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Resumo 

O objetivo de estudo deste trabalho de conclusão de curso é realizar 

uma análise histórica e jurisprudencial acerca da Defensoria Pública de Pernambuco 

e do seu papel imprescindível na implementação do acesso à justiça. Em linhas 

gerais, foi analisado de que maneira, no Estado de Pernambuco, a instituição da 

Defensoria atua para garantir a efetivação dos direitos fundamentais dos 

economicamente desfavorecidos. 

Numa perspectiva mais detalhada, foi realizado um estudo de caso 

com Defensoras Públicas e antigas servidoras da instituição, sobre os possíveis 

aprimoramentos e investimentos que podem ser realizados no órgão, dentro do 

Estado de Pernambuco. Paralelamente, foi realizada uma análise crítica dos 

obstáculos vivenciados pela Defensoria diante da ausência de investimentos por 

parte do Executivo; bem como as conquistas sociais e iniciativas políticas que 

objetivaram fortalecer o acesso à justiça no Estado.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chaves: Defensoria Pública; Defesa técnica; Precariedade; Acesso à 

justiça; Hipossuficientes; Teoria Geral Do Processo; Direitos Fundamentais. 



 

 

 

 

Sumário 

INTRODUÇÃO............................................................................................................ 6  

1. O Acesso à justiça – Influências da obra de Mauro Cappelletti e Bryan Garth Error! 

Bookmark not defined. 

1.1. Delinear Histórico .............................................................................................. 8 

1.2. Óbices Processuais .......................................... Error! Bookmark not defined. 

    1.3.  As soluções práticas para efetivar o acesso à justiça – As “Ondas    

renovatórias” de Cappelletti e Garth.......................................................................... 

Error! Bookmark not defined. 

1.4. Métodos e Reformas alternativos na busca do acesso à justiça ............... Error! 

Bookmark not defined. 

1.5. Limitações e riscos processuais  ..................................................................... 17 

2. Do Instituto da Defensoria Pública .......................... Error! Bookmark not defined. 

2.1. Breve Histórico  ................................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2. Princípios da Defensoria Pública  ..................... Error! Bookmark not defined. 

2.2.1. Princípio da Unidade  ................................................................................... 23 

2.*2.2. Princípio da Individisibilidade .................................................................. 24 

2.2.3. Princípio da Independência Funcional ...................................................... 26 

2.3. Objetivos da Defensoria Pública ..................................................................... 27 

3. Estudo de Caso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco ...................... 30 

3.1 Sobre a Instituição ........................................................................................... 30 

3.2. Metodologia..................................................................................................... 33 

3.3. A Defensoria Pública na 10ª Vara de Família do Fórum Desembargador 

Rodolfo Aureliano – Recife.................................................................................... 35 

3.4. A Defensoria Pública no Núcleo Criminal do Fórum Desembargador Rodolfo 

Aureliano – Recife .................................................................................................. 39 

    3.5. Reflexos e Problematizações..........................................................................46 

 3.5.1. A polícia enquanto “justiça informal”......................................................46 

Considerações Finais .................................................. Error! Bookmark not defined. 

REFERÊNCIAS ......................................................... Error! Bookmark not defined.4 

 

 



6 

 

 

 

Introdução 

 O presente trabalho se desenvolverá na área da Teoria Geral do Processo, do 

Direito Processual Civil e dos Direitos Humanos, possuindo como escopo avaliar o 

instituto da Defensoria Pública de Pernambuco enquanto garantidora do acesso à 

justiça aos hipossuficientes. 

Durante muito tempo, o povo brasileiro pleiteou o reconhecimento, por parte 

do Estado, de diversos direitos fundamentais. Por décadas a fio, a nação viveu um 

período de verdadeira ausência do Estado de Direito, com violações de direitos 

humanos respaldas na própria Constituição. Com a promulgação da Constituição 

Cidadã de 1988, houve a conquista de direitos individuais e coletivos para toda a 

população. 

A fonte de maior debate foi, sem dúvidas, o acesso à Justiça. Para o jurista 

italiano Mauro Cappeletti o acesso à Justiça pode ser definido como “o requisito 

fundamental - o mais básico de todos os direitos humanos - de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar, os direitos 

humanos”.1 

 As instituições jurídicas, como é sabido, possuem relevante papel na 

construção do referido acesso à justiça. Não obstante, a Defensoria Pública possui 

uma atuação de destaque, por possuir o escopo de concretizar o acesso ao 

Judiciário aos cidadãos economicamente desfavorecidos. Ela é, pois, essencial no 

processo de efetivação dos direitos fundamentais. 

Entretanto, os instrumentos existentes na Defensoria, em particular, na do 

Estado de Pernambuco, não são suficientes para garantir o pleno acesso à justiça 

por parte dos cidadãos carentes de recursos. Há problemas relacionados à ausência 

de pessoal, de instrumentos materiais, entre outros. Nesta senda, depreende-se que 

o fortalecimento institucional da Defensoria Pública é imprescindível para eliminar o 

grande número das desigualdades que afetam a sociedade pernambucana. 

                                                           
1 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Ed. Sérgio Antonio Fabris, 1988. P. 12. 
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 Destarte, no primeiro capítulo, este trabalho propõe-se a tecer observações 

sobre o acesso à justiça e seus desdobramentos práticos e processuais, conectando 

os ensinamentos de Mauro Cappelletti e Byran Garth com a realidade do Judiciário 

pernambucano. Inicialmente, a abordagem possuirá como foco as principais ideias 

da obra dos supracitados autores. Discorrer-se-á sobre as principais barreiras à 

efetividade do referido direito e as “ondas” do Movimento Universal de Acesso à 

Justiça. 

No segundo capítulo, busca-se uma análise histórica da instituição da 

Defensoria Pública no Brasil e em Pernambuco – seus princípios, objetivos e 

estrutura física e pessoal. Neste ponto, destacam-se as inovações trazidas por 

novéis legislações.  

Finalmente, no terceiro capítulo, será analisado o estudo de caso averiguado 

na sede da Defensoria Pública do Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano – 

Recife, Pernambuco. Nesta senda, analisa-se o contexto e as medidas que buscam 

reestabelecer o efetivo acesso à justiça em Pernambuco.  
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1. O Acesso à justiça – Influências da obra de Mauro Cappelletti e Bryan Garth 

1.1. Delinear Histórico 

 Na esteira do desenvolvimento social, o ser humano transitou do que foi 

nomeado por Hobbes de “estado de natureza” até evoluir e chegar ao estado 

Democrático de Direito atual. Na solução dos conflitos, saiu-se de uma prevalência 

da “força” (autotutela) para a existência de um novo sistema de pacificação de lides 

que é formado por uma jurisdição imparcial e efetiva. 

 A Doutrina Processual passou por diversas fases, podendo estas serem 

metodicamente divididas em: Fase Primitiva, Fase Judicialista, Fase do 

Procedimentalismo, Fase do Processualismo Científico, Fase Instrumentalista e 

Fase Utilitarista. A expressão “instrumentalidade do processo” ganhou novo 

entendimento a partir do século passado, à luz dos postulados e da obra do italiano 

Mauro Cappelletti e do co-autor Bryan Garth: “Acesso à justiça”.  

Esta obra marcou o início da supracitada “Fase Instrumentalista” (1960), a 

qual possui um cunho eminentemente crítico e um forte potencial reformista, sendo 

caracterizada pela “fase do despertar”. Os seus defensores reconhecem que a 

ciência processual já estava bastante desenvolvida, mas alegam que o sistema 

continuava falho na sua missão de produzir justiça entre os membros da sociedade. 

A ótica instrumentalista estará voltada para os resultados práticos do processo, 

analisando o modo como esses resultados estão sendo levados para os 

“consumidores” do serviço processual.  

Em sua obra, Cappelletti dividiu as soluções da problemática do “acesso à 

justiça” em momentos chamados de “ondas”: a primeira seria o aumento de estudos 

para a melhoria da assistência jurídica dos necessitados; a segunda seria a tutela 

aos interesses supraindividuais (difusos) e, por fim, a terceira onda consistiria em 

múltiplas tentativas com vistas a fins diversos, ligados ao modo de ser do processo. 

Os supracitados autores aferiram que enquanto não forem concretizadas estas 

ondas, a busca pela pacificação com justiça não será concretizada. 
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No contexto dos Estados liberais e burgueses (filosofia essencialmente 

individualista), a justiça só era obtida por aqueles que possuíssem determinada 

condição financeira. A igualdade existente era apenas “formal” e não “material”. O 

Estado era, em virtude do próprio contexto histórico liberal, passivo e nada fazia 

para suprir a falta de aptidão que algumas pessoas possuíam para reconhecer e 

concretizar seus direitos na prática. 

Da mesma forma, o estudo jurídico se manteve (até recentemente) afastado 

da realidade da maioria da população no que concerne às problemáticas do sistema 

judiciário. O foco dos estudiosos do Direito era estritamente formalista e sistemático, 

baseado em reformas no procedimento de construção de normas e não na 

experiência social, isto é, na realidade. 

Esta conjuntura irá começar a mudar, paulatinamente, com a revalorização 

dos direitos humanos nas sociedades modernas, refletida nas mais diversas 

“declarações de direitos” características da época (Ex: preâmbulo da Constituição 

Francesa de 1946).  A partir desta mudança histórica, o Estado passou a ser visto 

com instrumento indispensável para a concretização de todos esses direitos sociais 

básicos; a exemplo do direito à saúde, à educação de qualidade, à segurança 

material, ao trabalho e, é claro, o direito ao acesso efetivo à justiça. 

