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RESUMO 

 

Esta monografia tem como escopo ressaltar a importância de um efetivo acesso à justiça, na 

consolidação dos direitos constituídos, bem como destacar a essencialidade da atuação e do 

fortalecimento das Defensorias Públicas para a concretização desse acesso pela população 

economicamente hipossuficiente. Nesse contexto, por meio de uma pesquisa de campo 

desenvolvida na Defensoria Pública da União no Ceará, tentou-se “fotografar” a maneira como a 

Defensoria Pública, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, segundo o 

artigo 134 da Constituição da República Federativa do Brasil do 1988, vem funcionando, bem 

como descobrir quais foram seus significativos avanços históricos e quais são as deficiências e os 

problemas que ainda devem ser vencidos, a fim de efetivar-se, verdadeiramente, na sociedade 

brasileira, o acesso à justiça, em todas as facetas que tal expressão engloba. 

Palavras-chave: Acesso à justiça, Defensoria Pública, Defensoria Pública da União no Ceará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper's goal is to emphasize the importance of an effective access to justice in consolidating 

the established rights, and to highlight the essentiality of performance and strengthening of the 

Public Defender’s Office to achieve this access for economically scarce population. In this 

context, through a field survey carried out in the Union’s Public Defender of Ceará, it has been 

attempted to picture the way the Public Defender’s Office, as an essential institution to the 

jurisdictional function of the State (under Article 134 of the Constitution of the Federal Republic 

of Brazil, from 1988) has worked, and also to discover what were its significant historical 

developments, and what are the weaknesses and problems that still must be overcome, in order to 

truly accomplish access to justice in the Brazilian society, in all facets that such expression 

encompasses. 

Key-word: Access to justice, Public Defender's Office, Union's Public Defender's Office of 

Ceará. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O princípio constitucional do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, 

vem tornando-se tema cada vez mais importante, posto que instrumento para que o cidadão 

pleiteie seus direitos. Por essa razão, torna-se relevante discutir a efetividade do acesso à justiça, 

seus obstáculos e instrumentos necessários à sua concretização.  

A Defensoria Pública apresenta-se, assim, nesse contexto, como instituição capaz de 

propiciar ao necessitado, individual ou coletivamente, a resolução de seus conflitos. Assim, com 

fundamento na atuação da Defensoria Pública da União no Ceará, aborda-se o papel dessa 

importante instituição, demonstrando formas e exemplos de sua atuação. 

Dessa feita, é diante da importância da Defensoria Pública como instituição 

incumbida de prestar assistência jurídica aos necessitados, e assim propiciar o reconhecimento e 

a efetividade de direitos, bem como o exercício da cidadania, que se revela a importância e a 

justificativa da elaboração da presente monografia. 

Nessa toada, este trabalho buscará responder às seguintes indagações: a) O que é 

acesso à justiça? b) De que maneira esse movimento de efetivação de direitos desenvolveu-se? c) 

Que acontecimentos marcaram a institucionalização da Defensoria Pública da União no Ceará? 

d) Qual é o papel desenvolvido por essa instituição na efetivação do acesso à justiça? 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a atuação da Defensoria Pública 

da União no Ceará e demonstrar a importância das Defensorias Públicas para a efetivação do 

acesso à justiça. 

Desse modo, objetivar-se a conceituação do princípio constitucional do acesso à 

justiça e pretender-se demonstrar a imprescindibilidade da Defensoria Pública para a 

concretização do acesso à justiça, utilizando como objeto de estudo para tal a Defensoria Pública 

da União no Ceará. 

Para tanto, foram utilizados livros, monografias, teses, dissertações, reportagens, 

dentre outras fontes bibliográficas, abordando tanto o tema do acesso à justiça quanto o da 

Defensoria Pública. Além do mais, foram empregados os dados e os resultados coletados ao 

longo do estudo de campo desenvolvido na Defensoria Pública da União no Ceará durante os 

meses de novembro e de dezembro de 2012 e do mês de janeiro de 2013. Aqueles foram, 

fundamentalmente, obtidos de entrevistas com profissionais atuantes na DPU/CE, como 



13 

 

defensores públicos federais, assistentes sociais e estagiários, e de questionários que foram 

aplicados a 100 (cem) assistidos da DPU/CE. 

Nesses termos, o presente trabalho acadêmico encontra-se estruturado em 05 (cinco) 

capítulos; o primeiro e o quinto deles referem-se, respectivamente, à introdução e às 

considerações finais. 

No segundo capítulo, é abordado o tema do acesso à justiça, destacando-se o 

conceito e as maneiras como perfurou-se a evolução de tal acesso. 

No terceiro capítulo, são apresentados importantes acontecimentos históricos da 

Defensoria Pública e, particularmente, da Defensoria Pública da União no Ceará, coletados de 

entrevistas com os 02 (dois) primeiros defensores federais lotados no Ceará, realizadas pelo 

Projeto Memória da DPU/CE, bem como de recortes de notícias de jornais cearenses, abordando 

a Defensoria Pública, como um todo, ou, especificamente, a Defensoria Pública da União no 

Ceará. 

No quarto capítulo, são apresentadas importantes informações, por meio de gráficos, 

tabelas ou descrições, colhidas nas entrevistas realizadas com defensores e estagiários, dentre 

outros, e no resultado dos dados obtidos com a aplicação dos questionários aos assistidos. Nesse 

contexto, tenta-se mostrar as atividades desenvolvidas pela DPU/CE na concretização do acesso 

à justiça, por meio da contribuição promovida por toda a equipe disciplinar que compõe essa 

instituição, bem como as dificuldades que ainda devem ser vencidas por ela e as mudanças e 

melhorias que necessitam ser atingidas, a fim de ver-se efetivado, de maneira mais completa, o 

acesso à justiça, tanto na sociedade cearense, com na brasileira, como um todo. 

No apêndice, são anexados os questionários e são transcritas as respostas das 

entrevistas que fundamentaram a pesquisa de campo desempenhada na DPU/CE para o 

desenvolvimento da presente monografia. 
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2 ACESSO À JUSTIÇA 

 

Reconhecendo-se a essencialidade de um efetivo acesso à justiça como complemento 

imprescindível à consolidação dos direitos constitucionais e legais da sociedade, fez-se, por bem, 

destacar, no presente e primeiro capítulo desse trabalho, a conceituação de acesso à justiça, as 

suas diferentes concepções ao longo da história, bem como citar e comentar duas das três 

“ondas” do acesso à justiça de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, de forma a criar fundamentos 

para a posterior compreensão da importância do papel da Defensoria Pública nesse contexto de 

promoção de acesso à justiça, atuando como elo fundamental no reconhecimento de uma gama 

de direitos de pessoas economicamente hipossuficientes, que são desrespeitados.    

 

2.1 Conceito 

 

O presente capítulo tomou como base, primordialmente, o estudo de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garph, na obra intitulada “Acesso à Justiça”. Nessa pesquisa, os autores 

fizeram uma síntese das ideias discutidas ao longo do Projeto Florença, estudo elaborado durante 

os anos setenta do século XX acerca do movimento mundial de “acesso à Justiça”, e destacaram 

a dificuldade de conceituação da expressão que dá título à obra, nos seguintes termos: 

 
A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve para 

determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas 

podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. 

Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos.
1
 

 

Nessa linha de raciocínio, importante faz-se citar, também, a delimitação do termo 

“acesso à Justiça” feita por Sandra Maria Fontes Salgado, em que se registra um conceito 

formulado após a promulgação da Constituição Federal de 1988, in verbis: 

 
O Acesso à Justiça é direito fundamental, não apenas a demandar em juízo ou ter direito 

à Assistência Jurídica gratuita. Acesso à Justiça é fundamental à concretização do 

Estado Democrático de Direito, ao exercício da cidadania e à própria dignidade da 

pessoa humana.
2
 

                                                 
1
 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 1998, p. 08. 
2
 SALGADO, Sandra Maria Fontes. Acesso à Justiça e seus princípios estruturantes. 2011, p. 14. Dissertação 

(Mestrado em Ciência Jurídica) – Curso de Mestrado em Ciência Jurídica, Universidade Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. 
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Nesse diapasão, percebe-se a amplitude do conceito de “Acesso à Justiça”, o qual 

não abrange somente o acesso ao judiciário, mas também o acesso às informações concernentes 

aos direitos e deveres dos indivíduos e de toda a coletividade. Dessa forma, tão somente 

possibilitar a existência do Poder Judiciário não é e não era suficiente para permitir o acesso de 

todos ao sistema judiciário.  

O Acesso à Justiça engloba, portanto, a promoção de meios de conscientização 

social, bem como de concessão de alternativas àqueles que demonstrem não possuírem 

condições econômicas de arcar os custos de um processo judicial. 

Nessa esteira, Cleber Francisco Alves tomou o conceito de “Acesso à Justiça” dentro 

da lógica de gerações de direito proposta por Norberto Bobbio, de maneira a se estabelecer uma 

discussão acerca do enquadramento do direito de acesso à justiça no elenco dos direitos civis, de 

primeira geração, ou no dos direitos sociais, de segunda geração. Diante desse questionamento, 

chegou-se à seguinte conclusão: 

 
Em nossa opinião, o direito do acesso à Justiça, incluída especialmente a assistência 

judiciária gratuita para os necessitados, se traduz num direito de caráter 

primordialmente civil – e não propriamente um direito social – indispensável mesmo ao 

exercício pleno da prerrogativa fundamental da liberdade humana e ao respeito à 

igualdade jurídica de todos os cidadãos. Isto porque, na medida em que o Estado 

assumiu o monopólio da prestação jurisdicional e criou para desempenhar essa função 

todo um aparato burocrático dotado de extrema complexidade e sofisticação, passa a ter 

a obrigação de assegurar a cada pessoa a possibilidade real e efetiva de não ser 

prejudicado na defesa de seus direitos e interesses legítimos em razão da insuficiência 

de recursos econômicos para custear as despesas inerentes ao acionamento dessa 

máquina estatal.
3
 

 

A conceituação de “acesso à justiça” foi também resumida e detalhada por Amanda 

Marques Batista quando afirmou ser “[...] um acesso amplo, a uma justiça que não apenas 

envolve o Poder Judiciário ou direito de ação, mas acima de tudo uma assistência jurídica 

integral aos menos favorecidos [...]”.
4
 

Há, portanto, grande relevância no estudo e nas delimitações do que é, de fato, acesso 

                                                                                                                                                             
Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em 20 nov. 2012. 

3
 ALVES, Cleber Francisco. A Estruturação dos Serviços de Assistência Jurídica nos Estados Unidos, na 

França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no Acesso à Justiça. 2005, p. 58. 

Tese (Doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro – PUC, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em 25 nov. 2012. 
4 

BATISTA, Amanda Marques. A Defensoria Pública e o Acesso Coletivo à Justiça. 2008. p. 41-42. Dissertação 

(Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2008. Disponível em: 

<http://www.unicap.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=345>. Acesso em 10 dez. 2012. 
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à justiça. Essa análise é importante, pois não deixa de ser uma forma de respeito aos interesses 

dos jurisdicionados e, em geral, daqueles que não tiveram seus direitos, administrativamente, 

concretizados pelo Estado e necessitam desse acesso à justiça para a verdadeira eficácia de seus 

interesses e garantias enquanto cidadãos e, principalmente, enquanto seres humanos. 

 

2.2 As diferentes concepções históricas do Acesso à Justiça 

 

Nos estados liberais burgueses, na sociedade do laissez-faire
5
 dos séculos XVIII e 

XIX, o conceito de acesso à justiça limitava-se ao acesso formal ao Judiciário, sem que houvesse 

qualquer preocupação por parte do Estado com a real capacidade das pessoas de arcarem com os 

custos de propor ou de contestar uma ação judicial nem, muito menos, com esclarecimentos 

necessários ao conhecimento pela população de seus direitos. 

Assim, o acesso à justiça era estudado e tratado tão somente dentro do campo 

dogmático, teórico, distante da prática e da realidade social. Os direitos eram reconhecidos 

apenas em sua concepção individual, enquanto que os direitos sociais e coletivos não eram 

legitimados, o que se dava justamente devido à grande consequência da cultura do laissez-faire: a 

inércia do Estado.
6
 

Juliana Brandão, baseando-se em Cappelletti e Garth, relata que: 

 
[...] associada diretamente à compreensão do acesso à justiça, estava a ideia de garantia 

formal ao sistema judicial. Com [sic] se daria esse acesso e mesmo se existiam 

condições para que ocorresse, não fazia parte das preocupações estatais. Nesse quadro, 

parece ter ficado distante qualquer atenção para a integração do economicamente 

incapaz de sustentar uma ação judicial. O império da formalidade, apresentando-se 

como igualdade perante a lei, perecia ocultar qualquer possibilidade de discussão acerca 

da efetividade do acesso à justiça.
7
  

                                                 
5 

Em francês, deixe fazer. O termo é comumente utilizado como síntese do pensamento liberal burguês e remete à 

expressão do século XVIII “laissez faire, laissez passer” (deixe fazer, deixe passar), consagrada por Vicent de 

Gournay (1712 – 1759). 
6
Nessa linha, aponta Danielle Annoni: “No Estado liberal, o acesso à justiça, bem como os demais direitos humanos, 

alcançam o status de direito natural, inerente ao ser humano. Esse reconhecimento resultou, contudo num 

retrocesso no processo de evolução do direito de acesso à justiça, uma vez que um direito natural não precisa ser 

tutelado. A Justiça continuou a ser pública e não gratuita, relegando aos pobres a sua denegação. 

  Com efeito, a sociedade liberal reconheceu o indivíduo como pedra angular de sua fundação, forçando o Estado a 

não intervir no [sic] gozo dos direitos civis e políticos, tal qual na economia e nas relações de mercado.”  (Grifo da 

autora). (ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 2008, p. 74). 
7
 BRANDÃO, Juliana Ribeiro. Percepções sobre o acesso à justiça: olhares dos usuários da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo. 2010. p. 16. Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos)  - Faculdade de Direto, 

Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-
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Nesses termos, pelo fato de o Estado assumir uma postura negativa de não 

interferência nas relações privadas, os direitos sociais e coletivos eram marginalizados e 

deixados em segundo plano, ao mesmo tempo em que o formalismo exacerbado dificultava e 

impedia uma adequada visão da realidade.  

Na mesma linha de raciocínio, Danielle Annoni relata que: 

 
Só tinha acesso à justiça, no sistema do laissez-faire, quem podia enfrentar seus custos e 

suas delongas, uma vez que ao Estado cabia tão-somente não intervir nesse acesso. Não 

cabia ao Estado senão administrar a aplicação da vingança privada. O direito ao acesso 

à justiça era o direito de acesso formal, mas não efetivo. Correspondia à igualdade 

formal, mas não à igualdade material.
8
 (Destaque do autor). 

  

Nesse contexto, o acesso à justiça tornava-se possível somente aos que possuíam 

condições socioeconômicas de arcar com as informações judiciais necessárias e com os custos de 

um andamento processual, na medida em que aqueles que não possuíam tais condições eram 

deixados à margem do efetivo acesso à justiça, já que o Estado Liberal não tomava medidas para 

proporcionar um acesso aos economicamente desprivilegiados. 

Assim, também são as palavras de Amanda Marques Batista: 

 
Mediante a concepção liberal, cabia ao Estado a precisão formal dos direitos, sendo 

suficiente a declaração solene dos mesmos, pouco importando a sua verificação prática, 

já que as divergências econômicas e sociais das pessoas não eram levadas em 

consideração, não sendo objeto de preocupação do Estado. Todavia, a partir do século 

XX, o Estado, denominado Estado Social, assumiu a função de além de declarar os 

direitos, criar instrumentos hábeis a sua concretização [...]
9
 

 

Nesse diapasão, destacam-se os ensinamentos de Cappelletti e Garth: 

 
Embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os direitos naturais não 

necessitavam de uma ação do Estado para sua proteção. Esses direitos eram 

considerados anteriores ao Estado; sua preservação exigia apenas que o Estado não 

permitisse que eles fossem infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia 

passivo, com relação a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer 

seus direitos e defendê-los adequadamente, na prática.
10

 (Grifo do autor). 

 

Somente com o crescimento das sociedades e com o aumento das relações 
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interpessoais e sociais, os direitos meramente individuais começaram a perder lugar para os 

direitos sociais e coletivos. A partir de então, o direito ao trabalho, à saúde, à segurança, à 

educação, etc. começaram a ser questionados e reivindicados, exigindo, assim, uma atuação 

positiva do Estado.
11

 

Cappelletti e Garth tratam essa nova série de direitos de “novos direitos humanos”, 

afirmando que eles, “exemplificados pelo Preâmbulo da Constituição Francesa de 1946, são, 

antes de tudo, os necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a todos, os 

direitos antes proclamados.”
12

 (Destaque do autor). 

É a partir de então que o acesso à justiça deixa de ter um enfoque meramente formal 

e passa a abranger um acesso mais efetivo, concreto e real das pessoas aos seus direitos.  

Somente quando se passou a exigir uma atuação mais participativa do Estado, as 

classes mais desfavorecidas começaram a ter seus direitos um pouco mais reconhecidos
13

. E uma 

das maneiras como isso historicamente aconteceu foi quando o Estado Social começou a garantir 

meios de conscientização social e de formulação de medidas de acesso ao Judiciário das pessoas 

necessitadas, com a isenção de custas e de taxas judiciais e com a promoção de advogados pagos 

pelo Estado. 

O acesso à justiça passou então a ser verdadeiramente mais acessível, o que significa 

uma grande evolução, pois, segundo Cappelletti e Garth, o acesso à justiça pode “ser encarado 

como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.
14

 

De acordo com Danielle Annoni, essa modificação do conceito de acesso à justiça, 

ocorreu justamente com “o reconhecimento dos direitos sociais ou de segunda dimensão, o que 

implicou a exigência por parte da sociedade de uma atuação positiva do Estado, e uma reforma 
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das instituições jurídico-políticas, no sentido de garantir sua real efetivação.”
15

 (Grifo do autor). 

Nessa toada, passou-se a exigir uma nova postura dos processualistas e dos 

estudiosos do Direito, de maneira a se estabelecer uma pesquisa interdisciplinar, envolvendo 

várias culturas e diversas ciências sociais, como a política, a economia, a psicologia e a 

sociologia, por exemplo, a fim de incentivar uma atuação dos tribunais para além de seu espaço 

físico propriamente dito, de forma a fazer com que os aplicadores do direito tivessem a 

capacidade de participar dos atos processuais de maneira mais concreta, e não meramente 

formal, aproximando-se da realidade dos litigantes, capacitando-se, assim, para a formulação de 

decisões judiciais mais justas. 

 

2.2.1 As três “ondas” do acesso à justiça 

 

Cappelletti e Garth identificaram e distinguiram três “ondas” do acesso à justiça. A 

primeira, denominada de assistência judiciária; a segunda relacionada à representação jurídica 

para os interesses difusos e a terceira foi por eles denominada de “enfoque de acesso à justiça”. 

Neste trabalho, dar-se-á enfoque à primeira e à terceira onda, visto que estas são as necessárias à 

distinção e compreensão das importantes peculiaridades entre assistência judiciária e assistência 

jurídica, diferenciação essa importante para esse trabalho. 

 

2.2.1.1. A primeira onda: assistência judiciária 

 

A primeira onda, da assistência judiciária aos pobres, caracterizou-se pela concessão 

de advogados àqueles desprovidos de recursos, que não tinham condições de arcar com os 

serviços advocatícios. E nessa onda ainda é possível perceber vários estágios de avanço que 

serão destacados a seguir.  

Na maior parte dos países ocidentais, inicialmente, essa assistência judiciária 

baseava-se em serviços prestados por advogados particulares de forma caritativa, sem qualquer 

contraprestação fornecida pelo Estado. Assim, fica nítida a precariedade de tais serviços, que 

aconteciam de maneira limitada, à mercê da “boa-vontade” dos advogados particulares, que não 
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recebiam qualquer incentivo estatal nem econômico para tanto. 

Nesse instante, vale ser frisada a ideia expressada por Danielle Annoni acerca dessa 

fase de assistência judiciária aos pobres, in verbis: 

 
Na primeira onda, buscava-se garantir isonomia de acesso aos mais pobres, não apenas 

isentando-os de custas judiciais, como também lhes conferindo advogados gratuitos. 

Essa fase fortaleceu o papel da Ordem dos Advogados, criando a figura do advogado 

dativo, ora remunerado pelos cofres públicos. Também fomentou a criação das 

defensorias públicas e organizações da sociedade civil em prol da assistência judiciária 

gratuita.
16

  

 

Foi, entretanto, somente por volta da segunda metade do século XX, que alguns 

países ocidentais, como Inglaterra, França, Áustria, Holanda e Alemanha Ocidental, por 

exemplo, começaram a custear os serviços prestados aos pobres pelos advogados particulares, de 

maneira a organizar e proporcionar uma melhor assistência judiciária. Esse sistema, conhecido 

como judicare, estabelecia que é direito de todos os que se enquadrassem nos termos da lei 

receber assistência judiciária gratuita, cuja finalidade consistia em “proporcionar aos litigantes de 

baixa renda a mesma representação que teriam se pudessem pagar um advogado”.
17

 

Ocorre que o sistema judicare limitava-se a desfazer as barreiras dos custos, de 

maneira que os pobres tinham que, sozinhos, reconhecer seus direitos e procurar o auxílio 

necessário. Daí advém as críticas ao sistema em comento, já que ele não proporcionava a 

conscientização da população carente acerca da existência de seus direitos e das formas de 

concretizá-los. Além do mais, limitava-se à prestação de serviços advocatícios a causas 

individuais, sem manifestar preocupação com os problemas comuns e gerais de toda a classe 

formada pelos economicamente menos desfavorecidos. 

Por esses motivos, a grande massa dos economicamente necessitados continuava sem 

os essenciais esclarecimentos jurídicos e sem a adequada atenção estatal enquanto classe e grupo 

social, continuando marginalizados. Nesse sentido, Mauro Cappelletti e Bryant Garth são bem 

coerentes ao afirmarem que “em sociedades em que os ricos e os pobres vivem separados, pode 

haver barreiras tanto geográficas quanto culturais entre os pobres e os advogados”.
18

 

Posteriormente ao sistema judicare, iniciou-se um sistema originado do Programa de 

Serviços Jurídicos do Office of Economic Opportunity de 1965, nos Estados Unidos, no qual 
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organizavam-se escritórios de advogados, pagos pelos cofres públicos, nas vizinhanças dos 

bairros e das comunidades pobres. Dessa feita, começou a haver uma maior aproximação entre 

os mais carentes e os advogados, de maneira que estes mais próximos da real conjuntura e das 

desigualdades sociais tornavam-se mais capacitados para promover a defesa que lhes era 

incumbida. 

Assim, com essa nova estrutura de escritórios de advogados pagos pelos cofres 

públicos, começou a haver uma maior difusão de conhecimento, dada à facilitação do acesso aos 

advogados, de maneira que os mais carentes, ao adquirir mais consciência dos seus direitos, 

passaram a ter mais capacidade para reivindicá-los, tanto judicial quanto extrajudicialmente. 

Dessa feita, são maiores as vantagens desse sistema de formação de equipes de 

advogados especializados com a classe desfavorecida economicamente quando comparadas às do 

sistema judicare. Segundo Cappelletti e Garth, “esse modelo norte-americano: 1) vai em direção 

aos pobres para auxiliá-los a reivindicar seus direitos e 2) cria uma categoria de advogados 

eficientes para atuar pelos pobres, enquanto classe”.
19

 

Entretanto, assim como todo sistema, ele possui também suas deficiências, e as 

principais delas estão relacionadas ao fato de que, na organização em equipes para auxiliar os 

pobres em seus problemas enquanto classe e grupo social, muitas vezes, ignoravam os problemas 

individuais. Assim, numa impossibilidade real de promover o adequado auxílio à classe pobre 

como um todo, mas também às causas particulares, por vezes estas ficavam em segundo plano. 

Outro grande problema enfrentado por essas equipes de advogados consistia na 

dependência que tinham do governo, por serem remunerados pelo Estado. E, nas suas atividades 

políticas e de defesa dos interesses dos pobres, encontravam muitas dificuldades para receber o 

necessário apoio governamental, já que muitas de suas causas iam de encontro aos interesses do 

próprio governo.
20

 

Assim, embora o comentado sistema tenha contribuído para contornar muitas 

barreiras ao acesso à justiça, ainda não estava perfeito e necessitava de aprimoramentos.  

Alguns países começaram, então, a combinar esses comentados e mais importantes 

sistemas de assistência judiciária, como uma forma de juntar os benefícios de ambos e amenizar 

as deficiências de cada um. A Suécia e a Província Canadense de Quebec foram as primeiras a 
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fazer essa combinação e mesclagem entre o sistema judicare, em que os advogados particulares 

agiam em causas individuais e eram remunerados pelo Estado na medida em que conseguiam a 

pretensão judicial de seus clientes, e o sistema de equipes de advogados pagos pelo Estado 

independentemente do sucesso obtido em suas causas.
21

 

É certo que, a depender do Estado, havia uma maior inclinação para um ou para 

outro sistema, mas o que importa é destacar que as barreiras ao acesso à justiça estavam sendo 

enfrentadas com mais vigor, e os pobres, mais próximos de seus direitos, tanto dos 

tradicionalmente conhecidos, como os relacionados aos problemas de família e às causas 

criminais, quanto dos novos, os quais ficaram por eles conhecidos a partir da assistência pré-

judiciária oferecida pelas equipes de advogados vizinhas. 

De toda monta, restam perceptíveis ainda algumas limitações enfrentadas pela 

assistência judiciária. Uma delas diz respeito à quantidade de advogados. Isso porque, para que 

existam advogados disponíveis para todos, é necessária a existência de um grande número deles.  

Segundo, é preciso que eles estejam disponíveis para assumir e enfrentar as causas 

dos pobres. É essencial, assim, que eles se comprometam verdadeiramente com os problemas da 

população marginalizada e mostrem todos os esforços em seu auxilio.  

Terceiro, existe ainda o problema referente às pequenas causas individuais, que 

sempre exigiu atenção especial, visto que tanto os advogados particulares quanto os pagos pelo 

governo oferecem poucos esforços na defesa delas. As pessoas que possuem condições 

financeiras de arcar com os custos de um processo e com auxílios advocatícios pensam bem 

antes de enfrentar um litígio judicial de pouco valor econômico, e os advogados custeados pelo 

Estado também.  

  

2.2.1.2 A terceira onda: novo enfoque de acesso à justiça 

 

A terceira onda desse acesso à justiça, tratada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

como “novo enfoque de acesso à justiça”, vem dar importância a outros procedimentos de 

solução dos conflitos. Nessa nova onda, não se pretende eliminar os métodos das duas técnicas 

anteriores, mas sim, aprimorá-los e “tratá-los como apenas algumas de uma série de 
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possibilidades para melhorar o acesso”.
22

  

A criação de novos direitos por leis novas estava acontecendo, mas a concretização 

deles pela sociedade e, principalmente, pela grande camada mais desfavorecida, dificilmente 

acontecia. Passou-se a perceber, portanto, que o surgimento de maiores garantias estava 

acontecendo somente na teoria, de maneira que os belos avanços não saiam dos rebuscados 

termos legais. 

Foi assim que emergiu a necessidade de criação de novos procedimentos judiciais 

capazes de facilitar o funcionamento do burocrático sistema judiciário e de derrubar as barreiras 

do acesso à justiça. 

Nessa onda, surgiram, em vários países, formas diferenciadas e peculiares de um 

enfoque novo. Essa série de reformas é bem sintetizada por Cappelletti e Garth: 

 
[...] alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a 

criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas ou para profissionais, tanto como 

juízes quanto como defensores, modificações no direito substantivo, destinadas a evitar 

litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de 

solução dos litígios. Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e 

compreensivas, que vão muito além da esfera de representação judicial.
23

  

 

Outra questão importante enfatizada pelos autores acima citados diz respeito à 

necessidade de criação de tribunais especializados. Isso porque diferentes demandas exigem 

procedimentos investigatórios diversos para os seus deslindes. Uns mais complexos e 

demorados, outros mais simples e rápidos; uns envolvendo interesses coletivos, outros, interesses 

individuais; uns abrangendo grandes causas; outros, pequenas causas, etc. 

Assim, comenta Danielle Annoni que “na terceira fase, o enfoque no direito de 

acesso à justiça fomentou as reformas institucionais, processuais e procedimentais, ressaltando a 

importância da criação de meios alternativos de resolução de conflitos e do reconhecimento da 

jurisdição a par da atividade estatal.”
24

  

A providência de tribunais específicos agilizaria as soluções judiciais, tanto devido à 

especialização das matérias, quanto devido à maneira diferenciada como causas diversas devem 

ser tratadas, obedecendo as suas características na adoção de procedimentos adequados e 

condizentes a elas. 
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Essa mais recente tendência modernizadora foi sentida em vários países. Pode-se 

citar, assim, no continente europeu, o enfoque dado à oralidade, à livre apreciação da prova, à 

concentração do procedimento e ao contato imediato entre juiz, partes e testemunhas, 

estimulando uma conversação e discussão dos fatos e do direito, diretamente pelas partes e seus 

advogados, sob a mediação do juiz, na tentativa de se chegar a uma solução mais próxima da 

realidade (deixando de lado o formalismo e a burocracia que, muitas vezes, distorce o real) e 

mais bem aceita pelas partes litigantes, diminuindo, dessa forma, a insatisfação com as decisões 

proferidas e, assim, a quantidade de recursos, o que ajuda até a desafogar os tribunais e a tornar 

mais célere a solução final das demandas.  

Nos Estados Unidos, tem sido utilizado um método em que o juiz assume uma 

postura mais ativa e participativa no processo, aproximando-se mais das partes, podendo 

compreender melhor suas diferentes realidades e, assim, conseguindo amenizar as desigualdades 

e tomar uma decisão final mais justa. 

Na França, pode-se citar a importante eliminação de todos os custos judiciais a partir 

de setembro de 1977, eliminando uma das grandes barreiras do acesso à justiça. Com isso, para 

se resolver litígios judiciais, faziam-se necessários, tão-somente, os gastos com os serviços 

advocatícios.
25

 

Em vários países socialistas do leste europeu e na União Soviética, utilizam-se 

muitos procedimentos de oralidade e de significativa redução dos custos processuais, 

apresentando um ordenamento processual civil cujos procedimentos são mais dinâmicos, 

informais e baratos.
26

 

O “novo enfoque de acesso à justiça” surgiu, então, como uma onda crítica de toda a 

tradicional estrutura e funcionamento do aparelho judicial, demonstrando, assim, a necessidade 

de reformas. Como observaremos no subtópico seguinte, essa nova época reconhecia os avanços 

conquistados por meio das ondas anteriores, não objetivando uma transformação total e radical 

do sistema judiciário, mas sim alterações pontuais, específicas, que juntas ampliariam 

grandemente o acesso à justiça. 
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2.2.1.3 Especificidades do novo enfoque de acesso à justiça 

Os reformadores dessa terceira e mais recente onda de acesso à justiça estão 

concentrando suas preocupações em três importantes mudanças, quais sejam: o juízo arbitral, a 

conciliação e os incentivos econômicos. 

