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RESUMO  
 

O presente artigo tem por objetivo realizar uma breve análise sobre as diferenças entre justiça gratuita, 

assistência judiciária e assistência jurídica. Conceitos que necessariamente precisam ser compreendidos e 

diferenciados para que possam ter correta aplicação, já que, apesar de serem parecidos no que se refere à 

nomenclatura, não têm a mesma significação e mesma aplicação. 
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ABSTRACT  
 

This paper aims to carry out a brief analysis of the differences between free justice, legal aid and legal 

assistance. Concepts necessarily need to be understood and differentiated so that they have proper application 

because, although similar with regard to nomenclature, have the same meaning and the same application. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

É muito comum na legislação, doutrina e 

jurisprudência o emprego inadequado da expressão 

“assistência judiciária” quando deveria ter utilizado 

“gratuidade judiciária” ou “justiça gratuita”. 

A despeito de serem constantemente 

utilizadas como sinônimos, os conceitos de justiça 

gratuita, de assistência judiciária e de assistência 

jurídica são distintos.  

É neste contexto jurídico que, neste trabalho, 

serão analisados os conceitos de justiça gratuita, 

assistência judiciária e assistência jurídica de modo 

que, ao final, tenhamos uma compreensão de que tais 

institutos jurídicos não devem ser tratados como 

sinônimos. Nestes termos, o enfoque sobre o tema 

será dado à Defensoria Pública como o órgão 

incumbido pelo Estado de exercer a assistência 

jurídica aos necessitados. 

 

2. DIFERENÇA ENTRE JUSTIÇA GRATUITA, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
 

À Defensoria Pública incumbe a assistência 

jurídica dos necessitados, conceito que por vezes é 

tratado na doutrina e jurisprudência brasileiras como 

sinônimo de justiça gratuita ou assistência judiciária 

gratuita. Entretanto, Didier Jr. e Oliveira (2008, p. 

10/11) firmam os contornos adequados de cada 

expressão: 

 
A despeito de serem constantemente utilizadas 

como sinônimos, os conceitos de justiça gratuita, 

de assistência judiciária e de assistência jurídica 

são distintos: 

a) justiça gratuita, ou benefício da gratuidade , ou 

ainda gratuidade judiciária, consiste na dispensa 

da parte do adiantamento de todas as despesas, 

judiciais ou não, diretamente vinculadas ao 

processo, bem assim na dispensa do pagamento 

dos honorários de advogado; 

b) assistência judiciária é o patrocínio gratuito da 

causa por advogado público (ex.: defensor público) 

ou particular (entidades conveniadas ou não com o 

Poder Público, como, por exemplo, os núcleos de 

prática jurídica das faculdades de direito); 

c) assistência jurídica compreende, além do que já 

foi dito, a prestação de serviços jurídicos 

extrajudiciais (como, por exemplo, a distribuição, 

por órgão do Estado, de cartilha contendo direitos 

básicos do consumidor) - trata-se, como se vê, de 

direito bem abrangente. (destaque nosso) 

  

Lima (2010, p. 74) complementa os conceitos já 

colacionados: 

 
A assistência judiciária gratuita exprime, por sua 

vez, a noção de atividade, desempenhada por 

profissional do direito e circunscrita ao campo 

processual, em que não há contraprestação 

financeira pela parte beneficiária. É espécie de 

assistência jurídica. 

A assistência jurídica integral e gratuita é 

igualmente atividade, embora se aplique ao 

universo jurídico, ou, em termos mais simples, é o 

auxílio que ocorre dentro ou fora do processo 

judicial. 

 

Na mesma obra e página, Lima, após 

estabelecer a verdadeira abrangência dos termos, 

enquandra a Defensoria Pública como o órgão 

incumbido pelo Estado de exercer a assistência 

jurídica aos necessitados, já que não atua somente no 

contencioso jurisdicional, senão vejamos: 

 
Já a Defensoria Pública nada mais é que a 

instituição estatal encarregada de prestar 

assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. É, portanto, 

quem desempenha a atividade.  