Nesta senda, a partir do momento em que o Estado se torna responsável pela 

solução das lides, as decisões passaram a ter “um caráter legal, neutro, substituindo 

os interesses particulares das partes pelo direito na solução da lide”.2  

Este último irá caracterizar o enfoque do estudo moderno dos processualistas 

civis, os quais ampliaram suas áreas de pesquisas para além dos tribunais, 

utilizando métodos sociológicos, políticos, econômicos, psicológicos, entre outros. O 

“acesso à justiça”, portanto, deixa ser unicamente um direito social fundamental, 

para ser o ponto central da moderna processualística. 

                                                           
2 MATOS, Rosivaldo Rabelo. Efetividade da tutela jurisdicional. Disponível em: 

<http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6071/Efetividade-da-tutela-jurisdicional>. Acesso em: 16 

de Março e 2017. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6071/Efetividade-da-tutela-jurisdicional
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Nesta senda, atualmente, compreende-se que a “justiça realizada com as 

próprias mãos” está ilegalizada e a população depende da soberania estatal para 

solucionar seus conflitos. Uma parte não pode mais interpelar a outra sem a 

assistência de um (a) advogado (a) habilitado (a) e inscrito na Ordem dos 

Advogados do Brasil. O judiciário passou a agir em substituição às partes, cabendo 

ao Estado promover a pacificação social dos conflitos e a ampla distribuição de 

justiça. A problemática, contudo, reside justamente na (in) eficiência do Estado 

brasileiro no cumprimento de sua função de Estado-juiz.3 

Do acima exposto, depreende-se que o processo civil é visto, atualmente, 

como o melhor instrumento para garantir a paz social.4 Entretanto, como conciliar os 

conceitos teoricamente perfeitos da ciência processual - princípios próprios, doutrina 

renomada – com o escopo maior do processo, que é o de distribuir justiça?  

A eficiência da tutela jurisdicional na prestação colide, nos dias atuais, com a 

cognição do art. 5º, inciso LXXVII5: o direito à razoável duração do processo e a 

todos os mecanismos que garantam a celeridade do trâmite jurisdicional. 

A ausência dos supracitados mecanismos são a causa do funcionamento 

deficiente do poder judiciário. Nesta linha, vale transcrever a dicção de Cappelletti e 

Garth sobre o escopo máximo da ciência processual - o supracitado acesso à 

justiça: 

“O ‘acesso’ não é apenas um direito social fundamental, 
crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o 
ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe 
um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 
moderna ciência jurídica.” 

                                                           
3 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Teoria Geral 

do Processo, p.21 - 24. 

4 IBIS, IBIDEM. P. 41. 

5 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro 

Gráfico, 1988. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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1.2. Óbices Processuais 

A resolução formal dos litígios constitui-se muito dispendiosa para as partes 

litigantes, as quais necessitam arcar, dentre outras despesas, com honorários 

advocatícios e com as custas judiciais. Este quadro agrava-se nos ordenamentos 

que adotam o “Princípio da Sucumbência”, o qual afere que a parte vencida deverá 

pagar os honorários advocatícios da parte vencedora, entre outros dispêndios. Isto 

é, o vencido pagará os custos de ambas às partes. 

 Destarte, depreende-se que os “altos custos” constituem uma importante 

barreira ao acesso à justiça. No que concerne às custas com advogado, o 

ordenamento jurídico brasileiro instituiu os defensores públicos, profissionais 

concursados que recebem para advogar para o povo. Ponto específico do presente 

projeto e a ser trabalhado mais a frente, a Defensoria Pública ainda conta com 

inúmeras dificuldades físicas e de pessoal. 

· Quanto às custas judiciais em si, a Lei nº 1060/50, lei de assistência 

judiciária gratuita, dispensa o pagamento de custas processuais para aqueles que 

não possuem recursos suficientes para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do próprio sustento ou o de sua família.6 Somado à este, tem-se a 

demasiada delonga (o tempo) pela qual perpassa os processos judiciais (em alguns 

casos, esses prolongam-se por anos). 

 Bedaque ensina que existem inúmeras dificuldades enfrentadas por quem 

se dispõe a pleitear a tutela jurisdicional do Estado, na tentativa de obter proteção a 

um direito lesado ou ameaçado. “A Justiça está em crise, não só no Brasil, como na 

maioria dos países. E crise na Justiça implica, necessariamente, crise de Justiça.”7 

 Segundo ele, os fatores que contribuem para esse estado de “calamidade 

podem” ser resumidos basicamente na exagerada demora e no alto custo do 

processo. 

                                                           
6 PELLEGRINI, Ada, et al. Teoria Geral do Processo. 28a ed. São Paulo, Malheiros, 2012. 
 
7 José Roberto dos Santos Bedaque, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de 
Urgência, p.28 e 29 

https://jus.com.br/tudo/teoria-geral-do-processo
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 Sobre este último tema, o Procurador do município de Pindaré-Mirim, Flávio 

André Dias Costa explicitou que: 

“A morosidade processual não é o principal motivo de desconfiança, e sim, 
a morosidade administrativa do poder judiciário é o que faz o descrédito dos 
procedimentos jurisdicionais, mesmo existindo uma reforma legislativa isso 
só irá mascarar os reais problemas de aparelhagem que para serem 
solucionados resultariam em gastos maiores, e a proposta de um código de 
processo civil célere é apenas mais uma falácia do Judiciário para continuar 
a não garantir aos cidadãos o acesso à justiça, mesmo que se almeje a 
eficácia enquanto houver juízes julgando com base puro e próprio da lei isso 
não irá funcionar, é necessário que se faça uma interpretação extensiva na 
lei quando houver necessidade de julgar e aprimorar a celeridade”.8 

O segundo ponto reside nas “possibilidades das partes”. Estas se dividem em: 

recursos financeiros: determinadas pessoas e/ou organizações possuem condições 

financeiras consideravelmente melhores do que a grande maioria da população. 

Deste modo, adquirem vantagens óbvias no decurso processual. 

A segunda possibilidade é a aptidão para reconhecer um direito e propor uma 

ação ou sua defesa (grande parte das pessoas não possui o conhecimento jurídico 

básico de seus direitos e deveres ou de como ajuizar uma demanda); distinção entre 

“litigantes habituais” e “litigantes eventuais” (há pessoas e/ou grupos que 

presenciam contatos mais frequentes com o judiciário – habituais – e, portanto, 

adquirem mais vantagens do que aqueles que raramente ajuízam uma ação – os 

eventuais). 

O terceiro ponto refere-se aos “problemas especiais dos interesses difusos”. 

Estes constituem em interesses fragmentados (ex: direito a um ambiente saudável) 

que possuem como problema básico o fato de que ou ninguém tem direito a corrigir 

a lesão a um interesse coletivo ou o prêmio em face desta correção é irrisório 

demais para mobilizar qualquer indivíduo a tentar ajuizar uma ação. A Lei nº 7347/85 

é o instituto legal que permite ao Ministério público pleitear judicialmente em prol de 

interesses coletivos ou difusos. 

                                                           
8 COSTA, Flavio André Dias. Acesso à justiça no novo CPC. São Luís: 08 set. 2015. Entrevista 

concedida a A. L. Pereira de Oliveira. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
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1.3. As soluções práticas para efetivar o acesso à justiça – As “Ondas 

Renovatórias” de Cappelletti e Garth 

 A primeira solução ou “onda renovatória” consiste em oferecer “assistência 

jurídica gratuita aos pobres”. O auxílio de um advogado é, na grande maioria das 

causas, indispensável devido à complexidade das leis e dos procedimentos das 

causas. Contudo, a maior atenção a este auxílio só foi dispensada no decorrer da 

década de 60, quando houve uma modificação da consciência social, a qual 

despertou para a necessidade de se colocar a assistência judiciária no topo das 

reformas judiciárias. 

 Destarte, diversas medidas foram adotadas nos últimos anos visando 

melhorar os supracitados sistemas judiciários e, consequentemente, as barreiras do 

acesso efetivo à justiça começaram a diminuir. O número de pessoas necessitadas 

que estão sendo favorecidas por um sistema judiciário gratuito aumenta cada vez 

mais. Essa assistência não é, contudo, o único enfoque necessário para se 

concretizar o acesso efetivo ao judiciário. 

 A segunda “onda” consiste na “representação dos interesses difusos” 

(interesses coletivos ou grupais). Esta onda forçou a reflexão sobre noções básicas 

do processo civil e sobre o papel dos tribunais. A visão tradicional do processo civil 

não continha espaço para a solução de lides envolvendo interesses difusos, visto 

que só abrangia conflitos entre duas partes envolvendo interesses individuais 

dessas mesmas partes.  

Esta visão essencialmente individualista, contudo, vem perdendo espaço e se 

fundindo com uma concepção mais social e coletiva do processo judicial. E é apenas 

esta transformação que permitirá a concretização dos chamados “direitos públicos” 

relativa a interesse difusos (Ex: o direito a um ar atmosférico de qualidade). 

 A Ação Governamental constitui, segundo Cappelletti, o principal método de 

defesa dos supracitados interesses difusos (em parte, porque há uma forte 

relutância em atribuir a determinado grupo de pessoas ou a indivíduos sozinhos tal 

defesa). Contudo, esta não vem sendo bem sucedida. Os ministérios públicos – 
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responsáveis por defender esses interesses – são fracamente sujeitos a pressões 

políticas, visto que propõem ações contra o próprio governo. Além disto, esses 

ministérios não possuem o conhecimento técnico e prático necessário para realizar 

uma defesa efetiva. 

 Uma das reformas com relação aos métodos de defesa dos interesses difusos 

constitui a possibilidade de que um Procurador-Geral privado proponha tais ações. 