O juízo arbitral é uma instituição antiga, que consiste no julgamento de causas e de 

problemas das partes envolvidas num conflito. Elas entram num consenso para escolher um 

árbitro para decidir seu litígio. Esse profissional, que desempenha o papel de julgar que seria 

desenvolvido pelo juiz, deveria possuir formação técnica ou jurídica, e as suas decisões eram 

vinculatórias e dificilmente podiam ser submetidas a recurso.
27

 

Essa modalidade de resolução de conflitos é boa, porque mais rápida que as 

prestações jurisdicionais, já que não enfrenta as enormes “filas” de processos presentes nos 

juízos nem as delongas causadas pela interposição de vários recursos pelas partes conflitantes. 

Essa alternativa de resolução de conflitos, entretanto, encontra o problema referente ao fato de 

que as partes devem custear a sós o pagamento dos honorários do árbitro, o que significa uma 

barreira de custas para as partes. 

Há, no entanto, em vários lugares, como na França e na Califórnia, programas que, 

naquela, estimulam o Estado a arcar com os honorários do árbitro e, nesta, utilizam advogados 

voluntários para atuar na condição de árbitro, reduzindo os custos tanto das partes quanto do 

Estado. Tudo isso como tentativa de soluções para tornar esse método mais acessível, fácil e 

capaz de ser uma grande referência de acesso à justiça.
28

 

Outra maneira de diminuir o “congestionamento” dos juízos e tribunais consiste no 

estímulo à conciliação. Muitas demandas possuem o potencial e as características para serem 

solucionadas sem a necessária intervenção do judiciário. E a presença e desenvoltura de um 

instruído e bom conciliador são suficientes para levar as partes a um consenso. 

Esse acordo obtido por meio da conciliação é importante e útil, na medida em que 

não leva uma parte à vitória total e a outra à horrível sucumbência, mas a um vencimento mútuo, 

com renúncias e ganhos que trazem benefícios para ambas. Não podem deixar de serem citados 

ainda outros ótimos pontos positivos dessa maneira de solução de conflitos, como a redução de 
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despesas e a rapidez da resposta da conciliação quando comparadas às do sistema judiciário. 

O fato de na conciliação não haver um julgamento por uma terceira pessoa nem um 

decreto judicial unilateral faz com que as partes aceitem mais a solução encontrada para o 

conflito, ficando mais satisfeitas, diminuindo-se, assim, a quantidade de recursos. Além do mais, 

importante mesmo é a possibilidade de, por meio da conciliação, haver a restauração de relações 

complexas e longas entre as partes, que podem voltar a “entender-se”, o que dificilmente ocorre 

quando as soluções são obtidas por prestações jurisdicionais ou arbitrais.  

Nesse sentido, Cappelletti e Garth: 

 
A conciliação é extremamente útil para muitos tipos de demandas e partes, 

especialmente quando consideramos a importância de restaurar relacionamentos 

prolongados, em vez de simplesmente julgar as partes vencedoras ou vencidas. Mas, 

embora a conciliação se destine, principalmente, à redução do congestionamento do 

judiciário, devemos certificar-nos de que os resultados representam verdadeiros êxitos, 

não apenas remédios para problemas do judiciário, que poderiam ter outras soluções.”
29

 

 

Como se vê, todo o presente contexto tem como focos principais questionamentos 

acerca das maneiras de reforma dos tribunais e de alternativas de solução de litígios fora das 

paredes dos órgãos jurisdicionais. Ocorre que outro ponto também destacado como fundamental 

por Cappelletti e Garth, na obra Acesso à Justiça, diz respeito à especialização de instituições e 

de procedimentos judiciais, por meio da criação de tribunais especializados nas demandas mais 

importantes e recorrentes para a sociedade. 

Vale ressaltar que essa técnica não pretende eliminar ou dar menor importância aos 

tribunais tradicionais. Muito pelo contrário, esses continuam sendo necessários e fundamentais 

para alguns tipos de demandas, como as relativas a causas constitucionais ou de direito difusos e 

coletivos. 

A criação de fóruns especializados é, no entanto, claramente benéfica para a 

sociedade, na medida em que torna mais fácil o acesso das pessoas, principalmente das mais 

carentes e menos instruídas. Estas, em grande parte, não propõem ações nos fóruns ou tribunais 

tradicionais quando lhes cabem. Ou porque não possuem a consciência dos seus direitos, ou 

porque não procuram esclarecimentos e o auxílio jurídico necessário, ou porque não possuem 

condições econômicas de enfrentar os custos processuais ou os riscos inerentes da sucumbência, 

etc. E toda essa conjuntura é real e bem comum, de maneira que grandes e essenciais reformas 
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precisam, urgentemente, serem adotadas e concretizadas, a fim de se fazer valer os direitos 

garantidos nas legislações, independentemente da camada social ou do nível de alfabetização do 

cidadão. 

A especialização de fóruns ou tribunais é, portanto, uma ótima ideia que, se 

concretizada e posta em funcionamento, derrubará inúmeras barreiras de acesso à justiça, pois 

facilitará o direcionamento das pessoas aos espaços que lhes convém, nos quais poderão obter, 

mais fácil e especificamente, os conselhos e as orientações essenciais para o deslinde de seus 

problemas.  

É certo que inúmeras causas, como as de matéria constitucional e as de direito 

público, em prol de interesses difusos da coletividade, por exemplo, necessitam serem julgadas 

por meio dos procedimentos atualmente dominantes nos fóruns e tribunais, com grande 

formalismo, complexo sistema de contraditório, perícias caríssimas, etc.  

Várias lides, entretanto, dizem respeito a causas mais simples, envolvendo direitos de 

pessoas físicas, em nível individual, e valores relativamente pequenos, e a passagem dessas mais 

simples demandas por todo o formalismo do sistema judiciário regular é desnecessária e uma 

verdadeira afronta ao efetivo acesso à justiça. 

Dessa feita, faz-se importante destacar as palavras de Cappelletti e Garth quando 

trataram do tema em enfoque, in verbis: 

 
O desvio, seja geral, seja especializado, é um método essencial para franquear o acesso 

às pessoas comuns, particularmente quando, como acontece em geral, os indivíduos não 

perdem completamente seu direito de comparecer perante os tribunais. As técnicas 

gerais de diversificação (...) ajudam a solucionar as causas de uma maneira mais rápida 

e menos dispendiosa, ao mesmo tempo que aliviam o congestionamento e o atraso dos 

tribunais.
30

 

Nesse contexto, percebe-se que os reformadores, para alcançar o intento de um 

verdadeiro acesso à justiça a todos, dão importância central aos indivíduos comuns e pequenos, 

que historicamente sempre foram os mais marginalizados, para se criar uma estrutura que trate de 

suas urgências. Assim, esclarecem os autores acima citados, conforme transcrito abaixo: 

 
A grande tarefa dos reformadores do acesso à justiça é, portanto, preservar os tribunais 

ao mesmo tempo em que afeiçoam uma área especial do sistema judiciário que deverá 

alcançar esses indivíduos [relativamente fracos com causas relativamente pequenas], 

atrair suas demandas e capacitá-los a desfrutar das vantagens que a legislação 
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substantiva recente vem tentando conferir-lhes.
31

 

Assim, o “acesso à justiça” necessita abraçar simultaneamente essas duas estruturas 

judiciárias: a tradicional e as especializadas. Isso porque a criação de fóruns especiais não pode 

permitir que determinadas demandas, pelas suas características próprias, ligadas à complexidade 

da matéria ou à relevante importância social, por exemplo, deixem de ser julgadas pelo 

procedimento mais composto e rígido dos tradicionais tribunais. As demandas mais simples, 

como geralmente o são as de pequenas causas, é que precisam ser “desviadas” para os 

procedimentos mais simplificados dos tribunais especializados.  

Além do mais, para a real concretização do acesso à justiça, faz-se importante atentar 

para outro fator bastante comum, que diz respeito à enorme desigualdade existente nas demandas 

que envolvem, de um lado, pequenos e mal instruídos litigantes individuais e, de outro, grandes 

organizações, bem representadas, instruídas e com grande capital para arcar com todos os custos 

e riscos de uma demanda judicial.  

Para a solução de tal questão, além da criação de instituições e de procedimentos 

especiais e mais simplificados, impera a necessidade urgente de mudança no conceito do termo 

“justiça”, em torno do qual gira (ou deve girar) todo o arcabouço judiciário. Isso para que possa 

ser dado um passo fundamental em direção à verdadeira justiça, a justiça social, a qual promove 

a concretização dos direitos das pessoas, sejam elas pobres, ricas, instruídas ou analfabetas. 

Historicamente, justiça geralmente significou a aplicação das leis às situações que a 

elas se subsumiam. Atualmente, porém, os reformadores estão mostrando o lado negativo dessa 

tradicional postura; deixando claro e perceptível que a justiça, longe de dever ser somente 

formal, deve ser principalmente social, voltada para a sociedade e, assim, para a realidade 

específica das partes conflitantes, para o contexto da problematização, etc. Enfim, torna-se 

essencial o conhecimento e a aproximação pelo julgador das situações em geral que envolvem o 

problema a ser julgado, e não somente a aplicação imediata e, muitas vezes, irracional da 

legislação. 

Torna-se evidente, portanto, que uma maneira drástica e errada de aplicação e de 

imposição do Direito leva a grandes e irreparáveis injustiças, o que distorce toda a finalidade 

primeira do sistema judiciário de promover a justiça a todos, sem distinção. E de todo esse 
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contexto emerge como solução primeira uma considerável reforma do sistema processual civil 

que resulte na amenização ou mesmo na eliminação dos maiores obstáculos ao efetivo acesso à 

justiça, os quais sejam: os altos custos, a exacerbada formalidade, a excessiva demora ocasionada 

pela complexidade dos procedimentos judiciais e a relativa falta de conhecimento por parte do 

julgador das realidades cujo destino será por ele traçado. 

 
2.3. Assistência judiciária e assistência jurídica 

 

Neste momento, torna-se importante a distinção de duas expressões relacionadas ao 

acesso à justiça: a assistência judiciária e a assistência jurídica. E, fazendo-se ainda uma relação 

com as “ondas” de acesso à justiça de Cappelletti e Garth, pode-se afirmar que a primeira “onda” 

abrange a assistência judiciária, enquanto que a assistência jurídica efetiva-se com a terceira 

“onda”. 

 A assistência judiciária é a denominação dada às garantias conquistadas nos 

primeiros momentos do movimento do acesso à justiça. Resumia-se ao acesso ao judiciário, à 

possibilidade, ainda que formal ou teórica, de propor uma ação ou de contestar um direito. 

A assistência jurídica, entretanto, é expressão mais abrangente, por englobar, além do 

acesso formal ao Judiciário, o acesso a informações prévias e necessárias ao conhecimento e 

reconhecimento de qualquer direito. Diz respeito a um auxílio não necessariamente judicial de 

resolução de conflitos, mas a uma assistência mais próxima da moderna concepção de acesso 

efetivo à justiça, por garantir soluções mais rápidas e acessíveis, por meio, dentre outras, da 

conciliação, da arbitragem, da especialização de tribunais por matérias ou valores de causa, 

simplificando os procedimentos e, ao mesmo tempo, deixando as partes, na maioria das vezes, 

mais satisfeitas com a decisão do conflito. 

Vale frisar que isso diminui bastante o aumento do volume dos processos judiciais 

nos juízos e tribunais, contribuindo para descongestioná-los.  

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

assegura que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos.”
32

 Nesse sentido, Danielle Annoni ressalta que: 
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Esse dispositivo ampliou a assistência judiciária, reconhecendo o direito do cidadão à 

assistência também ao processo administrativo e nos fóruns extrajudiciais. De igual 

modo, garante que essa assistência será integralmente gratuita, abarcando, assim, não 

apenas as isenções de custas judiciais, mas também o direito a todos os instrumentos que 

se fizerem necessários [sic] ao amplo e irrestrito acesso à justiça, desde o advogado, até 

mesmo a emissão de certidões pelos órgãos públicos.”
33

 

 

Torna-se perceptível, portanto, a ampliação das prerrogativas da sociedade, 

principalmente da grande parcela mais carente e menos abastada, que passou a ter garantidos 

pela Constituição Federal os procedimentos necessários ao pleno exercício da cidadania. 

Conforme afirma Luciana Gross Siqueira Cunha, na assistência jurídica: 

 
[...] o serviço jurídico gratuito não mais se restringe ao patrocínio jurídico da causa, pelo 

advogado, mas compreende a gratuidade de todas as custas e despesas, judiciais ou não, 

relativas aos atos necessários ao desenvolvimento do processo e à defesa dos direitos. 

Integram também esse rol os direitos à informação, orientação e consultoria jurídicas, 

bem como a utilização do método conciliatório pré-processual para a solução amigável 

dos conflitos intersubjetivos.
34

 

 

A par da distinção entre os termos e os conteúdos da assistência judiciária e da 

assistência jurídica, percebe-se o quanto elas são diferentes e o quanto o acesso à justiça deu um 

grande salto ao passar da simples assistência judiciária para a completa, mas, infelizmente, ainda 

não totalmente efetiva assistência jurídica.  
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3 O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO NO CEARÁ 

 

Inicialmente, faz-se fundamental mencionar o Projeto Memória, cujos vários de seus 

resultados foram utilizados como ponto de partida para a construção do presente capítulo. Esse 

projeto, que teve como objetivo primordial resgatar importantes acontecimentos da Defensoria 

Pública da União, bem como do processo de implantação dessa instituição no Ceará, mostrando a 

sua importância para a garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, foi realizado por uma 

equipe de integrantes da Defensoria Pública da União no Ceará. 

Por meio do Projeto Memória, foram feitas entrevistas
35

 com importantes nomes 

históricos da Defensoria Pública da União no Ceará; resgate de inúmeros anúncios de jornais 

abordando o referido assunto; divulgação e ensino acerca do trabalho do defensor público nas 

escolas, de forma a fazer com que as futuras gerações já cresçam conhecendo essa importante 

instituição e como seus direitos podem ser concretizados por meio da atuação das defensorias, 

além da aquisição da opinião daqueles que constituem a razão de ser da mencionada instituição: 

os assistidos.  

 

3.1 Importantes acontecimentos históricos 

 
Pode-se dizer que os advogados de ofício da Justiça Militar foram o embrião da atual 

Defensoria Pública da União. Esta é uma instituição bastante recente, criada pela atual 

Constituição Federal de 1988, cuja ocupação de seus primeiros quadros deu-se por advogados de 

ofício da Justiça Militar, assim como afirmou Jurandy Porto Rosa, o qual atuou como advogado 

de ofício e foi o primeiro Defensor Geral da DPU, em entrevista dada ao Projeto Memória da 

Defensoria Pública da União no Ceará, resumindo o nascimento dessa instituição, gravada em 

áudio-vídeo, nos seguintes termos: 

 
Antes da Constituição de 88, no âmbito da União, só quem tinha um quadro de 

defensores, na época, chamados de advogados de ofício, era a Justiça Militar, 

incrivelmente.  

Desde muito tempo, há quase 100 anos, tinha um quadro para defender as 

praças, quer dizer, soldado, cabo, sargento, para os processos nitidamente 

                                                 
35

 Alguns trechos dessas entrevistas, considerados importantes e adequados ao desenvolvimento deste trabalho, 

foram transcritos ao longo deste capítulo, como tornar-se-á perceptível. 



32 

 

militares e de crimes militares. Então essas praças precisavam de defesa perante 

os Conselhos da Justiça Militar. Por isso, a Justiça Federal Militar tinha um 

quadro de defensores.  

Esse quadro foi o embrião da Defensoria Pública da União. Esse quadro foi 

absorvido e foram os primeiros defensores públicos da União aqueles regressos 

do quadro de advogados de ofício da Justiça Militar.
36

 

 

A maneira relutante como se deram os primórdios da Defensoria Pública da União 

também foi comentada por Carlos Henrique Cruz, o qual atuou como advogado de ofício e 

participou da instalação da DPU/CE. Por meio de transcrição da gravação audiovisual obtida do 

Projeto Memória da DPU/CE, seguem os ensinamentos de quem participou diretamente da 

instituição da Defensoria Pública da União: 

 
A criação foi uma luta muito grande. Já existia a advocacia de ofício da Justiça 

Militar, que é a mais antiga de todas, e também já existiam outras defensorias 

públicas estaduais, mas todas elas, tratadas de forma bem (...) desprezadas, 

enquanto as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, principalmente, 

eram privilegiadas no tratamento, inclusive remuneratório, etc. 

Então, foi feito um trabalho... inclusive eu cheguei a Brasília, por algumas 

vezes, junto com outros advogados de ofício, não só da Justiça Militar, mas 

também de outros Estados, inclusive do Distrito Federal. 

É um trabalho de reconhecimento da necessidade de aprovação para a carreira 

(...) ser emplacada na Constituição Federal, e depois no seu melhoramento. 

E conseguimos, com muita dificuldade, mas, mesmo assim, tivemos muitas 

restrições se levarmos em consideração o que o Ministério Público acabou 

conseguindo. 

 

A Defensoria Pública da União, assim, apesar de ser desejada pela maioria da 

sociedade, que via na criação e no fortalecimento dessa instituição uma esperança para solução 

de seus conflitos e problemas não garantidos ou efetivados pelo Estado (em via administrativa ou 

extrajudicial), enfrentou inúmeras resistências e teve vários votos contrários. 

De acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, assim como a Defensoria Pública que, 

segundo o artigo 134 da Carta Política, também o é, diferenciando-se, primordialmente, pela 

assistência jurídica aos necessitados.  Atualmente, a carreira dos membros do Ministério Público 

é tão valorizada quanto a da Magistratura, ao contrário do que ocorre com a Defensoria Pública, 

que ainda tem salários mais baixos e menos  privilégios. Se nos dias de hoje, a carreira de 

defensor público ainda não é tão valorizada quanto a do Ministério Público e as da Magistratura, 

quanto mais no início, quando estava surgindo. Eis o que relata Jurandy Porto Rosa, ao tratar dos 

primórdios da Defensoria Pública da União ainda em um dos depoimentos que deu para o 
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Projeto Memória da DPU/CE: 

 
Foi um trabalho difícil, salvo pela simpatia que despertava a causa da 

Defensoria Pública. Os congressistas, os constituintes, foram muito simpáticos à 

ideia de se criar uma defensoria, porque é inadmissível uma Democracia, um 

Estado de Direito sem defensores públicos. 

O ponto apicial da Democracia é o acesso das pessoas menos favorecidas à 

defensoria, e sem defensores públicos, esse acesso se tornava impossível, de 

modo que a causa da defensoria pública agregou muita simpatia, mas, como é 

para registrar, nós tivemos um adversário ferrenho, incansável, na Constituinte 

que foi [fala o nome]
37

 [...] não admitia que a Defensoria Pública figurasse entre 

as instituições essenciais à justiça, mas ele era uma pessoa isolada, malgrado 

exercesse na Constituinte uma atividade relevante (...) Mas, mesmo assim, 

contra a vontade dele, a Defensoria passou a figurar na Constituição Federal 

como instituição fundamental ao exercício da prestação jurisdicional.    

 

Apesar das inúmeras barreiras que tiveram que ser enfrentadas para que a sociedade 

brasileira tivesse a seu favor a Defensoria Pública como instituição essencial ao exercício da 

função jurisdicional do Estado, ela venceu e, no ano de 2001, aconteceu o primeiro concurso 

para a Defensoria Pública da União, segundo o que relata Francisco Carlos Pereira de Andrade, 

que, embora atualmente seja Promotor de Justiça, foi nomeado defensor público federal no 

primeiro concurso da DPU, in verbis: 

 
O concurso que eu fiz para Defensoria Pública da União foi ao longo do ano de 

2001. Foi, até onde eu tenho conhecimento, o primeiro concurso que aconteceu 

para a defensoria.  

Foi uma experiência excelente, porque nós formamos um grupo de, se não me 

engano, 129 pessoas do Brasil todo. Participamos de um treinamento em 

Brasília em torno de 01 (uma) semana. Primeiro, a posse, que já foi muito 

bacana, porque a gente tomou posse no auditório do Superior Tribunal de 

Justiça, que já foi uma solenidade belíssima.  
E logo em seguida nós tivemos essa semana de treinamento, de introdução na 

carreira. E tínhamos colegas de todo o Brasil. Isso é sempre muito interessante 

essa troca de experiências. Como os cearenses têm essa tradição de concursos 

públicos, isso é algo até pouco explicável, mas nós tínhamos uma grande 

quantidade de cearenses quando comparada com outros Estados.  

É tanto que, quando tomamos posse aqui no Ceará, foram 02 (dois) cearenses, 

mas uns 05 (cinco) ou 06 (seis) que ficaram espalhados pelo Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Piauí (...). 

Em Fortaleza, tomamos posse Marcello, Marcello Nobre, e eu. 

 

Francisco Marcello Alves Nobre foi o outro defensor público federal a assumir o 

cargo aqui no Ceará, por meio do primeiro concurso da Defensoria Pública da União. Ele 

também deu a sua contribuição, relatando como ocorreram os primeiros dias como defensor 
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público federal, bem como as dificuldades encontradas para exercer o cargo, devido ao abandono 

em que era deixada a Defensoria Pública da União. Segue abaixo transcrição de parte de seu 

depoimento: 

 

Tive a graça e a satisfação de ter passado no primeiro concurso que teve para 

defensor público da União, já com lotação em Fortaleza, diante da classificação 

que a gente ficou. 

Na época, foram apenas 02 (duas) vagas para Fortaleza, ou seja, em comparação 

com as varas federais, praticamente nossa atuação era muito restrita por conta do 

número de defensores, apenas 02 (dois), do número de servidores, que também 

eram apenas 02 (dois), quando a gente assumiu, e as próprias dificuldades de 

bens, administrativa. Na época, [...] a gente assumiu no antigo prédio do INSS, 

no Centro, um prédio abandonado [...] No dia que nós chegamos lá para assumir, 

não tinha a menor condição de assumir, tudo quebrado, não tinha luz, não tinha 

qualquer estrutura de se habitar o prédio. Juntamente com o colega Francisco 

Carlos. Na época a gente assumiu, a gente passou vários dias peregrinando num 

prédio da Receita Federal, onde ficava o Departamento do Patrimônio Público 

da União, e lá, depois de várias tentativas, nós conseguimos... tinha desocupado 

uma casa na Praia de Iracema, ali perto da Ponte dos Ingleses, e nós 

conseguimos fazer uma permuta do prédio lá para esta casa [...].  

 

Pelo acima exposto, pode-se constatar que a União, apesar de ter realizado o 

concurso para preenchimento das vagas de defensores públicos federais, não lhes deu os meios 

necessários para que atuassem em benefício da população carente. Assim, os primeiros 

defensores públicos federais tiveram que vencer muitos empecilhos, como os acima 

mencionados, mas os avanços foram e são muito satisfatórios, tanto para eles, quanto, 

principalmente, para a sociedade e, mais precisamente, para a camada mais desfavorecida da 

população. E a mencionada satisfação está explicitada nas palavras de um dos primeiros 

defensores públicos federais no Ceará, Francisco Carlos Pereira de Andrade, ao tratar das 

conquistas por eles alcançadas, como a de troca do local de funcionamento da DPU/CE do prédio 

antigo do Centro da cidade de Fortaleza para um imóvel na Praia de Iracema, à beira mar, 

conforme abaixo relatado: 

 
E a Defensoria sempre encontrou portas abertas por onde passava. Dizermos que 

éramos defensores públicos sempre nos facilitava muito o trânsito, em todos os 

órgãos, em todas as esferas.  

Então, no patrimônio da União, conseguimos fazer essa troca e recebemos uma 

casa na praia de Iracema, que estava sendo reformada na época [...] as 

instalações eram bem interessantes, além da localização que era maravilhosa. 

Iniciando-se pelo fato de ser uma residência; isso já simplificava no que se 

refere à acessibilidade [...] e o fato de estar ali, à beira-mar, era sempre algo mais 

que apreciável. Eu sempre brincava com os estagiários, com os servidores, com 

o Marcello, que ali não tinha como a gente ficar muito estressado. Qualquer 
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coisa, saía, caminhava um pouquinho ali na Praia de Iracema, e já tinha como 

retornar às atividades completamente relaxado. 

 

Com essas conquistas e vitórias da Defensoria Pública da União no Ceará, restava a 

divulgação, de modo a fazer com que a população necessitada do auxílio de um defensor público 

federal, pudesse tomar as providências para chegar até ele. A maneira como ela ocorreu foi 

explicada por Francisco Marcello Alves Nobre, como segue abaixo: 

 
O que a gente fez, na época, foi procurar as rádios para divulgar. A gente deu 

várias palestras em rádio para divulgar a chegada da Defensoria Pública da 

União.  

Fizemos também, junto ao fórum, ao diretor do fórum da Justiça Federal; 

deixamos cartazes, anunciando a chegada. [...] Com 06 (seis) meses de atuação, 

já passou até a constar nos mandados criminais que, se a parte não tivesse 

condições de contratar um advogado, poderia procurar a Defensoria Pública, já 

com o endereço. 

Então a nossa atuação começou dessa forma, através do anúncio em rádios, 

através de divulgação na Justiça Federal e, posteriormente, ficou constado nos 

próprios mandados que se a parte não tivesse recurso para contratar um 

advogado, poderia procurar a Defensoria Pública. 

 

As conquistas alcançadas pela Defensoria Pública e, particularmente, nessa situação, 

pela Defensoria Pública da União no Ceará, foram muitas, apesar das deficiências ainda 

atualmente existentes. Mesmo estas ainda existindo, há que se reconhecer que, em sendo uma 

instituição relativamente recente, já é colecionadora de muitos avanços, o que dá a entender e a 

esperar que, o quanto antes, as Defensorias Públicas alcançarão patamares a que fazem jus. 

Nesse sentido, são as palavras de Francisco Carlos Pereira de Andrade, in verbis: 

 
Eu acho que tudo é um caminhar. O que eu costumo dizer sempre é que o Brasil, 

para mim, nasceu em 1988. Só que antes disso, há muito, há século, há mais de 

século, a magistratura já existia, não com o perfil atual, mas o Ministério 

Público já existia também, há bastante tempo, e vinha num crescente, vinha 

ganhando espaço. 

A Defensoria Pública, pode-se dizer que nasceu com a Constituição. Então, é 

natural que demore um, certo, tempo para que ela alcance um patamar de 

igualdade com o Judiciário e com o Ministério Público. Então, isso não me 

causa estranheza (...). Acho que, as conquistas vêm acontecendo, mas isso é um 

caminho. 

 

Nesse diapasão, é evidente a felicidade estampada nas palavras de Francisco Carlos 

Pereira de Andrade, atualmente Juiz de Direito, mas bastante satisfeito com o caminhar vitorioso 

da Defensoria Pública da União no Ceará: 

Assim, eu fico mais feliz em ver a Defensoria Pública crescendo agora. Tenho 

certeza que o que mais importa é que os colegas que me sucederam tão dando 
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grande impulso à Defensoria Pública. E acho que se precisa ver a Defensoria 

Pública crescer, porque (...) principalmente como juiz do interior, a gente vê que 

grande parte da população é assistida pela Defensoria Pública, porque não tem, 

não tem condições de pagar um advogado. Muitas vezes, as pessoas têm uma 

casa de 03 (três), 04 (quatro) mil reais, e é obrigado a vender para pagar um 

advogado para requerer um pedido de liberdade provisória. 

 

Em comentários elogiosos à atual estrutura e à composição da Defensoria Pública da 

União, Jurandy Porto Rosa afirma que “ao entrar aqui no prédio
38

, vi a beleza do prédio, das 

instalações, o entusiasmo dos defensores”, o que é uma grande verdade. 

Entusiasmo este constatado também por Carlos Henrique Cruz, que proferiu palavras 

de motivação, in verbis: 

 
Quero desejar sucesso, buscar o reconhecimento que deve ser dado; é uma 

obrigação esse reconhecimento; é um direito que o defensor tem. Insistir, 

persistir, porque a carreira ela é extremamente gratificante, é uma carreira que 

permite ao defensor ter toda a satisfação que qualquer profissional deseja e quer 

alcançar. 

 

Dessa feita, por meio das entrevistas transcritas acima, realizadas com pessoas que, 

diretamente, participaram da instituição da Defensoria Pública da União no Ceará fica, 

brevemente, destacado o caminho percorrido por essa instituição. Ocorre que dificuldades ainda 

existem para serem enfrentadas, e algumas delas serão comentadas no tópico seguinte. 

  

3.2 Problemas e deficiências historicamente enfrentados  

 

As Defensorias Públicas, tanto a da União quanto as dos Estados, enfrentaram e 

ainda enfrentam muitas barreiras ao seu desenvolvimento e fortalecimento, como já um pouco 

comentado no tópico anterior. 

Em matéria divulgada pelo Jornal Diário do Nordeste, em 3 de setembro de 1996, o 

ex-defensor público da União, Antônio Jurandy Porto Rosa, ressaltou com sinceras ideias as 

inúmeras dificuldades pelas quais tem passado, mas, principalmente, que já passaram as 

defensorias públicas, segundo o abaixo transcrito: 

Criadas pela Constituição Federal de 1998 como instituição de defesa dos 

direitos das populações carentes, elas vêm sendo desrespeitadas aberta e 
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claramente pelo Estado brasileiro. “As defensorias públicas foram abandonadas 

pelos poderes executivos estaduais e, principalmente, pelo atual governo da 

República”, afirmou Porto durante o painel sobre o assunto na XVI Conferência 

Nacional dos Advogados
39

. 

Nesse contexto, Porto continuou afirmando que a ausência de Defensorias Públicas 

sacrifica o verdadeiro acesso à justiça da maioria da população brasileira e que “sem as 

defensorias, não há defesa para os pobres”
40

. Relatou também que somente quem tem dinheiro 

para arcar com os altíssimos custos processuais é que tem acesso aos tribunais, pois “ser 

defendido nos tribunais do País permanece sendo um problema de poder aquisitivo”
41

. E 

continuou afirmando que “o acesso à justiça é uma das questões mais graves do panorama atual 

brasileiro. Sem defensoria não há acesso: as portas da Justiça estão fechadas para os pobres”
42

, 

acrescentando que “até o Ministério Público tem se recusado a dar apoio à implantação”
43

. 

