
RESOLUCAO N° 62, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009. 

Disciplina, no ambito do Poder Judiciano, os 
procedimentos relatives ao cadastramento e a 
estruturacao de services de assistencia juridica 
voluntaria 

o PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIC;A, no 
uso de suas atribuicoes constitucionais e regimentais, e 

CONSIDERANDO 0 disposto no art. 5°, LXXIV, da Constituicao 
Federal, que atribui ao Estado 0 dever de prestar assistencia juridica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de recursos ; 

CONSIDERANDO que a Defensoria Publica, nos termos do art . 
134, da Constituicao Federal, e instituicao essencial a tuncao 
jurisdicional do Estado e it garantia de aces so a Justica a todos os 
necessitados; 

CONSIDERANDO que, a par da necessidade de fortalecimento 
da Defensoria Publica, e necessaria a adocao de medidas imediatas 
voltadas a garantir a todas as pessoas 0 plene exercfcio de seus 
direitos e a ampla defesa de seus interesses; 

CONSIDERANDO a irnportancia da acao conjunta dos orqaos 
que comp6em 0 Sistema de Justlca para a garantia da onentacao 
jurfdica e defesa, em todos os graus , dos necessitados, ate que a 
Defensoria Publica, no ambito dos Estados, do Distrito Federal e da 
Uniao, obtenha estrutura compatfvel com a demanda de services: 



CONSIDERANDO que 0 disposto no § 1° do art. 22, da lei 
8.906, de 4 de julho de 1994, nao obsta 0 exercfcio voluntario da 
advocacia em favor dos necessitados, frente a disponibilidade do 
direito aos honorarios (STF , ADI 1194), sem prejufzo, quando for 0 

caso, do recebimento de honorarios de sucurnbencia; 

CONSIDERANDO a existencla de programas que vern sendo 
desenvolvidos no ambito do Poder Judlctario, de forma suplementar a 
atuacao da Defensoria Publica, para a viabilizacao de assistencia 
[udiciana voluntaria aos necessitados; 

CONSIDERANDO a importancia da pratica juridica na formacao 
dos profissionais do Direito, 

RESOLVE: 

CAPITULO I
 
DA ADVOCACIA VOLUNTARIA
 

Secao 1
 
Do Cadastro de Advogados Voluntarios
 

Art. 1° Os tribunals, diretamente ou mediante convenio de 
cooperacao celebrado com a Defensoria Publica da Uniao, dos 
Estados au do Distrito Federal , irnplementarao meios de 
cadastramento, preferencialmente lntorrnatizados, de advogados 
voluntarios interessados na prestacao de assistencia juridica sem 
contraprestacao pecuniaria do assistido au do Estado, a qualquer 
titulo. 

§ 10 No ato de cadastramento , 0 advogado tornecera os 
seguintes dados obriqatorios, em Iormutario proprio, assinado par ete 
e declarando-se ciente das condicoes em que sera prestada a 
assistencia juridica: 

I - a regular inscricao junto aOrdem dos Advogados do Brasil 
GAB'I 



II - a ausencia de penalidade disciplinar imposta pela DAB, 
irnpeditiva do exercfcio da protlssao: 

HI - a mcicacao do endereco profissional , endereco eletronico e 
telefone, bem como 0 nurnero do respectivo CPF. 

§ 2° 0 pedido de exclusao ou de suspensao do cadastra, 
formulado pelo advogado voluntario, nao a desonera de seus deveres 
perante os assistidos que [a Ihe tenham side encaminhados, devendo 
prosseguir atuando nos feitos correspondentes, na mesma condicao 
de advogado voluntario, ate que eventual renuncia produza eteitos, na 
forma da lei. 

Art. 2° E vedado ao advogado voluntario apresentar-se, em 
qualquer circunstancia, sob 0 titulo de defensor publico, au utilizar 
express6es assemelhadas, inclusive em peticoes, que possam induzir 
a conclusao de se tratar de ocupante de cargo publico au ainda de 
integrante de entidade publica oficial . 

Art. 3° 0 cadastramenta ou a atuacao como advogado voluntario 
nao cria vinculo de qualquer natureza entre 0 advogado e 0 Estado. 

Art. 4° A irnplernentacao do cadastro de advogados voluntarios 
nao prejudicara a prestacao de services de assistencia juridica gratuita 
oferecidos par advogado: 

I - previamente constitufdo pela parte ou interessado ou; 

II - integrante de programa insrituido, inclusive pelas Defensorias 
Puoticas dos Estadas, da Uniao e do Distrito Federal, par forca de lei, 
regulamenta au convenio, como advagado dativo ou voluntario, 
remunerado au nao. 

Paraqrato unico Os advogados que prestem servicos de 
assistencia juridica gratuita nas hip6teses previstas neste artigo 
estarao dispensados do cadastramento previsto no artigo 1°, salvo se 
pretenderem aderir as condicoes e beneffcios do regime assistencial 
desta ResolugElO. 



•
 

Art. 5° Os convenios de cooperacao celebrados entre as 
tribunais e a Defensoria Publica pcderao envolver a Ordem dos 
Advogados do Brasil, sindicatos e outras entidades voltadas a. defesa 
de direitos humanos. 

Se~ao 2 
Dos Convenios com lnstltulcoes de Ensino 

Art. 50 Os tribunais poderao firmar, na forma da lei, convenios au 
termos de cooperacao com instituicoes de ensino para viabilizar a 
prestacao de assistencia jurfdica voluntaria, em espacos para 
atendimento ao publico destinados e estruturados pelo Poder 
Judiciario au pe las pr6prias instituicoes. 