Isto é, a permissão de que indivíduos defendam interesses públicos e coletivos. A lei 

italiana de 1967, que permite que qualquer pessoa acione as autoridades municipais 

por concessão irregular de permissões para construção, é um exemplo explícito. 

Uma outra grande reforma foi a técnica do Advogado Particular de Interesse Público. 

 Do acima exposto, depreende-se que o problema dos interesses difusos 

necessita de uma reforma de cunho misto. A solução não necessita estar em uma 

única reforma. O ponto principal é reconhecer que esses interesses precisam de 

uma eficiente defesa realizada por grupos particulares. Mas estes nem sempre estão 

disponíveis, o que leva a alternativa de combinação de recursos (ações coletivas, 

assessoria pública, etc) como meio para conduzir à reivindicação eficiente dos 

interesses difusos. 

 A terceira onda consiste em: “do acesso à representação em juízo a uma 

concepção mais ampla de acesso à justiça; um novo enfoque de acesso à justiça.” 

Este inclui a advocacia (judicial ou extrajudicial), seja por meio de advogados 

particulares ou públicos, e enfoca no conjunto geral de instituições, mecanismos, 

procedimentos, entre outros, que fazem parte do processo e das suas disputas. Seu 

método consiste em admitir que as duas primeiras ondas estão dentro das 

possibilidades de melhoramento do acesso à justiça; isto é, não são únicas.  

Destarte, este enfoque encoraja a produção de métodos e formas cada vez 

mais diferentes e eficientes para transformar o processo civil; tais como: mudanças 

na estrutura dos tribunais, utilização de mecanismos privados ou informais para a 

solução de litígios, entre outros; além de reconhecer que o processo civil precisa se 

adaptar a cada tipo de litígio, visto que estes diferem em sua complexidade. Em 
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suma, a terceira onda abarca o papel e importância dos diversos fatores e barreiras 

presentes no acesso à justiça, de modo a desenvolver mecanismos que possam 

enfrentá-los. 

1.4. Métodos e Reformas alternativos na busca do acesso à justiça 

 Primeiramente, embora haja a formulação de novos métodos para as 

soluções dos litígios, ressalta-se que a maioria desses ainda será analisada pelo 

judiciário tradicional. Destarte, a “reforma nos procedimentos judiciais gerais” 

(modernizações e melhoramentos) é tão imprescindível quanto a criação de novos 

métodos judiciais.  

Diante disto, diversas mudanças efetivas já podem ser observadas ao redor 

do mundo; como o Ministro da Justiça da França do ano de 1977 que declarou todas 

as custas judiciais seriam eliminadas a partir do ano seguinte. 

 Segundo, têm-se os supracitados “métodos alternativos para decidir causas 

judiciais”. Como primeira forma alternativa, há o “juízo arbitral”, o qual consiste em 

procedimentos relativamente informais realizados por julgadores competentes, os 

quais proferem decisões com limitadas possibilidades de recursos. Embora rápido, 

tende a tornar-se caro devido a necessidade de pagamento, por parte das partes, 

dos honorários dos árbitros. Contudo, se as despesas arbitrais forem menores em 

valor do que as do judiciário tradicional, e se as resoluções forem mais rápidas e 

efetivas, este método tende a facilitar o acesso à justiça. Retirando, pois, os seus 

obstáculos. 

 O segundo método alternativo é a “conciliação”, a qual não necessita de 

julgamento. São soluções rápidas e mediadas, as quais descarregam os tribunais e 

reduzem os gastos das partes. Além de serem, em fato, muito mais aceitas pelas 

partes do que os decretos unilaterais do judiciário, visto que as conciliações são 

frutos de acordos entre as próprias partes. Faz-se aqui, a ressalva de que, embora 

este método contenha indiscutíveis vantagens, em ordem de que seja efetivo, os 

seus resultados devem apresentar verdadeiros êxitos; e não meros “remédios” para 

o judiciário. A última forma é o encorajamento de acordos por meio de “incentivos 
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econômicos”. O princípio de pagar pelo julgamento pode auxiliar a dignificar o 

acesso à justiça. 

 Em terceiro lugar, há as instituições e procedimentos especiais para 

determinados tipos de causa de particular “importância social”. Consiste em um 

“desvio especializado”, o qual cria tribunais especiais responsáveis por franquear o 

acesso à justiça de pessoas comuns, tornando seus processos mais rápidos e 

menos dispendiosos; além de reduzir a sobrecarga do judiciário tradicional. Contudo, 

o afastamento de causas decorrente desse desvio deve ser cauteloso, visto que há 

a possibilidade de se afastar causas que originalmente deveriam ir para o judiciário; 

como causas de direitos fundamentais. 

 Dentro destes procedimentos especiais, há o das “Pequenas Causas” que 

visa tratar de pequenas injustiças de grande importância social enfrentadas pelos 

“cidadãos comuns”. A crítica feita a este método é de que os Tribunais de Pequenas 

Causas tornaram-se quase tão complexos quanto o Judiciário regular. O desafio é, 

portanto, criar mecanismos que tornem este procedimento atraente (do ponto de 

vista econômico, social e psicológico) para os indivíduos, para que estes se sintam 

confortáveis em ajuizar ações nesses tribunais. 

 Outro método especial são os “tribunais de vizinhança” ou “sociais” que 

solucionam conflitos dentro da comunidade, como os danos à propriedade e delitos 

leves. Esses objetivam a facilitação de acordos, afastando querelas menores dos 

tribunais, e a restauração da harmonia dos relacionamentos sociais permanentes. 

Em outras palavras, intenta-se criar órgãos que auxiliem os cidadãos comuns a 

resolverem os litígios relativamente irrelevantes para o Judiciário (mas de extrema 

importância para esses indivíduos), os quais eles não conseguem resolver sozinhos, 

mas também não possuem condições de levá-los aos tribunais. 

 O terceiro método consiste nos “Tribunais especiais para as Demandas dos 

Consumidores”. Provenientes do fracasso dos tribunais de Pequenas Causas em 

resolver os anseios dos consumidores, abarcam numerosas possibilidades de 

defesa para o consumidor. A exemplo das soluções das demandas dos 



17 

 

 

 

consumidores através dos meios de comunicação, programas governamentais de 

soluções, entre tantos outros. 

 Por fim, os “mecanismos especializados para garantir direitos novos”. Já se 

constatou que os tribunais de pequenas causas, os órgãos populares e dos 

consumidores abrangem diversos tipos de conflitos entre os cidadãos comuns. 

Contudo, este quarto modelo objetiva atrair indivíduos que, de outra maneira, não 

reclamariam seus direitos, através de órgãos informais e sensíveis a esses direitos 

em evolução. 

 Em quarto lugar, têm-se as mudanças nos métodos utilizados para a 

prestação de serviços jurídicos. Esta afere que apesar das múltiplas tentativas de 

evitar a necessidade de atuação dos advogados nas causas dos cidadãos comuns, 

a presença desses ainda é essencial nos casos mais complexos. Não apenas pela 

representação judicial, mas pelo auxílio cognitivo prestado por esses profissionais 

que reflete na participação mais ativa dos indivíduos na luta por seus direitos. A 

problemática reside, pois, em como tornar essa assistência mais acessível. Há 

algumas alternativas. 

 Primeiramente, o uso dos “para jurídicos” (assistentes jurídicos com diversos 

graus de treinamento; não sendo, necessariamente, advogados caríssimos e 

altamente qualificados). Segundo, o “desenvolvimento de planos de assistência 

jurídica mediante convênio ou em grupo”, os quais tornam os custos dos advogados 

menos onerosos para os cidadãos de classe média e baixa. 

 Em quinto e último lugar, há a simplificação do Direito. O nosso Direito é 

demasiadamente complicado (em praticamente todas as suas áreas). A sua 

almejada (e possível) simplificação o tornaria mais acessível às pessoas comuns. 

Em outras palavras, o acesso à justiça poderia ser ampliado. 

1.5. Limitações e riscos processuais 

 O advento do “enfoque do acesso à justiça” em diversos ordenamentos pelo 

mundo, demonstra a capacidade de adaptação dos sistemas modernos às 
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necessidades daqueles que não possuíam, até então, como reivindicar os seus 

direitos. Contudo, ainda que importantes, essas reformas necessitam de cautela 

frente aos possíveis riscos e concretas limitações. Um dos maiores perigos constitui 

no abandono das garantias fundamentais do processo civil por esses novos métodos 

especializados. 

No que concerne às limitações do acesso à justiça no Brasil, pode-se citar, 

primeiramente, a questão do orçamento financeiro limitado e mal distribuído. Nesse 

sentido, explicitada o estudioso José Roberto dos Santos Bedaque: 

“Em primeiro lugar, enquanto não se destinar ao Poder Judiciário percentual 
razoável do orçamento estatal, a fim de que ele possa fazer frente às suas 
necessidades, qualquer outra medida corre sério risco de não alcançar os 
objetivos desejados. É preciso examinar dados estatísticos de países onde 
a Justiça se mostre eficiente, para verificar as causas da morosidade do 
processo brasileiro. Sabe-se, por exemplo, que o número de juízes no Brasil 
é muito inferior aos padrões ideais.”9 

A dois, faz-se mister explicitar que o número de juízes e servidores está 

muito aquém das necessidades da Jurisdição. Na Alemanha, há um juiz para cada 

3.000 habitantes. Este número no Brasil equivale a um juiz para cada 30.000 

habitantes10.  

O autor José Roberto Nalini ensina que para o Brasil atingir os padrões 

germânicos de eficiência, faz-se necessário que o número de juízes trabalhando 

chegue a marca dos 150 mil.  

Nalini é defensor da interessante corrente que acredita que "antes da criação 

de milhares de novos cargos, seria mais saudável encarar alternativas aceleradoras 

da produtividade do equipamento judicial."  

