdades das pessoas 

carentes e necessitadas.  

Veja-se, neste sentido, o voto do eminente Ministro Celso de Mello, 

na ocasião do julgamento da ADI 2903 pelo Plenário do STF: 

 

DEFENSORIA PÚBLICA - RELEVÂNCIA - INSTITUIÇÃO 
PERMANENTE ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL 
DO ESTADO - O DEFENSOR PÚBLICO COMO AGENTE 
DE CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO DOS 
NECESSITADOS À ORDEM JURÍDICA. - A Defensoria 
Pública, enquanto instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, qualifica-se como 
instrumento de concretização dos direitos e das liberdades 
de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas. É 
por essa razão que a Defensoria Pública não pode (e não 
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deve) ser tratada de modo inconseqüente pelo Poder 
Público, pois a proteção jurisdicional de milhões de pessoas 
- carentes e desassistidas -, que sofrem inaceitável 
processo de exclusão jurídica e social, depende da 
adequada organização e da efetiva institucionalização 

desse órgão do Estado. - De nada valerão os direitos e de 

nenhum significado revestir-se-ão as liberdades, se os 

fundamentos em que eles se apóiam - além de 

desrespeitados pelo Poder Público ou transgredidos 

por particulares - também deixarem de contar com o 

suporte e o apoio de um aparato institucional, como 

aquele proporcionado pela Defensoria Pública, cuja 

função precípua, por efeito de sua própria vocação 

constitucional (CF, art. 134), consiste em dar efetividade 

e expressão concreta, inclusive mediante acesso do 

lesado à jurisdição do Estado, a esses mesmos direitos, 

quando titularizados por pessoas necessitadas, que são 

as reais destinatárias tanto da norma inscrita no art. 5º, 

inciso LXXIV, quanto do preceito consubstanciado no 

art. 134, ambos da Constituição da República. (ADI 
2903, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, 
julgado em 01/12/2005, DJe-177 DIVULG 18-09-2008 
PUBLIC 19-09-2008 EMENT VOL-02333-01 PP-00064 RTJ 
VOL-00206-01 PP-00134) (Grifos nossos). 

 

Ademais, comungo do entendimento de que as mesmas razões que 

justificam, por exemplo, a legitimidade universal do Conselho Federal da 

OAB para a propositura de ADI no âmbito federal (prevista no art. 103, VII, 

CF/88), devem orientar, em sede de controle abstrato no plano estadual, a 

legitimidade universal do Defensor Público-Geral. 

Ressalta-se, neste particular, que a PEC nº 31/2017, que propõe a 

inclusão do Defensor Público-Geral Federal no rol de legitimados para 

propor ADI e ADC no âmbito federal, foi aprovada por unanimidade pelo 

Senado Federal em 23 de abril de 2019, e já seguiu para análise da 

Câmara dos Deputados. 

Diante do exposto, conheço da presente Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta pelo Defensor Público-Geral de Minas 

Gerais, e passo ao julgamento do mérito. 

No caso, o cargo em comissão de “Defensor Público Municipal” e o 

órgão “Defensoria Pública Municipal” foram criados, respectivamente, 
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através das Leis Municipais nº 137/05 e 147/05, sendo que o reajuste da 

remuneração dos servidores ocupantes do cargo em comento foi 

estabelecido pelas Leis Municipais nº 268/07, 422/10 e 488/12, nos 

seguintes termos: 

 

“LEI n.º 137/2005 
Cria Cargos de Provimento em Comissão na Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal e dá outras 
providências. 
A Câmara Municipal de Campos Altos/MG, por seus 
representantes aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º. Ficam criados na estrutura organizacional da 
Prefeitura Municipal de Campos Altos, 02 (dois) cargos de 
Assessores Técnicos, e, 01 (um) cargo de Defensor Público 
Municipal, de recrutamento amplo, com vencimentos de 
acordo com tabela em anexo*. 
Art. 2º. Os cargos ora criados, atenderão à Assessoria 
Jurídica, Assessoria de Comunicação, e a Defensoria 
Pública Municipal, sendo os de Assessor Jurídico, e 
Defensor Público Municipal subordinados ao Gabinete do 
Prefeito (...) 
Prefeitura Municipal de Campos Altos - MG, 09 de março de 
2005. 
GERALDO BARBOSA LEÃO JÚNIOR 
Prefeito Municipal” (Documentação à ordem nº 02). 
 

