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JUSTIFICATIVA - PDL 0030/2019 
Em 9 de setembro de 1919, nasceu entre as Arcadas da Faculdade de Direito do Largo 

de São Francisco o Departamento Jurídico XI de Agosto. Então chamada de Assistência 
Judiciária Acadêmica, a instituição foi o primeiro órgão a prestar assistência jurídica gratuita no 
país, antes mesmo do próprio Estado, sendo a referência para a criação desse tipo de serviço 
no país. 

A instituição é criada pelo entendimento dos alunos da Faculdade de Direito do Largo 
de São Francisco sobre a necessidade de se garantir atendimento jurídico à população mais 
pobre da cidade. Em seus 100 anos de história, milhares de pessoas foram assistidas pelo DJ 
nos mais variados assuntos. Causas coletivas de moradia e de regularização fundiária, suporte 
e defesa de perseguidos da Ditadura, ações trabalhistas, criminais, cíveis e de família, 
mediação de conflitos urbanos e entre particulares, apoio a demandas LGBTI, enfim, foram 
várias as frentes de atuação do Jurídico para o efetivo acesso à Justiça aos mais vulneráveis. 

Mesmo com o pioneirismo, o DJ tem sua história marcada por uma atuação aguerrida, 
a despeito dos diversos problemas financeiros e estruturais que marcaram a história da 
instituição, sempre superados pelo engajamento de estagiários, advogados e funcionários do 
órgão, com o apoio da Faculdade de Direito e do Centro Acadêmico. Hoje, a instituição chega 
ao seu centenário com um dos grandes órgãos de assistência jurídica gratuita no país, 
patrocinando milhares de ações judiciais e orientando diariamente as pessoas que buscam 
soluções aos mais diversos problemas jurídicos. 

Essa atuação só foi possível graças aos inúmeros estagiários e estagiárias que 
forjaram sua formação jurídica e profissional na instituição, dedicando-se às mais diversas 
funções desempenhadas pelo órgão. De lá, saíram profissionais que hoje desempenham 
importantes papéis em todos os Poderes da República e na iniciativa privada, como o atual 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Antonio Dias Toffoli. 

Tanto pelo relevante papel desempenhado na construção e no fortalecimento da 
assistência jurídica gratuita no país, quanto pela importante formação jurídica e humana 
garantida aos estudantes de Direito que passaram pela instituição, é importante que o 
centenário do DJ seja reconhecido e celebrado, razão pela qual submeto a indicação da 
honraria Salva de Prata ao Departamento Jurídico XI de Agosto. 
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