 Não obstante, por mais essencial que seja a “inovação” e por mais 

insuficiente que o procedimento formal pode ser em alguns quesitos, este cumpre 

funções que não podem ser ignoradas. É inegável que o sistema judiciário, 

                                                           
9 José Roberto dos Santos Bedaque. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias e de 

Urgência. p.16. 

10 José Roberto Nalini, Faltam Juízes ou Idéias, "O Estado de São Paulo", 7 de julho de 2004. 



19 

 

 

 

atualmente, contém barreiras substanciais; as quais só conseguem, muitas vezes, 

ser ultrapassadas por aqueles que possuem as condições socioeconômicas para tal. 

Contudo, a busca por um significado mais “social” da justiça não significa a extinção 

dos recursos tradicionais.  

O estudo do “acesso à justiça” procura, portanto, questionar de forma 

compreensiva todo o aparato que forma o sistema judicial atual; evitando, também, 

que o uso de novos métodos resulte em resultados baratos, mas de má qualidade. 

Isto posto, a solução mais favorável seria a inserção de reformas cuidadosas, 

atentas aos possíveis perigos e às limitações do sistema tradicional e tornando a 

justiça mais acessível para todos. 
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2. Do Instituto da Defensoria Pública 

2.1. Breve Histórico 

O trabalho que ora se apresenta possui como objeto o estudo da realidade 

da Defensoria Pública, em específico, a do Estado de Pernambuco, no que concerne 

aos pleitos judiciais dos cidadãos que não possuem condições para arcar com as 

altas custas jurisdicionais.  

“A Constituição Federal colocou à Defensoria Pública dois desafios: 
promover a orientação jurídica e defender, em todos os graus, os 
necessitados (CF/88, artigo 134). Essas funções institucionais fazem da 
Defensoria Pública a porta de entrada da justiça no Brasil. Justiça em 
sentido amplo, para além do Judiciário”11.  

 Desse modo, percebe-se que a Constituição cidadã determina que o Estado 

deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV). É, pois, direito de todo cidadão, o 

qual não possua recursos para arcar com um advogado, que o Estado lhe indique 

um profissional habilitado para lhe orientar juridicamente.  

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou a 

jurisprudência no sentido da possibilidade de concessão da gratuidade judiciária em 

qualquer fase do processo: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 
EFEITOS EX NUNC. 

O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em 
qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, 
o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a 
sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de 
eventual recurso de apelação [...]. (STJ, Resp, nº 904. 289 – MS, Quarta 
Turma, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 03/05/2011, 
DJE 10/02/2011).” 

                                                           
11Disponível em: 

http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf. 

Acesso em: 17/11/2014. 

http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf
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A assistência jurídica integral e gratuita não se limita, contudo, à mera 

representação perante o Poder Judiciário (assistência judiciária). Ela deve abarcar 

todos os serviços de natureza preventiva, consultiva e pedagógica em relação ao 

exercício de direitos.  

 À guisa de exemplo, tem-se a “dificuldade da perfeita compreensão sobre a 

jurisdição, que muitos ainda consideram monopólio do judiciário”12, a qual é facilitada 

pelo trabalho da Defensoria. 

“A Defensoria Pública é justamente o órgão público que o constituinte 

incumbiu de garantir às pessoas carentes o acesso à Justiça”.13 A instituição é, 

portanto, uma das funções essenciais da Justiça, segundo a Constituição Federal. 

Nos locais onde não há defensoria, o papel é desempenhado por um 

advogado dativo remunerado pelo Estado, também chamado de defensor dativo ou 

defensor ad hoc. Não obstante, este profissional muitas vezes não desempenha sua 

função como deveria, pois o Estado demora a remunerá-lo. Ademais, a ausência de 

fiscalização é latente, impossibilitando assim, que a parte tenha êxito na sua 

demanda.14 

Não obstante, “considerando-se as necessidades da população e o número 

de feitos que assolam o Poder Judiciário diariamente, quando se imagina a atuação 

do Defensor Público, vislumbra-se um profissional que enfrenta quantidades 

enormes de trabalho”15, diante dos prazos peremptórios que este deve cumprir.  

                                                           
12 JÚNIOR, Antônio Edson Deroma. O Estado Democrático de Direito e a Evolução Jurídica: a 

quebra de paradigmas frente às necessidades sociais. Raleigh, Carolina do Norte, EUA: Lulu 

Publishing, 2012.  

13 http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf. 

Acesso em: 17/11/2014.  

14Disponível em: http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7498. Acesso em: 19/03/2017. 

15 RODRIGUES, Horácio Wanderley. Teoria Geral do Processo [recurso eletrônico]. Rio de 

Janeiro: Elservier, 2012. P.208. 

 

http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7498
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=7498
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Nesta senda, o cidadão, ao procurar o judiciário, o faz com desconfiança e 

desapontamento, revelando-se em um serviço público desprestigiado e precário. 

Particularmente, no caso da Defensoria do Estado de Pernambuco, vislumbra-se, 

muitas vezes, uma insuficiência de defensores para atender a intensa demanda de 

processos judiciais que chegam à instituição. 

Não é raro se deparar com a seguinte situação: chega o momento da 

audiência e o cidadão não possui defensor disponível para orientá-lo. O que 

acarreta, muitas vezes, em adiamento e consequente prolação da concretização dos 

seus direitos. Outro cenário bastante comum é o não conhecimento, por parte do 

Defensor, dos fatos do caso concreto até o momento do julgamento.  

Nesta senda, é preciso ressaltar que: 

“não se deve confundir assistência jurídica com mero assistencialismo ou 
voluntarismo estatal, pelo que se conclui ser imperioso ao Estado fortalecer 
estruturalmente a Defensoria Pública, a fim de que esta possa cumprir da 
forma mais adequada possível os deveres constitucionais que lhe são 
inerentes, possibilitando a obrigatória efetivação pelo ente estatal dos 
direitos fundamentais sociais naquilo que estiver atrelado a uma existência 
com dignidade”.16 

Diante do panorama da justiça brasileira, percebe-se que a grande maioria 

da população se enquadra no perfil público alvo da Defensoria Pública. Há, contudo, 

uma histórica lacuna no que concerne à efetividade dos direitos humanos dos 

cidadãos que recorrem a esta instituição. 

 No que tange ao Estado de Pernambuco, observa-se uma ausência de 

investimentos na estrutura física do órgão, bem como uma carência de defensores 

diante do volume intenso de processos judiciais. 

                                                           
16 REIS, Gustavo Augusto Soares dos. Educação em direitos e defensoria pública: reflexões a 

partir da lei complementar n.˚ 132/2009. Revista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, n. 

2, ano 4, p. 111-142, jul./dez., 2011. 
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 “A igualdade democrática efetiva-se na atuação da Defensoria Pública. A 

assistência jurídica àqueles que não têm condições de pagar um advogado rompe 

as barreiras impostas pela estrutura econômica.”17  

Portanto, é preciso que haja uma adoção de medidas que busquem 

reestabelecer o efetivo acesso à justiça em Pernambuco. Sendo necessário, para 

tanto, delimitar de que forma a instituição da Defensoria Pública pode ser 

aprimorada e revitalizada. Atualmente, a Defensoria Pública é formada da seguinte 

maneira: Defensoria Pública da União; Defensoria Pública do Distrito Federal e dos 

Territórios e; pelas Defensorias Públicas dos Estados. 

2.2. Princípios da Defensoria Pública 

Os princípios institucionais da Defensoria Pública garantem à Instituição o 

pleno exercício da promoção e defesa dos direitos dos necessitados, contra 

ingerência de outros poderes ou da própria Instituição. Contudo, muito embora sua 

importância e relevância não estejam expressos na Constituição Federal, esta 

assegura que os princípios da Defensoria Pública dela se extraem e, por isto, estão 

implicitamente previstos. 

Os referidos princípios foram inseridos expressamente no artigo 3º da Lei 

Complementar 80/94, quais sejam: unidade, indivisibilidade e independência 

funcional. Também há previsão nas Leis Complementares Estaduais, como no artigo 

4º da Lei Complementar paulista 988/06.18 

2.2.1. Princípio da Unidade 

Este princípio representa a união dos órgãos que formam a Defensoria 

Pública. Dentro da instituição, há apenas uma direção administrativa, constituindo 

                                                           
17 http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf. 

Acesso em: 17/11/2014. 

18 SANTOS JÚNIOR, Filovalter Moreira dos. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Revista 

Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 18, n. 3746, 3 out. 2013. Disponível 

em: <https://jus.com.br/artigos/25453>. Acesso em: 6 mar. 2017. 

http://www.acessoajustica.gov.br/pub/_downloads/downloads_diagnostico_defensoria_publica.pdf
https://jus.com.br/artigos/25453/principios-institucionais-da-defensoria-publica
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/3
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10/3
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013/10
https://jus.com.br/revista/edicoes/2013
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em um todo orgânico e incindível. Não há divisão de setores, chefias, entre outros. 