“LEI n.º 147/2005 
Dispõe sobre a implantação da Defensoria Pública 
Municipal e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Campos Altos-MG, no uso de suas 
atribuições legais aprova e eu Prefeito Municipal Sanciono a 
seguinte Lei: 
Art. 1º- Fica implantada a Defensoria Pública Municipal de 
Campos Altos-MG, subordinada ao Gabinete do Prefeito. 
Art. 2º- A Defensoria Pública Municipal do Município de 
Campos Altos-MG, terá como atribuição, através de seus 
advogados: 
I- Prestar as pessoas carentes de recursos orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias; 
II- Representar em juízo os carentes de recursos na tutela 
de seus interesses individuais ou coletivos, no âmbito civil 
ou criminal, perante os órgãos jurisdicionais do Estado e em 
todas as instâncias; 
III- Promover a mediação e conciliação extrajudicial entre as 
partes em conflito de interesses; 
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IV- Atuar nos estabelecimentos policiais, penais e de 
internação, inclusive de adolescentes, visando assegurar à 
pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e garantias individuais; 
V- Assegurar aos carentes de recursos em processo judicial 
ou administrativo, o contraditório e ampla defesa, com 
meios e recursos a ela inerentes; 
VI- Atuar nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. 
Art. 3º- Para o desenvolvimento das atribuições da 
Defensoria Pública Municipal de Campos Altos-MG, serão 
contratados advogados, até limite de 05 profissionais, cujo 
honorários serão pagos de acordo com a tabela a seguir, 
não podendo exceder a o valor total das contratações de R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais: 
 

Profissional Carga 
horária/Mensal 

Remuneração 

01 24 h/ mensais R$ 500,00 

 
Art. 4º- O local de prestação dos serviços dos profissionais 
contratados para desenvolverem as atribuições da 
Defensoria Pública Municipal, e escala de trabalho será 
estipulado pelo Executivo Municipal. 
Parágrafo Único: Os serviços prestados pela Defensoria 
Pública Municipal serão oferecidos de 2ª a 6ª feiras, com 
carga horária de 6 horas diárias. 
Art. 5º - A Defensoria Pública Municipal será destinada às 
pessoas carentes do Município de Campos Altos- MG, e, 
para fazer uso de tais serviços terão que passar por 
avaliação do Serviço de Assistência Social, que averiguará 
a necessidade de cada pessoa. 
Art. 6º- Para fazer face às despesas decorrentes desta lei, 
fica o executivo municipal autorizado a abrir crédito 
especial. 
Art. 7º- Fica excluído da Tabela de Cargos e Salários, da Lei 
n.º 137/2005, o cargo de defensor publico municipal. 
Art. 8º- Fica revogado o Art. 6º, da Lei n.º 137 /2005. 
Art. 9º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Campos Altos-MG, 04 de maio de 2005. 
Geraldo Barbosa Leão Júnior 
Prefeito Municipal” (Documentação à ordem nº 03) 

 

“LEI N° 268/2007. 
Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais 
que prestam serviços na Defensoria Pública do Município 
de Campos Altos, e dá outras providências: 
A Câmara Municipal de Campos Altos - MG, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
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Art. 1º- Os vencimentos dos profissionais que prestam 
serviços na Defensoria Pública do Município de Campos 
Altos passarão a vigorar com seguintes valores: 
 

Profissional Carga 
horária/Mensal 

Remuneração 

05 24 h/mensais R$ 650,00 

 
Art 2º: As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de dotação n° 2.8.1.14.422.0055.2076- Mant. Ativ. 
Defensoria Pública- 3.3.90.36-00- Outros Serviços Terceiros 
Pessoa Fisica. 
Art 3º: Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Campos Altos -MG, 11 de setembro de 2007 
GERALDO BARBOSA LEÃO JÚNIOR 
Prefeito Municipal” (Documentação à ordem nº 06). 
 