 

A justiça gratuita é um instituto de natureza 

eminentemente processual e compreende a dispensa 

da antecipação de taxas, custas e emolumentos dos 

serviços judiciários e de suas serventias. A justiça 

gratuita é aferida e deferida pelo Poder Judiciário 

dentro de um processo e compreende o disposto no 

art. 3º da Lei n.º 1.060/50: 

 
Art. 3º. A assistência judiciária compreende as 

seguintes isenções: 

I - das taxas judiciárias e dos selos; 

II - dos emolumentos e custas devidos aos Juízes, 

órgãos do Ministério Público e serventuários da 

justiça; 

III - das despesas com as publicações 

indispensáveis no jornal encarregado da 

divulgação dos atos oficiais; 

IV - das indenizações devidas às testemunhas que, 

quando empregados, receberão do empregador 

salário integral, como se em serviço estivessem, 

ressalvado o direito regressivo contra o poder 

público federal, no Distrito Federal e nos 

Territórios; ou contra o poder público estadual, nos 

Estados; 

V - dos honorários de advogado e peritos. 

VI – das despesas com a realização do exame de 

código genético – DNA que for requisitado pela 

autoridade judiciária nas ações de investigação de 

paternidade ou maternidade. (Incluído pela Lei nº 

10.317, de 2001) 

VII – dos depósitos previstos em lei para 

interposição de recurso, ajuizamento de ação e 

demais atos processuais inerentes ao exercício da 

ampla defesa e do contraditório. (Incluído pela Lei 

Complementar nº 132, de 2009). 

Parágrafo único. A publicação de edital em jornal 

encarregado da divulgação de atos oficiais, na 

forma do inciso III, dispensa a publicação em outro 

jornal. (Incluído pela Lei nº 7.288, de 1984) 

 

Acrescente-se a ressalva de que todas as vezes 

que a Lei 1.060/50 fizer menção à Assistência 
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Judiciária leia-se “Justiça Gratuita”, pois a lei é bem 

anterior à CF/88.  

Frise-se que a Defensoria Pública, instituição 

responsável pela assistência jurídica integral e 

gratuita prestada pelo Estado surgiu com a CF/88 em 

seu artigo 134 e a partir daí os conceitos precisaram 

ser extremados. 

É muito comum na legislação, doutrina e 

jurisprudência o emprego inadequado da expressão 

“assistência judiciária” quando deveria ter utilizado 

“gratuidade judiciária” ou “justiça gratuita”.  

Em outro aspecto, a atribuição de aferir a 

condição de necessitado para a assistência jurídica 

incumbe à própria Defensoria Pública dentro de sua 

independência funcional, conforme leciona Lima 

(2010, p. 70): 

 
A assistência jurídica integral e gratuita jamais 

poderia ser deferida pelo Poder Judiciário. Não só 

por se tratar de serviço público prestado 

exclusivamente pela Defensoria Pública, mas 

também pela circunstância de que a sua 

concretização não depende, em muitas vezes, de 

intervenção judicial. Existem inúmeras situações 

em que o serviço de assistência jurídica é prestado 

pela Defensoria Pública sem que o Poder Judiciário 

sequer tome conhecimento de sua atuação, a 

exemplo da defesa do assistido em processo 

administrativo disciplinar. 

O que o Poder Judiciário se encarrega de analisar e 

deferir é o direito à justiça gratuita, instituto 

consagrado pela Lei 1.060/50 e que possibilita à 

parte hipossuficiente isentar-se do pagamento 

antecipado das despesas processuais. 

 

As diversas Defensorias Públicas dentro de sua 

autonomia têm tentado encontrar o melhor critério 

para aferir a impossibilidade de constituir advogado 

privado da parte que busca seus serviços. Entretanto, 

esses critérios por mais diversos que sejam mantém 

entre si pontos comuns: a) nenhum outro órgão pode 

determinar quem deve ser assistido da Defensoria 

Pública; b) exige-se um procedimento administrativo 

de verificação, mesmo que sumária das condições 

financeiras do que pleiteia a assistência; c) ao 

assistido incumbe provar suas condições, sob pena de 

recusa de assistência pelo órgão. Essas noções foram 

consagradas, mutatis mutandis, por Holden Macedo da 

Silva citado por Lima (2010, p. 70): 

 
A atribuição de verificar a incapacidade financeira 

e de deferir a fruição do direito à assistência 

jurídica integral e gratuita pertence à Defensoria 

Pública, pois a ela se outorgou a missão de 

desempenhar essa atividade. 