Ainda tomando como base a matéria do Jornal do Diário do Nordeste, anteriormente 

mencionada, Porto definiu o contexto das Defensorias Públicas da época
44

 como precário, 

criticando que o Brasil, na prática, a nível federal, não possuía Defensoria, e São Paulo, por 

exemplo, era um Estado em que não havia nem Defensoria Estadual. E, ao afirmar que “uma 

defensoria pública defende o pobre enquanto pobre e passa a reivindicar direitos que colidem 

com muitas políticas governantes”
45

, passou a mensagem de que a falta de apoio recebido pela 

classe política era intencional, explicando que “uma defensoria ativa poderia incomodar o Poder 

Público”
46

. 

Ainda, ao afirmar Porto que “a Constituição trouxe para a vida político-jurídica da 

nação a aspiração de cidadania efetiva, mas sem autonomia administrativa”
47

, ele criticou 

severamente a falta de autonomia das Defensorias e a subordinação desta ao Ministério da 

Justiça. Mostrou-se ainda revoltado com os baixíssimos salários percebidos pelos defensores 

públicos, destacando que equivalem a um terço do salário dos promotores. E acrescentou 

dizendo que “as defensorias permanecem cambaleantes sem poder se capacitar para exercer suas 
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funções (orientar e possibilitar às pessoas carentes na defesa dos direitos)”
48

. 

Carmem Lúcia Antunes Rocha indicou como outras causas do pequeno destaque 

dado à Defensoria, além da mínima vontade política, a formação histórico-social do Brasil e a 

falta de sentimento de Direito na sociedade brasileira. Nesse diapasão esclareceu que “criamos a 

primeira constituinte antes de ter [sic] um Estado constituído, e o Estado antes da sociedade. O 

‘Grito da Independência’ não marcou a formação política do povo brasileiro (...) por isso, quando 

não se respeita o Direito é porque os governos continuam tentando adaptá-los às suas pretensões 

(como tentaram antes).”
49

    

A inércia política do povo brasileiro vem, como se pode constatar nas palavras de 

Carmem Lúcia Antunes Rocha, desde o período da independência, que foi realizada por um 

estrangeiro, visando o controle e a manutenção do poder da metrópole portuguesa sobre o 

território nacional, bem como a manutenção do status quo social da época. A maior parte da 

população não vislumbrou nenhuma diferença da passagem do Brasil colônia para Estado 

independente. Tal sentimento de indiferença também restou presente na Proclamação da 

República, posto que foi feito sem a atuação direta dos populares.  

Os cidadãos brasileiros não estão, assim, acostumados a exercer sua cidadania de 

forma plena e ativa, ficando à espera dos arbítrios das classes dominantes e da “solidariedade” 

dos políticos. Dessa forma, muitas pessoas deixam de buscar seus direitos por falta de 

conhecimento das formas cabíveis de reivindicá-los, bem como, por falta de crença nas 

instituições públicas, como a Defensoria, e no Sistema Judiciário, ficando inertes diante de seus 

problemas. 

A participação da população, em conjunto com os esforços realizados pelos 

defensores públicos, seria forma de coerção muito eficaz perante o Poder Público, forçando-o a 

garantir melhores condições de trabalho e maior número de servidores para as defensorias, 

tornando, dessa maneira, essas instituições mais fortes e capazes de atingir os objetivos 

constitucionalmente previstos. 

Carmem Lúcia Antunes Rocha afirmou ainda que a Defensoria é fragilíssima em 

nível federal. “A mudança que aconteceu não foi suficiente [...] ampliaram as atribuições, não se 
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deram os meios necessários.”
50

 

Nesse contexto, Porto, ao frisar a importância da implantação das Defensorias 

Públicas, ressaltou que a instalação delas, por si só, não será suficiente para democratizar a 

Justiça, mas será essencial para retirar os cidadãos brasileiros de sua “insignificância”. Nesses 

termos, problematizou uma importante questão: 

 
Ser cidadão é votar? Votar é meramente exercer uma opção de candidatos 

indicados pelos partidos. [...] Muito mais importante é o controle da atividade 

daqueles que exercem o poder político brasileiro. Por isso, seria imprescindível 

que as pessoas dispusessem de acesso real e concreto à Justiça.
51

 

 

Assim, foram indicadas e comentadas deficiências e dificuldades enfrentadas pelas 

defensorias no Brasil, bem como denunciadas várias causas a esses problemas. Daí surge uma 

necessidade de reflexão sobre as mudanças ocorridas no bojo dessa instituição, desde os seus 

primórdios até este ano de 2013, e de visualização dos problemas que ainda persistem nas 

Defensorias Federal e Estadual, já que muitas das deficiências que tiveram que ser vencidas por 

aquelas também foram enfrentadas por estas. 

Nesse contexto, merece destaque outras deficiências enfrentadas pela Defensoria 

Pública do Ceará, relatadas pela então presidente da Associação dos Defensores Públicos no 

Estado do Ceará, Nívea de Matos Nunes Rolim, e divulgadas pelo Jornal O Povo em 1995: 

 
A Defensoria Pública no nosso Estado se debate face à aflitiva situação em que 

ora se encontra, funcionando como uma tímida Coordenadoria dentro da 

Secretaria de Justiça. Chegamos a uma situação limite no contexto de um Estado 

grande, com crescente número de pobres, sem a organização, estrutura, capaz de 

dar ao cidadão o que almeja e merece: uma assistência jurídica de qualidade em 

todos os níveis e instâncias como propugna o texto constitucional.
52

 

 

Verifica-se, assim, que, ainda na data de publicação de tal reportagem, em 23 de maio 

de 1995, a Defensoria Pública da União no Ceará não havia sido implantada, e a instituição 

Defensoria resumia-se à estadual, constituída de poucos profissionais, mal organizados e mal 

estruturados, de forma a impossibilitar uma atuação jurídica, mas tão-somente judiciária. 

E continua Nívea de Matos Nunes Rolim, ressaltando as deficiências infraestruturais 

da Defensoria; o excesso de trabalho dos defensores; a baixa qualidade do ambiente de trabalho; 

as disparidades salariais, ao se compararem a remuneração dos defensores públicos com a dos 
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muitos advogados particulares ou com a de outras carreiras, e demais dificuldades, abaixo 

comentadas: 

Defensoria e Cidadania, duas palavras harmônicas que se combinam, se 

entrelaçam. Estamos num momento de quase desespero, vendo claramente que 

estamos contidos, amordaçados, algemados por ausência de estrutura bem 

aparelhada, que possa aplacar a angústia dos desvalidos em ver prevalecer os 

seus direitos perante a justiça e a nossa quase impotência, mais dolorosa ainda 

porque conhecemos, vivenciamos estas ansiedades, conhecemos os caminhos e 

soluções e principalmente conhecemos o anseio do pobre de se bater nas lides 

forenses, de igual para igual com outro cidadão comum, porém afortunado. 

A única coisa que o desvalido conta no atual contexto é com o próprio Defensor 

Público, Defensores assoberbados de trabalho, atormentados pelos prazos 

implacáveis, sem condições de um atendimento reservado. (Ex.: em uma sala 

comum, 20 advogados falam, ao mesmo tempo, com 20 assistidos, num vozerio 

ensurdecedor), sem a remuneração compatível com a relevância do seu trabalho, 

como consequência, sem acesso aos livros, sem acesso a informativos cada vez 

mais úteis e cada vez mais caros, sem equipamentos, peticionando em máquinas 

obsoletas, “banguelas”, aliás, pouquíssimas para defensores e estagiários.
53

 

 

A anteriormente mencionada reportagem do Jornal O Povo foi mais além e trouxe 

ainda a opinião de Jurandy Rosa, nas quais esse Defensor Público expressou sua indignação com 

o desconhecimento e falta de divulgação dada às Defensorias. Ressaltou ainda a essencialidade 

dessas instituições para as populações economicamente necessitadas, ao mesmo tempo em que 

delimitou o conceito de pessoa carente e criticou a pouca importância concedida pelos 

governantes às tão fundamentais e louváveis defensorias, nos termos em que segue: 

 
A Defensoria Pública não é conhecida. Salvante honrosas exceções, a própria 

comunidade jurídica, nos trabalhos doutrinários, a olvida quase sempre. É 

caloura e há de nascer combatendo e lutando por seu próprio espaço. A atenção 

que conquistar não é para si quase sempre, mas para os carentes. E carente para 

o fim da assistência jurídica não é apenas o homem miserável, que mora debaixo 

da ponte. No conceito do artigo 2º da Lei 1.060/50, carente é toda pessoa que 

não pode pagar honorários de advogados sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família, o que abrange a classe média assalariada que não conta com outra renda 

ou bens disponíveis, dada a natureza alimentar do salário ou vencimento. As 

autoridades constituídas, em sua maioria, a desconhece. E desconhece até 

mesmo sua Lei Orgânica e, assim, suas finalidades, seu imenso potencial de 

servir à maioria esmagadora do povo brasileiro.
54

 

 

Com base no art. 1º da Resolução 13/2006 do Conselho Superior da Defensoria 

Pública da União, presumem-se carentes pessoas que integrem núcleo familiar cuja renda mensal 

bruta não seja superior ao valor limite de isenção do Imposto de Renda. Dessa feita, no ano 2012, 

para ser assistido pela DPU, dever-se-ia ser membro de uma família cujos rendimentos não 
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ultrapassem o valor de R$ 1. 566,61 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e um 

centavos).
55

 

Além do mais, esse critério não é rígido, comportando exceção prevista no art. 2º do 

instrumento legal mencionado no parágrafo anterior, segundo o qual a família que ganhar acima 

do limite de isenção do imposto de renda ainda poderá ser atendida pela DPU, caso comprove 

que não possui meios para arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais sem  

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 

É cristalino que a DPU foi implementada para conceder auxílio jurídico à população 

de baixa renda e, muitas vezes, por isso, não recebe o apoio político nem suporte financeiro do 

Poder Público.  

Esse contexto de deficiências e de quase abandono da Defensoria é gritante, tendo 

sido percebido e destacado por Celso de Mello, em 1995, então Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, por meio de reportagem do Jornal Diário do Nordeste, em que ele lamentou “o 

preocupante desinteresse”
56

 do Poder Público na implantação da Defensoria Pública da União, 

“absolutamente desprovida de quadros funcionais e contando apenas com a dedicação e o 

empenho de 32 defensores públicos na defesa dos interesses das pessoas comprovadamente 

pobres.”
57

 

De fato, é inimaginável a possibilidade de prestação de assistência jurídica a uma 

população brasileira predominantemente pobre por apenas 32 defensores públicos, considerando-

se os dados acima mencionados de 1995, enquanto que, segundo dados do IBGE em sua 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, à época, a população pobre, definida 

como população residente com renda domiciliar per capita mensal de até meio salário mínimo, 

correspondia a 41,5% da população brasileira, chegando ao percentual de 67,3% na Região 

Nordeste.  

Celso de Mello afirmou, ainda, que a construção da cidadania seria falha sem uma 

Defensoria Pública organizada e comprometida em propiciar o acesso de todos à Justiça. Nessa 

mesma época, a fonte do governo pronunciou-se, afirmando que cabia aos Estados a iniciativa de 

fortalecerem suas próprias Defensorias Públicas para, somente após, serem unificadas as 
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prestações de serviços federais e estaduais. E, com isso, ser feita a devida divulgação e 

conscientização da população a respeito de seus direitos e das maneiras possíveis de reivindicá-

los quando desrespeitados ou não atendidos.
58

 

Diante das condições acima explanadas, faz-se fundamental aumentar a importância 

que é dada ao papel da Defensoria, e o governo, o Estado e toda a sociedade precisam somar 

esforços reais, a fim de diminuir as inúmeras e grandes deficiências enfrentadas por essa 

instituição e fazer com que ela possa, realmente, concretizar sua enorme função jurídico-social 

de promover um efetivo acesso à justiça à grande massa economicamente desprivilegiada da 

população de nacionalidade brasileira ou estrangeira residente no País.
59

 

  

3.3 Avanços e qualidades historicamente reconhecidos 

 

A Defensoria Pública da União começou a funcionar no Ceará em 2001. Entretanto, 

como se sabe ou se perceberá, era uma instituição há muito já reclamada pela sociedade. Isso 

porque, sem os essenciais serviços prestados pelos defensores públicos, sejam estaduais ou 

federais, a grande maioria da população cearense, que é carente, fica às margens de seus direitos 

legais e constitucionais, sem conseguir um acesso efetivo à justiça. 

Dessa feita, em reportagem divulgada pelo Jornal O Povo, em 23 de maio de 1995, 

esse próprio meio de comunicação, ao ressaltar as reivindicações pela Defensoria Pública do 

Estado do Ceará, demonstrou a essencialidade das funções e serviços das Defensorias Públicas à 

promoção de acesso à justiça àqueles desprovidos de recursos suficientes para os gastos 

processuais e honoríficos dos advogados, da maneira em que segue abaixo: 

A criação da Defensoria Pública no Estado do Ceará voltou a ser reivindicada 

com ênfase pelos que reclamam a falta de cumprimento do artigo 134 da 

Constituição estadual, que a considera “uma instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 

todos os graus, dos necessitados”. O que existe atualmente são cargos isolados 

de defensores públicos regidos pela Secretaria de Justiça. Esse fato vem 

provocando, segundo alegam os próprios defensores públicos, prejuízos à 

realização da justiça junto à população menos favorecida. O raio de alcance da 

Defensoria Pública ultrapassa as camadas mais carentes da população e chega à 

classe média, a medida que a consciência de cidadania vai se ampliando. Os 
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defensores públicos reclamam também da remuneração que recebem.
60

 

Fato é, portanto, que, sem a existência nem a atuação das defensorias públicas, o 

acesso à justiça só seria alcançado por uma ínfima camada social, pelos que tem condições 

financeiras de arcar com os elevadíssimos custos processuais. Enquanto isso, a maioria da 

população, que é desprivilegiada economicamente, ficaria desfavorecida com relação a inúmeros 

outros direitos seus, seja porque não os conheceria, seja porque não teria como lutar por eles, 

devido à falta de estruturas de acesso proporcionadas pelo Estado. 

Nesse sentido, importante se faz transcrever trecho da mensagem da, à época, 

presidente da Associação dos Defensores Públicos no Estado do Ceará, Nívea de Matos Nunes 

Rolim, divulgada, em 1995, pelo Jornal O Povo, na qual ela passa ânimo e coragem para o 

fortalecimento e crescimento da Defensoria, destacando várias qualidades da função e do 

trabalho dos defensores públicos: 

Queremos arregaçar as mangas, queremos qualidade no desempenho dessa 

maravilhosa missão, mas precisamos erguer a cabeça, precisamos deixar de ser 

advogados dos pobres para sermos advogados do cidadão pobre. Somos 

orgulhosos do nosso mister, mas precisamos atuar dentro de uma estrutura 

compatível com as dimensões de um Estado grande e carente, um Estado que 

beira os três milhões de habitantes, onde mais de 80% das ações em trânsito em 

todos os fóruns são de interesse do pobre, enquanto nós, somos em número de 

152 para essa gigantesca capital e todas as Comarcas do Interior. 

Fique deste Editorial uma verdade bem realçada: é através do acesso à justiça, 

que o indivíduo afortunado ou desafortunado, exerce o seu direito de cidadania 

quando ameaçados, tolhidos ou negados, concluindo-se que é o do acesso à 

justiça que se viabilizam os outros direitos. 

A Defensoria Pública precisa nascer como instituição forte, altiva, eficiente, 

descentralizada, fazendo desgrudar do texto constitucional o direito de acesso à 

justiça e dar àquelas palavras vida própria, não permitindo que se façam delas 

letras mortas, inertes, dentro de um livro que poucos leem: A Constituição 

Federal. 

O Defensor Público é um instrumento importante, imprescindível de resgate da 

cidadania. Deem-nos condições e dignidade de Defensores do Povo!
61

 

São imperiosos, portanto, os serviços desempenhados pelos defensores públicos para 

a população pobre que, vale ressaltar, constitui maioria na sociedade brasileira. Não é, entretanto, 

porque é uma instituição voltada para os pobres que ela deve ser esquecida, mas sim, fortalecida, 

de maneira que as pessoas carentes, já, geralmente, tão desiludidas ao verem muitos de seus 

direitos desrespeitados, possam reerguer suas esperanças, juntamente com o crescimento e o 

papel social da defensoria.     
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Em notícia publicada pelo Jornal Diário do Nordeste em 30/11/1994, fez-se também 

uma pequena explicação acerca da importância da atuação do defensor público da União para o 

auxílio às pessoas carentes em suas lides contra órgãos federais, bem como distinguiu-se 

brevemente a diferença entre as Defensorias Estaduais e a da União, in verbis: 

Jurandy Porto avalia que, atualmente, só as pessoas abastadas defendem seus 

direitos perante a Justiça, em âmbito federal. Ele lembra que muitos direitos que 

traduzem o pleno exercício da cidadania não são executados porque a maioria do 

povo não tem como pagar um advogado. Exatamente neste tocante atuará o 

Defensor Público da União, prestando atenção jurídica gratuita a pessoas 

carentes. A Defensoria Pública Geral da União é o correlato da defensoria 

estadual, sendo que sua atuação engloba a cobrança de direitos que só podem ser 

pleiteados junto às instâncias federais, como uma cobrança a uma universidade 

federal, ao INSS e outros.
62

   

 

Jurandy Porto, à época, o mais antigo defensor público do País em atividade, já tendo 

trabalhado por quase 03 (três) décadas na Justiça Militar, destacou que enxergava desigualdades 

de condições no pleito dos direitos entre pobres e ricos, mas que pretendia promover a 

conscientização das classes mais humildes da sociedade, para que elas estivessem capacitadas a 

buscar seus direitos junto às entidades da administração pública federal. Ressaltou ainda que 

desejava que fossem realizados breves concursos públicos para a contratação de defensores 

públicos para atuarem em todo o Brasil, destacando que as principais instâncias de atuação 

seriam a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal Comum, a Justiça Militar da União e a Justiça 

Eleitoral.
63

 

Outro grande acontecimento marcante para a Defensoria Pública da União no Ceará 

(DPU-CE) refere-se ao fato de, em agosto de 2008, ter sido inaugurada uma nova e atual sede, na 

Rua Costa Barros, 1227, Aldeota, em Fortaleza no Ceará, ampliando o atendimento jurídico 

gratuito aos cearenses. E, para a chefa da DPU/CE na época, Carolina Botelho de Deus, “as 

demandas por atendimento jurídico, relacionadas à área previdenciária, estão entre as que mais 

cresceram”.
64

 

Aumentando-se esse quadro de conquistas da Defensoria Pública, foi sancionada a 

Lei n. 132 de 07 de outubro de 2009, organizando o trabalho e aumentando as funções 

institucionais da Defensoria Pública, pelo então presidente da República, Luís Inácio Lula da 
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Silva. Assim, com base em reportagem divulgada pelo Jornal O Povo no referido ano, Lula 

afirmou que “ao fortalecer a defensoria, nós estamos apenas garantindo ao cidadão mais humilde 

o mesmo direito de alguém que pode contratar o mais importante advogado do País”.
65

 

Devido à necessidade de os serviços das defensorias darem prioridade à maioria 

esmagadora da população brasileira mais pobre e vulnerável, o então Presidente da Associação 

Nacional dos Defensores Públicos, André Castro, pronunciou-se na mesma reportagem acima 

relatada acerca da importância de descentralização das defensorias públicas, afirmando que 

“deve-se privilegiar os locais de maior densidade populacional e com os índices mais elevados 

de exclusão social, o que significa levar o defensor público aonde à população mais precisa.”
66

 

Assim, ao permitir a realização de concursos públicos e a nomeação de defensores 

pela própria defensoria, a Lei n. 132/2009 possibilitou, para aumentar a felicidade dos assistidos, 

a abertura de 11 (onze) vagas para a Defensoria Pública da União no Ceará, tanto de níveis 

médio quando de níveis superior, sendo, no total, 311 (trezentas e onze) para todas as 36 (trinta e 

seis) unidades então existentes no País, a serem preenchidas por meio de concurso público, 

distribuídas, no Ceará, da seguinte maneira: 03 (três) para o cargo de agente administrativo, 02 

(duas) para analista técnico administrativo, 01 (uma) para bibliotecário, 01 (uma) para contador, 

01 (uma) para economista, 01 (uma) para sociólogo, 01 (uma) para técnico em assuntos 

educacionais e outra para técnico em comunicação social.
67

 

E, nesse contexto, a Defensoria Publica da União no Ceará sempre priorizou e 

defendeu os mais necessitados, visando o cumprimento do artigo 134 da Constituição Federal, 

que a considera como “uma instituição essencial à função jurisdicional do estado, incumbindo-

lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”, superando vários dos 

entraves historicamente construídos. Assim, a DPU/CE tenta ultrapassar as camadas mais 

carentes da população e alcançar a classe média, e, enquanto isso, a consciência da cidadania vai-

se ampliando e o acesso à justiça tornando-se cada vez mais efetivo.
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4 A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO CEARÁ 

 

Com o objetivo de avaliar a atuação da DPU/CE como instrumento de acesso à 

justiça, desenhou-se uma pesquisa com os assistidos, razão de ser dessa instituição, bem como 

com os agentes responsáveis por todo o trabalho nela desenvolvido, incluindo-se defensores 

federais, assistentes sociais, estagiários, dentre outros.  

Nesses termos, por meio de aplicação de questionários e de conversa com 100 (cem) 

assistidos da DPU/CE, buscou-se, primeiramente, obter um perfil e arrecadar a opinião dessas 

pessoas que são destinatárias dos serviços prestados por toda a equipe que compõe essa 

instituição. Assim, em conversas de durabilidade de, em média, 15 (quinze) minutos, 

desenvolvidas, aleatoriamente, com os assistidos que estavam esperando o instante de seu 

particular atendimento nos guichês do térreo do prédio onde está atualmente instalada a 

DPU/CE, tentou-se obter deles as respostas das perguntas constituintes do referido questionário. 

As conversas para preenchimento do questionário, fundamentalmente constituído por 

questões fechadas, para a elaboração do perfil dessas pessoas e para a aquisição da opinião dos 

assistidos, realizadas durante os meses de novembro e de dezembro de 2012 e de janeiro de 

2013, foram feitas tanto no período matutino quanto no vespertino, a depender do dia, de 

maneira a abranger, simultaneamente, as respostas tanto daqueles que só podem comparecer à 

DPU/CE pela manhã quanto daqueles que lá aparecem apenas durante à tarde. 

Vale salientar ainda que apenas foram coletados dados de assistidos que estavam 

comparecendo à DPU/CE pela segunda vez, no mínimo. Assim, geralmente, somente 

atendimentos de retorno foram considerados
68

, enquanto que os atendimentos iniciais, que 

ocorrem no primeiro comparecimento à DPU/CE para abertura de novo Processo Eletrônico de 

Assistência Jurídica - PAJ -, não foram juntados aos dados constantes neste capítulo. Evitou-se, 

dessa feita, a extração da opinião daqueles que ali estavam pela primeira vez, de forma a obter-se 

respostas e opiniões as mais verdadeiras e próximas da realidade quanto possível.    

As entrevistas com os defensores públicos federais lotados no Ceará, bem como 

com os estagiários e com demais servidores foram aplicadas nos meses de dezembro de 2012 e 

                                                 
68

 A não ser que o assistido tenha, naquele instante da entrevista, comparecido à DPU/CE, para a abertura de novo 

Processo Eletrônico de Assistência Jurídica – PAJ, mas que já tenha sido ou que já esteja sendo assistido pela 

instituição, de maneira a já ter nela comparecido pelo menos uma vez antes do momento da entrevista. 



47 

 

de janeiro de 2013 e compuseram-se de perguntas abertas, de forma a extrair-se diversas e 

variadas opiniões acerca dos pontos abordados.  

As análises dos dados obtidos com a pesquisa acima mencionada constituem o 

fundamento deste capítulo, conforme os tópicos a seguir. 

 

4.1 Agentes da DPU/CE 

 

A DPU/CE funciona por meio do trabalho desenvolvido por uma equipe 

multidisciplinar de profissionais. Assim, nela atuam 14 (quatorze) defensores federais, 06 (seis) 

assistentes sociais, 01 (um) economista, 01 (um) contador e 26 (vinte e seis) pessoas eu 

compõem a Administração, como os técnicos administrativos, analistas, dentre outros. 

Com o fim de traçar-se um perfil quantitativo e qualitativo dos agentes da 

DPU/CE, foi elaborado um estudo de campo nessa instituição, arrecadando-se informações 

relativas à quantidade de servidores e de estagiários, e entrevistando-se alguns deles. 

As informações obtidas estão resumidas nos subtópicos a seguir. 

 

4.1.1 Defensores federais 

 

A DPU/CE possui, atualmente, 14 (quatorze) defensores, sendo 10 (dez) do sexo 

masculino e 04 (quatro) do sexo feminino, sendo cada um deles responsável por um dos ofícios 

existentes nessa instituição.  

Nela, funcionam 04 (quatro) tipos de ofícios quando se considera a matéria, sendo 

eles, Cível, Previdenciário, Criminal e Regional. Dentre esses ofícios, 05 (cinco) são cíveis, 04 

(quatro) são previdenciários, 03 (três) são criminais e 02 são (dois) regionais. 

 

4.1.1.1 Perfil pessoal 

 

No intuito de obter-se uma análise do perfil dos defensores que atuam na 

DPU/CE, 10 (dez) deles foram entrevistados, de maneira que, a partir dos pontos referentes à 

idade e ao sexo, foi elaborado o gráfico que segue: 
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Gráfico 1 – Defensores por sexo e idade 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

De acordo com o exposto, os defensores (as) da DPU/CE são relativamente novos 

(as). O mais velho deles é do sexo masculino e possui 48 (quarenta e oito) anos de idade. Os 

mais novos possuem 29 (vinte e nove) anos de idade, sendo um do sexo masculino e o outro do 

sexo feminino. 

Vale ser ressaltado ainda que 70% dos defensores federais lotados na DPU/CE 

concluíram o Curso de Direito em Universidades Públicas, enquanto que os 30% restantes 

formaram-se em instituições de ensino particulares. 

A maioria deles é cearense, sendo apenas 01 (um) deles natural do Estado do Piauí.     

 

4.1.1.2 Acesso à justiça  

 

Por meio das entrevistas, extraiu-se a opinião de vários defensores (as), acerca de 

importantes matérias e relevantes para o presente trabalho, cujas transcrições encontram-se no 

Anexo A. 

Ocorre que a indagação referente ao que, para eles, seria “acesso à justiça” merece 

ser aqui destacado como forma de, expressamente, correlacionar esse tema, objeto do Capítulo 2, 

com o presente, que trata da DPU/CE.  

Nesses termos, vejam-se três conceitos da mencionada expressão, elaborados por 
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defensores públicos federais lotados na DPU/CE, in verbis: 

É o direito de ter direitos. Justiça é mais do que aquilo que é certo, é mais do que 

cumprimento da Lei. E não se restringe à prestação jurisdicional. No cotidiano 

das pessoas, acesso à justiça deve significar que haverá boas leis e que seus 

aplicadores serão justos, de forma a alcançar a igualdade. Deve  significar, 

sempre que o cidadão se dirigir a um órgão público, seu pleito será analisado de 

forma rápida, transparente e segundo critérios pré-estabelecidos. Ainda que a 

resposta seja negativa, seja dada expressamente, em prazo razoável e de forma 

fundamentada. E que, em última análise, haverá um juiz para apreciar seu 

direito. Neste contexto, o Defensor Público é instrumento de efetivação do 

acesso à justiça tanto na espera judicial, quanto na esfera extrajudicial e, 

principalmente, na educação para a cidadania e para a democracia.
69 

Definir ou conceituar algo costuma ser uma atividade difícil, em especial na 

ciência do Direito. O que sei é que o acesso à justiça não se restringe ao mero 

acesso ao Judiciário. Vai mais além. Antecede o acesso ao Judiciário. É garantir 

às pessoas o acesso ao conhecimento dos seus direitos e deveres e às 

possibilidades e instituições existentes para a resolução de uma demanda.  A 

Defensoria Pública é uma das principais instituições promotoras do acesso à 

justiça e a nossa Lei Complementar n.º 80/94 foi feliz ao dizer, em seu art. 1º, 

que 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, 

assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição 

Federal.”
70

   

 

[...] o termo não pode ser compreendido exclusivamente pela sua literalidade, ou 

seja, pela “porta de entrada do judiciário”. Assim, deve ser assegurado a todos 

um meio de solução de seus conflitos, seja esta solução judicial ou extrajudicial. 

Deve ainda este meio ser acessível a todos de forma igualitária, e os resultados 

produzidos com a solução destes conflitos devem ser individual e socialmente 

justos.
71

     

 

Assim, fazendo-se um paralelo com o que foi discutido no Capítulo 2, constata-se 

que os(as) defensores(as) públicos(as) federais lotados na DPU/CE mostram-se bem conscientes 

acerca da definição de “acesso à justiça”, de maneira que se permite concluir que eles entendem 

a ampla importância do papel da Defensoria Pública e, portanto, de seus cargos de defensores 

públicos, e fazem o possível para a concreta efetivação desse “acesso à justiça”. 

 

4.2 Assistidos 

Nas informações que constituem o perfil pessoal dos assistidos, incluem-se 
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características concernentes à idade, ao sexo, ao estado civil, à profissão, à renda pessoal, dentre 

outras. Com relação à aquisição de suas opiniões, focou-se no que eles pensam sobre a DPU/CE 

e na maneira como eles enxergam o trabalho que nessa instituição é desempenhado, extraindo-se 

também uma nota geral sobre a estrutura, a maneira de funcionamento e a qualidade do 

atendimento da DPU/CE. 

  

4.2.1 Perfil pessoal 

 

O objetivo da elaboração do perfil pessoal dos assistidos entrevistados teve como 

fundamento a obtenção de um panorama das características mais comuns das pessoas que 

buscam os serviços prestados pela DPU/CE. 

 

4.2.1.1 Idade e sexo 

 

A maioria das pessoas assistidas pela DPU/CE possuem entre 41 (quarenta e um) 

e 70 (setenta) anos de idade, segundo dados do Gráfico 2. Como perceptível, de todos os 

entrevistados, 24% possuem entre 41 (quarenta e um) e 50 (cinquenta) anos, 27% entre 51 

(cinquenta e um) e 60 (sessenta) anos e 19% entre 61 (sessenta e um) e 70 (setenta) anos, 

totalizando 70% de pessoas nessa faixa etária. 

Gráfico 2 – Idade dos entrevistados  
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Esse resultado, muito provavelmente, deve-se à grande demanda por atendimentos na 

área previdenciária, envolvendo pedidos relativos a benefícios previdenciários e assistências, 

geralmente necessitados por pessoas que já trabalharam bastante e/ou que são portadoras de 

doenças advindas do avanço da idade, deixando-as, provisória ou permanentemente, 

incapacitadas para o desempenho de suas atividades laborais. 

