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RESUMO

Em um cenário de lentidão do Judiciário, em descompasso com a crescente litigação em todas as vias recursais e com as elevadas custas processuais, a Defensoria Pública,

vem como uma alternativa prevista de Carta Magna de 1988 para trazer à prática todos os princípios de igualdade que nossa Lei Maior e dispositivos infraconstitucionais pregam

em seus textos.

A Defensoria Pública no cenário jurídico brasileiro é de suma relevância, foi promulgada em 04 de junho de 2014, a Emenda Constitucional nº 80, que por sua vez traz à tona

transformações no tocante à instituição da Defensoria Pública e à democratização do acesso à justiça enquanto direito fundamental. A observação do anacronismo da defensoria

pública caracteriza sua ampla ligação com o desenvolvimento da garantia ao acesso à justiça permitindo a elevação ao escopo de direito fundamental que será de importância

crucial para a compreensão de toda a base de composição da atual ineficiência de tal instituição e da justiça como um todo.

Daí ocorreu a necessidade de uma maior análise e pesquisa do exposto, utilizando a princípio, uma pesquisa bibliográfica, analisando as definições, resumos, fichamentos,

artigos e livros de diversos autores que tratam sobre o caso em tela, no campo das leis e jurisprudências, a pesquisa foi feita com busca no ordenamento jurídico, promovendo a

orientação jurídica e defender, em todos os graus a Defensoria Público. Por fim, as bases eletrônicas buscando em artigos eletrônicos fundamentais e indispensáveis para a

contribuição da formação da solução para a questão.

 	Sendo assim, a necessidade de superação das barreiras impostas para a máxima efetividade da Defensoria Pública, uma vez que somente extrapolando esses limites,

possibilitará a aplicação dos objetivos visados pelo Estado na busca por construir uma sociedade justa e igualitária. Entretanto, o fortalecimento desse instituto sem a real

mudança da Justiça da forma que se apresenta hoje de nada adiantaria.
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