A dinâmica da assistência jurídica integral e 

gratuita é descrita com perfeição por Holden 

Macedo da Silva: 

"A assistência jurídica (i) está prevista no art. 5°, 

inc. LXXIV, da Constituição, (ii) é deferida por um 

Defensor Público, (iii) no bojo de um procedimento 

administrativo, (iv) aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Isso porque o 

mandamento constitucional alude a que, para sua 

concessão, deve ser comprovada a qualidade de 

necessitado."     
  

É natural que o cidadão que é acompanhado 

pela Defensoria Pública receba do Judiciário os 

benefícios da justiça gratuita. Contudo, não se deve 

restringir a isenção exclusivamente aos patrocinados 

pela Defensoria Pública, afinal de contas os 

advogados privados podem atuar gratuitamente para 

clientes pobres ou condicionar o recebimento dos 

honorários à vitória na demanda. Nesse sentido, 

Didier Jr. e Oliveira (2008, p. 11) esclarecem: 

 
Daí se vê que, em se tratando de institutos 

distintos, o deferimento de um deles não 

condiciona nem está condicionado ao deferimento 

do outro. Por exemplo: o fato de a parte não estar 

assistida por defensor público não a impede de 

pleitear e ter deferido o benefício da gratuidade. 

Por isso, a representação por advogado particular 

não pode ser tomada como prova da capacidade 

financeira da parte, a impedir a concessão do 

mencionado benefício. Basta pensar na 

possibilidade de o advogado ter sido contratado 

para receber remuneração apenas em caso de êxito 

na demanda, ou mesmo de estar atuando na causa 

por caridade. 

 

Mesmo que a parte seja beneficiária da 

Assistência Jurídica Gratuita prestada pelo Estado, ou 

seja assistido da Defensoria Pública, isso não dispensa 

o pedido de “Justiça Gratuita”, com vistas a evitar que 

a parte arque com as despesas processuais e possa 

fazer jus aos benefícios do art. 3º da Lei n.º 1.060/50. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal enfatiza 

que “a garantia do art. 5º, LXXIV – assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos –, não revogou a de assistência judiciária 

gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo 

que, para obtenção desta, basta a declaração, feita 

pelo próprio interessado, de que a sua situação 

econômica não permite vir a juízo sem prejuízo da sua 

manutenção ou de sua família.” (RE 205.746, Rel. Min. 

Carlos Velloso, julgamento em 26-11-1996, Segunda 

Turma, DJ de 28-2-1997.) 

Barbosa Moreira citado por Didier Jr. e 

Oliveira (2008, p. 11/12) extrema o direito ao serviço 

de assistência e o direito à dispensa de taxas e 

assevera que não se pode atrelar um ao outro (tudo 

ou nada): 

 
Uma coisa é dispensar o economicamente fraco de 

determinados pagamentos - com o que apenas se 

priva da correspondente receita a entidade à qual 

se teria de pagar, outra coisa é proporcionar-lhe a 

prestação de serviços realizados, sob condições 

normais, por terceiro(s), mediante remuneração - 

para o que podem tornar-se indispensáveis 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=205746&CLASSE=RE&cod_classe=437&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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medidas no plano da organização administrativa, e 

não haverá como evitar o aumento de despesa. 

Embora o ideal seja conjugá-las, em princípio 

concebe-se que qualquer dessas duas ordens de 

providências se veja implementada 

independentemente da outra. 

Noutro ponto, continua: "Se o seu direito abrange 

ambos os benefícios - a isenção de pagamentos e a 

prestação de serviços (cf. supra, n° 1) -, nada obsta 

a que ele reclame do Estado apenas o primeiro. É 

antijurídico impor-lhe o dilema: tudo ou nada. (...) 

Felizmente, os tribunais têm sabido repelir, na 

grande maioria dos casos, as investidas da tese - 

verdadeiramente absurda - da incompatibilidade 

entre o beneficiário da justiça gratuita e a escolha 

pessoal do advogado pelo beneficiário.  
 

Segundo Lima (2010, p.53) “a assistência 

judiciária é o ato de assistir alguém judicialmente, e 

consiste no auxílio jurídico prestado a determinada 

pessoa na esfera judicial”; já a assistência jurídica, 

“representa o auxílio em questões jurídicas, em 

qualquer ambiente, seja ele judicial ou extrajudicial”. 