Além do mais, o estudo da DPU/CE apontou que grande volume dos processos cíveis 

devem-se a problemas com a Caixa Econômica Federal (CEF), geralmente relacionados a 

dívidas ocasionadas com financiamentos de imóveis. Isso pode ser uma das explicações da maior 

porcentagem de assistidos dentro da faixa etária de 41 (quarenta e um) a 70 (setenta) anos de 

idade, em cujas idades a constituição de famílias e os gastos com os filhos e o lar levam ao 

endividamento ou ao questionamento acerca da taxa de juros cobrados por essa empresa pública.  

Verifica-se no Gráfico 3, ainda, que o percentual de mulheres e de homens dentro dessa 

faixa etária comentada no parágrafo anterior é praticamente o mesmo, visto que se constatou um 

porcentagem de 35% de mulheres para 34% de homens. Isso mostra que os problemas que levam 

as mulheres a requerer a assistência jurídica da DPU/CE ocorrem equivalentemente na população 

masculina. 

 

Gráfico 3 – Distribuição dos entrevistados por sexo e idade 
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Nesses termos, a análise do Gráfico 4, que relaciona, tão-somente, a distribuição dos 

sexos dos assistidos componentes do espaço amostral, objeto de tais dados, confirma o 

anteriormente mencionado, apontando pequena diferença quantitativa no público masculino em 

comparação com o feminino.  

 

Gráfico 4 – Sexo dos entrevistados. 

 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

Dessa feita, dos 100 (cem) entrevistados, 48 (quarenta e oito) são do sexo masculino, 

enquanto que o sexo feminino compõe-se de uma parcela apenas um pouco superior, totalizando 

52 (cinquenta e dois) membros.  

Assim, independentemente dos motivos que os levaram a buscar auxílio jurídico da 

DPU/CE, o que se vê é que homens e mulheres estão cientes e desejosos de buscarem seus 

direitos de forma quase que proporcional.  

 

4.2.1.2 Estado civil 

 

 Por meio de questionamentos acerca do estado civil, feitos com os 100 (cem) 

assistidos que fundamentam a análise ora desenvolvida, elaborou-se o gráfico 5, revelando à 
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presente pesquisa, que 41% deles disseram ser casados, enquanto que somente 5% admitiram 

viver em união estável.  

Ressalte-se ainda que uma significativa proporção de 34% afirmou ser solteira, na 

medida em que 10% declarou ser viúva, 5% separada e 5% divorciada. 

 

Gráfico 5 – Estado civil 

 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

4.2.1.3 Profissão 

 

Nesse instante, insta destacar as profissões declaradas pelos assistidos entrevistados, 

conforme o que declara a Tabela 1. Nela estão presentes 36 (trinta e seis) tipos de respostas dadas 
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tão estranhável quando se considera que, conforme visto no subtópico 4.2.1.1, grande parte das 

que procuram auxílio jurídico da DPU/CE possuem mais de 40 (quarenta) anos de idade. 

Vale ser ressaltado ainda que a porcentagem de donas de casa também mostrou-se 

bem significante: 12% das pessoas afirmaram ser donas de casa. A relevância de tal resposta 

aumenta mais ainda quando se ressalta que todas as pessoas que declararam tal profissão eram 

mulheres. Assim, das 52 (cinquenta e duas) pessoas do sexo feminino entrevistadas, conforme o 

Gráfico 3, 12 (doze) são donas de casa, o que comporta um percentual de, aproximadamente, 

23% das mulheres.  

A quantidade de estudantes, 6%, e de motoristas, 5%, também se destaca dentre as 

tantas profissões mencionadas, conforme segue na Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Profissão dos Entrevistados 

Profissão Nº Profissão Nº Profissão Nº 

Desempregado 18 Mecânico 2 Motoqueiro 1 

Aposentado 15 Diarista 2 Auxiliar de cozinha 1 

Dona de casa 12 Churrasqueiro 1 Agricultor (a) 1 

Estudante 6 Operador de 

máquinas 

1 Merendeira 1 

Motorista 5 Trabalhador braçal 1 Plataformista 1 

Autônoma 4 Agente 

administrativo 

1 Turismóloga 1 

Doméstica 3 Pintor 1 Serralheiro 1 

Vigilante 3 Artesã 1 Contino 1 

Costureira 2 Frentista 1 Auxiliar contábil 1 

Bombeiro 2 Arrumador 1 Microempresário 1 

Professora 2 Pedreiro 1 Chefe de construção 1 

Vendedor 2 Estampador 1 Estofador 1 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

4.2.1.4 Cidades e bairros residentes 

 

O Gráfico 6 revela que 84% dos entrevistados residem em Fortaleza, enquanto os 

demais moram em cidades próximas à capital do Ceará, como Maracanaú, Aquiraz, Caucaia, 

Maranguape, etc. 
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Gráfico 6 – Cidades resididas  

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

Nesse contexto, tomando-se como base os 84 (oitenta e quatro) entrevistados que 

afirmaram residir em Fortaleza, estabeleceu-se um desenho dos bairros da capital do Ceará, 

onde, estatisticamente, residem as pessoas assistidas pela DPU/CE. 

Obteve-se, assim, conforme a Tabela 2, 50 (cinquenta) diferentes respostas, 

apontando a diversificação de regiões fortalezenses resididas pelos assistidos da DPU/CE.  

O bairro que obteve maior quantidade de resposta foi o Parque Genibaú, com 05 

(cinco) pessoas tendo afirmado nele constituir sua residência, o que equivale a quase 6% do total 

de entrevistados.  

Os bairros Carlito Pamplona e Messejana ficaram em segundo lugar, com 04 (quatro) 

pessoas em cada um deles morando, e os bairros Passaré, Granja Lisboa e Henrique Jorge 

destacaram-se em terceiro lugar, por, em cada um deles, residir 03 (três) assistidos entrevistados. 

Os demais bairros apareceram na Tabela 2 por terem sido apontados por 02 (duas) ou 

por 01(uma) pessoa. 

O Bairro Aldeota, onde se encontra o prédio da DPU/CE, constitui a residência de 

somente 01 (um) dos assistidos entrevistados, e os bairros limítrofes ou próximos a ele, como o 

Centro e o Papicu, por exemplo, foram citados por pouquíssimos entrevistados, respectivamente, 
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por 1 (um) e 2 (dois) assistidos. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos entrevistados por bairros de Fortaleza 

Bairro Nº Bairro Nº Bairro Nº 

Parque Genibaú 5 Antônio Bezerra 2 Barra do Ceará 1 

Carlito Pamplona 4 Ellery 2 Caça e Pesca 1 

Messejana 4 Parangaba 2 Castelão 1 

Passaré 3 Montese 2 Parque Araxá 1 

Granja Lisboa 3 Vila Velha 2 Conjunto Ceará 1 

Henrique Jorge 3 Jardim das Oliveiras 2 Conjunto Jereissati 1 

João XXIII 2 Planalto Pici 2 Adilson Bezerra 1 

Padre Andrade 2 Jereissati II 1 Bela Vista 1 

Centro 2 Praia do Futuro 1 Jacarecanga 1 

Jereissati I 2 Maraponga 1 Aldeota 1 

Presidente Kennedy 2 José Walter 1 São João do 

Tauape 

1 

Papicu 2 Jardim Iracema 1 Colônia 1 

Bom Jardim 2 Mondubim 1 Centro 1 

Granja Portugal 2 Bom Futuro 1 Parque Santa Rosa 1 

Aerolândia 2 Conjunto Palmeira 1 Siqueira 1 

Jóquei Clube 2 Conjunto Timbó 1 Vicente Pizón 1 

Parque Dois Irmãos 2 Conjunto Industrial 1 
Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE 

 

4.2.1.5 Escolaridade 

 

Do Gráfico 7, aufere-se que, no geral, os assistidos da DPU/CE possuem baixa 

escolaridade. Isso porque, apesar de os entrevistados serem, em sua maioria, pessoas adultas, 

com mais de 30 (trinta) anos de idade, conforme o Gráfico 1, mais de 50% deles não chegaram 

nem a concluir o Ensino Fundamental. 

Além do mais, 8% são analfabetos, proporção superior a 6% daqueles que possuem 

Ensino Superior Incompleto e, principalmente, a 3% daqueles que concluíram o Ensino Superior 

e a 2% dos que são pós-graduados. 

Tais resultados, muito provavelmente, devam-se à baixa renda pessoal e per capita 

do núcleo familiar dos assistidos, como será mais detalhadamente analisada no subtópico 

seguinte, o que os obrigaria a trabalhar, ao invés de dedicarem-se aos estudos. 
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Gráfico 7 - Escolaridade 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE 

 

4.2.1.6 Renda pessoal e renda per capita do grupo familiar 

 

A análise dos dados obtidos na pesquisa da renda pessoal, bem como na da renda per 

capita dos assistidos entrevistados, revelou o quão economicamente vulneráveis eles são. 

Gráfico 8: Renda pessoal em reais 
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Os dados do Gráfico 8 evidenciam que 38 pessoas, número equivalente a 38%, não 

possuem qualquer renda própria. Além do mais, somando-se aos números da primeira coluna, os 

da segunda e os da terceira, chega-se a um total de 86% de pessoas que recebem menos de R$ 

1.000, por mês. 

  

Gráfico 9 – Renda per capita em reais 

Fonte: questionário submetido aos assistidos. 

 

A situação da renda per capita dos componentes do núcleo familiar dos assistidos 

entrevistados é ainda mais lamentável, visto que 89% deles auferem menos de R$ 700,00 

(setecentos reais) mensais, destacando-se, nessa faixa, os 20% que recebem entre R$ 201,00 

(duzentos e um reais) e R$ 300,00 (trezentos reais). 

De acordo com o mencionado no capítulo 3 desta monografia, para fazer jus à 

assistência jurídica da DPU/CE, deve-se auferir, no máximo, uma renda familiar bruta 

correspondente ao valor limite de isenção do Imposto de Renda, segundo o delimitado pela 

Resolução 13/2006 do Conselho Superior da Defensoria Pública da União.  

Embora não se esteja a analisar o gráfico da renda familiar, os Gráficos 8 e 9 bem 

demonstram a necessidade de assistência jurídica gratuita por parte desses entrevistados, de 

maneira que eles, com as rendas destacadas acima, certamente, não teriam condições econômicas 

suficientes para arcar com custas processuais nem com honorários advocatícios sem que lhes 
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fossem comprometidos o sustento próprio e familiar.    

Nesse contexto, vale serem salientados agora os dados destacados no Gráfico 10, em 

que se verifica que 76% das pessoas entrevistas não recebem qualquer benefício do Governo 

Federal. Entretanto, 21% dos entrevistados percebem, mensalmente, renda proveniente do 

Programa Bolsa Família (PBF), o qual consiste em “[...] um programa de transferência direta de 

renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O 

Bolsa Família [...] tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per 

capita [sic] inferior a R$ 70 mensais [...]”
72

. 

 

Gráfico 10 – Benefício governamental 

 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE 

 

4.2.1.7 Área do Processo Eletrônico de Assistência Jurídica (PAJ) 

 

De acordo com o Gráfico 11, 60% dos entrevistados compareceram, no período 

considerado na pesquisa base deste capítulo, à DPU/CE, por motivos ligados a benefícios 

previdenciários ou assistenciais, de maneira que a maior parte dos PAJs instaurados possuem 

competências previdenciárias.  

                                                 
72

 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/>. Acesso em: 31 jan. 2013. 
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 Com o fim de obterem assistência jurídica em causas cíveis, 30% deles lá se dirigiram, 

no período pesquisado, para instaurarem PAJs a serem distribuídos a um dos 04 (quatro) 

defensores dos Ofícios Cíveis. 

Já os PAJs dos Ofícios Criminais, que representaram apenas 5% do resultado, são 

instaurados, geralmente, devido a não constituição de advogados pelos denunciados, seja por 

própria inércia deles, seja por ausência de condições financeiras suficientes para o pagamento de 

honorários advocatícios. 

Apenas 5% dos assistidos conseguiram informar que seus PAJs estavam tramitando em 

meio aos dos Ofícios Regionais, cujos titulares são defensores de 1ª Categoria. Os PAJs da 

competência de Ofícios Regionais são instaurados para o prosseguimento dos trâmites recursais 

dos processos cujos recursos foram interpostos por defensores de 2ª Categoria dos Ofícios 

Previdenciário ou Cível.  

 

Gráfico 11 – Ofício/Área do PAJ 

Fonte: Pesquisa desenvolvida na DPU/CE. 

 

4.2.1.8 Formas de conhecimento acerca da existência da DPU/CE  
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Ocorre que o fortalecimento e a independência delas não são, por si só, suficientes 

para que, verdadeiramente, se atinja esse seu fim maior de promoção de acesso à justiça. É 

necessário que os seus serviços e as suas funções sejam conhecidas por quem deles necessitam e 

fazem jus. 

Foi por esse motivo que se considerou fundamental a interpelação aos assistidos 

acerca da maneira como eles ficaram cientes da existência da DPU/CE, onde a pesquisa 

desenvolveu-se. Os resultados de tal quesito encontra-se organizado no gráfico 12: 

 

Gráfico 12 –Modos de conhecimento acerca da existência da DPU/CE 

 Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 
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Vale ser ressaltado ainda que tal indagação possibilitou também a constatação de que a 

maioria dos assistidos apenas tomaram conhecimento da existência de uma instituição que presta 

serviços jurídicos gratuitos a pessoas que não possuem condições de arcar com os custos 

processuais nem com os honorários advocatícios, que, no caso, é a Defensoria Pública, somente 

quando se depararam com os problemas que os levaram à instauração de seu(s) primeiros PAJ(s) 

na DPU/CE. 

 

4.2.1.9 Assistência anterior de defensor público 

 

Importante se faz frisar ainda que, conforme o gráfico abaixo, a maioria dos 

entrevistados apontaram que nunca tinham sido antes assistidos por nenhuma defensoria, seja ela 

federal ou estadual, o que pode ser mais um ponto a revelar ausência de conhecimento anterior 

da existência dessas instituições públicas. 

 

Gráfico 13 – Assistência anterior em Defensoria 

Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

Como se vê, assim, dos 100 (cem) entrevistados, somente 28 (vinte e oito) já tinham 

antes procurado assistência de um defensor público, seja para a obtenção de um conselho 
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referente a alguma causa jurídica, seja para a propositura de uma ação judicial, etc. 

 

4.2.1.10 Avaliação da DPU/CE pelos assistidos 

 

Ao ser aplicado aos assistidos o quesito em que foi indagada uma nota para a DPU/CE, 

considerando-se todos os seus aspectos, como estrutura, localização, qualidade do atendimento, 

dentre outros, observou-se que eles são, em geral, satisfeitos com o serviço fornecido por toda a 

equipe multidisciplinar que a compõe essa instituição. É o que se percebe do gráfico abaixo: 

 

Gráfico 14 – Nota dada pelos assistidos à DPU/CE 

  Fonte: Pesquisa de campo desenvolvida na DPU/CE. 

 

Assim, 55% dos entrevistados deram nota máxima à DPU/CE, mesmo tendo sido 

ressaltado pela pesquisadora que, para essa avaliação, deveriam ser considerados tanto os 

aspectos positivos quanto os negativos. 

Grande parte dos entrevistados afirmou, entretanto, que não verificavam qualquer 

problema na DPU/CE. Muitos deixaram claro ainda que nem a localização dessa instituição, 

geralmente distante dos bairros nos quais residem, poderia ser vista como um problema, devido 

ao fato de o acesso a ela ser fácil, por conta da grande quantidade de linhas de transportes 
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coletivos que passam em frente ao prédio da DPU/CE
73

  

Insta frisar ainda que as notas baixas que apareceram deve-se, em grande parte das vezes, 

à dificuldade de diferenciação pelo assistido do que é Defensoria Pública e do que é Judiciário. 

Isso porque, nas conversas desenvolvidas com eles, percebeu-se que os motivos das insatisfações 

davam-se, em geral, à demora, como afirmado pelos assistidos. 

Ocorre que essa lentidão, como é sabido, é uma característica intrínseca do sistema 

judiciário brasileiro, de forma a própria Defensoria Pública, em suas assistências judiciárias, é 

apenas mais uma vítima desse grande congestionamento dos juízos e tribunais, e não, como às 

vezes interpretado pelos assistidos, a causa da demora dos trâmites de seus processos. 
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 Localizado à Rua Costa Barros, no Bairro Aldeota, em Fortaleza-CE. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A análise dos dados e das informações coletados no presente trabalho permite o 

fortalecimento da noção de acesso à justiça e da ligação que a Defensoria Pública tem com a 

efetivação concreta e real desse acesso. 

O conjunto das informações constantes nos gráficos e tabelas, obtidas em pesquisa de 

campo realizada na DPU/CE, reafirmam a necessidade das Defensorias Públicas para a 

concretização do acesso à justiça às pessoas carentes. 

Percebe-se, ainda, que a independência dessas instituições, as quais, diversas vezes, 

assistem partes contrárias ao sistema governamental, é imprescindível para que suas funções 

possam ser desempenhadas sem os “empecilhos” postos pelo Governo Federal.  

É, portanto, somente com o fortalecimento e com o aumento do reconhecimento das 

Defensorias Públicas que se poderá efetivar um verdadeiro acesso à justiça. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

III Estudo Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil. Brasília, 2009. 

ALVES, Cleber Francisco. A Estruturação dos Serviços de Assistência Jurídica nos Estados 

Unidos, na França e no Brasil e sua contribuição para garantir a igualdade de todos no 

Acesso à Justiça. 2005. Tese (Doutorado em Teoria do Estado e Direito Constitucional) - 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC, Rio de Janeiro, 2005. Disponível em: 

< http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em 25 nov. 2012. 

ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris Editor, 2008. 

BATISTA, Amanda Marques. A Defensoria Pública e o Acesso Coletivo à Justiça. 2008.  

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2008. 

Disponível em:  <http://www.unicap.br/tede//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=345>. Acesso 

em 10 dez. 2012. 

BRANDÃO, Juliana Ribeiro. Percepções sobre o acesso à justiça: olhares dos usuários da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 2010. Dissertação (Mestrado em Direitos 

Humanos)  - Faculdade de Direto, Universidade de São Paulo, 2010. Disponível em: 

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2140/tde-25082011-142156/pt-br.php>. Acesso em: 

15 out. 2012.  

BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1998, atualizada até a Emenda Constitucional n
o 

71, de 29 de novembro de 

2012. Disponível em  

<http://www.biblioteca.ufc.br/images/stories/arquivos/bibliotecauniversitaria/guia_normalizacao

_ufc_2012.pdf>. Acesso em: 30 out. 2012. 

_______. Lei Complementar n
o
 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública 

da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para a sua organização 

nos Estados, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp80.htm>. Acesso em: 31 out. 2012.  

_______. Lei Complementar nº 132, de 7 de outubro de 2009, que altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e 

da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp132.htm>. Acesso em: 31 out. 2012.   

CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. 

CELSO critica ação do Poder Público com a Defensoria. Diário do Nordeste, Fortaleza, 16 

maio 1998. 

DEFENSORIA da União inaugura nova sede. Diário do Nordeste. Fortaleza, 04 agosto 2008.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20132-2009?OpenDocument


67 

 

DEFENSORIA e Cidadania. O Povo, Fortaleza, 23 maio 1995. 

DEFENSORIAS Públicas e Cidadania. O Povo, Fortaleza, 23 maio 1995. 

DENUNCIADO abandono total das Defensorias Públicas. Diário do Nordeste, Fortaleza, 03 

fev. 1996. 

JURANDY Porto vai tomar posse amanhã como defensor público. Diário do Nordeste. 

Fortaleza, 30 nov. 1994. 

LULA sanciona lei sobre Defensoria Pública. O Povo, Fortaleza, 08 out. 2009. 

SALGADO, Sandra Maria Fontes. Acesso à Justiça e seus princípios estruturantes. 2011. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) – Curso de Mestrado em Ciência Jurídica, 

Universidade Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. Disponível em: < http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em 20 

nov. 2012. 

TABELA do Imposto de Renda 2012 foi corrigida em 4,5%; conheça os limites. G1 Economia, 

São Paulo, 03 fev. 2012. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/imposto-de-

renda/2012/noticia/2012/02/tabela-do-imposto-de-renda-2012-foi-corrigida-em-45-conheca-os-

limites.html >.   Acesso em 29/01/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS A SERVIDORES DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO CEARÁ 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS A DEFENSORES PÚBLICOS DA UNIÃO 

LOTADOS NO CEARÁ 

1.     Qual sua idade e sua naturalidade?  

2.     Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

3.     Está satisfeito (a) com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

4.     Por que o (a) senhor (a) optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

5.     Para o (a) senhor (a), o que é acesso à justiça? 

6.     Em sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o (a) 

senhor (a) qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

7.     O senhor (a) acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

8.     O que o (a) senhor (a) considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um todo ou 

nesta unidade do Ceará, a fim de se  consolidar um efetivo acesso à justiça? 

9.     Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo (a) senhor (a) ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de sua (s) função (ões)? 

10.     Como o (a) senhor (a) enxerga a (in) satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou insatisfação? Por quê? 

11.     Como o (a) senhor (a) avalia a (in) satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

12.     O que o (a) senhor (a) acha da atuação e do papel desempenhado  pelos estagiários? 

13.     Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

14.     Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

15.     Como o (a) senhor (a) avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

16.     Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS A DEMAIS SERVIDORES DA 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO CEARÁ 

1. Por que o (a) senhor (a) optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

2. Para o (a) senhor (a), o que é acesso à justiça? 

3. Em sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

(a) senhor (a) qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

4. O que o (a) senhor (a) considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um todo ou 

nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

5. Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo (a) senhor (a) ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de sua (s) função (ões)? 

6. Como o (a) senhor (a) enxerga a (in) satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

especificamente por sua equipe de trabalho? Perguntar se percebe satisfação ou insatisfação e por 

quê. 

7. Como o (a) senhor (a) avalia a (in) satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS APLICADAS A ESTAGIÁRIOS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO NO CEARÁ 

 

1. Qual seu sexo, sua idade e qual seu atual semestre do curso de Direito? 

2. É estagiário remunerado ou voluntário? 

3. Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

4. O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele ocorre e 

qual a sua opinião acerca do assunto? 

5. Você gosta do estágio neste órgão? O que o levou a optar ou a querer estagiar nesta 

DPU/CE? Há quanto tempo está aqui estagiando? 

6. Por que optou pelo estágio nesta DPU/CE? Qual a importância das atividades 

desempenhadas nesta DPU/CE para a sua formação pessoal? 

7. Pretende posteriormente seguir a carreira de defensor público? Por quê? 
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8. Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, as suas 

qualidades e as suas deficiências? 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO A ASSISTIDOS DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DA UNIÃO NO CEARÁ 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ASSISTIDOS - PERFIL PESSOAL 

1) Qual a sua idade, seu sexo e seu estado civil? 

________________________________________________________________ 

2) Qual a sua ocupação/profissão? 

________________________________________________________________ 

3) Você reside em que cidade e em que bairro? 

________________________________________________________________ 

4) Qual é o seu nível de escolaridade? 

________________________________________________________________ 

5) Qual sua renda pessoal? 

________________________________________________________________ 

6) Qual a renda total de seu núcleo familiar e quantos membros ele possui? 

________________________________________________________________ 

7) Recebe algum (ns) benefício (s) governamental (is) (Bolsa família, Pro-Uni, LOAS, etc)? 

Qual(is)? 

________________________________________________________________ 

8) Qual a área (ofício) de seu processo (PAJ)? 

________________________________________________________________ 

 

OPINIÃO DOS ASSISTIDOS SOBRE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO 

CEARÁ 

 

1) Como você ficou sabendo da atuação desta Defensoria e/ou quem lhe encaminhou até aqui? 

________________________________________________________________ 

2) Como você qualifica a qualidade do atendimento prestado por esta Defensoria Pública da 

União do Ceará – DPU/CE? 

(  ) Ótima    (  ) Boa    (  ) Regular    (  ) Ruim    (  ) Péssima 

3) Como você avalia o tempo de espera para o atendimento? 
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(  ) Ótimo    (  ) Bom    (  ) Regular    (  ) Ruim    (  ) Péssimo 

4) Você já foi assistido por alguma defensoria em outra causa ou problema? 

(   ) Sim     (   ) Não 

5) Você já foi assistido por advogado particular em outra causa ou problema? 

(   ) Sim     (   ) Não 

6) Se você marcou "sim" no quesito anterior, você considera todo o atendimento prestado pela 

DPU compatível com uma assistência jurídica particular? 

(  ) Sim, compatível          (  ) Apenas um pouco compatível   

(  ) Um pouco diferente    (  ) Totalmente diferente 

7) Se pudesse escolher, preferiria a assistência de um advogado particular?  

(   ) Sim     (   ) Não 

8) Qual o motivo da resposta dada ao quesito anterior? 

________________________________________________________________ 

9) Você considera que a atual estrutura e maneira de funcionamento da DPU/CE é apta a 

promover o acesso à justiça a pessoas necessitadas? 

(  ) Sim     (  ) Não  

10) O que você considera como o(s) maior(es) problema(s) enfrentado(s) por este núcleo da 

DPU? 

________________________________________________________________  

11. Que nota, de 01 a 05, você daria ao trabalho desenvolvido por todos os que compõem a 

DPU/CE? 

(  ) 01    (  ) 02    (  ) 03    (  ) 04    (  ) 05 
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ANEXO A - TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 

(P: pesquisadora. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9: defensores. AS: Assistente social. E1, 

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10: estagiários. A: assistido). 

 

Defensor 1 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D1 – Masculino, 31 anos, natural de Floriano – PI. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular?  

D1 – Particular 

 

P - Está satisfeito com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira?  

D1 - Estou muito satisfeito e não pretendo deixar o cargo.  

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública?  

D1 – Pela possibilidade de ajudar as pessoas carentes e pela perspectiva de crescimento 

profissional. 

 

P - Para o senhor, o que é acesso à justiça?  

D1 - O acesso à justiça representa uma oportunidade aos postulantes de terem resolvidas suas 

demandas de forma justa. A participação da Defensoria Pública significa um instrumento de 

grande valia aos cidadãos hipossuficientes, pois a orientação jurídica prévia facilita bastante no 

alcance dos objetivos traçados. Por conseguinte, o acompanhamento de todo o processo judicial 

por um Defensor oportuniza segurança jurídica ao assistido. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça?  

D1 - A mais importante seria a de orientação jurídica, prestando a assistência jurídica prévia, 

evitando-se demandas judiciais. Entretanto, considerando as deficiências do órgão, a atividade 

mais eficaz é a propositura de ações judiciais consubstanciadas nos relatórios médico e social ou 
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parecer da Contadoria. 

 

P - O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica?  

D1 - Assistência jurídica, a qual é mais abrangente, pois a DPU atua no âmbito judicial e 

extrajudicial. 

 

P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça?  

D1 - Criação de cargos para a carreira de apoio, bem como para Defensor Público, valorizando a 

carreira, seja no aspecto remuneratório, como através da autonomia, proporcionado ao Defensor 

Público-Geral Federal um planejamento de desenvolvimento da instituição.  

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções?  

D1 - Ausência de mais servidores para o exercício da atividade fim.  

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou insatisfação? Por que?  

D1 - Tenho percebido satisfação, salvo algumas exceções. Os assistidos demonstram profunda 

gratidão quando ocorre a vitória judicial.  

 

P - Como o senhor avalia a satisfação dos assistidos com o papel desempenhado por toda a 

instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

D1 - Entendo que a DPU vem prestando uma assistência jurídica integral, gratuita e de 

qualidade, pois a existência de uma ótima equipe de estagiários, servidores e Defensores tem 

proporcionado uma grande satisfação aos assistidos, já que a colaboração de todos aperfeiçoa o 

acesso à justiça, eis que a ação é proposta consubstanciada com laudos médicos, sociais, 

pareceres da Contadoria, etc.  

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários?  
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D1 - Os estagiários exercem atividade de suma importância aos Defensores, pois a ausência de 

assessoria exclusiva faz com que aqueles participem de quase todo o processo, representando, 

portanto, um aprendizado interessante aos próprios estagiários e um auxílio essencial para o 

desenvolvimento da atividade fim.  

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo?  

D1 - Apesar de não se poder agir de forma abrupta, a DPU deve buscar seu reconhecimento 

perante o Poder Executivo, destacando os projetos e dialogando em busca de mais 

independência.  

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo?  

D1 - Autonomia; criação de cargos da carreira de apoio, já que foram criados cargos para 

Defensor; organização das Unidades, etc.  

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário?  

D1 - Apesar de existir um pouco de rivalidade em relação ao MP, as instituições têm suas 

atribuições bem definidas e devem desenvolver seus projetos em favor do povo brasileiro. A 

DPU mantém uma ótima relação com o Judiciário, salvo algumas exceções, já que alguns 

Magistrados e Procuradores entendem que estão acima dos Defensores e acabam restringindo 

alguns direitos. A solução é a equiparação em todos os aspectos.  

 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê?  

D1 - Existem algumas divergências quanto à ação civil pública, pois o MP entende que a DPU 

não possui legitimidade. Entretanto, entendo que isso já está superado, pois a lei permite a 

atuação da DPU em demandas coletivas em favor dos hipossuficientes. 

 

Defensora 2 

P – Sexo e naturalidade? 

D2 - Feminino, Fortaleza-CE. 
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P -  Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D2 - Pública (UFC). 

 

P - Está satisfeita com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D2 - Estou satisfeita com a função, não com a estrutura da Instituição, mas não pretendo fazer 

outro concurso. 

 

P - Por que a senhora optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D2 - Porque me sentia fascinada por participar de uma carreira nova em construção e com o 

trabalho. 

 

P - Para a senhora, o que é acesso à justiça? 

D2 - Entendo a Justiça não como Poder Judiciário. Assim ter acesso à Justiça é  exercer de forma 

plena a cidadania,  com respeito à diversidade e garantia de direitos para uma existência digna. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, a 

senhora qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D2 - A atividade extrajudicial de orientação e educação para o exercício pleno dos direitos. 

 

P – A senhora acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D2 - Infelizmente, nossas ações ainda estão muito atreladas ao Judiciário. 

 

P - O que a senhora considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e         

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se  consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D2 - De forma urgente, precisaríamos ter uma carreira de apoio, com mais assessores, o que 

possibilitaria mais tempo para os defensores se dedicarem aos projetos que primam por 

atividades extrajudiciais. Ainda, que houvesse verba para a execução desses projetos e que os 

defensores responsáveis recebessem algum tipo de incentivo de ordem financeira, diminuição de 

carga etc. E claro que tivéssemos mais capacitação, para os defensores e servidores. 
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P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pela senhora ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D2 - Acúmulo de demandas. Os problemas de comunicação interna. A falta de constante 

capacitação. A ausência de uma rotina de atendimento. 

 

P - Como a senhora enxerga a satisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou insatisfação? Por que? 