Muito embora este princípio não possa ser confundido com a independência do 

defensor no exercício de suas funções, visto que a atuação daquele é 

despersonalizada. Isto é, ele atua representando a instituição e não seus próprios 

interesses, como exemplifica o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais19: 

“EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA 
OFERECIMENTO DA CONTRARIEDADE - NÃO OCORRÊNCIA - 
UNICIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA - FALTA DE CONTRARIEDADE 
DO LIBELO - FACULDADE PROCESSUAL DA DEFESA - DECISÃO 
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO-
OCORRÊNCIA - CRIME HEDIONDO - REGIME INICIALMENTE FECHADO 
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Pautando-se 
o funcionamento da Defensoria Pública no princípio da unicidade, não 
atuando seus membros em nome próprio, mas da Instituição, a intimação 
para defensor público atuante na comarca, independente de seu nome, é 
válida, por demonstrar cumpridos os ditames dos art. 421 e 422 do CPP. - A 
contrariedade do libelo é ato da defesa, cuja ausência não causa nulidade 
por ser mera faculdade processual. - Não constitui decisão manifestamente 
contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que acolhe a tese 
da acusação, descartando a da defesa, com apoio no conjunto probatório. - 
Em razão da recente decisão proferida pelo STF nos autos do HC nº 82959, 
segundo a qual o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 é inconstitucional, deve ser 
fixado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena” 

 A unidade, contudo, restringe-se à cada Defensoria Estadual. Não há 

unidade entre as defensorias estaduais; nem tão pouco entre as estaduais e as 

Defensorias da União, por exemplo. 

2.2.2. Princípio da Indivisibilidade 

O Princípio da Indivisibilidade consiste na concepção de que os membros da 

Defensoria Pública, se necessário, podem se fazer substituir uns pelos outros. Isto é, 

a Defensoria é um órgão completo e único, de modo que não pode fracionar-se. 

Nesta senda, é permitido um escambio de profissionais, de modo que a prestação 

da assistência jurídica gratuita de forma contínua e efetiva. 

                                                           
19 Inteiro Teor. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Disponível em < 

http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt_/inteiro_teor.jsp?ano=4&complemento=2&comrCodigo=672&express

ao=&palavrasConsulta=acusat%C3%B3rio&qualquer=&radical=&sem=&sequencial=0&tipoTribunal=1

&todas=&txt_processo=144268>. Acesso em 07 de Março de 2017. 
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Destarte, se um defensor entra com pedido de licença ou férias, os processos 

em sua titularidade não permanecerão na inércia. Isto porque, outro profissional, 

igualmente habilitado, retomará o trabalhado já desenvolvido. O conceito pode ser 

observado no seguinte acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal 

de Justiça20: 

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, DO CP. 
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO 
PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. OMISSÃO DE QUESITO 
REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS NÃO 
LEVANTADAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO E, EM RAZÃO DISSO, 
NÃO ENFRENTADAS PELO E. TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO QUE 
PATROCINAVA OS INTERESSES DA PACIENTE PARA O 
JULGAMENTO DA APELAÇÃO, POR ESTAR DE FÉRIAS. OUTRO 
DEFENSOR PÚBLICO DEVIDAMENTE INTIMADO. PRINCÍPIO DA 
INDIVISIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. 
I - "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos 
fundamentos de sua interposição." (Enunciado n.º 713 da Súmula do 
Pretório Excelso - DJU de 09/10/2003). II - Essa Corte tem entendido 
como regra geral, que é possível, em habeas corpus, a sua manifestação 
acerca de matéria não elencada nas razões da apelação e/ou não 
enfrentadas pelo v. acórdão que a julgou, em razão da amplitude do efeito 
devolutivo daquele recurso. Entretanto, em se tratando de apelação 
interposta contra decisum do Tribunal do Júri, isso não é possível. Como o 
efeito devolutivo da apelação nesses casos é restrito ao que se alegou na 
petição de interposição recursal, é defeso ao STJ se manifestar sobre 
teses não enfrentadas pelo v. acórdão reprochado, uma vez que não 
constaram do termo do recurso e das respectivas razões, sob pena de 
indevida supressão de instância, ainda mais quando não há notícia de 
revisão criminal atacando aquele provimento jurisdicional. (Precedentes 
desta Corte e do Pretório Excelso). III - Nos termos do art. 3º da Lei 
Complementar 80 de 12/01/1994, um dos princípios institucionais da 
Defensoria Pública, é o da indivisibilidade, segundo o qual, 
determinado Defensor Público, em caso de ausência ou impedimento, 
pode ser substituído por outro. (Precedente). IV - Tendo outro Defensor 
Público sido devidamente intimado da sessão de julgamento da apelação, 
o qual poderia substituir o Defensor que estava de férias, se assim o 
quisesse, não há que se falar em falta de motivos para o indeferimento do 
pedido de adiamento. Writ parcialmente conhecido e, nesse ponto, 
denegado.” (grifos da autora) 

Em outras palavras, é a Defensoria Pública – e não o Defensor - quem 

representa o assistido. É o que Lima ensaia explicitar, ao afirmar que: 

                                                           
20 INTEIRO TEOR. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em: 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7239972/habeas-corpus-hc-31073-sp-2003-0184372-3 . 

Acesso em: 07 de Março de 2017. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91614/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com/topico/11320023/artigo-3-lc-n-80-de-12-de-janeiro-de-1994
http://www.jusbrasil.com/legislacao/103954/lei-complementar-80-94
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“a Defensoria Pública que representa os interesses dos assistidos no  
processo; é a Defensoria Pública que concilia as partes extrajudicialmente; é 
Defensoria Pública quem presta assistência jurídica nos processos 
administrativos. Em todos estes exemplos, o papel do Defensor Público é o 
de dar voz à Defensoria Pública, porque é ela, em última análise, que exerce 
tais funções. O Defensor Público, como órgão de execução, é o instrumento 
de que faz uso a Defensoria Pública para se apresentar à sociedade. É por 
isso que se diz que o defensor presenta a Defensoria Pública, ou seja, torna-
a presente”.21 

 
 

 2.2.3. Princípio da Independência Funcional 

No que concerne ao princípio da independência funcional, tem-se que este 

reflete a autonomia da Defensoria Pública  perante os demais órgãos 

governamentais. Depreende-se deste princípio que a Defensoria possui a 

capacidade de atuar contra as demais pessoas jurídicas públicas. 

 Este princípio impede que seus membros sejam subordinados à hierarquia 

funcional, ficando os mesmos subordinados apenas à hierarquia administrativa. 

Neste diapasão, eliminam-se as possibilidades de hierarquia diante dos demais 

agentes políticos do Estado, incluindo os magistrados, promotores de justiça, 

parlamentares, secretários de estado e delegados de polícia.22  

“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO EM CAUSA 
PRÓPRIA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 623, DO CPP. 
APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DE RAZÕES PELA DEFENSORIA 
PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.1 - O art. 623, 
do CPP autoriza o ajuizamento, pelo próprio condenado, sem intervenção 
de advogado ou defensor, de revisão criminal. Referido dispositivo, segundo 
entendimento do STF, secundado por esta Corte, foi recepcionado pela 
Constituição Federal de 1988. 2 - Não obstante, o fato de, na espécie, ter 
sido, concomitantemente, apresentado arrazoado também pela defensoria 
pública não rende ensejo a constrangimento ilegal, porquanto, em última 
ratio, há apenas reforço de defesa. 3 - Ordem parcialmente concedida. (STJ 
- HC 17680 - SP - 6ª T. - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 22.10.2001, 
p.357)”. 

                                                           
21 LIMA, Frederico Rodrigues Viana, Defensoria Pública, Salvador: JusPODIVM, 2014, p. 432. 

22 Melo, Martinez Shirley. A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MATO GROSSO COMO MEIO 
DE 

VIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO 
CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE. Disponível em < 
http://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/4245/MONO_SHIRLEY_FINAL.pdf>. Acesso em 07 
de Março de 2017. 
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2.3. Objetivos da Defensoria Pública 

 Os objetivos da defensoria pública podem ser encontrados na própria Lei 

Complementar Federal 80, de 12 de Janeiro de 1994, com as alterações promovidas 

pela novel Lei Complementar Federal 132, de 7 de Outubro de 2009, em seu artigo 

3ºA e respectivo incisos. 

 O primeiro objetivo, como não poderia deixar de ser, é o da Primazia da 

Dignidade da Pessoa Humana. Por este conceito, entende Ingo Sarlet: 

“Dignidade Humana é a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em 
cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração 
por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres 
que integram a rede da vida”.23 

 O segundo objetivo consiste na “redução das desigualdades sociais e 

erradicação da pobreza e da marginalização”. Este objetivo é igualmente previsto no 

artigo 3º-A, inciso I da Lei Complementar 80/1994, reafirmando o artigo 3º, III da 

CRFB, o qual propõe "erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais"24. Sobre o assunto, tece Carotti: 

“A primeira observação que se deve fazer é a de que a pobreza é um 
fenômeno complexo e altamente sensível a variações locais e culturais. 
Desta forma, faz-se mister que as políticas institucionais sejam também 
locais. Assim, s.m.j., deveria caber a cada Defensoria a formulação de sua 
própria política institucional de redução da pobreza. Para tanto, o primeiro 
passo consistiria na busca do significado de pobreza local. Consultas 
públicas, talvez através dos órgãos de Ouvidoria, são essenciais. Pesquisas 
podem ser levadas a efeito, com formulários simples, em que os assistidos 
que assim desejassem pudessem expressar suas opiniões sobre o que a 
pobreza representa e sobre possíveis soluções. Talvez seja essencial, 

                                                           
23  INGO SARLET, in “A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional”. Página 67. 

24 PLANALTO, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06/03/2017. 
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também, que as Defensorias sejam integradas por especialistas em pobreza 
(como sociólogos e assistentes sociais, especializados em tal área)”.25 

 O terceiro objetivo consiste na “afirmação do Estado Democrático de Direito.” 