Castro e Giostri (2001), citados por Brandão , 

em seu artigo “O papel da Defensoria na prestação da 

assistência jurídica”, mencionam que: 

 
“a assistência jurídica não só abrange a assistência 

judiciária em sentido estrito, como também a 

prestação de informação e consultoria jurídicas, 

visando não necessariamente à propositura de 

ação judicial, mas ao efetivo esclarecimento aos 

hipossuficientes de quais sejam seus direitos e 

obrigações numa relação jurídica, orientando-os 

quanto às providências necessárias à composição 

extrajudicial de interesses em conflito, assim como 

prevenir litígios.”  

 

A assistência judiciária pode ser concedida a 

título gratuito ou oneroso. A título oneroso, quando o 

serviço prestado pelo assistente (advogado) ao 

assistido (parte contratante dos serviços) é 

remunerado. A título gratuito, quando o assistente 

(advogado, Defensoria Pública) o faz com o intuito de 

auxiliar aqueles que não dispõem de meios para 

custear os honorários advocatícios. 

Ainda de acordo com Lima (2010, p.54): 

 
“a assistência judiciária também pode ser prestada 

pelo Estado, ou, ainda, por profissional liberal da 

advocacia. A assistência estatal deverá ser realizada 

pela Defensoria Pública (art. 4º, § 4º, Lei 

Complementar 80/94) e a assistência judiciária 

privada é exercida por advogado particular”. 

 

Deste modo, concluiu que a assistência 

judiciária privada poderá ser gratuita (advocacia pro 

bono) ou remunerada, enquanto que a assistência 

judiciária pública deverá ser obrigatoriamente 

gratuita e deve ser utilizada para designar o serviço 

público prestado pelo Estado, exprimindo a atividade 

prestada por órgão estatal – Defensoria Pública. 

Sublinhou, por fim, que a assistência jurídica é o todo, 

pois diz respeito às esferas judicial e extrajudicial; a 

assistência judiciária é uma parte, porque se refere 

apenas ao campo judicial. 

Portanto, conforme visto alhures, a assistência 

jurídica vai muito mais além do que dispensar as 

custas oriundas do processo, vai de encontro ao 

hipossuficiente, de modo a proporcionar-lhe 

consultoria jurídica e, assegurar-lhe, por conseguinte, 

a cidadania, a dignidade e, consequentemente, um 

maior acesso à justiça, rompendo a barreira 

econômica que tanto obstaculariza sua amplitude e 

efetivação.  

Assim, no âmbito da Justiça Comum, a 

regulamentação da Justiça Gratuita decorre da Lei 

1.060/50, enquanto que a Assistência Jurídica Gratuita 

decorre da Lei Complementar Federal n.º 80/94, com 

as alterações da Lei Complementar n.º 132/2009. A 

Defensoria Pública do Piauí instituição incumbida de 

prestar a assistência jurídica neste Estado é 

organizada pela Lei Complementar Estadual n.º 

059/2005.  

 

3. CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NA 

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ 
 

De acordo com a autonomia funcional e 

administrativa conferida pelo § 2º do art.134 da 

Constituição Federal, a Defensoria Pública do Piauí, 

por meio da Resolução nº 026/2012 de seu Conselho 

Superior (CSDP), dispôs sobre os critérios objetivos 

para aferição do estado de hipossuficiência daquele 

que pretende obter os serviços de assistência jurídica 

integral e gratuita prestados pela instituição. 

Em seu artigo primeiro a Resolução, sublinha 

que “será presumido necessitado, para fins de 

assistência jurídica pela Defensoria Pública do Estado 

do Piauí, aquele que comprovar renda mensal familiar 

líquida de até três salários mínimos”.  

Desta forma, aquele que comprovar renda 

mensal de até três salários mínimos já será 

beneficiado com a assistência jurídica em face desta 

presunção da condição de necessitado. 

O parágrafo primeiro do art. 1º da Resolução 

026/2012 do CSDP traz o conceito de renda familiar, 

que consiste na soma dos rendimentos brutos 

auferidos mensalmente pela totalidade dos membros 

da família maiores de 18 anos, excluindo-se 

descontos de contribuições previdenciárias oficiais, 

imposto de renda, pensões alimentícias, bem como os 

rendimentos concedidos por programas oficiais de 

transferência de renda e os obtidos através do 

percebimento de benefícios assistenciais. 