§ 1° Na hip6tese prevista no caput, a assistencia jurfdica 
voluntaria podera ser prestada par estaqianos, sob a supervisao de 
advogados orientadores contratados pela instrtuicao de ensino. 

§ 2° Os astaqiarios e as orientadores a que se retere 0 paraqrato 
anterior somente serao admitidos ao service voluntario de assistencia 
juridica, na forma desta Resolucao, S8 comprovarem a inscricao e 
situacao regulares na Ordem dos Advogados do Brasil. 

§ 3° Os acadermcos ainda nao inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil poderao prestar auxilio operacional aos 
estaqiarios e orientadores. 

§ 4° Os convenios preverao a obrigatoriedade do cadastramento 
previa dos orientadores, nos termos do artigo 1°. 

§ 5° Aplica-se aos orientadores de estaqlo 0 disposto nos artigos 
2°, 3° e 4° . 

Art . 7° Na hip6tese de assistencia juridica voluntaria prestada por 
acadernicos de direito, a respansabilidade tecnica recaira sabre os 
respectivos orientadores da atividade, devidamente cadastrados na 
forma do capitulo anterior. 



Art. 8° E de 2 (dots) anos 0 prazo maximo para a perrnanencia 
da atuacao voluntaria dos estaqiarios vinculados as instituicoes de 
ensino conveniadas, na forma desta Segao. 

Secao 3
 
Das Dlsposicoes Comuns as Secoes Anteriores
 

Art. go Estruturados espacos para a prestacao de assistencia 
jurfdica voluntaria, na forma prevista nesta Resolugao, serao 
organizados os voluntaries, em sistema de rodizio e conforme a 
dispanibilidade declarada no ato de cadastramento au informada pela 
instituicao de ensino, de forma a que se busque, no minima, 
atendimento durante °horatio de expediente forense. 

Art . 10 0 exercicio da advocacia voluntaria, nos termos desta 
Hesolucao, dar-se-a na ausencia de atuacao de orqao da Defensoria 
Publica. 

§ 1° Para melhor estruturacao dos espacos de atendimento 
previstos nesta Hesolucao as tribunals consultarao a Defensoria 
Publica do Estado correspondente, do Distrita Federal au da Uniao, 
conforme 0 caso, para a identificacao, de modo indicative. dos locals e 
temas com rnaior carencia na ~restagao da assistencia juridica pela 
propria Defensoria Publica. 

§ 2° Mediante entendimentos com a adrninistracao penitenciaria 
local e ouvida a Defensoria Publica, os tribunals poderao organizar a 
advocacia voluntaria nas unidades prisionais. 

Art. 11 a advogado voluntario deve apresentar ao assistido 
[ustlficacao propria. per escrito. quando entender descabida a 
propositura de determinada acao . 

Art . 12 0 descumprimento das condicoes estabelecidas nesta 
Hesolucao, pelo advogado ou estapiano voluntario. no patrocinio dos 
interesses do assistido , ensejara a exclusao do cadastro, sem prejuizo 
de 0 utras sancoes previstas em le'. 



Paraprato unico. A noticia .fa cohranca de honorarios, despesas 
ou quaisquer valores do assistido, pelo advogado au estaqiario 
voluntario, ensejara a cornunicacao imediata a Seccional local da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 13 Os advogados vo untarios que exercerem efetivamente 
tal funcao receberao certificado, a ser expedido pelo tribunal au suas 
unidades judiciarias, comprobatorlo dos processos em que atuam ou 
atuararn, para os fins do artigo 93, I, da Constltuicao Federal. 

Paraqrafo unico. 8em prejuizo da previsao do caput, a advocacia 
voluntaria podera, a enteric do tribunal, valer como titulo em concursos 
publicos de provas e titulos realizados no ambito respectivo. 

CAPITU 0 II
 
DAS DISPOSI<;OES F AIS E TRANSITORIAS
 

Art. 14 as Tribunals rnanterao controles estatfsticos, 
preferencialmente informatizados, corn os dados dos atendimentos e 
das demandas decorrentes da assistencia judiciaria voluntaria de que 
trata esta Hesolucao e do quantitativa de processos e de pessoas 
assistidas. 

Art. 15 0 Poder Judiciario, preferencialmente em cotaboracao 
com a Defensoria Publica e as instituicoes de ensino, orqanizara 
periodicamente cursos de atualizacao nas especialidades reclamadas 
pela demanda forense. 

Art. 16 as Tribunais e suas respectivas unidades iudiciarias 
ficam autorizados a adotarem as medidas necessaries a ampla 
dlvulqacao do cadastro de voluntaries junto as entidades de classe, 
faculdades de direito e advogados em qeral, inclusive por meio de 
cartazes a serem afixados nas dependencies dos foros e por aviso nos 
respectivos sitios na redemundial de com putadores (internet) J sem 
prejuizo da pubucacao de edital no vefculo de imprensa oficlal. 



Art. 17 Aplica-se 0 disposto nesta Resoluc;ao, no que couber, ao 
voluntariado nas areas de assistencia social , psicologia, medicina, 
contabilidade e pedagogia, dentre outras. 

Art. 18 Os tribunais poderao expedir atos norrnativos 
complementares e nao conflitantes corr a presente Hesolucao. 

Art. 19 0 Conselho Nacional de Jusnca, no prazo de 2 (dais) 
anos, analisara a eticacia das rnsdidas implementadas com base 
nesta Hesolucao, revisando-a, se necessario, auvidas os tribunais, a 
Conselho Federal da OAB e a Defensoria Publica da untao, dos 
Estados e do Distrito Federa l. 

Art. 20 Esta Hesolucao entra em vigor na data de sua 
publicacao. 
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