D2 - A insatisfação maior está ligada ao tratamento dispensado e a eficiência do trabalho. Como 

a equipe não trabalha em conjunto e de forma coerente, o tempo não é otimizado e muitas vezes 

o assistido tem que retornar a unidade várias vezes para entregar documento, assinar declarações, 

etc. Diligências, dúvidas, esclarecimentos  que poderiam ter sido solicitadas e sanadas já no 

primeiro contato com o assistido, se a equipe estivesse capacitada e seguisse uma rotina de 

trabalho. 

 

P - Como a senhora avalia a satisfação dos assistidos com o papel desempenhado por toda a 

instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

D2 - A resposta anterior também serve para o presente quesito. Acrescentaria ainda, a 

insatisfação gerada pelo fato da DPU-CE não atender em todo o Estado e também não atuar na 

esfera trabalhista. 

 

P - O que a senhora acha da atuação e do papel desempenhado  pelos estagiários? 

D2 - Fundamental importância, não apenas porque contribuem de forma imprescindível na 

execução dos atos processuais e no atendimento inicial e de retorno dos assistidos, mas porque 

acredito que o contato desses jovens com a instituição Defensoria Pública (União ou Estadual) 

proporciona uma vivência de humanização que eles carregarão para toda a vida profissional, quer 

optem pela carreira de defensor quer em outros espaços. Assim, serão operários do Direito e da 

Justiça mais solidários e sensíveis com as causas sociais, que tocam as populações mais 

vulneráveis. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D2 - Segundo a Lei Complementar 80/1994, cabe aos Defensores Públicos Federais defender a 
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primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a prevalência e 

efetividade dos direitos humanos (LC 80/94, art. 3º), para isso, nos cabe propor ações judiciais 

contra o Estado, no caso a União Federal, suas fundações, autarquias e empresas, nos cabe 

também propor políticas públicas, apresentar projetos, sugerir pautas de atuação, etc. Portanto, a 

postura da DPU em dado momento deve ser combativa e em outros momentos de parceria com o 

Poder Executivo. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D2 - Fortalecimento e estruturação da instituição, valorização da carreira tanto dos defensores 

como dos servidores. 

 

P - Como a senhora avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D2 - Entendo que há uma desconfiança das carreiras do MP e Magistratura para com a 

DPU.  Há, ainda, infelizmente, desvalorização. A DPU ainda não conseguiu ter reconhecido 

pelas demais  instituições  o lugar que lhe foi reservado pela Constituição Federal de instituição 

essencial á Justiça. 

 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D2 - Parece-me que não há mais dúvida acerca da legitimidade da DPU para propor ação civil 

pública, a exemplo do MP. Ocorre que ainda se discute a necessidade de demonstrar que os 

eventuais beneficiários da ação sejam hipossuficientes. Por outro lado, já há várias decisões 

entendendo que não é necessário que TODOS os beneficiários sejam necessitados para 

caracterizar a legitimada da DPU, basta que se demonstre ou haja  indícios de que parte ou boa 

parte deles possa ser, de fato, composta por pessoas carentes. Bem, apesar de entender que a 

legitimidade é ampla e defender isso, acho que algumas das ações civis públicas propostas pela 

DPU foram equivocadas, na ânsia de ocuparmos lugares, exercermos prerrogativas e funções, 

perdemos tempo e força em determinadas ações, por exemplo, ACP para a suspensão do prazo de 

validade do VI Concurso Público para provimento de cargos de analista e técnico do Ministério 

Público da União (MPU). Mesmo que haja algum candidato hipossuficiente, certamente a sua 

vulnerabilidade não pode ser comparada a de camadas da população como moradores de rua, 
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indígenas, segurados da previdência, usuários do SUS, etc. Assim, entendo que nós defensores 

devemos fazer uma analise mais detida das causas coletivas que serão propostas. Não é porque 

temos legitimidade ativa plena para ACP que vamos propô-las indiscriminadamente. Ainda, sou 

a favor da busca de parcerias com o MPF, quando for possível. 

 

Defensora 3 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D3 - Feminino, 29 anos de idade e sou natural de Sobral/CE. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D3 - Cursei a faculdade de Direito em instituição pública, na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú – UVA, em Sobral/CE. 

 

P - Está satisfeita com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D3 - Quando eu estava estudando para o concurso da DPU eu disse a mim mesma: “se eu passar, 

paro de estudar para concurso”. E foi o que fiz desde o momento que saiu o resultado do 

concurso em 2008. Antes de ser defensora pública federal, eu já era defensora pública estadual 

(período de 08/2006 a 02/2009). A instituição possui um grande déficit humano e estrutural. 

Aliás, dentre as nossas instituições públicas, a Defensoria Pública é a que mais tem sofrido com 

este déficit, mas ainda assim gostava muito da função. Nos últimos meses, porém, por motivos 

pessoais e institucionais, exercer ou não a função de defensor público pelo resto da minha vida 

profissional é algo que tem sido objeto de questionamentos.   

 

P - Por que a senhora optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D3 - Vivemos em um país que possui gigantescas desigualdades sociais. Poder exercer uma 

função que tem o condão de amenizar estas desigualdades, ainda que só no âmbito jurídico, é 

algo que me pareceu ser muito gratificante. 

 

P - Para a senhora, o que é acesso à justiça? 

D3 - Definir ou conceituar algo costuma ser uma atividade difícil, em especial na ciência do 
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Direito. O que sei é que o acesso à justiça não se restringe ao mero acesso ao Judiciário. Vai mais 

além. Antecede o acesso ao Judiciário. É garantir às pessoas o acesso ao conhecimento dos seus 

direitos e deveres e às possibilidades e instituições existentes para a resolução de uma demanda.  

A Defensoria Pública é uma das principais instituições promotoras do acesso à justiça e a nossa 

Lei Complementar n.º 80/94 foi feliz ao dizer, em seu art. 1º, que 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, assim 

considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal” (destaque inserido). 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, a 

senhora qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D3 - Creio que seja a prevista no inciso III do art. 4º da LC n.º 80/94, qual seja, a de “promover a 

difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico”. 

Através dela deixamos as pessoas mais conscientes e evitamos a existência de inúmeras 

demandas judiciais. 

 

P – A senhora acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D3 - Creio que seja uma assistência jurídica. É claro que em razão mesmo das limitações 

humanas e estruturais, a assistência judiciária acaba se tornando a atuação preponderante. O 

Projeto “DPU nas Escolas” é um bom exemplo de assistência jurídica. 

 

P - O que a senhora considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D3 - Melhorar a estrutura humana e material, em especial aumentar o número de defensores. 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pela senhora ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D3 - O pequeno número de defensores existente na DPU/CE (no total somos apenas 14) faz com 
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que cada defensor(a) fique com uma carga pesada de demandas, fazendo com que a assistência 

jurídica muitas vezes não seja célere e integral. E importa registrar que a especialização dos 

Ofícios por matéria, apesar de ser algo vantajoso, tem o inconveniente de fazer com que esta 

carga de demandas seja desigual entre os defensores. Portanto, especificamente no Ofício de que 

sou titular, a maior dificuldade e limitação é a existência de uma elevada demanda, que, como 

dito, é decorrente do déficit de defensores.  

 

P - Como a senhora enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D3 - Trabalhamos para que sempre o(a) assistido(a) fique satisfeito(a) com a assistência jurídica 

prestada, mas as nossas limitações humanas e estruturais fazem com que a insatisfação apareça 

com certa frequência. Esta insatisfação advém, em regra, da falta de celeridade dada ao seu PAJ 

(Processo de Assistência Jurídica), à dificuldade de conversar diretamente com o(a) seu(ua) 

defensor(a), à não atuação da DPU perante a Justiça Trabalhista e perante as Subseções 

Judiciárias, ao não repasse adequado das informações acerca do andamento do seu processo. Esta 

insatisfação é perfeitamente compreensível e justa. Importa registrar, outrossim, que muitas 

pessoas também ficam insatisfeitas com a DPU porque não tiveram o seu pedido de assistência 

jurídica deferido em razão da renda familiar superar o limite de atuação desta instituição. Em 

regra, esta insatisfação é descabida. 

 

P - Como a senhora avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

D3 - Creio que a resposta dada ao questionamento anterior também se adeque à presente questão. 

 

P - O que a senhora acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D3 - O papel desempenhado pelos estagiários é de fundamental importância. Aqui na DPU/CE, 

especificamente, onde o atendimento inicial dos assistidos é realizado pelos estagiários, ainda 

que sob a supervisão de um bacharel em Direito e contando ainda  com a atuação do(a) DPF 

plantonista, o papel desempenhado por eles é ainda mais vital. Saber captar a pretensão dos 

assistidos, que muitas vezes têm dificuldades de se expressarem, e depois relatar devidamente 
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esta pretensão e os fatos que a embasam, permite que a atuação da DPU seja efetiva. Um 

atendimento incompleto ou equivocado pode levar o(a) defensor(a) a incidir em erro, a deixar de 

adotar uma medida urgente que o caso exigia, etc. E, nos gabinetes, a função dos estagiários na 

elaboração de peças jurídicas e ainda no contato com os assistidos também é muito importante. O 

fato dos mesmos estarem na academia, em contato direto com as teses mais modernas que estão 

sendo produzidas no mundo jurídico, e sendo os mesmos detentores do espírito questionador, 

próprio de todo bom estudante, ajuda o(a) defensor(a) na atualização/oxigenação das peças 

jurídicas e, assim, na oferta de uma melhor assistência jurídica. Em geral, a atuação dos 

estagiários na DPU/CE tem sido muito boa, responsável e proveitosa. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D3 - Os membros da DPU têm que se manterem unidos e fortalecerem ainda mais o movimento 

pela defesa da autonomia e promoção da instituição, porquanto o histórico do nosso Poder 

Executivo tem sido o de tolher a nossa instituição (ou de não promover espontaneamente o seu 

desenvolvimento).   

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D3 - O aumento do número de defensores para melhorar a atuação das atuais unidades da DPU e 

para expandir a atuação desta para cidades do interior dos Estados (interiorização da DPU), algo 

que já está em vias de implementação através da recente aprovação pelo Congresso Nacional do 

Projeto de Lei n.º 4367/12 que cria 789 cargos de defensor público federal. Dar continuidade ao 

trabalho para que a Proposta de Emenda à Constituição – PEC n.º 207-2012 seja aprovada. A 

referida proposta garante à Defensoria Pública da União e à Defensoria Pública Distrital 

autonomia funcional e administrativa e permite que tenham iniciativa de suas propostas 

orçamentárias. Reestruturamento da carreira dos defensores. 

 

P - Como a senhora avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D3 - A meu ver, a relação com o Judiciário tem sido boa, e só melhora com o passar do tempo. O 

Judiciário tem cada vez mais reconhecido e respeitado o trabalho realizado pela Defensoria 

Pública. O mesmo ainda não ocorre com o Ministério Público, mas creio que isto é só uma 

questão de tempo.    
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P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa de direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D3 - Sim. No que concerne à defesa dos direitos coletivos e difusos, o MP, fazendo uma 

interpretação restritiva do art. 134 da Constituição Federal, tem defendido que isto não seria 

função da Defensoria Pública, mesmo a LC n.º132/2009, que alterou a redação da LC n.º 80/94, 

tendo expressamente consignado que esta defesa só ocorrerá “quando o resultado da demanda 

puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”. Creio que com o tempo esta divergência 

desaparecerá, passando o MP a enxergar a DPU como mais uma aliada (uma grande aliada) na 

defesa e promoção destes direitos.  

 

Defensora 4 

P – Sexo, idade, naturalidade?  

D4 - Mulher, 35 anos, nascida em Fortaleza. DPF desde 28/08/02 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D4 - Formada em direito pela UFC, em 1999 – agosto. 

 

P - Está satisfeita com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D4 - Satisfeita com a carreira, não pretendo fazer outro concurso, mas, às vezes, me sinto 

esgotada pelo sofrimento dos assistidos. 

 

P - Por que a senhora optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D4 - Retorno social do meu trabalho, aliados a boas condições físicas da instituição, excelente 

ambiente intelectual, trata-se de uma instituição jovem e ainda sem a maior parte dos vícios que 

acometem o serviço público; autonomia funcional dos DPFs e caráter democrático das decisões 

administrativas; estabilidade do serviço público, apesar dos péssimos salários. 

 

P - Para a senhora, o que é acesso à justiça? 

D4 - É o direito de ter direitos. Justiça é mais do que aquilo que é certo, é mais do que 

cumprimento da Lei. E não se restringe à prestação jurisdicional. No cotidiano das pessoas, 
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acesso à justiça deve significar que haverá boas leis e que seus aplicadores serão justos, de forma 

a alcançar a igualdade. Deve  significar, sempre que o cidadão se dirigir a um órgão público, seu 

pleito será analisado de forma rápida, transparente e segundo critérios pre-estabelecidos. Ainda 

que a resposta seja negativa, seja dada expressamente, em prazo razoável e de forma 

fundamentada. E que, em última análise, haverá um juiz para apreciar seu direito. Neste 

contexto,  o Defensor Público é instrumento de efetivação do acesso a justiça tanto na espera 

judicial, quanto na esfera extra-judicial e, principalmente na educação para a cidadania e para a 

democracia. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, a 

senhora qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D4 - Mais importante do que funcionar como “advogado dos pobres” o papel do Defensor 

Público é o de prestar orientação jurídica preventiva e de educar para a cidadania. Tão 

importante quanto garantir ao assistido o direito que ele entende fazer jus é explicar por que a 

Lei não ampara determinada pretensão – “por que sim” e “por que não” não são respostas dignas 

ao cidadão, nem mesmo quando acompanhadas da garantia judicial de um direito. Pessoalmente, 

me realizo profissionalmente através de projetos como DPU na escola, DPU na comunidade e no 

contato direto com os assistidos, em atendimento pessoal para esclarecimentos de dúvidas. É 

direito do cidadão por mais pobre, idoso, doente, analfabeto que seja entender  o curso do 

processo e a influência das decisões processuais na sua vida.  No âmbito judicial, devemos 

lembrar sempre que, embora seja manejado por técnicos, o processo se destina a decidir a vida de 

leigos e não é razoável alijar o personagem central da compreensão do que está acontecendo na 

lide. 

 

P – A senhora acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D4 - A DPU/CE atua efetivamente na prevenção de conflitos e na educação para a cidadania. 

Também adota o atendimento participativo ativo, com paralelismo da atuação judicial e 

extrajudicial, o que significa que, ao mesmo tempo em que propõe as medidas judiciais cabíveis, 

insiste concomitantemente na solução administrativa mais célere e mais barato dos conflitos. A 

unidade do Ceará é reconhecida nacionalmente, no âmbito da DPU, pela excelência do serviço 

médico e do serviço social prestados para as três grandes áreas de atuação: cível, previdenciária e 
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criminal, o que demonstra a prestação de assistência jurídica, conceito muito mais amplo do que 

a mera assistência judiciária. 

 

P - O que a senhora considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se  consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D4 - Precisamos da ampliação dos cargos de defensores, criação de carreiras de servidores de 

apoio técnico e administrativo, interiorização da atuação nas 8 subseções da JFCE, investimentos 

no sistema informatizado de dados – E-Paj. 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pela senhora ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D4 - Hoje, final do ano de 2012, meu maior problema é a lentidão/instabilidade do sistema E-paj, 

aliado ao precário quadro de servidores das carreiras de apoio, especialmente analistas jurídicos. 

Muito útil seria a aquisição de mesas/ cadeiras para a instalação dos compactadores que temos 

fechados na unidade, para que estagiários produzissem de forma mais eficiente. 

 

P - Como a senhora enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D4 - De uma maneira geral, os assistidos parecem satisfeitos com a qualidade técnica do 

atendimento prestado e com a forma respeitosa como são tratados pelo quadro da DPU/Ce. 

Entretanto, é justificada a insatisfação com o reduzido quadro de DPFs, o que acarreta demora na 

tramitação dos PAJs. 

 

P - Como a senhora avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

D4 - Os assistidos, da mesma forma que eu, não se conformam com o reduzido número de DPFs 

e com a impossibilidade de atuação na Justiça do Trabalho e nas subseções da JFCE no interior 

do Estado. Acho humilhante a postura do governo federal para com a população e os 

profissionais. Espero que ninguém se conforme jamais... 
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P - O que a senhora acha da atuação e do papel desempenhado  pelos estagiários? 

D4 - Em primeiro lugar, deixo consignado que tive a felicidade de ser profundamente 

transformada por muitos dos estagiários com quem tive o prazer de trabalhar. A DPU/CE é um 

ambiente rico para a formação dos futuros operadores do direito. Nos últimos 10 anos, tive entre 

45 e 50 estagiários, sendo que diversos se tornaram excelentes advogados, professores 

universitários, promotores, defensores federais, defensores estaduais, juízes, auditores do 

trabalho, delegados e escrivães de polícia, procuradores da fazenda nacional, procuradores 

federais e Advogados da união, sem contar nos cargos municipais, bancos e empresas privadas. 

Chama a minha atenção o fato de que a grande maioria dos estagiários está bem colocado 

profissionalmente. O maior número é dos que se formam pretendendo carreiras públicas – e 

obtêm êxito a médio prazo. Porém, muitos, desde o início, optam por carreiras privadas e estes 

têm rápido sucesso.  O prestígio do processo seletivo aliado à valorização do estágio pelos 

próprios DPFs nos permitem um nível técnico de estagiários muito superior à média nacional 

dentro da DPU. Se, por um lado, os estagiários são muito bons e nos ajudam demais nos 

gabinetes, por outro, os defensores os orientam, estimulam e prestigiam. Nossa principal queixa, 

a evasão para outros estágios, decorre da principal queixa dos estagiários: valor da bolsa paga 

pelo Poder Executivo Federal é inferior a outros órgãos que também oferecem boas 

oportunidades de aprendizado com PGE, PGR e JF. Mas não se enganem, outros podem pagar 

melhor, porém ninguém oferece experiência profissional tão completa. Aqui, o estagiário atende 

ao público por que isto é essencial para que escreva bem as petições iniciais e recursos e vice-

versa. Se tira fotocópia ou escancear documentos é para instruir os próprios processos nos quais 

atua. Vencido o obstáculo da evasão, é preciso ficar atento para dois outros fantasmas: a) a 

imaturidade para tratar de questões tão dramáticas, especialmente no contato direto com o 

público. É preciso que o DPF fique atento ao fato de que, em regra, os estagiários são muito 

jovem e, por mais estudiosos que sejam, não estão preparados para absorver tamanha carga 

emocional decorrente do contato direto e quase diário com os assistido. Algumas coisas  só se 

aprende com o tempo, com a vivência. Maturidade não se ensina, não se empresta e não se copia, 

cada um adquire a sua e no seu tempo peculiar. É papel do DPF, enquanto supervisor, dar suporte 

ao estagiário neste processo. B) a acomodação em relação ao estagio sob a alegativa de 

preparativos para o final de curso OAB/Monografia. Passados os desafios iniciais, o estagiário 

foca suas energias na conclusão do curso de graduação e desvia a atenção do estágio para a 
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monografia de fim de curso e para a prova da OAB que resolve prestar antecipadamente. Neste 

caso, o DPF não pode aceitar a queda da produtividade do gabinete e, principalmente a queda da 

qualidade do estagiário. O desafio é manter o estagiário motivado diariamente e lembrar que, da 

mesma forma que o trabalho do estágio não ultrapassa a carga horária contratual, não se aceita 

que a vida pessoal invada o horário da DPU. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D4 - É preciso sensibilizar a sociedade civil e as autoridades políticas para a máxima de que 

“sem defensoria não há cidadania”. Lutar pela aprovação de emenda constitucional que garanta à 

DPU autonomia financeira e orçamentária nos moldes já conquistados pelas Defensorias 

Estaduais. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D4 - Fortalecer as unidades da DPU já instaladas com aumento do numero de DPFs lotados e dos 

servidores - concurso já! Segurança e rapidez dos sistemas de dados internos. E-PAJ 24 horas  

sem quedas e rapidinho! Interiorização da DPU – para que haja um DPF onde haja um juiz 

federal – e garantia das condições para atuação na Justiça do Trabalho. 

 

P - Como a senhora avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D4 - No Ceará temos excelentes relações com Judiciário e Ministério Público. Nos pautamos 

pelo respeito às instituições, atuação de forma a nunca abrir mão da autonomia e independência 

funcionais da DPU, defesa intransigente dos interesses do assistido e, principalmente, excelência 

técnica da atuação da DPU. 

 

Defensor 5 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D5 - Masculino, 48 anos, São Benedito-CE. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D5 - Particular. 
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P - Está satisfeito com o exercício desta cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D5 - Sim. Não pretendo ingressar em outra carreira. 

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D5 - É uma das carreiras jurídicas previstas constitucionalmente; o concurso saiu logo após 

minha saída da faculdade; o trabalho é bom, pois visa somente ajudar os mais carentes na 

solução de algum problema. 

 

P - Para o senhor, o que é acesso à justiça? 

D5 - É poder submeter uma causa ao crivo do judiciário sem quaisquer embaraços, seja de ordem 

burocrática ou financeira, e obter uma resposta rápida e confiável à pretensão submetida.  

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D5 - A atividade conciliatória é muito importante, mas ainda não está arraigada em nossa prática 

jurídica, mesmo por que depende de outros agentes. Assim, o mais importante é a análise de cada 

caso e a preparação de demandas para serem analisadas pelo judiciário.  

 

P – O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D5 - A assistência é predominantemente jurídica. 

 

P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D5 - É necessário o urgente e substancial aumento do quadro de defensores, bem como de uma 

carreira administrativa de apoio.  

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D5 - A inexistência de quadro próprio de servidores, e de um número de defensores capaz de dar 
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vazão à demanda. 

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D5 - Os ofícios regionais fazem o acompanhamento de recursos nas turmas recursais, e, por 

conseguinte, o contato com o assistido é bem mais restrito. Não obstante, todos que nos 

procuram são bem atendidos e esboçam satisfação.  Ao que percebo, eventual insatisfação está 

mais relacionada à demora no julgamento dos recursos, ou ao julgamento desfavorável à sua 

pretensão. 

 

P - Como o senhor avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

D5 - A maioria é satisfeita com o excelente trabalho realizado pelos colegas defensores. Há, 

porém, alguns que reclamam da demora na análise das demandas, o que só será resolvido com a 

ampliação do quadro de defensores. 

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D5 - Imprescindível! 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D5 - Postura de independência e exigência de estruturação adequada da DPU. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D5 - Aumento do quadro de defensores, servidores e estagiários; política remuneratória 

compatível com a aplicada aos juízes e ministério público; aquisição de mobiliário e 

equipamentos suficientes ao crescente atendimento da demanda.  

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D5 - Relação de respeito, cooperação e total independência. 
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P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D5 - Entendo que a atribuição é concorrente, e ambos podem contribuir e atuar na defesa dos 

direitos coletivos. 

 

Defensor 6 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D6 - Masculino, 37 anos, nascido em Fortaleza/CE. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D6 - Pública (UFC). 

 

P - Está satisfeito com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D6 - Sim. Não. 

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D6 - Inicialmente, por ter a oportunidade de vir a morar em minha cidade natal (Fortaleza), por 

ser um cargo federal. Depois de iniciar as atividades, gostei do exercício das funções. 

 

P - Para o senhor, o que é acesso à justiça? 

D6 - É a oportunidade de ter uma pretensão examinada pelo Poder Judiciário de com zelo e em 

tempo razoável. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D6 - As questões previdenciárias envolvendo pessoas extremamente carentes. 

 

P - O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D6 - Primordialmente, assistência jurídica. 
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P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D6 - Implementar a atuação da DPU na Justiça do Trabalho. 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D6 - Falta de um quadro de servidores próprio e qualificado. 

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D6 - Em geral os assistidos ficam satisfeitos. Acho que falta um canal mais aberto para 

enxergamos as insatisfações dos assistidos, pois estes muitas vezes não se sentem à vontade para 

exprimir essas reclamações. 

 

P - Como o senhor avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará?  

D6 - Vejo em geral duas reclamações básicas: falta de acesso ao defensor e demora no 

andamento do processo. Cabe ao defensor tem um pouco mais de sensibilidade e cobrar um 

pouco mais da Justiça a celeridade. 

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D6 - Não vejo outra instituição em que a função do estagiário seja tão importante. O estagiário 

atua em vários momentos, desde o atendimento inicial e formulação de petições. A bolsa estágio 

deve melhorar para evitar a evasão de bons alunos. Em alguns casos, é preciso dizer também que 

falta compromisso do estagiário, que parece não ter a noção da relevância de cuidar dos 

interesses do assistido. A DPU oferece plenas condições para o aprendizado. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D6 - É preciso ter autonomia. A DPU não tem força política para galgar um papel de destaque no 
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campo das políticas públicas. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D6 - Criar uma carreira de apoio qualificada. Não adianta aumentar o número de defensores se a 

instituição não se estruturar. Efetivar a atuação na Justiça do Trabalho. 

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D6 - Deve existir um relacionamento respeitoso, mas a DPU tem que ser independente. Não se 

pode perder de vista que o foco na DPU é o assistido. Cada instituição tem o seu papel, não 

cabendo subserviência. 

 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D6 - Sim. O Ministério Público está incomodado com a legitimidade da DPU para ajuizar ação 

civil pública. Entende que esse papel é dele (MP). Na verdade, quanto mais se amplia a 

legitimidade para ingresso com demandas coletivas, só quem tem a ganhar é a sociedade, que 

terá uma tutela mais efetiva. O ruim é ficar sem proteção. 

 

Defensor 7 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D7 - Masculino, 29 anos, Fortaleza-CE. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D7 – Particular. 

 

P - Está satisfeito com o exercício desta cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D7 - Muito satisfeito, e entendo que existem excelentes perspectivas para o futuro. 

Eventualmente, com um pouco de vergonha de admitir – pois amo o trabalho na DPU e me 

considero um abençoado por ter tido a honra de ingressar nessa instituição, tendo o sentimento 

de que recebi uma missão de Nossa Senhora –, cogito mudar de carreira por imaginar ter mais 
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estrutura e uma melhor qualidade de vida, pois a DPU exige muito dos defensores para que 

façam um bom trabalho, especialmente no cível/2ª categoria da DPU/CE, pois acompanhamos 

processos complexos num elevado número de varas do início até o final (fase de execução, que 

também é atribuição da 2ª categoria), o que traz sempre muita preocupação e o medo de não 

poder corresponder às expectativas das pessoas que precisam de nós. Mas tudo pode mudar com 

uma melhor estruturação da DPU a partir da sua autonomia. De todo modo, acredito que todas as 

outras carreiras têm suas mazelas e benefícios, assim, quando cogito mudar de carreira apenas o 

faço, pois não quero descartar tal possibilidade e reconhecendo que é muito difícil existir uma 

carreira melhor do que a DPU, já que se outras remuneram melhor, a diferença não é tão grande, 

sendo conferido ao defensor autonomia funcional e uma satisfação pessoal pelo trabalho 

realizado que outras instituições definitivamente não oferecem. Ademais, o fato da DPU ser uma 

carreira nova, foram realizados apenas 4 concursos, existe mais essa satisfação de fazer parte de 

uma construção da história da instituição. 

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D7 - O serviço público despertou o meu interesse por vários motivos. É bem remunerado, os 

servidores são respeitados etc., sendo que, ao me graduar, pretendia ingressar nas carreiras da 

magistratura ou do MP, por terem uma boa estrutura (remuneração) e independência do 

executivo. No entanto, precisava de 3 anos de atividade jurídica após formado para ter condições 

de poder, uma vez sendo aprovado, fazer parte dessas instituições. Mas, antes disso, tive a honra, 

o privilégio e a alegria de ingressar na DPU, que dos concursos que estava apto para assumir, era 

o que mais despertava o meu interesse, pois o trabalho consistia em ajudar as pessoas mais 

humildes, geralmente contra o Poder Público, assegurando-se ao DPF independência no 

exercício das atribuições, inamovibilidade e com a possibilidade de trabalhar com vários ramos 

jurídicos. Considerava – e considero – a DPU o máximo, pois quase sempre estamos tentando 

ajudar um pobre contra uma outra parte mais poderosa, e isso é muito estimulante para mim. A 

carreira da Defensoria do Estado também é maravilhosa (a qual também tive a honra de 

conseguir aprovação), mas muitas vezes trata de questões de pobres contra pobres e algumas 

atuações criminais são bastante difíceis, tendo em conta os tipos de crimes processados na 

Justiça Estadual que podem ser bastante odiosos. Daí minha preferência pela DPU. 
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P - Para o senhor, o que é acesso à justiça? 

D7 - É exercer um direito em face do Estado de obter uma resposta jurisdicional relativa a um 

conflito de interesses, que pode ter por objeto vários bens valiosíssimos, como a vida, a 

liberdade, a moradia, a seguridade social, o patrimônio etc. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D7 - Pessoalmente, não tenho como medir a mais importante, pois sempre será relativo à 

necessidade do nosso assistido que só pode contar conosco. Já atendi uma senhora que entrou 

numa depressão terrível por ter perdido a posse de uma arara. Para ela, a vida estava se 

acabando. Por outro lado, é comum demandas sobre tratamentos de saúde principalmente em 

relação ao câncer, o que literalmente tem por objeto a vida das pessoas. A apreensão das pessoas 

que podem perder as suas casas também chamam muito a atenção. As pessoas que precisam de 

um benefício assistencial ou previdenciário e que não podem trabalhar veem na DPU a salvação 

de suas vidas. Pessoas são presas ilegalmente... Enfim, qualquer atividade pode ter uma 

importância fundamental. Muitas vezes, uma orientação ou simplesmente ouvir um necessitado 

pode ajudá-lo bastante; enviar um ofício pode resolver um problema; uma ação judicial; um 

recurso. Não vejo como apontar uma atividade mais importante, mas sem dúvida, até em mira 

dos valores consagrados na CF/88, as questões que dizem respeito aos direitos mais 

fundamentais poderiam ser elencadas como as mais proeminentes, naturalmente porque o próprio 

acesso à Justiça é uma garantia fundamental. É necessário que a DPU sempre possa cumprir esse 

mister tendo estrutura de defensores, servidores, estagiários e auxiliares. 

 

P - O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D7 - Jurídica, pois se trata de um termo bem mais abrangente que o primeiro. 

 

P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D7 - Aumentar o número de defensores e de auxiliares, eventualmente até se criando um novo 

núcleo, para que possamos assumir nossa atuação na Justiça do Trabalho e a assistência nas 
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outras áreas seja aprimorada, pois muito trabalho para poucas pessoas pode prejudicar a 

qualidade e causar problemas de saúde para o servidor assoberbado. 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D7 - A quantidade de trabalho que impõe, algumas vezes, uma carga horária de serviço ao 

defensor superior ao limite de trabalho estabelecido pela CF/88. Mas, frise-se, não se trata de 

uma constante, mas que também não é incomum que ocorra principalmente em relação aos 

defensores públicos federais mais responsáveis com suas atribuições. É assim, pois não existem 

servidores de apoio para a atividade fim, estando praticamente tudo acumulado ao defensor. 