O § 2º do art.1º da citada Resolução aborda o 

conceito de entidade familiar e no terceiro orienta no 
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sentido de como deverá se proceder na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas 

com despesas separadas. Neste caso, cada uma delas, 

ao buscar os serviços da Defensoria, será analisada 

separadamente. 

E para efeitos de aferição da renda, será 

realizada com base na Declaração de Hipossuficiência 

Financeira, subscrita pelo requerente e na pesquisa 

socioeconômica, devendo o requerente fornecer 

dados sobre sua entidade familiar, renda e patrimônio, 

bem como outros documentos indicadores de sua 

condição de necessitado, nos termos do artigo 1º, § 5º 

da multicitada Resolução. 

Ademais, caso a Defensoria identifique indícios 

de que as informações prestadas pelo requerente da 

assistência jurídica/judiciária não coincidem com a 

realidade atual, poderá justificadamente, afastar a 

presunção de necessidade, adotando as providências 

legais cabíveis para a apuração de eventual ilícito 

penal, conforme artigo 1º, § 6º da Resolução em 

comento. 

Além disso, face à sua autonomia funcional, 

conforme artigo 134, § 2º da Constituição Federal, o 

Defensor Público, diante do caso concreto, poderá 

atender aquele que não preencher os critérios acima 

especificados, se ficar demonstrado, pela avaliação 

econômico-financeira a sua situação de 

vulnerabilidade, especialmente nos casos do artigo 4º, 

inciso XI, da Lei Complementar nº 80/1994, conforme 

previsão no artigo 1º, § 7º. 

Assim, aquele que procura a instituição, passa, 

inicialmente, por uma triagem, onde será 

entrevistado, ocasião em que deverá apresentar o 

comprovante de rendimentos. Caso não possua tal 

comprovante, serão recolhidos, além da Declaração de 

Hipossuficiência, cópias das faturas de água, energia 

elétrica, telefone etc, para melhor análise da condição 

financeira do usuário, nos moldes do artigo 2º, caput 

e § 1º. 

Convém destacar, ainda, que pessoas jurídicas 

também poderão ser atendidas, desde que 

demonstrem não possuir recursos para contratação de 

advogado e para pagamento de eventuais despesas 

processuais, sem o comprometimento da manutenção 

de suas atividades, cabendo ao Defensor analisar cada 

situação e decidir pelo deferimento ou não do 

benefício. (artigo 4º da Resolução 026/2012 do CSDP). 

Ressalte-se que no caso de indeferimento, seja para 

pessoa física ou jurídica, cabe pedido de revisão ao 

Defensor Geral do Estado, que decidirá a questão, 

conforme artigo 6º, § 1º. 

Conforme explicitado, fica evidente que uma 

vez deferida a Assistência Jurídica Gratuita pelo 

defensor natural somente ele poderá rever a 

assistência e revogá-la. A Justiça Gratuita por sua vez 

é deferida pelo magistrado nos autos de um processo 

e, via de regra, somente é revogada mediante 

impugnação apresentada pela parte contrária nos 

termos do art. 4º da Lei n.º 1.060/50. 

Ante o exposto, vislumbra-se que cada 

Defensoria Pública (União e dos Estados) pode adotar 

seus próprios critérios e um dos parâmetros mais 

comuns é a aferição por meio do número de salários 

mínimos, podendo a parte contrária produzir provas a 

fim de impugnar o direito à assistência solicitada, 

mediante requerimento administrativo direcionado ao 

Defensor Natural da demanda. 

Por último se traz, a título de exemplificação, a 

divisão de atribuições entre as quatro Defensorias 

Públicas instaladas em Floriano-PI. Atualmente, em 

consonância com o artigo 2º, da Resolução nº 

005/2013, do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, que altera a Resolução nº 

014/2011, a Defensoria Pública de Floriano-PI 

funciona com quatro órgãos de execução: 

 
A Primeira Defensoria Pública de Floriano, com 

atuação nas matérias de competência da 2ª Vara – 

atendimento semanal aos presos provisórios da 

Penitenciária da respectiva vara, bem como, na 

colidência de interesses entre assistidos da 4ª 

Defensoria.  

A Segunda Defensoria Pública de Floriano, com 

atuação em matérias de competência da 3ª Vara, 

exceto as matérias relacionadas ao Estatuto da 

Criança e Adolescente, bem como, na colidência de 

interesses entre assistidos da 3ª Defensoria. 