“LEI N° 422/2010. 
Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais 
que prestam serviços na Defensoria Pública do Município 
de Campos Altos, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Campos Altos - MG, aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Os vencimentos dos profissionais que prestam 
serviços na Defensoria Pública do Município de Campos 
Altos passarão a vigorar com seguintes valores: 
 

Profissional Carga 
horária/Mensal 

Remuneração 

05 24 h/mensais R$ 800,00 

 
Art 2º: As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de dotação especificas no orçamento em vigor. 
Art 3º: Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
Campos Altos -MG, 17 de agosto de 2010. 
CLÁUDIO DONIZETE FREIRE 
Prefeito Municipal” (Documentação à ordem nº 07). 
 

“LEI N° 488/2012 
Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais 
que prestam serviços na Defensoria Pública do Município 
de Campos Altos, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de Campos Altos - MG aprovou e eu 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o- Os vencimentos dos profissionais que prestam 
serviços na Defensoria Pública do Município de Campos 
Altos passarão a vigorar com seguintes valores: 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.017222-1/000  
 

  
Fl. 10/16 

 
 
Número Verificador: 1000019017222100020201281898 

 

Profissional Carga 
horária/Mensal 

Remuneração 

05 24 h/mensais R$ 980,00 
(novecentos e 
oitenta reais) 

 
Art 2o: As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta de dotação especificas no orçamento 
em vigor. 
Art 3o: Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
Prefeitura Municipal de Campos Altos -MG, 06 de março de 
2012. 
CLÁUDIO DONIZETE FREIRE 
Prefeito Municipal” (Documentação à ordem nº 08). 

 

Na hipótese em comento, verifico que está a merecer acolhida a 

pretensão trazida nesta Ação. 

Como visto, o Município de Campos Altos, por meio da Lei 

Municipal nº 147/2005, criou o órgão “Defensoria Pública Municipal”, com 

atribuição, através de seus advogados, de: 

 
“(...) I- Prestar as pessoas carentes de recursos orientação 
permanente sobre seus direitos e garantias; II- Representar 
em juízo os carentes de recursos na tutela de seus 
interesses individuais ou coletivos, no âmbito civil ou 
criminal, perante os órgãos jurisdicionais do Estado e em 
todas as instâncias; III- Promover a mediação e conciliação 
extrajudicial entre as partes em conflito de interesses; IV- 
Atuar nos estabelecimentos policiais, penais e de 
internação, inclusive de adolescentes, visando assegurar à 
pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos 
direitos e garantias individuais; V- Assegurar aos carentes 
de recursos em processo judicial ou administrativo, o 
contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela 
inerentes; VI- Atuar nos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais (...) (documentação à ordem nº 03)” 

 

Ocorre que a competência legislativa para dispor acerca da criação 

de Defensoria Pública está prevista no inciso XIII do artigo 24 da 

Constituição da República, que estabelece:  
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“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública; (...) 
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a 
suas peculiaridades. 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” 
(Grifos nossos). 

 

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Minas Gerais em 

seu artigo 10, XV, alínea „n‟, dispõe que: 

 

“Art. 10 – Compete ao Estado: (...)  

XV – legislar privativamente nas matérias de sua 

competência e, concorrentemente com a União, sobre: 
(...) 

n) assistência jurídica e defensoria pública (...)” (Grifos 
nossos). 

 

A atuação em favor dos necessitados é determinação 

constitucional, sendo que o art. 134 da Constituição Federal é a norma 

regente da Defensoria Pública, concebendo-a como o órgão que detém, 

com exclusividade, a função de orientar e juridicamente defender, em 

todos os graus, os que dela necessitem, nos seguintes termos: 

 

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. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 
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normas gerais para sua organização nos Estados, em 
cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante 
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o 
exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 
(Renumerado do parágrafo único pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004) 
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas 
autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 
no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) 
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da 
União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 74, de 2013) 
§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a 
unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 
e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). 