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D7 - É maravilhoso quando percebemos a satisfação dos assistidos. O meu sentimento de 

realização pessoal aflora quando vejo que consigo corresponder e ajudar uma pessoa, 

principalmente por se tratarem de gente humilde. É como se tivesse conseguindo cumprir o 

ensinamento de Nosso Senhor estampado no Novo Testamento Mateus, Capítulo 20, versículo 20 

e seguintes. O sentimento de insatisfação do assistido pode ocorrer por ele ter um bom direito e 

perdemos a causa; por ele não ter um bom direito e perder a causa; e por ele ter um direito tão 

ruim que arquivamos o PAJ (processo adm. interno da DPU) por inviabilidade. No caso da 1ª 

hipótese, o sentimento de inconformação também é meu, de modo que imagino tudo que possa 

ser feito para tentar reverter a situação. Nas outras hipóteses, pode ocorrer do assistido se chatear, 

mas não ter raiva da DPU, ou estender sua raiva pelo mau direito à DPU, aos defensores e aos 

servidores. Nesse último caso, respeito o sentimento do assistido que muitas vezes age assim por 

ignorância. Entretanto, é legítimo que o assistido alimente, caso queira, as frustrações pelo seu 

infortúnio, mas deve respeitar a DPU e as pessoas que se sacrificam muito para tentar fazer o 

melhor. De minha parte, como sempre procuro fazer o meu melhor, geralmente estou de 

consciência tranquila em qualquer situação. É óbvio que posso errar, como já errei e certamente 

errarei de novo, como todo ser humano, mas no intuito de fazer o melhor e corrigindo os 

eventuais erros. 
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P - Como o senhor avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

D7 - Não tenho dúvida de que o saldo de satisfação é bastante positivo. Com efeito, diferente de 

outros órgãos e até de empresas privadas que prestam serviços mediante remuneração do usuário, 

a pessoa que procura a DPU geralmente é muito bem acolhida e atendida. Sempre que atendo as 

pessoas escuto elogios a todas as pessoas que formam a DPU, desde nossos auxiliares 

terceirizados, estagiários etc. Na minha opinião empírica, acredito que a avaliação seja, pelo 

menos, “ótima”, e o digo sem falsa modéstia em vista das maravilhosas pessoas que fazem a 

DPU. 

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D7 - Essencial, pois sem os estagiários a DPU não poderia desempenhar minimamente suas 

atribuições. Com efeito, são eles que fazem o primeiro atendimento e são o cartão de visitas de 

quem procura a DPU, além do geralmente excelente trabalho intelectual desempenhado por eles 

nas peças de conteúdo jurídico. O mesmo raciocínio se estende aos estagiários das outras áreas. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D7 - Independente. Aplaudir e colaborar com o Executivo quando as medidas ajudem a 

população; e brigar até a última instância quando tais medidas ataquem os direitos do povo. Daí 

a necessidade da autonomia da DPU, pois nós existimos para servir aos pobres, e não aos 

gestores do Executivo ou de qualquer Poder. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D7 - Autonomia, assumir a atuação trabalhista e interiorizar, tudo com a devida estruturação de 

defensores, servidores e auxiliares. 

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D7 - Geralmente é muito boa, cada um cumprindo o seu papel conforme determinado pela 

CF/88. Pode ocorrer de existir um membro do MP, do Judiciário ou da DPU, arrogante e 

agressivo que utilize o cargo que ocupa sem respeitar as outras instituições, mas, felizmente, tais 
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casos são exceções. 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D7 - Há setor do MP que entende que as Defensorias em nenhuma hipótese poderiam tutelar 

direitos coletivos por ação civil público; noutro caso, poderia se presentes os interesses de 

pessoas necessitadas. Por sua vez, existe entendimento de parte da Defensoria que a tutela 

coletiva deveria se dar em qualquer hipótese. Na minha opinião, sempre que a tutela coletiva 

pude beneficiar, de qualquer modo, uma pessoa necessitada, haverá legitimação da Defensoria. 

Com efeito, a tutela coletiva é apenas um instrumento para se cumprir uma finalidade 

constitucional. Assim, ao contrário do que entende determinado setor do MP, não é 

inconstitucional que a Defensoria maneje a ação coletiva, pois com ela poderá cumprir suas 

atribuições com eficiência. Realmente, até entes públicos e associações podem manejar o 

instrumento processual, de maneira que se apresenta recalcada a objeção em relação à 

Defensoria. Por outro lado, entendo que a atuação da DPU em tal área não seria irrestrita, mas 

vinculada ao interesse de pessoa necessitada, pois a atuação típica da Defensoria conforme sua 

gênese constitucional é tutelar o direito dos pobres. 

 

Defensor 8 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D8 – Masculino. 37 anos. Nascido em Acopiara/CE. 

 

P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D8 - Pública – Universidade Federal do Ceará. 

 

P - Está satisfeito com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D8 - Sim. No momento não. 

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D8 - Em primeiro lugar, certamente, pela segurança oferecida pelo serviço publico (estabilidade, 

remuneração razoável, etc). Em segundo, pela natureza do serviço que é prestado. Na minha 
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opinião, das funções públicas essenciais à justiça, a atividade mais gratificante é a desempenhada 

pela defensoria pública. 

 

P - Para o senhor, o que é acesso à justiça? 

D8 - Conforme escólio dos mestres M. Cappelletti e B. Garth, acesso à justiça é um tema 

“reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do 

sistema jurídico, o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 

seus litígios sob os auspícios do estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 

todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individualmente e socialmente justos” 

(Cappelletti, Mauro e Garth, Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet, Porto 

Alegre: Sérgio Antonio editor, 1988, p. 8). Como se percebe, o termo não pode ser compreendido 

exclusivamente pela sua literalidade, ou seja, pela “porta de entrada do judiciário”. Assim, deve 

ser assegurado a todos um meio de solução de seus conflitos, seja esta solução judicial ou 

extrajudicial. Deve ainda este meio ser acessível a todos de forma igualitária e os resultados 

produzidos com a solução destes conflitos devem ser individual e socialmente justos. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D8 - Embora concorde que devam ser estimulados outros meios de solução de conflito, não 

posso negar que a representação judicial dos hipossuficientes ainda seja a atividade mais 

importante desempenhada pela defensoria. 

 

P - O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D8 - Conforme resposta anterior, a atividade principal da DPU/CE é desenvolvida na esfera 

judicial, ou seja, representando os assistidos nos processos nos quais eles sejam partes, quer na 

condição de autor, ou réu. Entretanto, outras atividades são desenvolvidas fora do ambiente 

judicial. Como exemplo citaria os programas “DPU na escola”, “DPU na comunidade”, 

“regularização fundiária”, participação no conselho penitenciário, etc. 

 

P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 
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todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D8 - Sem dúvida a concessão de autonomia administrativa e financeira. 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 

D8 - Por ser um defensor de primeira categoria, atuando basicamente na turma recursal, não 

posso reclamar da minha estrutura atual. Todavia, com os cargos de defensor que foram 

recentemente criados, certamente haverá a interiorização da DPU e atuação na justiça do 

trabalho, o que certamente irá aumentar a demanda de trabalho. Logo, uma carreira de apoio 

seria muito bem vinda. 

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D8 - Certamente a maioria dos assistidos fica satisfeita com o nosso trabalho, até porque 

buscamos atendê-los cordial e pessoalmente sempre que solicitado. A maior reclamação fica por 

conta da morosidade do judiciário, o que, certamente, não pode ser atribuída à DPU. 

 

P - Como o senhor avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

D8 - Além da questão da morosidade já mencionada, só consigo vislumbrar insatisfação dos 

assistidos quando os mesmos têm a assistência indeferida, principalmente em razão da renda, da 

matéria ou da sede de jurisdição. Assim, de maneira geral, acho que os assistidos atendidos estão 

satisfeitos com a atividade desempenhada pela DPU, mesmo aqueles que têm sua pretensão 

negada pelo judiciário. 

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D8 - Essencial para o funcionamento da DPU. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D8 - A DPU e seus membros devem ser formadores de opinião, quer pela sua capacidade 
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jurídico-intelectual, quer pelo contato direto com os problemas enfrentados pelos cidadãos 

carentes. Assim deve atuar proativamente para criação de políticas públicas que visem minimizar 

o sofrimento dessa população. Neste sentido, podemos citar como exemplo o programa de 

combate ao escalpelamento desenvolvido pela defensora Luciente Estrada na região Norte, que 

depois de ganhar o premio Inovare, passou a ser tratado como programa de governo. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D8 - Devemos lutar de forma incessante para conseguir autonomia administrativa e financeira, 

que já foi concedida às DPE’s. Com isso seria bem mais fácil conseguir interiorizar a DPU e 

expandir a atuação para justiça do trabalho. Além disso, deve-se buscar a criação de uma carreira 

de apoio e cada vez mais estimular a solução extrajudical dos conflitos. 

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D8 - Pelo menos aqui no Ceará, pelo que sei, a relação da DPU tem sido boa tanto com o MP 

quanto com o judiciário. 

 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D8 - Certamente que há, especialmente por parte do MP. Não vou dizer que não exista defensor 

“querendo aparecer”, mais a maior divergência é oriunda da briga inexplicável do MP pela 

exclusividade da legitimidade para propor ações coletivas. Na verdade, por se tratar de defesa de 

direitos de toda coletividade, quanto mais legitimado ativo melhor. 

A este respeito, a Lei Complementar 80/94 estabelece claramente que são funções institucionais 

da defensoria pública, dentre outras, promover ação civil pública e todas as espécies de ações 

capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos 

quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes (art. 4º, VII). 

 

Defensor 9 

P - Sexo, idade, naturalidade? 

D9 - Masculino, 31, Fortaleza. 
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P - Cursou a faculdade de Direito em instituição pública ou particular? 

D9 – Pública. 

 

P - Está satisfeito com o exercício deste cargo de defensor público federal? Pretende 

ingressar em outra carreira? 

D9 - Estou satisfeito. 

 

P - Por que o senhor optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

D9 - Pela atividade em si, de ajuda dos necessitados. 

 

P - Para o senhor, o que é acesso à justiça? 

D9 - Propiciar ao cidadão meios efetivos e não aparentes de se buscar a tutela jurisdicional em 

caso de violações aos seus direitos. 

 

P - Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, o 

senhor qualificaria como a mais importante para promover o acesso à justiça? 

D9 - As demandas judicias propriamente ditas, em especial as demandas coletivas. 

 

P - O senhor acha que esta DPU/CE presta uma assistência judiciária ou jurídica? 

D9 - Sim. A DPU presta uma boa assistência jurídica aos cidadãos que a procuram. 

 

P - O que o senhor considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União como um 

todo ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à justiça? 

D9 - A principal questão é estrutural. Autonomia da Defensoria Pública é essencial. Atrelado a 

isto, a criação de uma carreira de apoio bem como a contratação de mais defensores públicos, 

para que se possa atuar em todas as áreas previstas em nossa competência (em especial a 

trabalhista). 

 

P - Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pelo senhor ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvido de suas funções? 
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D9 - Quantidade de processos, aliada à falta de estrutura organizacional, visto que não há carreira 

de apoio diretamente ligada ao gabinete, dependendo do apoio de estagiários, que possuem uma 

grande rotatividade. 

 

P - Como o senhor enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? Percebe satisfação ou 

insatisfação? Por quê? 

D9 - Percebo satisfação. Ao menos nos contatos diretos mantidos com os assistidos, os mesmos 

mostram satisfação, não tendo este defensor recebido reclamações não esporádicas e justificadas 

das atuações realizadas. 

 

P - Como o senhor avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

D9 - Creio que, no geral, há satisfação com a atuação. Entretanto, em face da estrutura precária, 

algumas vezes o serviço não é prestado com a excelência necessária. 

 

P - O que o senhor acha da atuação e do papel desempenhado pelos estagiários? 

D9 - Os estagiários cumprem papel essencial na atuação da defensoria, principalmente nesta fase 

atual de desestruturação e de falta de carreira de apoio, auxiliando diretamente o defensor 

público na elaboração de minutas de peças, bem como no atendimento ao público. 

 

P - Qual deve ser a postura da DPU em face das iniciativas e políticas do Executivo? 

D9 - A Defensoria deve participar diretamente das políticas públicas do executivo, como modo 

de preservar, antes mesmo da necessidade de qualquer demanda judicial, os direitos das pessoas 

hipossuficientes. Este é, aliás, um dos papéis trazidos à Defensoria Pública pela LC 132/09, 

prevendo não só a atuação judicial, mas também a extrajudicial, na defesa das pessoas que dela 

necessitam. 

 

P - Quais devem ser as prioridades da DPU para o futuro próximo? 

D9 - Que seja dada à Defensoria a autonomia funcional, financeira e administrativa. 

Estruturação, com a criação de carreira de apoio e contratação de mais defensores, bem como 
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interiorização das unidades. Todas estas garantias refletirão num melhor atendimento ao cidadão 

hipossuficiente. 

 

P - Como o senhor avalia a relação da DPU com o MP? E com o judiciário? 

D9 - A relação com o Poder Judiciário é boa, tendo a DPU alcançado certo prestígio junto àquele 

órgão, salvo raras exceções. Com o Ministério Público, a relação tem melhorado ao longo dos 

anos, mas ainda com entraves no relacionamento, em especial em função do aumento de 

atribuições da DPU (por exemplo, para ajuizar ações coletivas), que, na visão de alguns 

membros do MP, pode diminuir o respaldo da instituição ministério público. Trata-se na verdade 

de uma posição de preservação do interesse institucional. Visam defender a instituição Ministério 

Público que se sente ameaçada com o compartilhamento de atribuições que antes eram somente 

de sua alçada. Entretanto, esquecem que a maior legitimidade para defesa dos interesses dos 

cidadãos, apenas traz benefícios para os mesmos. 

 

P - Existe hoje alguma divergência quanto à divisão de atribuições na defesa se direitos 

coletivos entre a DPU e o MP? Caso sim, quais e por quê? 

D9 - Já respondido no item anterior. Em que pese tal divergência, o judiciário tem reconhecido a 

legitimidade de atuação da DPU nas demandas coletivas. 

 

Assistente Social 

P – Por que a senhora optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

AS - Trabalhar na Defensoria talvez seja o desejo de muitos profissionais da área das ciências 

humanas e sociais, por se tratar de uma instituição que tem o propósito de resgatar a cidadania 

efetivamente, ao defender os direitos daqueles que não dispõem de meios próprios para exercê-

los. Ao longo de minha atuação profissional sempre intentei trabalhar o Serviço Social na 

perspectiva de defesa e ampliação dos direitos sociais, portanto, integrar uma equipe no sócio 

jurídico, em um espaço público de garantia de direitos com a possibilidade de intervenção 

profissional desvendar a Questão Social na vida dos sujeitos assistidos pela Instituição, na busca 

de estratégias de enfrentamento dos processos de desigualdade social presente no cotidiano, 

justifica a opção pelo trabalho na DPU. 
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P – Para a senhora, o que é o acesso à justiça? 

AS - Acesso à justiça é um direito constitucional, essencial a todas as pessoas para apreciação de 

questões de direito, no sentido de promoção da melhoria das condições de vida desses sujeitos. 

É, portanto, um meio de inserção social por possibilitar aos cidadãos pleitear direitos no sistema 

de proteção social e de cidadania para redução das desigualdades. 

 

P – Na sua opinião, qual atividade, dentre as prestadas pela Defensoria Pública da União, a 

senhora qualificaria como a mias importante para promover o acesso à justiça? 

AS - As atividades realizadas pela DPU objetivam a promoção do ser humano e sua inclusão 

social, assim, ao promover o acesso à justiça, são importantes igualmente na Instituição todas as 

áreas, independente de suas especificidades, pois em prol do mesmo bem comum. 

 

P – O que a senhora considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou funcionamento da Defensoria Pública da União como um todo 

ou nesta unidade do Ceará, a fim de se consolidar um efetivo acesso à Justiça? 

AS - A DPU já atingiu sua maioridade legal, mas luta ainda por autonomia financeira e para 

melhor se estruturar e desempenhar suas atribuições e cumprir sua missão de “garantir aos 

necessitados o conhecimento e a defesa de seus direitos”. Sabe-se que o funcionamento da DPU 

no Ceará tem posição de destaque no cenário nacional, visto que em alguns outros Estados a 

Instituição foi implantada, mas carece de recursos diversos para aprimorar sua atuação. Contudo, 

ainda que tenha considerável visibilidade e repercussão, o trabalho desta unidade da DPU muito 

pode se expandir com a execução dos projetos estratégicos institucionais, com a ampliação da 

atuação para o interior do Estado, com a estruturação do plano de cargos e salários dos servidores 

e consequente aumento de profissionais para melhor atuação da demanda. 

 

P – Qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pela senhora ou por sua equipe de 

trabalho no desenvolvimento de suas funções? 

AS - O Serviço Social na unidade da DPU/CE tem recebido atenção especial por parte dos 

gestores, de modo que a equipe sente-se motivada e desenvolve com qualidade seu trabalho em 

projetos e junto aos assistidos e no suporte aos Defensores, que demandam as Perícias sociais 

para melhor compreensão da Questão Social que permeia cada indivíduo que busca esta 
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Instituição, sendo relevante, portanto, para a defesa e ainda em muitos casos, para subsidiar os 

magistrados em suas decisões. Entretanto, na perspectiva de melhoria constante, limitações 

podem ser ressaltadas, que podem melhorar a atuação e referem-se principalmente à estrutura 

física, a insuficiência de mobiliários para acondicionar documentos sigilosos dos assistidos, e, a 

falta de transporte exclusivo para as visitas domiciliares e institucionais, inerentes e necessárias à 

realização do trabalho. 

 

P – Como a senhora enxerga a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? 

AS - A intervenção do Serviço Social na DPU/CE tem sido ressaltada de forma positiva pelos 

assistidos, que se mostram satisfeitos e sentem-se especiais ao verem a forma como suas 

demandas específicas são tratadas pela Instituição, inclusive ao receberem profissionais, 

assistentes sociais, em suas moradias para realização de estudos sociais no sentido de melhor 

compreensão, reflexão de estratégias e entendimento da complexidade real desses sujeitos de 

direitos. Desse modo, cada vez mais frequentes são os encaminhamentos demandados ao Serviço 

Social pelos Defensores Públicos Federais da unidade, que não raro destacam a importância do 

trabalho da equipe e ressaltam os diversos casos em que essa atuação possibilita maior 

compreensão das condições dos assistidos para melhor julgamento por parte dos magistrados. 

 

P – Como a senhora avalia a satisfação ou insatisfação dos assistidos com o papel 

desempenhado por toda a instituição Defensoria Pública da União do Ceará? 

AS - É visível a satisfação dos assistidos que se utilizam dos serviços prestados pela DPU/CE e 

que retornam para reconhecer e elogiar a atuação da Instituição. Tal visibilidade da DPU/CE 

também pode ser notada dentre outros meios pelo espaço ocupado na mídia, pela ampliação e 

aumento progressivo da demanda de atendimento, pela estatística de soluções judiciais 

favoráveis aos assistidos, mostrando que a Instituição está na direção certa e cumprindo a 

contento o seu papel com a visão estabelecida de “defender os direitos de todos que necessitem, 

onde quer que se encontrem, firmando-se como instrumento de transformação social e referência 

mundial em prestação de assistência jurídica gratuita”. 

 

Comunicação Social 
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P - Por que a senhora optou por trabalhar na Defensoria Pública? 

CS - Bom, eu já tava fazendo concursos pra minha área de comunicação e quando eu vi o da 

Defensoria eu achei que fosse uma instituição boa, que é um prazer pra gente, trabalhar também, 

e me fazer realizar o sonho de ser servidora pública. 

 

P - Pra senhora, o que é acesso à Justiça? 

CS - Olha, antes de entrar na Defensoria eu nunca tinha pensado sobre isso não. Mas aqui na 

Defensoria eu vejo o quanto que a gente precisa da Justiça e o quanto a gente não conhece nada. 

Então, eu acho que o acesso à Justiça é você conhecer os direitos que você tem e ter alguém pra, 

pra te ajudar nisso. Pra te ajudar a levar no caminho certo. Pra, pra te ajudar com o defensor. 

Indo até, né, a um, a uma audiência. Ajudar como os outros setores fazem aqui, uma divulgação, 

ou ajudando num, num cálculo. Assim, eu acho que o acesso à Justiça é todo esse processo que tá 

em, em torno de quem não tem ideia de que, de que exista a Justiça. 

 

P - É, na sua opinião qual a atividade tem se manifestado nessa Defensoria Pública da 

União, a senhora qualificaria como a mais importante para promover esse acesso à Justiça? 

CS - Eu acho que é a educação em direitos, né. Que é explicar pro povo os direitos que eles tem. 

Porque eu acho que a quantidade de gente que vem até a Defensoria é muito menor do que, que a 

quantidade de gente que precisaria dela. Então eu acho que é assim, educar, se mostrar, se tentar 

explicar pro povo todos os direitos que eles tem, eu acho que é uma das mais importantes. 

 

P - O que a senhora considera ser de mais urgente e importante para ser melhorado e 

aprimorado na estrutura ou no funcionamento da Defensoria Pública da União? É, como 

um todo, ou dessa unidade no Ceará afim de se consolidar esse acesso à Justiça? 

CS - Eu acho que teriam que ter mais profissionais de diversas áreas. Tanto mais defensores, 

como mais profissionais que pudessem se dedicar a outras atividades do meio, também, que seria 

de, de divulgar a instituição, de mostrar que a instituição existe. Pra que cada profissional possa 

fazer sua, a sua parte sem que é, por exemplo aqui, quando acontece de um defensor ter que falar 

na, numa televisão, né. É super importante pra as pessoas conhecerem o que é a Defensoria, mas 

ele acaba deixando de, de ter que fazer uma parte do seu trabalho pra, pra poder ir. Os dois 

trabalhos são igualmente importantes. Mas assim, o ideal seria que tivesse mais gente, onde uma 
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pessoa pudesse se dedicar institucionalmente e a outra mais no, no trabalho do dia a dia. Então 

eu acho que o que falta é gente na, na Defensoria. 

 

P - É, e qual a maior dificuldade ou limitação encontrada pela senhora ou por toda sua 

equipe de trabalho no desenvolvimento de suas funções no dia a dia? 

CS - Eu acho que é a falta de estrutura de, tem tanta falta de estrutura, é, de dinheiro, de, de 

equipamentos também, né. Por tudo. Por não ter autonomia. Porque quando a gente tá precisando 

pedir pra gente trabalhar com tudo a, a custo zero. E a falta de gente, assim. A, a própria 

comunicação, uma pessoa só. Então a gente não tem a equipe pra poder trocar ideias, é, pra 

poder fazer a instituição entender o, a importância da comunicação, assim. A gente tem 

defensores que já, já tão super alinhados com a, com a ideia da comunicação, ter uma 

importância. E outros que ainda não conhecem tanto. Então eu acho que assim, quanto mais 

gente, quanto mais estrutura puder pra mostrar isso. Mostrar que faz parte do trabalho, mostrar 

que é pra, pra sociedade, seria mais fácil. Então acho que falta estrutura pessoal e estrutura 

financeira também [risos]. 

 

P - É, como é que a senhora enxerga a satisfação, ou a insatisfação, dos assistidos com o 

papel desempenhado especificamente por sua equipe de trabalho? 

CS - Eu acho que meio complicado de, de ver exatamente o que o assistido pensa assim. Eu já 

tive boas experiências da gente, é, participar de um programa de televisão e no, no dia seguinte 

ter várias pessoas aqui dizendo: “Ah, eu não conhecia a, a Defensoria. E, e eu fiquei conhecendo 

pelo programa.” Então assim, é isso que eu consigo ver de, de diretamente do assistido, assim. 

Mas eu não sei se ele tem uma noção do que, do que a comunicação faz pra ele, mas não vejo 

essa, não sei se ele vê essa ligação direta, assim. Eu não consigo pensar no assistido em si. 

 

P - Qual seria então a satisfação ou a insatisfação dos assistidos com o papel desempenhado 

por toda a instituição da Defensoria Pública da União no Ceará? 

CS - Assim, a gente pergunta muito pros assistidos o que que eles acham da Defensoria. E 

sempre, é, são sempre elogios, assim. O que eu acho que, que pode se reclamar de queixa por ele 

não entender o papel de cada um na Justiça. O que a gente vê muito é, reclamando: -Ah, porque 

não deu certo! Mas não deu certo não foi porque a Defensoria não fez. Não deu certo porque 
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toda estrutura é, é, cada um tem sua, sua parte, né. Não sabe o que, que é o papel de cada um. É, 

ou então assim, não dá pra atender todo mundo na hora, né. O que, de novo, falta gente. Então 

tem que entrar na, na fila. O que eu vejo, assim, o que a Defensoria faz o que, o que pode fazer. E 

eu vejo que os assistidos reconhecem isso, em sua maioria. 

 

P - Tem alguma coisa importante sobre a comunicação social, ou alguma questão que não 

que é abordada aqui, que você acha importante? 

CS - Não. O que eu acho o que é mais legal é isso de falar que a, a comunicação cada vez tá 

sendo vista pra ela, pela instituição, e precisa mais, como também o trabalho dela, assim. É uma 

coisa que a gente faz para os assistidos, né. Porque, eles ficarem conhecendo, saberem tudo que a 

Defensoria faz pra fazer mais gente vir, é, até a instituição também. A imprensa, a comunicação 

em si, ela tem esse papel de levar a instituição até às pessoas. Acho que é isso o mais importante 

a falar. 

 

Estagiária 1 

P - O que você acha do treinamento inicial obtido para estágio nessa Defensoria? Ele 

ocorre? Como ele ocorre? Qual a sua opinião acerca do assunto? 

E1 - Eu não tive nenhum treinamento. Acredito que não exista esse treinamento, pelo menos na 

prática. E eu acho ruim, acho que deveria ter, até porque a gente é estagiário, mas a gente tem um 

período muito importante aqui [...] Enfim, a gente tem que ter um preparo maior, e muitas vezes 

a gente está totalmente despreparado para fazer essa função. 

 

P - Você gosta do estágio neste órgão? 

E1 - Gosto. Acho muito bom. Eu acho que você aprende muito, a experiência é muito, muito 

relevante mesmo. 

 

P - O que a levou a optar ou a querer estagiar nesta Defensoria? 

E1 - Na verdade, eu sempre gostei de Defensoria. Eu sempre quis, assim, perseguir essa 

profissão mesmo: defensor. Então, a oportunidade da prática é extremamente essencial, porque é 

exatamente o que eu queria fazer. 
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P - Faz quanto tempo que você está estagiando aqui? 

E1 - Estou estagiando há um ano. Vai fazer um ano agora, daqui a alguns dias. 

 

P - Qual a importância das atividades desempenhadas nessa Defensoria Pública, que você 

desempenha aqui diariamente, para sua formação pessoal e profissional? 

E1- Eu acho que lidar com os assistidos engrandece muito: pra você ser mais humilde; saber 

conversar com pessoas que não tem o mesmo nível de instrução que você tem, como também a 

questão da solidariedade; você, a empatia mesmo, pelo problema dos outros, você conseguir 

trabalhar isso em você e procurar defender da melhor forma possível, fazer uma petição bem 

elaborada e tudo. O lado profissional, com certeza, foi muito importante, justamente pela questão 

de você treinar bastante petição, você vê muitas leis diferentes, que você talvez nunca fosse ver 

na faculdade. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? 

E1 - Pretendo. Tenho interesse. É uma profissão muito boa. Acho que eu tenho, assim, eu 

acredito que eu tenho um perfil que daria certo. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social dessa instituição? Assim, 

falando das suas qualidades e das deficiências que ainda existem. 

E1 - Eu acho que a demanda ainda é muito grande para a pequena quantidade de servidores. Eu 

acho que a importância é gritante, na questão de você dar o acesso à justiça pros outros que não 

teriam condições. Eu acredito que deveria haver mais condições para essa defensoria poder atuar. 

Tanto na questão da própria autonomia, como também de contratar mais funcionários, ter mais 

defensores, que a demanda é muito grande. 

 

Estagiário 2 

P - O que você acha do treinamento inicial obtido para estagiar nessa Defensoria? 

E2 - Bem, a gente tem que contar muito com a ajuda dos outros estagiários, dos estagiários mais 

antigos. Que treinamento mesmo, de lidar com os programas [...] A gente tem ajuda dos 

defensores, mas principalmente dos outros estagiários, que também ajudam a gente. A gente cria 

esse vínculo de amizade. É muito importante. É bom, muito bom. 
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P - Então você gosta do estágio nesse órgão? 

E2 - Eu gosto. Você aprende muito. A gente vê muita teoria na academia, na faculdade, na 

universidade, mas aqui a gente tem a prática. A gente consegue ver a realidade em si, não só nos 

livros, mas lidando com as pessoas, analisando os fatos, fazendo o aspecto.  

 

P - Certo. O que o levou a optar, a querer, estagiar aqui na Defensoria? 

E2 - Bem, eu vou ser sincero. Eu não pensei desde o começo: “Eu quero estagiar na Defensoria!” 

Bem, eu queria um estágio, que me desse uma prática jurídica, que eu pudesse aprender algo 

mais do que é dado na universidade. Então, eu fiz a prova da Defensoria, passei e, e foi uma 

grata surpresa, porque aqui você tem a oportunidade de aprender muito e ter um contato, ter um 

contato com os assistidos e tudo. Então assim, é, futuramente vai ajudar você na sua vida 

profissional. 

 

P - Há quanto tempo você estagia aqui? 

E2 - Estou estagiando aqui desde janeiro, desde 07 de janeiro. Vai completar um ano agora, em 

janeiro. Comecinho de janeiro vai completar um ano. Acho que eu estou com uns 11 meses 

então. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? 

E2 - Ah, sim! É uma profissão muito ousada, porque você está ganhando pra ajudar outras 

pessoas, né. Você vê tantas injustiças que são feitas, até mesmo pelos órgãos do governo e tudo. 

Então, você tem essa possibilidade de ajudar as pessoas necessitadas que se encontram num 

estado muito ruim de vida, e tudo. E você, você com esse conhecimento jurídico vai poder ajudar 

essas pessoas. Então, acho isso muito bom. Acho isso, é o que instiga a defensoria de outros 

Estados. 

 

P - Como é que você avalia e qualifica a importância jurídico-social dessa instituição? 

E2 - É de importância fundamental, porque essa prestação jurisdicional que é, que é feita por 

pessoas menos relaxadas, isso é, é o que garante o acesso a todas as pessoas à Justiça, ajudar a 

nossa democracia. Eu acho que a Defensoria tem um papel importante nisso tudo, e de ajudar 
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pessoas em determinados casos. Também tem a Defensoria Pública do Estado, que também tem 

um fator importante, mas a Defensoria Pública da União, principalmente em questões 

previdenciárias, aí eu puxo pra minha área de aposentadoria, pessoas realmente ou com algum 

grau de incapacidade, de deficiência. A gente poder ajudar essas pessoas, eu acho muito 

importante. 