A Terceira Defensoria Pública de Floriano, com 

atuação em matérias de competência do Juizado 

Especial Cível e Criminal, matérias do Estatuto da 

Criança e Adolescente, atendimento semanal ao 

preso provisório das Delegacias, bem como, na 

colidência de interesses entre assistidos da 2ª 

Defensoria.  

E a Quarta Defensoria Pública de Floriano, com 

atuação em matérias de competência da 1ª Vara, 

atendimento semanal aos presos sentenciados da 

Penitenciária da 1ª Vara e os presos provisórios da 

respectiva vara, bem como, na colidência de 

interesses entre assistidos da 1ª Defensoria. 

 

Assim, incumbe a cada Defensor Público dentro 

de sua área de atribuição analisar a condição 

financeira e jurídica de quem busca assistido, de 

acordo com os requisitos da Resolução n.º 026/2012 

do Conselho Superior da Defensoria Pública do Piauí. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Portanto, como afirma Didier Jr. e Oliveira a 

justiça gratuita, ou benefício da gratuidade, ou ainda 

gratuidade judiciária, consiste na dispensa da parte do 

adiantamento de todas as despesas, judiciais ou não, 

diretamente vinculadas ao processo, bem assim na 

dispensa do pagamento dos honorários de advogado. 

A assistência judiciária é o patrocínio gratuito da 
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causa por Defensor Público ou advogado de modo pro 

bono, assim como por entidades conveniadas ou não 

com o Poder Público, como, por exemplo, os núcleos 

de prática jurídica das faculdades de direito. Já a 

assistência jurídica compreende a assistência 

judiciária além da prestação de serviços jurídicos 

extrajudiciais.   

Como afirma Lima, a assistência jurídica 

integral e gratuita prestada pelo Estado jamais 

poderia ser deferida pelo Poder Judiciário. Não só por 

se tratar de serviço público prestado exclusivamente 

pela Defensoria Pública, mas também pela 

circunstância de que a sua concretização não 

depende, em muitas vezes, de demanda judicial. 

Existem inúmeras situações em que o serviço de 

assistência jurídica é prestado pela Defensoria Pública 

sem que o Poder Judiciário sequer tome 

conhecimento de sua atuação, a exemplo da defesa 

do assistido em processo administrativo disciplinar, 

consultoria e acordos extrajudiciais. 

O que o Poder Judiciário se encarrega de 

analisar e deferir é o direito à justiça gratuita, 

instituto consagrado pela Lei 1.060/50 e que 

possibilita à parte hipossuficiente se isentar do 

pagamento antecipado das despesas e custas 

processuais. 

A Justiça Gratuita é, portanto, um benefício 

processual regido pela lei 1.060/50, deferido pelo juiz, 

mediante simples afirmação da parte de 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas 

processuais, que implica as isenções do art. 3º da lei 

citada e que admite a impugnação da parte contrária 

provando que o beneficiário tem condições 

financeiras de arcar com as despesas processuais em 

incidente a ser autuado em apartado dos autos 

principais. 

A Constituição Federal em seu art. 134 criou a 

Defensoria Pública para prestar a assistência jurídica 

integral e gratuita em nome do Estado. A Assistência 

Jurídica Gratuita é um benefício administrativo 

deferido pelo Defensor Público Natural aos que 

comprovarem insuficiência de recursos para constituir 

um advogado. Caso necessite ajuizar uma ação 

judicial, o pedido de Gratuidade Judiciária será 

formulado, vez que são benefícios autônomos. 

Por óbvio, existem demandas em que o 

acompanhamento da Defensoria Pública (assistência 

jurídica gratuita) independe da renda do assistido, 

situações que a doutrina especializada chama de 

hipossuficiência Jurídica e Organizacional. Lado outro, 

a “Justiça Gratuita” e suas isenções sempre estão 

relacionadas à insuficiência de recursos da parte para 

o patrocínio das custas e despesas processuais.  

Tais esclarecimentos se fazem necessário 

tendo em vista que o emprego dos termos na 

jurisprudência, legislação e doutrina não 

especializada é realizado sem precisão e gerando 

dúvidas para os que não atuam constantemente com 

Defensoria Pública e assistência jurídica gratuita. 
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