Deste ponto, depreende-se que a Defensoria Pública é a própria “expressão e 

instrumento do regime democrático, incumbindo-lhe, dentre outras atribuições, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, dos direitos 

individuais e coletivos (artigo 134 da Constituição da República).”26 

 O quarto objetivo é a “prevalência e a efetividade dos direitos humanos”. Esta 

previsão, muito embora implícita na função institucional da Defensoria, visa 

justamente demonstrar a necessidade de os membros da Instituição combaterem o 

colapso do sistema penal e o desrespeito à igualdade, aos direitos humanos e ao 

próprio direito de defesa.27 

 O quinto e último objetivo da Defensoria Pública é a “garantia dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório”. O artigo 5º, em seu inciso LV, 

também reafirma: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: LV - aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”28 

                                                           
25 CAROTTI, Andréa Sepúlveda Brito. Propostas para uma atuação estratégica da Defensoria 
Pública orientada à redução da pobreza. Disponível em: 
<http://www.anadep.org.br/wtksite/cms/conteudo/20971/Andr_a_Sep_lveda_Brito_Carotti_.pdf>. 
Acesso em: 07/03/2017. 

26 Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/AF_E-book_Metagarantia.pdf. Acesso em: 

06/03/2017. 

27 Defensoria Pública [recurso eletrônico] : o reconhecimento constitucional de uma 

metagarantia / Organização, Adriana Fagundes Burger, Patrícia Kettermann, Sérgio Sales Pereira 

Lima. – Dados eletrônicos. – Brasília : ANADEP, 2015. Pág. 106. 

28 PLANALTO, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 06/03/2017. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/AF_E-book_Metagarantia.pdf
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O contraditório e ampla defesa, em uma visão geral – compreendidos de 

modo a efetivar os direitos fundamentais e não apenas para legitimar uma 

condenação – são também um instrumento para se buscar a igualdade social.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29  Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/AF_E-book_Metagarantia.pdf.  Acesso em: 06/03/2017. 

https://www.anadep.org.br/wtksite/AF_E-book_Metagarantia.pdf
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3. Estudo de Caso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco  

3.1. Sobre a Instituição  

Inaugurada em 09 de Junho de 1998, a Defensoria Pública de Pernambuco 

foi instaurada por meio da Lei Complementar Estadual nº 20 e regulamentada 

através do Decreto Estadual 26.127 de 17/11/2003. Entretanto, o órgão só adquiriu 

autonomia administrativa e funcional em 2008 com a homologação da lei 

complementar 124 de 02/07/2008.  

No que concerne às atividades e objetivos da entidade, assim como as 

demais Defensorias nacionais, ela busca promover – judicial e extrajudicialmente – a 

defesa dos interesses pessoais, sociais e patrimoniais dos hipossuficientes. 30 

A instituição é o órgão estatal responsável por cumprir o dever constitucional 

do Estado de “prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não 

tenha condições financeiras de pagar as despesas de um advogado. Essa 

gratuidade abrange honorários advocatícios, periciais, e custas judiciais ou 

extrajudiciais”.31 

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, a assistência 

jurídica integral – e gratuita - é direito e garantia fundamental do cidadão, a qual 

deve ser promovida pela União, Estados e Distrito Federal por meio da Defensoria 

Pública. Nesta senda, a lei complementar 132/2009, em seu artigo 134, parágrafo 

único, estabeleceu que a Defensoria Pública deveria ser instalada em todos os 

Estados do país. 

Contudo, o que engloba especificamente a assistência jurídica integral? Este 

conceito abrange a postulação e a defesa em processo judicial, a consultoria jurídica 

e o acompanhamento em casos extrajudiciais, protagonizados por pessoas que não 

                                                           
30 Disponível em: http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao. Acesso em 

15/03/2017. 

31 IBIS, IBIDEM. Acesso em: 15/03/2017. 

http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao


31 

 

 

 

possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem 

prejudicar o próprio sustento.  

 Segundo um levantamento realizado pelo Ministério da Justiça, a Defensoria 

Pública do Estado de Pernambuco é, atualmente, a instituição mais produtiva no 

Brasil no que concerne à efetivação da justiça. O órgão recebeu reconhecimento da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) como referência para a América Latina 

e para o Caribe na promoção do acesso à justiça.  

A entidade também recebeu destaque no Mês Nacional do Júri, realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça em Novembro de 2016. Aproximadamente 87% dos 

587 júris ocorridos em Pernambuco obtiveram a presença de, no mínimo, um 

defensor público.  

Ademais, atualmente, a Defensoria Pública de Pernambuco disputa o 14º 

Prêmio Innovare, referente ao reconhecimento nacional para projetos que utilizam 

praticas inovadoras para beneficiar a Justiça Brasileira. A comissão julgadora do 

Innovare é formada por: ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), além de desembargadores, promotores, juízes, 

defensores e advogados. A entidade pernambucana está concorrendo com o projeto 

“´Professor = Defensor/Aluno = Cidadão”, o qual visa levar às salas de aula das 

escolas (públicas e privadas) temas essenciais envolvendo os direitos 

constitucionais da população. 32 

Apesar das conquistas, em recente entrevista, os diretores da Defensoria 

Pública de Pernambuco retrataram as dificuldades ainda enfrentadas pela 

instituição: 

“Nosso trabalho é levar Justiça a quem não tem acesso a ela”, ressaltou o 
defensor público-geral Manoel Jerônimo. “Costumamos dizer que tem 
pessoas que ‘nascem’ na defensoria, uma vez que chegam sem sequer ter 
certidão de nascimento. É por meio do nosso trabalho que muitos cidadãos 
‘nascem’ na esfera civil”, completou o subdefensor do Interior, Jocelino 

                                                           
32Disponível em:  http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-

modelo-na-america-latin.shtml. Acesso em: 15/03/2017. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
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Nunes. No encontro, o grupo ressaltou que, apesar dos reconhecimentos 
dos órgãos federais, os defensores precisam de maior valorização. Nosso 
orçamento precisa ser corrigido, e enfrentamos um déficit de quase 
200 profissionais”, pontuou Manoel Jerônimo. “Entre os desafios futuros, 
há um projeto de ter na defensoria um representante de órgãos estaduais, 
como Celpe e Compesa para firmar acordos e não precisar judicializar 
questões que podem ser resolvidas mais rapidamente”, disse Andréa 
Lundgren” (grifo da autora).33  

 No que concerne aos locais de atendimento da Defensoria de Pernambuco, 

esta possui diversas subdivisões. Na Capital (Recife), há a divisão por áreas (cível, 

criminal, coletivas, juizados especiais cíveis, central de flagrantes). Na área 

Metropolitana e no interior do Estado, por sua vez, há apenas duas divisões por 

área: cível e criminal. Dentro das respectivas áreas, há ainda divisões por áreas e 

bairros. A divisão interna e funcional do órgão segue o seguinte organograma34: 

 

 

                                                           
33Disponível em:  http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-

urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-

modelo-na-america-latin.shtml. Acesso em: 15/03/2017 

34 Disponível em: http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao. Acesso em 

15/03/2017. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/vida-urbana/2017/03/14/interna_vidaurbana,693783/defensoria-publica-de-pernambuco-e-considerada-modelo-na-america-latin.shtml
http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao
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3.2. Metodologia 

A metodologia adotada no trabalho consistiu na pesquisa crítica aprofundada 

da doutrina concernente através de livros, artigos, teses e dissertações acadêmicas, 

a fim de discutir os elementos do acesso à Justiça na Defensoria do Estado de 

Pernambuco.  

Ademais, enquanto elemento essencial para o estudo de caso do presente 

trabalho utilizou-se o método “Pesquisa de Campo”, na modalidade de entrevistas a 

funcionários e servidores da Defensoria de Pernambuco. O segundo método, 

complementar, consistiu na elaboração de um questionário padrão.  

A primeira entrevistada, a Defensora Patrícia Marques Lima, foi ouvida 

pessoalmente, pela autora, no dia 09 de Março de 2017, em seu local de trabalho 

(10ª Vara de Família do Fórum do Recife). A entrevista foi analisada no presente 

trabalho por meio do recurso de “áudio gravado”. 

As outras duas entrevistadas, Srta. Ana Maria Couceiro – ex-estagiária da 

Defensoria Pública de Pernambuco e a Defensora Criminal Bárbara Nunes, 

responderam ao seguinte questionário padrão no momento de suas entrevistas: 
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Foram utilizadas obras tradicionais e, sobretudo, contemporâneas que 

trouxeram novas perspectivas de abordagem, o que possibilitou a constituição de 

um arcabouço teórico sólido e amplo, necessário para a contextualização e 

aprofundamento do tema. Para completar e concluir a abordagem da temática, 

foram utilizadas, também, as decisões judiciais. 

De forma geral, foi analisado de que forma, no Estado de Pernambuco, a 

instituição da Defensoria Pública garante, ainda que ineficientemente, a efetivação 

dos direitos fundamentais dos economicamente desfavorecidos. Numa perspectiva 

mais detalhada, foi realizado um estudo acerca dos possíveis aprimoramentos e 

investimentos que podem ser realizados na supracitada instituição, dentro do Estado 

de Pernambuco.  
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Paralelamente, foi realizada uma análise crítica dos obstáculos 

ultrapassados pelo supracitado órgão estatal diante da ausência de investimentos 

por parte do Executivo; bem como as conquistas sociais e iniciativas políticas que 

objetivaram fortalecer o acesso à justiça no Estado.   

3.2. A Defensoria Pública na 10ª Vara de Família do Fórum Desembargador 

Rodolfo Aureliano - Recife 

 A contribuição para o presente estudo de caso foi fornecida pela Defensora 

Pública Patrícia Roberta Lima Marques, titular da 10ª Vara de Família do Fórum do 

Recife, localizado na Rua Desembargador Guerra Barreto, s/n Ilha Joana Bezerra – 

Recife – PE, CEP: 50080-800. A entrevista foi realizada no dia 09 de Março de 2017, 

na própria sede da 10ª Vara de Família do respectivo fórum e foi gravada por 

“áudio”, com a devida autorização da profissional. 