 

P - O que você acha sobre as qualidades e as deficiências que ainda existem nessa 

instituição?  

E2 - As qualidades, o cuidado que a gente tem com os assistidos. Os defensores se dedicam 

muito, se debruçam sobre as causas dos assistidos.  

Já nós conseguimos melhorar a vida de muitas pessoas. Então eu acho isso o fator principal. E 

deficiências, a estrutura é ótima, às vezes um computador, coisinhas. Eu não vejo muito 

deficiências. Eu acho um dos melhores estágios. A deficiência é o que? É um computadorzinho 

que tá lento, é a internet [risos] que às vezes não, não chega, que não tão boa, mas tirando isso, a 

estrutura é ótima, o trabalho é bom. Eu acho um ótimo estágio. 

 

P - E quanto à deficiência da Defensoria em relação aos assistidos? Quais seriam as 

dificuldades das pessoas em ter acesso à Defensoria? 

E2 - Eu acho que o número de defensores, também, é muito pouco. Veja então, não conseguimos 

trabalhar mais porque temos menos defensores e, menos estagiários. A Defensoria Pública da 

União não tem sua autonomia, então isso aqui é uma das deficiências. São poucos defensores 

federais pra uma população enorme, gigante. Então, o trabalho acaba sendo sobrecarregado [...] 

se torna mais demorado. E por isso talvez a assistência não seja perfeita. Há um esforço muito 

grande por parte dos defensores e dos estagiários pra facilitar a vida dessas pessoas fazendo com 

que elas cheguem à Justiça. 

 

Estagiário 3 

P - O que você acha do treinamento inicial obtido para estagiar nessa Defensoria? Você teve 

treinamento? 

E3 - Não. Treinamento, assim, que a gente teve, praticamente foi a ajuda mesmo entre a gente, 

vários estagiários, né. Cada um dos mais experientes vão ajudando os que vão entrando, e assim, 
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a gente troca informações, troca conhecimento e experiência. 

 

P - Você gosta do estágio neste órgão? 

E3 - É, realmente eu acreditava, é o maior ganho que a gente tem é aqui. Não é uma bolsa. 

Realmente é um aprendizado. Aqui, a gente chega a conhecer, a estudar e a fazer nosso melhor 

pela pessoa física em ter auxílio jurídico. 

 

P - O que o levou a querer estagiar na Defensoria Pública da União no Ceará? 

E3 - O que motivou mesmo foi o aprendizado. Sem dúvida, a prática é essencial na nossa 

carreira e pra concurso. Pra estagiário foi a oportunidade que eu vi pra adquirir aprendizado com 

a prática. 

 

P - Há quanto tempo você está estagiando aqui? 

E3 - Eu entrei em julho de 2012. Faz, no total, cinco meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio nessa defensoria? 

E3 - Não. Basicamente foi uma oportunidade que surgiu com o, com o... com a fila do concurso 

[risos] o lançamento do edital coincidiu com um requisito que eu já tinha, que era cumprir 50% 

da faculdade. E assim, o calor também, de eu obter sucesso num concurso. Basicamente uma 

oportunidade. 

 

P - Qual a importância das atividades diárias desempenhadas aqui nessa Defensoria para 

sua formação pessoal e profissional?  

E3 - Além do aprendizado propriamente dito, a gente pode, assim, a oportunidade de ter o 

contato com os mais variados problemas, as mais variadas questões, e essa riqueza de, dessa 

variedade de problemas que as pessoas carentes apresentam pra gente fortalece, tanto no aspecto 

pessoal como profissional. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? 

E3 - [pausa] É uma opção. Mas não é o que eu almejo, assim, prioritariamente. Mas como 

alternativa poderia ser, sem dúvida. 
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P - Quer concurso público ou advogar? 

E3 - Concurso público. Sem dúvida. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social dessa instituição, tratando 

das suas qualidades e das suas deficiências ainda existentes hoje? 

E3 - Eu acho que a principal deficiência é a carência de pessoal. Eu acho que a quantidade de 

defensores ainda é insuficiente pra suprir a demanda existente no Ceará e em todo o Brasil. E as 

qualidades, assim, a excelência dos profissionais que aqui trabalham, desde os estagiários, os 

terceirizados, os defensores. A, é... solucionar realmente problemas jurídicos que as pessoas que 

não tem condições de pagar um advogado. É acessível. [...] E, assim, os resultados que são 

obtidos a partir da, dessa assistência dada, efetiva. A gente tem notícia de que o grau de sucesso, 

em todas as questões que a MPU atua, é muito alto. 

 

Estagiária 4 

P – O que você acha do atendimento inicial obtido para estagiar nessa Defensoria? 

E4 – Não teve treinamento inicial, infelizmente. A gente acabou aprendendo a partir dos colegas 

estagiários que trabalhavam aqui na instituição. Infelizmente não houve, mas era importante que 

tivesse pro atendimento e também pra análise do desenrolar do PAJ, já que tudo aqui é virtual. 

Mas era importante que tivesse tido, especialmente pro atendimento ao público.  

 

P – Você gosta de estagiar nesse órgão? 

E4 – Amo estagiar na Defensoria, não só porque essa instituição contribui para o acesso à 

Justiça, mas principalmente porque aqui eu tenho percebido esse acesso para além do acesso ao 

Judiciário propriamente dito. Também porque pessoalmente eu me identifico com uma atuação 

que tem uma escolha ética, que tem uma escolha política, pelo povo, pela população que não tem 

recursos econômicos e que tem seus direitos violados pela Justiça. 

 

P – Então o que a levou a optar por estagiar na Defensoria Pública da União? 

E4 – Antes de entrar na faculdade, eu já tinha contato, assim, eu já sou uma representante da 

população pobre do Brasil. Eu também sou pobre enquanto pessoa, enquanto estudante, já que 
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foi difícil ingressar na universidade pública, pelas dificuldades que as pessoas pobres têm de 

ingressar na universidade. Antes de entrar, eu já tinha contato com movimentos populares, com 

pessoas pobres, com organizações não governamentais, e quando entrei na faculdade eu também 

passei a ter acesso ao grupo de assessoria jurídica popular, que era o NAJUC. Nesse grupo, a 

gente fazia um trabalho comunitário, de educação em Direitos Humanos, que tentava fazer 

pesquisa, ensino e extensão, a partir de alguns temas, como a questão urbana de Fortaleza. Então 

eu sempre me aproximei, desde o princípio da faculdade, das comunidades carentes de Fortaleza, 

e nisso eu tinha a proposta de, a partir do curso de Direito, contribuir para o curso dessas 

comunidades em defesa de seus direitos. Então a Defensoria se mostrou um espaço importante 

para ter esse recorte de atuar com as pessoas mais pobres e que não teriam acesso a um advogado 

particular, por exemplo. E também porque ela também tem como missão atuar, não só judicial, 

mas extrajudicialmente, e por isso eu tentei o estágio aqui. 

 

P – Há quanto tempo você está estagiando aqui? 

E4 – Estagio há 11 meses, quase 12. 

 

P – Qual a importância das atividades que você desempenha aqui diariamente, para sua 

formação pessoal e profissional? 

E4 – A importância para a minha formação pessoal e profissional é muito grande. Porque na 

Defensoria eu tenho contato com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as histórias de 

vida delas, e isso é muito rico para que eu me compreenda enquanto ser humano, para que eu me 

compreenda enquanto sujeito histórico que pode atuar neste mundo, e que pode contribuir para 

as pessoas. É um intercâmbio de saberes. Às vezes, você compreende alguns aspectos técnicos, e 

aquelas pessoas que vêm a Defensoria, na verdade, elas têm as respostas. Então quando eu escuto 

alguém no atendimento, eu tento contribuir com aquela pessoa, judicial e extrajudicialmente, 

mas eu tento conhecer a história dela, conhecer porque ela está vindo até aqui, qual é a principal 

demanda dela, mas dizer pra ela que ela tem as respostas. A tentativa é de não estabelecer uma 

relação só de dependência ou hierarquização, de que ‘eu sei o Direito, eu vou resolver isso por 

você’, mas de tentar incentivar em alguma medida que aquela pessoa se sinta enquanto sujeito 

histórico. Porque ela realmente tem direito, que ela precisa ser respeitada, que a Defensoria não é 

um favor, é uma obrigação do Estado, que ela também tem seus direitos efetivados através do 
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devido processo legal, através de um recurso ao INSS, por exemplo, de um bom atendimento no 

INSS ou de um bom atendimento aqui na Defensoria. Também é um direito. É difícil fazer isso, 

porque o atendimento às vezes é individual, existe uma demanda muito grande, existem poucos 

profissionais aqui, e às vezes a gente tenta incentivar a organização coletiva das pessoas que 

procuram a Defensoria. A minha formação profissional é muito boa aqui, porque eu tenho 

contato com muitas causas diferentes, muitos problemas de diferentes níveis, de diferentes 

assuntos. E isso facilita para os diferentes tipos de atuação dentro do processo também, em várias 

fases do processo. Isso facilita a compreensão sistemática do Direito. E a minha formação 

pessoal é de aprender com a vida dessas pessoas, de tentar contribuir com elas, porque elas muito 

contribuem com a minha formação ética, com a minha formação política, com a escolha do que 

eu quero ser, na vida mesmo. 

 

P – Pretende seguir a carreira de defensora pública? 

E4 – Pretendo. Eu tenho dúvidas em relação à carreira dentro do Direito. Eu gosto de fazer 

pesquisa e sei que quero ser professora. Queria fazer depois da graduação mestrado, doutorado... 

Quero muito ser professora da universidade pública e contribuir para que a universidade pública 

se aproxime um pouco mais da realidade, o que tem tudo a ver com a Defensoria. Então eu 

queria muito ser defensora pública federal. A partir da defensoria, eu também poderia estimular o 

intercâmbio da defensoria com a universidade pública e com a realidade social, com a realidade 

socioeconômica do lugar onde eu estivesse atuando. Eu acho que poderia se rum intercâmbio 

importante para fortalecer uma educação jurídica. O trabalho na Defensoria Pública poderia me 

dar muitos subsídios para a minha atuação na universidade. Para que eu possa ser uma servidora 

“completa”, no sentido de ter uma experiência com as pessoas que estão ali na vida extrajudicial 

e judicial. Para que essas questões envolvam os estudantes e, a partir disso, usar a Defensoria 

como instrumento para que a universidade pública se aproxime mais da realidade. É uma 

tentativa de intercâmbio. 

 

P – Como você avalia e qualifica a importância da função jurídico-social desta instituição? 

Quais as qualidades e deficiências dessa instituição? 

E4 – A Defensoria é uma instituição muito importante no Brasil. Fortalecer a Defensoria é 

fortalecer o povo brasileiro e fortalecer o acesso à Justiça, porque a gente vive em um país em 
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que, apesar das muitas mudanças dos movimentos sociais e dos fatos que vieram após a 

Constituição, apesar de a gente estar vivendo um neo-constitucionalismo, existem muitas 

mudanças econômicas e sociais que estão em disputa. Existe uma série de violações de direitos, e 

é muito complicado você perceber que o Estado é um grande violador de direitos. Então as 

matérias que a gente estuda, as técnicas que a gente estuda efetivamente não são aplicadas. 

Existe uma disputa dentro do Estado Existe uma escolha do Estado e, muitas vezes, o Direito é 

utilizado para outras vias, para justificar outras coisas que estão bem distantes da dignidade 

humana, bem distantes do contraditório, bem distantes da ampla defesa porque às vezes o Estado 

faz uma escolha ético-política que não é pelo povo, é pelas multinacionais, pelo progresso 

desenfreado, pela destruição do meio ambiente, pela transformação das coisas em mercadoria, 

pela transformação, às vezes, da cidade em uma vitrine, e às vezes por umas políticas 

assistencialistas em relação ao povo, assim como o acesso à justiça. Dentro desse contexto, 

existir uma instituição voltada para as pessoas que não têm acesso ao Judiciário e a outras formas 

de resolução é importantíssimo para fortalecer a luta dessas pessoas e a voz dessas pessoas em 

alguns espaços, como o Judiciário, que ainda tem, apesar das mudanças, aspectos conservadores 

elitistas, distantes da população. Ter uma Defensoria com profissionais qualificados, que tragam 

a voz do povo, a interpretação do povo pro Judiciário, é fundamental, porque a gente vai estar 

disputando um outro paradigma, uma outra forma de compreender o Direito. Também ter um 

defensor que consegue compreender a demanda de uma comunidade, que consegue lutar por 

políticas públicas, por exemplo, que consegue fazer audiência pública, fazer artigos, fazer 

palestras, ou seja, que tenta por alguns aspectos medidas processuais. Colocar um mínimo de 

justificativa pro povo, porque pro povo a oralidade é importante, o que é que significa a boa fé 

naquele caso, por exemplo. Estão levando a voz das pessoas que são humildes, já pro Judiciário, 

dizendo: “olha, isso aqui tem que ser considerado também, o que significa essa ocupação para 

essa comunidade? Por que eles não registravam em cartório? Porque eles vivem afastados do 

princípio da oralidade? Por que eles não tem uma forma de desenvolvimento que também não 

devem ser consideradas?” Então, levar pro Judiciário as várias realidades que compõem o Brasil, 

já que são distantes, às vezes, de chegar a esse modelo. Em relação aos defeitos da Defensoria, 

existem poucos defensores, poucos estagiários, o que sobrecarrega a instituição. Isso é muito 

difícil, porque a Defensoria acaba sendo vítima do sistema e acaba tendo só uma atuação 

judicial, quando poderia estimular uma atuação extrajudicial bem maior. Poderia trabalhar com 
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educação em direitos, com pressão política, principalmente com políticas públicas, com 

organizações não comunitárias. Então, entrar dentro de vários debates em relação à educação de 

terras indígenas, em relação ao procedimento adotado pelo INSS. Mas são tantos processos, 

tantos prazos a cumprir, tantas pessoas buscando, e são poucas pessoas para desenvolver essas 

atividades que acaba se restringindo a uma atuação judicial. Acho que esse é o principal defeito, 

falta de pessoas. É claro que a gente tem que renovar sempre, de estar sempre juntos. Acho que é 

importante que tenham cursos que deem conta dos estagiários. Nem todos têm demandas 

coletivas, alguns têm demandas individuais, e é importante a gente estar sempre me comunicação 

com essas pessoas, tendo esse feedback, como você está fazendo na sua monografia, 

perguntando ‘o que é a Defensoria para você?’, trazendo uma participação mais intensa, para a 

gente ficar sempre repensando, se reavaliando, porque muitas vezes é difícil. Então é importante 

conversar com todo mundo que está fazendo o trabalho, porque você tem uma análise de como 

são as respostas da sociedade. Um dos problemas que eu verifico, essa Defensoria só existe nas 

capitais e ainda precisa se interiorizar, em relação ao Brasil. Não existe Defensorias Públicas 

Federais em todos estados, e também não existe Defensorias Públicas Federais nos municípios 

que não são as capitais dos estados. Enquanto existe uma demanda muito grande, muitas vezes 

no interior dos estados, há vários conflitos fundiários, há vários conflitos que envolvem terra 

quilombola, terra indígena, lugar que é improdutivo, e a Defensoria poderia auxiliar também em 

questões criminais, demandas individuais e coletivas no interior. E como não tem defensoria no 

interior, às vezes tem Vara da Justiça Federal, mas não tem Defensoria. Existe uma população 

muito grande que ainda não recebe assistência porque não mora na capital ou porque não tem 

condições de vir à capital, e a própria DPU não tem profissionais suficientes pra atuar com o 

número de pessoas pobres que precisam do acesso ao judiciário e que também precisam para, 

além do acesso ao Judiciário, de profissionais capazes de incentivar a política pública de 

pressionar, de questionar o direito de fazer a crítica ao nosso sistema jurídico, de transformar 

esse sistema jurídico, também. 

 

Estagiário 5 

P - O que você acha do treinamento inicial obtido para estagiar aqui, nesta Defensoria 

Pública da União no Ceará? 

E5 - O estágio da Defensoria, o estágio da Defensoria eu acredito que seja um dos melhores dos 
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quais eu já participei, porque ele permite que a gente veja muito bem a prática da, da advocacia. 

Porque os outros, assim, o do Fórum é mais burocrático, mas na Defensoria você faz as próprias 

peças, você faz as defesas, e isso permite que você concilie o que você aprendeu na, na 

faculdade. Então você concilia a teoria com a prática. 

 

P - Os estagiários obtém aqui, um treinamento para atuar na Defensoria, nas suas 

atividades de estagiário? E como ocorre esse treinamento? 

E5 - Treinamento aqui? Bom, acho que o treinamento aqui na Defensoria varia de cada defensor, 

como ele vai orientar cada estagiário. Mas, assim, não existe uma organização que acolha os 

estagiários, que orientem, vai depender de cada defensor. Então, acho que deixa um pouco a 

desejar no acolhimento aos estagiários. Tanto pra fazer as peças, quanto no sistema, né, e no 

atendimento, também, atendimento ao público. 

 

P - Você gosta do estágio na Defensoria? 

E5 - Eu gosto bastante. Aqui na Defensoria é um dos melhores estágios que eu já participei.  

 

P - O que o levou a escolher o estágio, a estagiar aqui? 

E5 - Bem, inicialmente eu, eu comecei como voluntário, porque me disseram que a Defensoria 

era um bom lugar pra estagiar. E eu vim, vim como voluntário, e acabei gostando. O cargo me 

interessou e, defensor público, e a função de defensor é, eu acho que, dentre as que tem no 

Judiciário é a que eu tenho mais afinidade. Por isso que depois de eu participar como voluntário 

eu tentei ser remunerado. Consegui e estou gostando muito daqui. 

 

P - Como é que você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição? 

E5 - Eu acho a Defensoria muito importante pra, pra sociedade em geral. Porque a maioria das 

pessoas não, não tem dinheiro, assim, pra contratar um advogado. E essas pessoas desassistidas 

costumam ter muito seus direitos violados. Então a Defensoria é muito importante. É até 

essencial que ela consiga autonomia com os outros órgãos do Judiciário, ela se torne órgão do 

Judiciário, de, um órgão com autonomia da Defensoria, com uma função essencial do Judiciário 

pra ela ter maior poder de, de crescer, pra poder crescer mais, pra poder ampliar a, a sua 

assistência aos, às pessoas mais necessitadas. Porque essas pessoas desamparadas, normalmente 
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como elas não têm como reclamar, elas não têm consciência de como reclamar, é a Defensoria 

ajuda muito isso. E outro papel importante que eu vejo aqui na Defensoria, é na conscientização 

que a Defensoria faz na sociedade desde crianças. Porque a Defensoria costuma, tem um projeto 

“Defensoria nas escolas”, que, então, ela tá construindo cidadãos e tá orientando essas crianças a 

difundirem o papel da Defensoria na sociedade. 

 

P - Pra que a sociedade tenha ciência da instituição Defensoria, né? 

E5 - Isso. Como ela tá orientando desde pequeno, as crianças vão disseminar todo o papel da 

Defensoria e vão construir uma nova sociedade. E o que a Defensoria vai ser reconhecida, e vai 

aumentar a amplitude da atuação da Defensoria, caso consiga aí a autonomia que já tá em 

projeto. 

 

P - Teria mais alguma qualidade ou deficiência que você enumeraria e consideraria 

importante, e teria algum, algum esclarecimento a fazer?  

E5 - Bem, eu acho que uma falta da Defensoria são o número de defensores. Mas eu acho que 

isso tá sendo providenciado pelo Governo. E outra coisa é a estrutura daqui, porque faltam bons 

computadores pras, pras pessoas trabalharem, principalmente pros estagiários. E falta, se 

houvesse um maior número de pessoas pra contribuir. O número de servidores também que é 

pouco. Não sei se precisaria de mais, mas, por exemplo, só tem 03 analistas. Talvez se houvesse 

mais, poderia haver uma ajuda a curto prazo pra essa falta de defensores. Porque nos ofícios 

cíveis e nos previdenciários a demanda é muito grande, então os defensores ficam muito 

sobrecarregados. Se houvesse um maior número de, de analistas, né. O certo seria um maior 

número de defensores, mas poderia haver um maior número de analistas pra poder ajudar mais, 

ou então de estagiários, no mínimo. 

 

Estagiário 6 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E6- Masculino, 24, 10º semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E6 - Estagiário remunerado. 



120 

 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E6 - Instituição pública (UFC). 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E6 - Eu acho que o treinamento se deu de maneira um tanto precária. Antes de realizar os 

primeiros atendimentos, não me foram passadas informações precisas sobre o uso do sistema 

digital. Na prática, o aprendizado se deu aos poucos com a ajuda principalmente dos estagiários 

veteranos. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E6 - Eu gostei do período de estágio vivenciado na DPU/CE. A busca de atuar em outras áreas 

(Direito Penal, Previdenciário etc.) contribuiu para o interesse em estagiar lá. Passei três meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E6 - As atividades jurídicas desempenhadas na DPU/CE ajudaram no aperfeiçoamento da prática 

jurídica. Por outro lado, o contato direto com o público alvo da DPU serviu para visualizar o 

papel social desempenhado pelo operador do Direito. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E6 - É uma carreira que desenvolve um papel muito atraente e que eu me sentiria honrado em 

desempenhar, mas que ainda não recebe um reconhecimento devido pela União, em termos de 

subsídios e estrutura administrativa. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E6 - É uma instituição de elevada importância tanto jurídica como social, mas que hoje encontra 
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empecilhos em desenvolver seu trabalho com dignidade perante a sociedade. No caso cearense, é 

visível que o número de defensores e de servidores não é suficiente para acompanhar a demanda. 

Há qualidades, porém, que obscurecem aqueles pontos negativos, como a capacidade e a paixão 

do trabalho desenvolvido por boa parte dos indivíduos que formam a DPU/CE, como estagiários, 

defensores e servidores. 

 

Estagiário 7 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E7 – Masculino, 28 anos, graduado. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E7 - Ex- estagiário (remunerado). 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E7 – Universidade pública. 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E7 - O treinamento inicial não foi o adequado, pois às duvidas eram tiradas entre os próprios 

estagiários, além de não ter havido qualquer instrução inicial a respeito das tarefas a serem 

desenvolvidas no Órgão. Como os estagiários realizam o atendimento ao público, penso ser 

importante que alguns esclarecimentos sejam prestados antes dos inícios das atividades. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E7 - Sim. Não tive ideia a princípio do trabalho que encontraria por lá, motivado mais por sair do 

meu estágio antigo, no qual pouco realizava atividades correlatas ao curso de Direito. Estagiei 

por 22 meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 
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E7 - Na DPU/CE, ao contrário, pratiquei muitas tarefas que proporcionaram o conhecimento, 

bem como pude aplicar lições da Faculdade. Se no início não houve um treinamento, ao longo do 

estágio o contato com os Defensores Públicos Federais foi extremamente proveitoso, pois 

conhecendo-os fiquei mais à vontade para tirar minhas dúvidas. Ademais, o contato com o 

público nos atendimentos foi muito relevante, desenvolvendo a capacidade de escutar o 

interlocutor, bem como a capacidade de estabelecer um diálogo para se fazer entendido, 

desapegado dos formalismos inúteis. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E7 - Achei bem bastante interessante a carreira de Defensor Público, pois é essencial para o país 

proporcionar às pessoas meios para efetivarem os seus direitos, e a Defensoria Pública 

desempenha um importante para esse objetivo se tornar uma realidade. Mas não almejo em um 

futuro próximo segui-la, pois tenho objetivos mais imediatos que impedem um estudo de longo 

prazo para encarar um certame com a dificuldade imposta para os que querem exercer esta 

valorosa carreira. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E7 - Qualifico como imprescindível para desenvolver a cidadania em nosso país, sobretudo 

porque seu ramo de atuação se dirige aos que não gozam de recursos. Quando se está em uma 

lide previdenciária, por exemplo, nota-se o quão importante são para milhões de famílias 

brasileiras os benefícios previdenciários, mas que infelizmente muitos sequer têm o 

conhecimento dos seus direitos. 

 

Estagiário 8 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E8 - Masculino, 25 anos, concludente. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E8 - Remunerado. 
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P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E8 - Pública, UFC. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E8 - Não existe treinamento inicial. Os estagiários se ajudam, os Defensores são muito 

prestativos em tirar as dúvidas, alguns funcionários também, mas o estagiário recém-ingresso 

não recebe nenhum tipo de orientação introdutória da própria instituição. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E8 - Gostei muito. A decisão de estagiar na DPU se deu porque os colegas que lá estiveram antes 

de mim falaram muito bem da experiência. Estagiei na DPU de fevereiro de 2011 até maio de 

2012, salvo engano. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E8 - Já respondi a primeira pergunta no item anterior. A importância é que contribuiu (sou ex-

estagiário) bastante com a minha formação acadêmica, aprendi muito na Defensoria e fiz alguns 

amigos inestimáveis. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E8 - Não, defensor público trabalha demais e não tem tanto reconhecimento. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E8 - Sem Defensoria Pública não há acesso à Justiça e, portanto, inexiste democracia. O papel da 

Defensoria é essencial para que os princípios do Estado Democrático de Direito adquiram 

efetividade. 
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Estagiário 9 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito?  

E9 - Masculino, 23, concluído. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário?  

E9 - Era remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública?  

E9 – Particular.  

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto?  

E9 - Não houve um grande treinamento, mas sim uma simples apresentação das instalações e dos 

sistemas em um ou dois dias. Com a prática do dia a dia e com a ajuda de estagiários mais 

antigos é que foi possível aprender tudo que era necessário. Acho isso um ponto bastante falho, 

no entanto, compreensível, pois a mão de obra na DPU é escassa, carecendo de servidores.  

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE?  

E9 - Gostei bastante, pois oferece ao estudante de Direito o contato com o assistido e contato 

com o processo, demonstrando-se válido tanto para quem pretende seguir a carreira da advocacia 

no meio público quanto no meio privado. Estagiei lá por pura opção, pois eu já tinha outro 

estágio, no Tribunal de Justiça, inclusive com maior remuneração, mas eu sabia que a DPU tinha 

muito mais a oferecer. Estagiei na defensoria por 1(um) ano e 6(seis) meses.  

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional?  

E9 - Optei pela defensoria, pelo alto aprendizado, responsabilidade e autonomia que é dada aos 

estagiários. Trouxe grande importância na formação, uma vez que me deu prática com o sistema 

virtualizado da justiça federal e uma melhor prática em peticionar. Outra importância, que 
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considero significativa, é o reconhecimento no currículo.  

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê?  

E9 - Tentarei o concurso, pois sei que é uma carreira gratificante e reconhecida, no entanto não é 

o meu objetivo, sonho com o Ministério Público.  

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências?  

E9 - Importante instituição, que possui respaldo na Constituição Federal, permitindo aos 

hipossuficientes o acesso ao Judiciário. Muitos dependem da DPU para conseguirem direitos de 

diversos tipos de natureza, como, os previdenciários. Trata-se, portanto, de uma instituição 

necessária para se manter a ordem social no Brasil. Sua grande deficiência é a carência de 

servidores e defensores públicos, por esse motivo, devido a grande demanda, o serviço, muitas 

vezes, não é prestado da melhor maneira. Devido a tal carência, os assistidos do interior do 

estado ficam no desamparo, uma vez que a DPU/CE se restringe ao atendimento em Fortaleza. 

 

 

Estagiária 10 

P – Sexo e semestre do curso de Direito? 

E10 - Feminino, 10º semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E10 - Remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E10 – Particular. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E10 - Acho que o treinamento para novos estagiários é insuficiente. Acredito que seria mais 

produtivo se os ingressantes na DPU/CE fossem submetidos a um curso de formação de, pelo 
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menos, 3 dias. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que a levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E10 - Sim. O contato com os assistidos e as diversas áreas de atuação da DPU foram fatores que 

impulsionaram para desejar estagiar. Período de estágio: 1(um) ano e 11(onze) meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E10 - Optei por causa da diversidade de causas e contato com assistidos. A Defensoria teve 

grande importância na minha formação jurídica e pessoal. Jurídica em virtude dos 

conhecimentos obtidos por causa do trabalho. Pessoal porque tive contato com pessoas carentes, 

despertando meu interesse de ter um papel relevante socialmente. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E10 - Não. Tenho interesse em outra área de atuação. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E10 - É uma instituição de fundamental importância para sociedade, sendo um canal de acesso 

àqueles que não possuem condições financeiras de contratar advogado. É uma lástima ver que 

ainda não conseguiu sua autonomia e possui subsídios tão desvalorizados quando comparados 

com outras carreiras jurídicas. 

 

Estagiário 11 

P – Sexo e semestre do curso de Direito? 

E11 - Feminino, 22, 9º semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E11 – Remunerado. 
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P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E11 – Pública. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E11 - Não há treinamento. Você aprende tirando dúvidas com outros estagiários, servidores e 

defensores. Aprende na prática. As pessoas são solícitas. Mas no início você sofre um pouco, 

temendo não aprender ou não corresponder ás expectativas. 

 

P - Você gosta (ou) do estágio na DPU/CE? O que a levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E11 - Gosto sim! Tenho oportunidade de trabalhar meu lado humano. O dia que mais gosto é o 

do atendimento. Adoro ouvir estórias de vida. O clima de trabalho também é muito bom. No 

início não queria vir para DPU, já que já tinha estagiado em outra defensoria (DPGE), queria ir 

pra PGE, mas fui chamada para a DPU. Como o estágio era remunerado, topei! Um ano e oito 

dias! 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E11 - Não optei. Queria estagiar em um órgão público, que consumisse apenas um turno do dia, 

que fosse remunerado e que contasse tempo de prática para futuros concursos. A DPU oferece 

tudo isso. Abriu inscrições para a seleção, eu me inscrevi, passei e fui chamada. Como estagio no 

ofício criminal aprendi logo que nem todos que são acusados são verdadeiramente culpados. Há 

casos de estado de necessidade extrema. Também entendi que todos tem direito a defesa. A outra 

coisa que desenvolvi foi meu lado mais humano. E para o lado profissional, desenvolvi bastante 

a técnica de elaborar peças. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E11 - Sim. É o concurso que almejo. Às vezes fico insegura porque vejo o tamanho da 
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responsabilidade que os defensores têm, mas é uma profissão em que se exerce a advocacia 

tendo a estabilidade de um funcionário público, além de ter período de férias flexíveis e um bom 

salário. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E11 - A Defensoria Pública, tanto estadual quanto federal, é essencial para fazer que a população 

mais carente tenha condições de lutar pelos seus direitos. Um advogado bom cobra caro. Na 

defensoria, é gratuito. As vantagens é que todos trabalham visando ao bem dos assistidos. Nos 

preocupamos com os casos e tentamos fazer o melhor para resolvê-los. Muitas vezes, uma defesa 

feita pela DPU é bem melhor do que se contratasse um advogado particular. A deficiência maior 

é a pequena quantidade de defensores para um enorme número de assistidos e processos, levando 

a demora e menor dedicação em cada caso. Depois vem a falta de sedes da DPU no interior do 

Estado. Também a falta de alguns ofícios que só existem em determinados estados, como o de 

tutela coletiva e principalmente o trabalhista. 