 

Com efeito, se o acesso à justiça constitui uma garantia 

fundamental (CF/88, art. 5º, XXXV) cumpre ao Estado prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, 

nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.  

Como se vê, a Constituição da República não se limitou a prever o 

direito à assistência judiciária, instituindo, também, o órgão vocacionado a 

prestar, com exclusividade, esse relevante serviço na União, Estados, 

Distrito Federal e Territórios. É nesse sentido que o § 1º do art. 134 da 

CF/88 reforça a exclusividade da competência concorrente daqueles entes 

políticos para a regulamentação da criação da Defensoria Pública. 

A propósito, a Lei Complementar Federal n° 80/1994 foi editada 

com o escopo de organizar a Defensoria Pública da União, do Distrito 

Federal e dos Territórios e prescrever "normas gerais para sua 

organização nos Estados", sem qualquer referência aos Municípios. 

Pois bem. No caso em exame, a Câmara Municipal de Campos 

Altos legislou sobre o direito à assistência judiciária e sobre a instituição da 

Defensoria Pública, matérias constitucionalmente vedadas ao Município. 



 
 
 
Ação Direta Inconst Nº 1.0000.19.017222-1/000  
 

  
Fl. 13/16 

 
 
Número Verificador: 1000019017222100020201281898 

Acerca disso, Hely Lopes Meirelles esclarece que o Município “não 

exerce qualquer função judiciária", a qual "cabe, por índole, às esferas 

governamentais mais altas (União e Estados-membros), pela razão muito 

simples de que contém interesses nacionais e gerais relevantíssimos, que 

só elas estão em condições de atender eficazmente" (MIRELLES, Hely 

Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 6ª ed., Malheiros: São Paulo, 1993, 

págs. 124 e 256/257). 

Assim sendo, não obstante o elogiável propósito para a edição das 

normas impugnadas, certo é que tais regramentos usurparam a 

competência legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Em casos semelhantes, os egrégios Tribunais de Justiça dos 

Estados de São Paulo e de Goiás já se pronunciaram sobre o tema, 

consoante se extrai das seguintes ementas: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 
MUNICIPAIS INSTITUIDORAS DE DEFENSORIA PÚBLICA 
MUNICIPAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
PRIVATIVA DO ESTADO. OFENSA AO ART. 120 DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I 
- As regras de distribuição de competências legislativas 
formam a base do federalismo e impõem, na divisão de 
Poderes, o equilíbrio entre o Poder Central e os Regionais; 
II - O artigo 3º e seu Parágrafo Único da Lei Municipal nº 
3.116, de 30/04/2014 e a integralidade da Lei Municipal nº 
1.598, de 18/03/1997, ao estabelecerem regramento relativo 
à criação e atividades próprias da Defensoria Pública, 
disciplinando a atuação e o trabalho nessa função, invadem 
a esfera de competência legislativa privativa do Estado de 
Goiás, ao teor do que se contém no inciso XIII do art. 24 e 
art. 134, ambos da Constituição Federal e art. 120 da 
Constituição do Estado de Goiás. Precedentes desta Corte 
de Justiça. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
JULGADA PROCEDENTE. (TJGO, Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 5528326-69.2018.8.09.0000, Rel. 
LEOBINO VALENTE CHAVES, Órgão Especial, julgado em 
28/05/2019, DJe  de 28/05/2019) 
 