  Defensora Pública há 08 anos, Patrícia iniciou afirmando que se encontra 

definitivamente vocacionada. Ser defensora, segundo ela, se mostrou a opção 

correta com o passar dos anos e não deseja seguir outra carreira.  

 O grande problema enfrentado pela instituição, a questão salarial, foi 

paulatinamente resolvida com o aumento salarial aprovado pela Câmara Municipal 

em 15/12/2016. O texto aprovado fixou os vencimentos do Defensor Público-Geral 

em R$33.763,00, a partir de janeiro de 2017. O valor teve efeito cascata nos demais 

cargos. 35O pedido inicial da defensoria foi de que o teto fosse fixado em 

R$35.919,05, porém o pleito foi rejeitado. De toda forma, o aumento representa um 

avanço considerável na situação profissional dos servidores da Defensoria de 

Pernambuco. 

 Conforme informações fornecidas pela entrevistada, a cada vara do Fórum do 

Recife é designado um defensor público, sendo a maior demanda cível da 

Defensoria a própria área do Direito de Família. Segundo a Defensora, 

                                                           
35Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2016/12/15/interna_politica,680195/camar

a-aprova-aumento-de-salario-para-servidores-da-defensoria-publica.shtml. Acesso em: 15/03/2017. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2016/12/15/interna_politica,680195/camara-aprova-aumento-de-salario-para-servidores-da-defensoria-publica.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/politica/2016/12/15/interna_politica,680195/camara-aprova-aumento-de-salario-para-servidores-da-defensoria-publica.shtml
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aproximadamente 90% das causas cíveis da Defensoria são, justamente, na área de 

família. 

 Inicialmente, ao ser demandada sobre a sua rotina de trabalho, Patrícia 

afirmou que realiza o acompanhamento das ações depois de elas terem chegado à 

vara e sempre representa a parte autora. A dinâmica da Defensoria, segundo a 

entrevistada, é dividida da seguinte maneira: a parte interessada agenda um 

atendimento em algum dos Núcleos da Defensoria, os quais ficam localizados em 

diferentes bairros e são responsáveis por ouvirem as informações do caso concreto. 

Somente se for necessário, distribuem a ação na justiça. Muitas vezes, contudo, os 

casos são resolvidos extrajudicialmente, no próprio núcleo. 

 Ao chegar às respectivas varas, as ações serão acompanhadas pelo 

Defensor Público titular, o qual também fará toda a parte de aconselhamento das 

partes. A Defensora explicou que atua desde fornecendo informações básicas que 

os cidadãos demandam, até elaborando de recursos (apelação, agravo) em 

benefício das partes autoras. Uma vez que o processo é remetido para o Tribunal de 

Justiça de Pernambuco, Patrícia afirmou que encerra o acompanhamento do 

processo, o qual é repassado para a equipe da Defensoria do 2º grau (esta equipe 

trabalha junto às Câmaras Cíveis). 

 Dos quase 1.200 processos ativos na 10ª Vara de Família do Fórum do 

Recife, estima-se que 80% sejam de titularidade da Defensoria. Isto é, Patrícia 

realiza, sozinha, o acompanhamento de todos esses processos. Ao ser demanda se 

sente sobrecarregada e se sente falta de um segundo Defensor Público na vara, ela 

respondeu afirmativamente. Isto porque, além da grande quantidade de processos, 

quando as duas partes são assistidas pela Defensoria, há a necessidade de outro 

profissional. Como representa sempre a parte autora, a parte requerida fica “sem 

defensor”, sendo necessário requerer que um Defensor plantonista (do Núcleo Cível 

do Fórum Recife) venha representa-la.  

A carência de Defensores Públicos no Estado ainda é expressiva. Em 2014, a 

Defensoria Pública de Pernambuco lançou edital de concurso com 20 vagas para o 
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cargo de defensor público do estado, em carreira inicial. A prova foi realizada em 11 de 

Janeiro de 2015. Todos os aprovados foram convocados e um terceiro concurso está 

previsto, mas a Defensora explicita que o trâmite é demasiado devagar. 

 No que concerne à quantidade de atendimentos diários, Patrícia realiza de 12 

a 15 assistidos por dia. Excepcionalmente, a 10ª Vara de Família do Recife é 

considerada uma vara “rápida”. O acervo de processo físico está na média de 300 

processos e os Processos Judiciais Eletrônicos se encontram da média dos 900. 

Diante do cenário do judiciário brasileiro, este número é, surpreendente, um número 

“bom” de processos, o que significa que a vara é eficiente. Questionada sobre a 

produção das demais varas do Fórum em comparação com a sua vara atual, ela 

afirmou que o andamento é lento. Citou a 8ª Vara de Família, cuja titular é a 

Defensora Flávia e cujo processamento é sobrecarregado. 

Não é, contudo, com muita facilidade que Patrícia consegue manter a 

eficiência de seu trabalho. Apenas na manhã em que foi entrevistada, ela havia 

recebido 50 novas notificações no Sistema PJE de processos distintos. Mas para 

conseguir manter uma média boa no seu trabalho confessa que necessita “trabalhar 

em casa”.  Ao ser demandada sobre a estrutura que possui para trabalhar, ela 

afirma que considera que o Tribunal fornece uma estrutura “boa”. Toda a 

infraestrutura, na verdade, é fornecida pelo Tribunal e não pela Defensoria Pública 

em si.  Isto porque, a entrevistada é titular de uma vara específica e não trabalha em 

núcleos isolados. Ao longo da entrevista, contudo, afirmou que no começo da sua 

carreira trabalhou no Núcleo de Abreu e Lima, onde explicitou que a carência era 

expressivamente maior.  

Questionada sobre a quantidade de conciliações realizadas desde a 

implementação do Novo Código de Processo Civil, a Defensora afirmou que o 

número de casos que são solucionados por meio de acordo judicial é expressivo, 

principalmente no caso de “Alimentos” (a grande maioria dos processos em sua 

titularidade tratam desta matéria). Cada vez mais a conciliação é estimulada na 

rotina do Judiciário Brasileiro. Procurando difundir a cultura da pacificação entre os 
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protagonistas do processo, o Código de Processo Civil de 2015 estimula a auto 

composição: 

“Dispõe, com efeito, o parágrafo 2º do artigo 3º que: “O Estado 
promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 
conflitos”. Dada a evidente relevância social da administração da 
justiça, o Estado deve mesmo empenhar-se na organização de 

instituições capacitadas a mediar conflitos entre os cidadãos”.36 

Quanto à convivência com a população, Patrícia afirmou ser uma convivência 

pacífica, com exceção de raros casos de pessoas com patologias ou violentas. Os 

assistidos que frequentam a 10ª Vara de Família são pessoas demasiado carentes 

e, muitas vezes, segundo a Defensora, só desejam uma pessoa disponível para 

escutá-los. Afirmou que, em sua rotina, percebeu que apenas conceder a 

oportunidade de “falar” desperta um encantamento nas partes assistidas. O 

comparecimento das partes à audiência é alto e o grande problema da morosidade 

dos processos, segundo ela, ocorre quando as partes mudam de endereço 

residencial e não informam à justiça, de modo que as intimações retornam sem 

recebimento. 

O aprendizado diante da convivência com esse setor da população é diário. 

Muito mais do que advogado público, a Defensora afirmou que presta um papel de 

conselheira, até mesmo de “psicóloga” – brincou. Em suas próprias palavras, 

afirmou: “eu acho fantástico poder ajudar as pessoas, que não possuem condições 

de pagar, a ter uma assistência jurídica. Eu procuro fazer o meu trabalho com a 

maior qualidade possível, pois são pessoas que merecem todo o nosso 

reconhecimento. Elas passam por coisas que não imaginamos que uma pessoa 

conseguiria sobreviver”.37 

Questionada sobre as maiores dificuldades enfrentadas, atualmente, pela 

Defensoria Pública no Fórum do Recife, afirmou que seria a questão da Internet. Isto 

porque, com o novo sistema judicial do PJE, faz-se necessária uma internet de 

                                                           
36 Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-out-06/paradoxo-corte-cpc-traz-mudancas-audiencia-

conciliacao. Acesso em: 15/03/2017. 

37 LIMA, Op. Cit. 

http://www.conjur.com.br/2015-out-06/paradoxo-corte-cpc-traz-mudancas-audiencia-conciliacao
http://www.conjur.com.br/2015-out-06/paradoxo-corte-cpc-traz-mudancas-audiencia-conciliacao
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qualidade durante todo o período laboral, a qual ela não possui. A rede do Tribunal 

não é aberta para outras instituições, como a Defensoria, de modo que o trabalho 

resta complicado. Afirmou que não há rede “wi-fi” disponível para os servidores da 

Defensoria. Outro ponto que mencionou foi a necessidade de existir um concurso 

para servidores (técnicos e analistas) da Defensoria, o qual não existe. Os 

servidores que trabalham no órgão são terceirizados administrativos ou estagiários. 

 Uma nova e positiva demanda seria a questão do “residente jurídico”, 

mencionada por Patrícia, projeto que está em andamento e que facilitaria demasiado 

a rotina da instituição. Já instaurado na Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, a Defensora acredita ser uma nova e eficiente solução para os problemas 

institucionais do órgão. No Estado do Rio de Janeiro, o regulamento do 1º Exame de 

Seleção de Candidatos ao Programa de Residência Jurídica foi publicado em 

06/01/2016. O Programa, que tem duração de dois anos, ofereceu 120 vagas e, os 

candidatos aprovados, recebem um salário mensal de R$ 1,2 mil mais auxílio 

transporte.38 

3.3. A Defensoria Pública no Núcleo Criminal do Fórum Desembargador 

Rodolfo Aureliano – Recife 

 A primeira contribuição para a análise da Área Criminal foi fornecida pela ex-

estagiária do Núcleo Criminal do Fórum do Recife, Srta. Ana Maria Couceiro Assis 

de Oliveira, em entrevista concedida para a autora no dia 16 de Março de 2017. 