 

Estagiário 12 

P – Sexo e semestre do curso de Direito? 

E12 - Masculino, 22, curso finalizado em 2012.2 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E12 – Remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E12 – Particular. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E12 – Omisso, pois não pude ir ao primeiro mês de estágio, perdendo tal etapa. O motivo da 

perda deste mês foi que demorei para conseguir um atestado médico. 

 



129 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que a levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E12 – Sim. Foi meu único estágio concursado e remunerado e também foi meu estágio preferido. 

Optei pela DPU pois foi o primeiro estágio remunerado que conseguir passar, não desisti da DPU 

quando saíram os outros resultados dos outros estágios. Estagiei 1(um) ano e 11(onze) meses, de 

fevereiro de 2011 até dezembro de 2012. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E12 - Aprendi a prática da vida da Defensoria Pública da União. Aprendi a prática processual e 

aplicação da matéria em petições, o que foi imensamente importante para o meu aprendizado. 

Pessoalmente, fiz grandes amizades e constatei algo profundamente importante: todos somos 

iguais. Do bem remunerado defensor público federal/ juiz federal até o assistido. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E12 - Aceitaria assumir tal carreira se passasse em concurso relativo. Além da remuneração, da 

importância do meu trabalho para a sociedade do status do cargo haveria a vantagem de trabalhar 

em um ambiente que já conheço e me adaptei. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E12 - A DPU tem uma importância imensa no nosso estado jurídico, já que aqui no Brasil não há 

um respeito e nem sequer um entendimento dos direitos das massas, principalmente as pobres. 

Também não há ética por uma grande quantidade de advogados o que aumenta ainda mais a 

necessidade de um órgão que assegure a defesa de quem não a conseguiria por outros meios. 

Quanto às deficiências, temos a fraca infraestrutura, diminuto quadro de funcionários (inclusive 

defensores públicos), o que sobrecarrega a unidade e causa lentidão no atendimento jurídico (o 

que inclui desde o atendimento inicial até a defesa nas instâncias que se fizerem necessárias). 

 

Estagiário 13 
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P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E13 - Masculino, 24 anos. Ao estagiar, cursava o fim do 7º e o início do 8º. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E13 – Remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E13 – Pública. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E13 - Não recebi treinamento algum. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E13 - Gostei bastante. Estagiei pela possibilidade de novas experiências. Estagiei por 2(dois) 

meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E13 - Como mencionado alhures, optei pela DPU para adquirir novas experiências. As atividades 

desenvolvidas proporcionaram-me uma melhora no raciocínio jurídico, além de incrementar a 

capacidade de confecção de peças jurídicas. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E13 - Pretendo seguir, pois é um ofício muito gratificante em termos de obtenção de resultados 

práticos. É possível sentir a efetivação da “justiça”, compreendendo-a como um conceito amplo. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 
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E13 - A Instituição tem um forte papel social, pois efetiva o preceito constitucional do acesso à 

justiça, e não meramente ao Judiciário. Como ponto positivo, podemos elencar a boa qualidade 

técnica do quadro funcional da Defensoria. Ao revés, indicamos que o mesmo quadro é ainda 

pequeno. 

 

 

Estagiário 14 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E14 - Masculino, 25, 10º semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E14 - Fui remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E14 – Pública (UFC). 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E14 - Treinamento? Não tive treinamento. 

 

P - Você gosta (ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E14 - Gostei bastante. Acho que acrescentou bastante a minha formação acadêmica. O que me 

levou a estagiar na DPU foi a busca por experiência e as referências que as pessoas já me tinham 

dado do estágio de lá. Já saí de lá, mas estagiei por 1(um) ano e 6(seis) meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E14 - Acho que respondi na pergunta anterior. 
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P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E14 - Não. Sinto que tenho mais vocação para advocacia. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E14 - De fundamental importância num Estado Democrático de Direito, com vistas a garantir o 

acesso das camadas menos favorecidas da sociedade ao Judiciário. 

 

Estagiário 15 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito? 

E15 - Sexo feminino, 20 anos, 8º semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário? 

E15 – Remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública? 

E15 – Pública. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto? 

E15 - Um dos problemas da DPU/CE é o treinamento inicial dos novos estagiários. 

Normalmente, o que acontece são os estagiários antigos ajudarem os novos a entender o sistema 

de movimentação interna (E-PAJ) e o de protocolação online da Justiça Federal (CRETA), o que 

dá pra entender com certa facilidade. A maior dificuldade, entretanto, ocorre no atendimento dos 

assistidos, porque o estagiário não está familiarizado com o modo que deve atender e não sabe 

exatamente as informações necessárias que deve obter. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE? 

E15 - Sim, o estágio na DPU possibilita um aprendizado imenso, além do que dá experiência ao 

estagiário de como lidar com o público em geral. Acabei escolhendo a Defensoria para estudar 
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em razão da possibilidade de poder trabalhar com áreas diversas (criminal, previdenciário, cível), 

além do que este órgão atua prestando assistência jurídica gratuita, atividade essencial para o 

acesso a justiça. Já estou na DPU há 1(um) ano. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional? 

E15 - Em razão da atividade exercida, da possibilidade de atuar em diversas áreas jurídicas e 

permitir o contato com o público. Essas atividades me ajudaram a determinar os objetivos da 

minha futura carreira, como o cargo que almejo e o ramo jurídico em que pretendo exercer 

minhas atividades. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê? 

E15 - Sim, porque é um trabalho de grande importância social e que permite aos que atuam nessa 

carreira realizar uma atividade que vai ajudar a vida de terceiros necessitados. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E15 - A DPU é órgão de extrema importância para o efetivo acesso a Justiça por parte de pessoas 

que não tem condições ou conhecimento sobre esse setor, possibilita a resolução de problemas 

que permitem uma maior qualidade de vida dos assistidos, além do que dá a estes a impressão de 

que possuem u órgão estatal que luta por seus direitos. Ademais, a Defensoria precisa aumentar 

seu quadro de Defensores, visto que não atua em todas as áreas devidas, com ausência de 

atividades relacionadas a questões trabalhistas, e o grande número de processos atuais impede 

uma celeridade na atuação deste órgão. 

 

Estagiário 16 

P - Sexo, idade, semestre do curso de Direito?  

E16 - Feminino, 23 anos, 9° semestre. 

 

P - É estagiário remunerado ou voluntário?  
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E16 - Remunerado. 

 

P - Estuda em instituição de ensino particular ou pública?  

E16 - Pública. 

 

P - O que acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta DPU/CE? Como ele 

ocorre, e qual a sua opinião acerca do assunto?  

E16 - Considero o treinamento bastante proveitoso. Principalmente na primeira semana, tanto o 

defensor ao qual eu estava vinculada quanto os colegas estagiários me ensinaram a utilizar o 

sistema do órgão e a atender os assistidos, já que a elaboração das peças é algo a se aprender aos 

poucos, com o tempo. Acredito que o treinamento inicial é suficiente para o estagiário dar os 

primeiros passos na DPU. 

 

P - Você gosta(ou) do estágio na DPU/CE? O que o levou a optar ou a querer estagiar nessa 

defensoria? Há quanto tempo está estagiando ou por quanto tempo estagiou na DPU/CE?  

E16 - Gostei muito do estágio na DPU/CE. Tenho vários amigos que estagiam no órgão e todos 

me deram ótimas referências acerca do trabalho que eles desenvolvem lá dentro, como grande 

aprendizado, bom ambiente de trabalho e ótimas relações interpessoais, daí porque procurei o 

estágio na defensoria. Estagiei na DPU por 3(três) meses. 

 

P - Por que optou pelo estágio na DPU/CE? Qual a importância das atividades, atual ou 

preteritamente (no caso dos ex-estagiários), desempenhadas na DPU/CE para a sua 

formação pessoal e profissional?  

E16 - Como disse anteriormente, tenho vários amigos que estagiam no órgão e todos me deram 

ótimas referências acerca do trabalho que eles desenvolvem lá dentro, como grande aprendizado, 

bom ambiente de trabalho e ótimas relações interpessoais, daí porque procurei o estágio na 

defensoria. A importância da DPU/CE para a minha formação pessoal e profissional, consiste, 

em síntese, no desenvolvimento da delicadeza, atenção e sensibilidade ao lidar com pessoas 

hipossuficientes, bem como nos ensinamentos técnico-jurídicos que me foram legados. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor público? Por quê?  
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E16 - Sim, porque me identifiquei com o trabalho. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição, bem como 

as suas qualidades e as suas deficiências? 

E16 - A importância jurídico-social desta Instituição consiste em garantir o acesso de pessoas 

hipossuficientes ao Judiciário, de forma a tentar equilibrar as desigualdades econômicas da 

sociedade brasileira, o que, a meu ver, é a sua maior qualidade. Por outro lado, acredito que sua 

deficiência está em ter número pequeno de defensores públicos em relação ao público que 

precisa do seu trabalho, bem como em não receber demandas trabalhistas. 

 

Estagiário 17 

P - O que você acha do treinamento inicial obtido para estagiar nesta Defensoria Pública? 

Existe um treinamento? Como ele ocorre? Ou falta? 

E17 - Bom, do treinamento inicial eu achei, um pouco assim, jogado, assim. Não achei que a 

pessoa se prepara e tudo, não. No que tange ao sistema é, não tem o que fazer realmente. Não 

tem o que ensinar e tudo. Agora eu acho que não, não assim, porque eu tou falando assim no que 

tange a, a questão assim de, de direito. A questão do sistema de, de ensinar pra um, em todo 

aspecto do sistema. Achei bem complicado. E a parte, assim, mais complicada, se você erra, você 

não tem como você consertar o seu erro. Não, não tem a parte de apagar. E assim, eu acho que 

poderia ter alguém, pelo menos uma pessoa pra ficar ensinando você direitinho o sistema. Porque 

quem, você fica assim, pendente com, com os estagiários. Você precisa dos outros estagiários pra 

mexer no sistema. Eu ficava pendente da senha da, da pessoa e tudo. Aí, eu não conhecia as 

pessoas. Então, eu tinha que: -Ei, me ajuda aí! A pessoa fazendo lá, fazendo o seu trabalho e eu, 

meio que perturbando, e eu sou muito tímido. Então foi bastante complicado [risos]. 

 

P - Você gosta do estágio na Defensoria? 

E17 - Não, aí deixa eu, deixa eu falar da parte do, do atendimento. Do atendimento também, eu 

assim, na primeira semana, né, eu fiquei lá observando como é que é e tudo. Mas na segunda, 

você já vai pro batente de verdade, né. Então, eu achei que teria, também, mais um pouco de 

treinamento. Mas em relação a trabalhar na Defensoria, eu tou achando assim, excelente. É um 

aprendizado muito grande. E eu, assim, e por a gente conviver com vários estagiários, acho 
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também, que é legal, assim. E vários estagiários de outra instituições, também é muito 

importante. Você, você se relaciona, né. Você vê outros pensamentos. Você tem a oportunidade 

de debater alguma ideia interessante. Você evolui como profissional e como pessoa, né. Outro 

aspecto é que você, realmente, aqui é um estagiário de Direito. Porque tem muito estágio por aí 

que você não é um estagiário de Direito. Você faz coisas, grampeia, tira xerox, enumera folha. 

Você, isso não é um estagiar, né. E aqui, eu acho que você faz as peças, você pesquisa 

jurisprudência, você, se tiver dúvida, você pergunta a seu defensor. E outro ponto, que eu não sei 

nem se pode tá aí, é a questão de você ter liberdade. Porque eu estagiei no Fórum, e no Fórum 

tem o ponto eletrônico e tudo, e você só pode, tolerância máxima de 15 minutos. E tem dias que 

você é, ultrapassa. Aí você tem que fazer um requerimento, mandar a diretora assinar, maior 

coisa, maior dificuldade. E aqui não, por mais que tenha o ponto eletrônico, mas assim, é um 

ponto meio que fictício, né. É, você faz o seu horário e, assim, se você quiser é de acordo com a 

demanda do seu defensor. Não é de acordo com a, ai, você tem que tá todo dia aqui preso. Não, 

aí eu, você tem essa liberalidade, que eu acho muito mais saudável. Você produz muito mais 

dessa forma, do que ficar uma coisa presa. 

 

P - Então você gosta do estágio na Defensoria, né? 

E17 - Adoro, muito bom. 

 

P - O que o levou a estagiar aqui? 

E17 - Primeiro, que todo mundo disse que era muito bom. E segundo, que eu queria um outro 

estágio, qualquer que fosse. Não foi a questão financeira, não mesmo [risos]. Porque ganha 

muito pouco [risos]. 

 

P - Pretende seguir a carreira de defensor? 

E17 - Pretendo. Eu quero assim, eu sempre assim, na faculdade eu faço projetos, né, busco ao 

máximo me comprometer com responsabilidades sociais. E aqui na Defensoria é, é um, você tá 

convivendo com pessoas, né, você tá, tá ajudando pessoas necessitadas, pessoas que precisam 

realmente é, de ajuda do, do, da, do, de advogado, né, pago pelo estado. E eu acho assim, 

magnífico o trabalho do defensor. Eu acho lindo. Eu acho uma profissão digna, bonita. E eu, 

assim, pretendo de verdade se tiver um concurso e tudo, fazer para Defensoria. 
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P - Há quanto tempo você está estagiando aqui? 

E17 - [pausa] Cinco meses. Vai fazer seis em janeiro. 

 

P - Qual a importância das atividades que você desenvolve aqui na Defensoria pra sua 

formação pessoal e profissional? 

E17 - Do ponto profissional, você faz as peças, você pesquisa, você lê, você se atualiza. E 

pessoal, pessoal, principalmente a questão do atendimento, que eu acho que você tá lidando com 

pessoas, você tá vendo os problemas e tudo. Tem até um momento interessante, acho que dois 

momentos interessantes no atendimento, que eu, eu atendi uma senhora e o filho e ela meio que 

me tocou assim, muito forte porque, ela falou que, olhava pro filho dela e tinha, porque ele tava 

com problemas psicológicos, psiquiátricos, e ela olhava pra mim e disse assim, disse assim: -

Olhe, teve um dia que se ele levantou e olhou pra mim, e eu fiquei com medo dele. E os olhos 

dela cheios de lágrimas, e o meu também [risos], aí o meu também. Aí eu me, aí eu me segurei 

assim, segurei pra, pra aí fui olhar pro outro lado [risos]. E outro também, que foi um professor, 

que dava aula num colégio militar, e um dos diretores acusou ele de pedofilia, sem provas. E, 

isso gerou uma situação terrível, um assédio moral no colégio militar. E ele começou a chorar 

compulsivamente na minha frente [risos]. Aí eu, como já tinha passado pela experiência da 

senhora, eu já, com a segunda experiência de, de choro, de emoção na minha frente, eu já, por 

incrível que pareça, eu já soube lidar bem melhor. Então se, eu fiquei pensando: “-Se eu for dar 

muita atenção pra ele, de repente uma orientação, se tornaria maior, e tudo.” E, e eu, se eu fosse 

me envolver, seria muito pior pra mim e, e talvez pior pra ele, não sei. Mas eu fiquei assim, não 

me envolver, eu nem olhei. Fiquei fazendo meu trabalho [risos]. Não falei, não. Acalmei ele e 

tudo. Porque ele, ele, não sei o que: “-Vai dar certo? Vai dar certo?”, e eu: “-Não. Vai dar certo. 

vai dar certo!” Mas assim, eu pude ter essa ideia, minha evolução no, no, não ficar assim. Não 

no, não evolução no sentido de ignorar, não. Mas de saber lidar com uma situação como essa. 

Um homem, um senhor afastado na sua frente e, e ele chorava assim, bem, bem forte. É, então eu 

evoluí como pessoa nesse sentido, de amadurecimento emocional mesmo. 

 

P - Como você avalia e qualifica a importância jurídico-social dessa instituição, da 

Defensoria Pública da União, no Ceará especificamente? Ou da Defensoria Pública da 
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União como um todo, das Defensorias Públicas? 

E17 - Eu acho assim, que o Direito foi criado pra que? Pra sociedade. De acordo com as 

demandas da sociedade, criou esse Direito. Se, a maior parte da população é uma população 

carente, é uma população pobre, que não tem dinheiro pra contratar um advogado. Mas são, e são 

pessoas que tem seus direitos desrespeitados assim, de forma, inúmeras formas. É um, assim, é o, 

é a questão mais [...] que possa existir, é ter um, um advogado pra prestar, pra atender essas 

pessoas. Então assim, questão de acesso jurídico é a Defensoria. Está ligado diretamente, falando 

acesso jurídico é a Defensoria. Porque sem ela, eu acho que seria um caos mesmo. O direito 

como, como um todo, ele ficaria preso. Ele ficaria à margem da, de quem mais necessita e 

atendendo só uma elite, digamos assim. 

 

P - Quais seriam as qualidades e os defeitos que você apontaria que ainda, essa instituição, 

certas, assim, as qualidades da instituição, as evoluções que ela já passou, as conquistas, 

mas as deficiências que ainda existem? Como você avalia tudo isso? 

E17 - Bom, as deficiências é a questão da autonomia, né. Porque eu acredito que sem autonomia, 

até mesmo comparando ao ser humano. Um ser humano sem autonomia, ele fica limitado. E eu 

acho que uns, como a Defensoria, não pode ser limitado. Ela tem que é, alcançar à todos, o 

máximo possível. E eu acho a questão de Ministério Público e Defensoria, eles tem que ter uma 

autonomia similar. E não o que está acontecendo, que o ministério pode fazer várias coisas e a 

Defensoria não. Eu sei que tá crescendo e tudo. Mas assim, no que tange à Defensoria Estadual, 

ela tem muito mais autonomia que a Defensoria da União, né. E eu acho isso, não tem motivo de 

existir. Outra limitação é o número de defensores, né. Que deixa muito a desejar. Todos sabem 

que é pouquíssimo, se comparar com o, com o Ministério Público e outros. É isso aí. Deixe eu 

ver mais. 

 

P - E as qualidades, e as conquistas da Defensoria? 

E17 - Ah, tem, tem várias. Tem a ação civil pública, né, agora, recente, muito importante. Deixe 

eu ver. 

 

P – E o papel dela na concretização do acesso à Justiça? Na promoção do acesso à Justiça? 

E17 - É o que eu falei na pergunta anterior, não foi. Falei do acesso à Justiça e tudo. É, eu falei 
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na pergunta anterior. 

 

Estagiário 18 

P - O que você acha do treinamento obtido no início para estagiar aqui, na Defensoria? 

Existe? Como é que ele ocorre? 

E18 - O treinamento, o treinamento, na realidade é o que eu recebi foi uma orientação. E o que 

eu já tinha de conhecimento, o Cristiano, por já ter estagiado aqui anteriormente, então ele já 

tinha me passado sobre a sistemática do PAJ, sobre é, como é que ficava a disponibilidade do 

atendimento lá em baixo. Eu já fui criando uma noção de, até mesmo porque eu tenho uma boa 

base é, com conhecimento, é na área de informática. Deu pra, deu pra eu tirar um pouco que, deu 

pra mim aprender mais rápido, do que, acredito que algum, é, aquilo que deveria. Mas, assim, eu, 

se fosse dar alguma proposta, assim, eu colocaria, se tivesse uma, uma, um... tipo uma espécie de 

mini treinamento pra, pra pelo menos a primeira fase quanto ao atendimento de pessoas. O 

atendimento que é feito uma vez por semana, lá na, em baixo, primeiro andar. Porque é, na 

questão que tem de se mexer no PAJ, na questão dos processos, ainda é bem mais fácil, do que lá 

em baixo. E trabalhar também essa questão da interpessoalidade, da de quando um assistido vem 

aqui na Defensoria, né, pra, pra gente vê como é que fica o atendimento e, e meio que nivelar o 

padrão pra, pra não ficar muito, um estagiário mais que o outro, né. Tem a questão de, de 

andamento processual, criar uma, como se fosse uma uniformização, né. E é, respondendo a 

pergunta, digo um pouco mais objetivo, não houve. O treinamento que houve foi na, na parte do, 

principalmente na parte, meio que da apresentação e com o sistema que é utilizado. Porque na, 

porque no, no manuseio a gente não teve nenhum. O pouco, né, porque eu não digo que a gente 

não teve nenhum. Porque sempre, sempre fica uma pessoa lá em baixo dizendo: “-Não. Tem que 

ser assim, assim e assado.”. 

 

P - E você tá gostando do estágio na Defensoria? 

E18 - Estou, estou gostando. É uma carreira que pretendo seguir. É, pretendo seguir, mas não, é, 

tornar como definitiva, ela. 

 

P - O que o levou a escolher o estágio na Defensoria? 

E18 - Pelo aprendizado, principalmente pelo aprendizado. Porque se fosse por questão 
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financeira, eu, é, tem muitos estágios que eu poderia muito bem estudar e, outros, outros estágios 

que eu poderia muito bem estudar, repetindo, né, e é, e ter uma bolsa maior. Não, se você, uma 

motivação totalmente financeira, né. É, eu pensaria assim, né. Não, tem outros estágios que eu 

posso trabalhar menos, inclusive, né, e ganhar uma bolsa muito boa. Mas aqui foi essencialmente 

organizado, de colocar isso, um pouco de conhecimento e, e prática com, com... porque 

essencialmente o defensor vai é, o defensor público federal, apesar da matéria ser limitada, ele é 

quase como um advogado, como um advogado particular. E aqui tem também uma certa calma. 

Apesar de nossos ofícios cíveis, a gente tem uma certa calma pra trabalhar, pra pensar numa 

maneira de estratégia [...], que não é defensor público estadual. Eu acho que esse povo, só 

quando tiver terminando. Tanto é que eu não fiz nenhum concurso pra estagiar, da, pra defensoria 

pública estadual. Por conta disso. Porque eu sei que lá, o negócio é, é muito complicado. Não é 

que os estagiários não queiram fazer o, o bê-a-bá bem certinho não. E também não digo que, se 

todos são desse jeito. Mas que lá, a carga, a carga de pressão é muito maior, pra questão de 

querer reduzir esse público, de ter a quantidade. 

 

P - O que você acha, assim, quais são as atividades que você desempenha aqui? O que você 

acha do aprendizado pra sua formação pessoal e profissional? 

E18 - O aprendizado é totalmente da parte material processualista. Apesar de a gente tá seguindo 

um par de ofícios, a gente tem um plano muito bom aqui, que no caso seria a gravação, né. Aliás, 

tem muita coisa, tirava um ofício cível, ofício criminal, previdenciário. Apesar das matérias 

serem restritas, a gente consegue é aprender muita coisa. Pelo menos na parte cível-criminal é, na 

parte cível-criminal quando, é que nós iremos atuar. Provavelmente, né, mais na parte cível-

criminal do que na, no previdenciário [...] e também nas de segundo grau. E a gente também tem 

o ofício regional pra te ajudar isso também, né. Porque quem tá ligado a isso é o ofício regional. 

 

P - Você pretende seguir a carreira de defensor público? 

E18 – Pretendo. 

 

P - É, e quais as qualidades e as deficiências que ainda existem nessa Defensoria? 

E18 – Primeiramente, a questão de poucos defensores. Eu vejo essa questão mais como uma 

questão estrutural física própria, que abrange poucos defensores. Depois, a questão da 
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concentração. A Defensoria Pública da União está concentrada na capital. Eu veria que o trabalho 

também seria muito eficiente se houvesse uma certa descentralização. Colocasse pra Sobral, 

tivesse um núcleo de apoio por lá. Barbalha. Nesses interiores mais distantes da capital. Porque a 

gente percebe que a pessoa vem lá da divisa do estado pra cá, só porque só tem atendimento 

aqui. Ou então, tem que se contatar por via de e-mail, por, enfim. Tem que se pedir favores e 

mais favores pra poder ter o serviço. 

 

P - E não são todas as cidades que são abrangidas pelo atendimento da Defensoria Pública? 

E18 - Não são. Uma curta área de jurisdição. É de juiz também [...] Porque a jurisdição quem faz 

é o juiz. 

 

P - E como você avalia e qualifica a importância jurídico-social desta instituição? 

E18 - Muito boa. Acho que é uma das funções da justiça. É um dos papéis inspirados da, da pra 

conseguir o seu, uma prestação jurisdicional, né, que tá lá no art. 5º da Constituição Federal de 

1988. O princípio que consagra o princípio da inafastabilidade pelo Judiciário, e cumulado com, 

não sei, se não me engano, se o 74 ou é 75, não me recordo, que fala sobre a questão da 

assistência. Porque o Judiciário é gratuito, compondo os 03 pilares: prestação jurisdicional por 

meio do estado, que é o estado jurídico, em alguns casos da Promotoria; e assistência essencial 

do advogado, que é um agente público, particular, ou da defensoria. Público é o público da AGU, 

que também advoga pro Estado. E eu acho que é muito importante e, inclusive o meu trabalho de 

conclusão de curso também vai ser sobre, sobre isso. Sobre a democracia social e acesso à 

Justiça, englobando o trabalho da Defensoria Pública da União, no Estado do Ceará. 

 

P - O que você acha da atuação dos estagiários? 

E18 - Muito boa. Todos são pessoas comprometidas, são pessoas que não deixam, por exemplo, 

prazo, fazem no tempo, tentam racionar, pelo menos digo do meu ofício. Tentam raciocinar, 

tentam arranjar alguma alternativa para que o assistido possa ter algum direito, para equalizar as 

injustiças. Ou se não existir injustiça, pelo menos pra que seja a lei cumprida na sua 

rigorosidade, na sua formalidade. É certo que alguns casos são meio que impossíveis, a gente 

tenta fazer mágica aqui. Mas eu acho que os estagiários são essenciais aqui. Porque se a gente 

colocar esse volume de trabalho pros defensores, tenho certeza de que no número que a gente 
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tem agora na instituição, não daria. Faltariam horas no dia pra se conseguir concretizar o 

trabalho. O estagiário é essencial pra, justamente, dividir esse trabalho, dividir o conhecimento, 

principalmente, e depois dividir esse trabalho com o próprio defensor. E que a gente nota até, 

também, um certo respeito aqui com a figura do estagiário, que não é encontrado em outros 

cantos. Porque é quase como se fosse o braço direito do assessor. Como se fosse o assessor do 

assessor, que tivesse resolvendo a dúvida de muita gente. 

 

Assistido 

P - O que o senhor pensa da Defensoria e da importância dessa instituição? 

A - Do ponto de vista das necessidades das pessoas de menor poder aquisitivo, a Defensoria 

Pública da União aparece como uma instituição de fundamental importância. Haja vista que 

todas as questões que são desenvolvidas no âmbito do Governo Federal, quer seja o INSS, quer 

seja as questões de IBAMA, também que hoje frequentemente é, criam situações difíceis para as 

pessoas que moram em situações ribeirinhas, entende, em regiões de mangues, de manguezais, 

tudo isso, eu sei, eu tenho informações de que a Defensoria é quem tem, é a Defensoria Pública 

da União é quem tem, exemplo, cuidado dessas situações. Até porque nenhuma, as pessoas não 

teriam condições. Uma ação dessa categoria, se fosse contratar um advogado particular, é, os 

custos são muito altos, é, os processos são demorados, há toda uma situação. Então, basta ver, 

basta se ver aí, portanto, isso pela procura constante que existe das pessoas em relação à 

Defensoria. Por exemplo, antes de abrir, de começar o expediente, que são às 08 horas, já 07 

horas, 07 e pouco já há uma movimentação grande de pessoas em frente ao prédio aqui da 

Defensoria. É, o atendimento [...] o que é ofertado, as vagas que são ofertadas para atendimento 

na parte da manhã nem sempre elas são suficientes. Quer dizer, a parte da tarde, as pessoas que 

precisam ser atendidas à tarde, porque, as fichas, vamos chamar assim, fichas ou vagas, já são 

preenchidas é, também, com uma certa é, é, com uma certa... eu não tou, eu não tou encontrando 

o termo, mas com uma certa rapidez. Porque o volume de pessoas é muito grande, tá 

entendendo? Apesar disso, a gente vê, apesar de toda essa movimentação, a Defensoria, a sua 

parte técnica, a sua parte de apoio tem conseguido. Eu, por exemplo, que já estou há bastante 

tempo com 02 (dois) processos, a Defensoria acompanha 02 (dois) processos meus, um na área 

cível e um na área criminal. Eu tenho sido muito bem assistido. As moças me telefonam. As 

moças me consultam pelo telefone. O defensor, os defensores são atenciosos. Eu presto atenção 
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também, mesmo, é, como parte, como parte que tá sendo assistida, eu presto atenção ao trabalho, 

também dos estudantes que estão estagiando aqui. Quer dizer, a gente vê que há uma 

organização, um ordenamento perfeito, com relação a isso. Há uma organização muito rígida a 

partir da atendente, por ordem de chegada [...] Eu tenho visto, também, notado que as pessoas 

que tenham qualquer necessidade, elas tenham prioridade. As pessoas que tem idade avançada, 

também, elas tem, elas entram como prioritária. De forma que, de forma que é, é uma coisa da 

maior importância, como se, como se disse, é esse trabalho que o Governo, por si, coloca à 

disposição do, à disposição da, da população pobre como um todo. Os critérios, lógico que a 

pessoa pra atendimento tem que arcar, tem que atender alguns critérios que é aquele de ter uma 

renda mensal não muito alta de acordo, me parece, que com o valor do salário mínimo. Do 

salário mínimo não, do valor que é descontado do Imposto de Renda, aquele valor até aquele 

limite que desconta, que a pessoa tem que ganhar até aquele valor para poder ter direito ao 

atendimento pela Defensoria. Claro que esses critérios são colocados porque a Defensoria ainda 

se ressente de condições maiores de um volume maior de defensores, de funcionários. Uma outra 

coisa também que se observa é que a Defensoria Pública da União não tem autonomia. Quer 

dizer, se ele fosse autônoma, com certeza o serviço que ela presta à comunidade seria muito mais 

eficiente, muito mais eficaz, e um atendimento mais primoroso. Claro que isso não, não, não é 

nenhuma deprimência em relação aos órgão que a que ela esteja ligado, seja ao Poder Executivo, 

seja ao Poder Judiciário, seja, não sei como é o funcionamento. Mas o certo é que existe uma 

atuação dinâmica, uma atuação perfeita, uma atuação que deve ser é, deve merecer o destaque 

em todos os níveis. 

 