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n° 45, de 25 de 
outubro de 1993, do Município de Ilha Comprida. Criação da 
Defensoria Pública Municipal, junto ao Departamento do 
Bem Estar Social, coordenada pelo Diretor do 
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Departamento Jurídico, para assistência jurídica gratuita. 
Violação do disposto nos arts. 1o, 3o, 19, 103, 111 e 144, 
da CE, bem como do art. 10, do ADCT. 
Inconstitucionalidade reconhecida. Ação procedente. (...) A 
Constituição do Estado, como não poderia deixar de ser, 
atribuiu à Assembleia Legislativa, com sanção do 
Governador, a organização da Defensoria Pública (art. 19, 
VIII), „instituição o essencial à função jurisdicional do 
Estado...‟ (art. 103, caput),com o respectivo projeto de lei 
orgânica a ser encaminhado pelo Executivo, no prazo de 
180 dias contados da promulgação da Carta, à Assembleia 
Legislativa, podendo suas atribuições, nesse interregno, ser 
exercidas pela Procuradoria de Assistência Judiciária da 
Procuradoria-Geral do Estado ou por advogados 
contratados ou conveniados com o Poder Público (art. 10, 
do ADCT). Evidente, pois, a ingerência municipal em 
assunto ligado à atividade judiciária, matéria alheia ao 
interesse local e constitucionalmente vedada ao Município 
(...) (TJSP; Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 
9056388-86.2008.8.26.0000; Relator (a): José Roberto 
Bedran; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível 
- São Paulo; Data do Julgamento: 01/07/2009; Data de 
Registro: 18/08/2009).  
 

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DEFENSORIA PÚBLICA MUNICIPAL. 
INCOMPATIBILIDADE COM AS CONSTITUIÇÕES DA 
REPÚBLICA E DO ESTADO DE GOIÁS. 1 - Ao repartir as 
competências legislativas, a Constituição Federal atribuiu, 
concorrentemente, à União e aos Estados o dever de 
prestar assistência jurídica aos necessitados, com o que 
reservou apenas a estes a instituição de Defensorias 
Públicas. 2 - Padece de inconstitucionalidade a Lei 
Municipal n.º 650, de 25 de janeiro de 2005, do Município de 
Planaltina-GO, que cria Defensoria Pública Municipal, por 
ofensa aos artigos 34 e 120, da Constituição do Estado de 
Goiás, posto que tratar-se de matéria que, ao tempo que 
transcende os interesses locais do Município, está afeta à 
competência legislativa do Estado. PEDIDO 
PROCEDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE 
DECLARADA.” (TJGO, Acao Direta de Inconstitucionalidade 
287121-71.2014.8.09.0000, Rel. Des. Joao Waldeck Felix 
de Sousa, Corte Especial, julgado em 11/11/2015, DJe 1932 
de 17/12/2015). 

 
 

Diante do exposto, tenho que as Leis Municipais e os dispositivos 

legais impugnados pelo requerente tratam de matéria afeta à competência 
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legislativa do Estado de Minas Gerais, a teor do disposto no inciso XIII do 

art. 24, e no art. 134, ambos da Constituição Federal, bem como no art. 10, 

XV, alínea „n‟, da CEMG/89.  

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO, para 

declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 

137/05 quanto ao cargo de “Defensor Público Municipal”, bem como das 

Leis Municipais nº 147/05, 268/07, 422/10 e 488/12, todas do Município de 

Campos Altos. 

Comunique-se ao Prefeito Municipal de Campos Altos, bem como à 

Câmara Municipal, na pessoa de seu representante legal, o resultado do 

presente julgamento colegiado. 

 

 

DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. WANDER MAROTTA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. GERALDO AUGUSTO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. BELIZÁRIO DE LACERDA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. EDGARD PENNA AMORIM - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. EDILSON OLÍMPIO FERNANDES - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. ARMANDO FREIRE - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. TIAGO PINTO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. WANDERLEY PAIVA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. AGOSTINHO GOMES DE AZEVEDO - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. NEWTON TEIXEIRA CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). 
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DES. CORRÊA JUNIOR - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. MAURÍCIO SOARES - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. CARLOS ROBERTO DE FARIA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. AMAURI PINTO FERREIRA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. KILDARE CARVALHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. DÁRCIO LOPARDI MENDES - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. SALDANHA DA FONSECA - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. DOMINGOS COELHO - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

SÚMULA: "Julgaram procedente a representação." 
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