Bacharela em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco em 2017, a jovem 

estagiou no referido Núcleo pelo período de um ano (2013/2014), o qual fica 

localizado em uma sala no 2º andar do Fórum Joana Desembargador Rodolfo 

Aureliano – Recife – PE (endereço fornecido anteriormente). 

 Questionada sobre a sua rotina de trabalho, afirmou que seu turno iniciava 

por volta das 13h30 da tarde, finalizando às 17h. A sala possuía poucos 

computadores, de modo que chegar cedo era necessário para conseguir uma 

                                                           
38 Disponível em: http://www.oabrj.org.br/noticia/95836-defensoria-publica-do-rj-lanca-programa-de-

residencia-juridica. Acesso em: 15/03/2017. 

http://www.oabrj.org.br/noticia/95836-defensoria-publica-do-rj-lanca-programa-de-residencia-juridica
http://www.oabrj.org.br/noticia/95836-defensoria-publica-do-rj-lanca-programa-de-residencia-juridica
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máquina. Quando conseguia um computador, Ana afirmou que trabalhava nele 

redigindo peças processuais referentes aos processos de varas criminais que eram 

encaminhados ao núcleo por falta de defensor lotado na vara.  

 Se não tivesse computador disponível, contudo, seu trabalhado de redação 

era prejudicado e ela ficava responsável pelo atendimento ao público – em sua 

maioria, parente dos réus. A quantidade de atendimentos diários, segundo ela, 

variava entre 15 (quinze) a 20 (vinte) assistidos. Uma segunda opção, diante da 

ausência de computador, era organizar os processos físicos ou realizar diligencias 

pelo próprio Fórum.   

 Os casos mais frequentes de atendimento, segundo a jovem, eram de 

parentes procurando se informar acerca da vara na qual seria realizada a audiência 

dos seus entes queridos; ou de esposas e/ou mães que procuravam saber como 

estava a situação do processo de seus filhos; um caso muito comum era o de 

esposas desejando a transferência dos seus companheiros (réus) para outro 

presídio devido a ameaças. 

 Questionada sobre a eficiência da defesa técnica realizada diante da 

quantidade de processos presentes no Núcleo, afirmou que a demanda era 

expressiva. Havia, no mínimo, dois defensores no núcleo todos os dias, mas a 

quantidade varas sem defensor (seja em virtude de licença ou por falta de 

profissional vinculado ao local) era extensa. Os defensores do núcleo, segundo o 

depoimento da ex-estagiária, passavam o turno comparecendo em audiências, de 

sorte que a redação das peças processuais ficava sob responsabilidade do 

estagiários. 

 Uma vez que o quadro de estagiários era escasso e o suporte que 

possuíam, insuficiente, Ana explicitou que a defesa técnica restava defasada na 

maioria dos casos.  

 Ao ser demandada se acreditava que a limitação do orçamento financeiro do 

órgão influenciava na qualidade do trabalho e na própria infraestrutura da instituição, 

respondeu: 
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“Com certeza. Há um estigma muito grande sobre a Defensoria Pública, 

principalmente sobre a área criminal. O disparate entre o Ministério Público e a 

Defensoria é imenso, refletindo a imagem que a população possui a qual considera o 

Ministério Público como mocinhos e a Defensoria como defensora de bandidos, 

criminosos. Entretanto esses órgãos deveriam ser equivalentes. Na época em que 

trabalhei na Defensoria ganhava um valor irrisório como estagiária, enquanto colegas 

ganhavam muito estagiando no Ministério Público. Logo, a falta de suporte, em 

especial financeiro, faz com que a estrutura da Defensoria não possa realizar um 

trabalho de qualidade.” 39 

 Quanto ao comparecimento das partes às audiências, afirmou ser positivo, 

em torno de 80%, uma vez que a maioria dos casos dizia respeito a réus presos, os 

quais eram escoltados pela própria policia.   

 No que concerne à efetividade da atuação da Defensoria na resolução da 

lide, afirmou que levava “anos”, devido a grande demanda de processos. Muitas 

vezes, segundo a Bacharela, prazos eram perdidos e processos eram “esquecidos 

nos armários”. Dentro do mesmo tema, explicitou que a maior dificuldade enfrentada 

pelo local em que trabalhou era a questão do Orçamento Financeiro reduzido. Em 

segundo lugar, mencionou o “estigma” existente ao redor da instituição. Uma junção 

de fatores que refletem na carência enfrentada pelo órgão no mundo jurídico. 

 No que diz respeito à sua convivência com a comunidade, alegou ser 

pacífica, especialmente no que concerne às pessoas de baixíssima renda. De todo o 

seu período convivendo com os assistidos e laborando na Defensoria Pública, 

asseverou que o seu maior aprendizado foi a humildade e a compaixão pelo 

próximo. Finalizou o seu depoimento da seguinte maneira: 

“Pude perceber que muitas pessoas carentes eram extremamente 
educadas e inteligentes. Com os processos, aprendi que nem tudo é o que 
parece e que há uma tendência muito grande ao encarceramento - muitas 
vezes desmedido. E o mais importante foi perceber que a polícia não é a 
maior segurança da sociedade.”40 

 A segunda contribuição para o presente estudo de caso, referente à Área 

Criminal, foi oferecida pela Defensora Pública Estadual Bárbara Lopes Nunes. 

                                                           
39 OLIVEIRA, Op. Cit. 

40 IBIS, IBIDEM. 
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Bárbara concordou em responder ao questionário, explicitado no tópico anterior, no 

dia 21 de Março de 2017, de forma escrita. Defensora Pública desde julho de 2010, 

a profissional atua desde o ingresso na 9ª Vara Criminal – localizada no Fórum do 

Recife, localizado na Rua Desembargador Guerra Barreto, s/n Ilha Joana Bezerra – 

Recife – PE, CEP: 50080-800.  

 No início de sua carreira, entretanto, Bárbara já esteve, em exercício 

cumulativo, em Varas Criminais e do Júri do Fórum da cidade de Caruaru - PE e da 

cidade de Jaboatão dos Guararapes - PE. Atualmente, é coordenadora do Núcleo 

Criminal da Capital e acumula a Primeira e Terceira Varas de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher da Capital.  

 Ao ser demandada acerca de sua rotina de trabalho, afirmou ser bastante 

intensa, mormente porque o trabalho do Defensor Público não se finda nos seus 

locais de lotação e acumulação, sendo sempre necessário levar processos para 

casa. Possui quatro turnos em sua lotação, distribuídos da seguinte maneira: na 

Nona Vara Criminal, três turnos na acumulação e 01 turno de plantão no Núcleo da 

Defensoria Pública do Fórum do Recife ao qual é vinculada.  

 Ademais, possui a coordenação do referido Núcleo. São, em média, 08 

atendimentos diários na lotação (9ª Vara Criminal) e 07 atendimentos na 

acumulação atual. Apesar da rotina agitada, Bárbara afirmou que “quando se tem 

amor pelo que faz, o labor passa a ser prazeroso.” 41 

Quanto aos Defensores Titulares de seu local de trabalho, afirmou ser lotada 

no Núcleo Criminal da Capital, com exercício na Nona Vara Criminal e acrescentou: 

 “Nós temos, vinculadas ao Núcleo, 12 Varas criminais, 4 Varas do Júri, 4 
Varas de entorpecentes, 3 Varas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher e 01 Vara de Crimes contra a administração pública. Todas elas 
possuem defensor público atuando, ou em regime de lotação ou 
acumulando”. 42 

                                                           
41 NUNES, Op. Cit. 

42 IBIS, IBIDEM. 
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Questionada sobre a eficiência da defesa técnica realizada diante da 

quantidade de processos sob sua responsabilidade, afirmou que, atualmente, após 

mais sete anos de atuação como Defensora Pública, acredita ter conseguido 

desenvolver uma defesa técnica satisfatória para meus assistidos: 

 “Costumo afirmar que o volume de Processo não justifica um trabalho mal 
feito; do contrário, precisamos dar o nosso melhor, sobretudo porque 
estamos lidando com dos mais valiosos dos direitos fundamentais: a 
liberdade.”43 

 No que concerne à média de processos sob a titularidade da Defensoria da 9ª 

Vara Criminal da Capital, afirmou que uma porcentagem de 80% dos processos da 

sua Vara de lotação, possui a intervenção, em algum momento, da Defensoria 

Pública. 

Indagada sobre os efeitos do Orçamento Financeiro limitado, replicou que a 

limitação orçamentária impacta, certamente, de forma negativa, a infraestrutura da 

Instituição. “Não temos, por exemplo, Internet à disposição do Defensor Público. Há 

muito o que evoluir nesse aspecto.” 44 Entretanto, relembrou que não se pode 

olvidar, que a Defensoria é uma Instituição, de certa forma, recente, de modo que 

ainda está lutando bravamente para ganhar seu espaço. 

No que diz respeito aos casos mais frequentes, explicitou que na lotação (9ª 

Vara Criminal da Capital), são familiares em busca da situação processual dos seus 

entes queridos. Na acumulação, a qual trata da matéria de Violência Doméstica 

contra a Mulher, os casos mais frequentes são vítimas almejando informações 

quanto às Medidas Protetivas de Urgência. 

Apesar de não atuar na área cível, a Defensora, em seu depoimento, afirmou 

ser extremamente eficiente e necessário o instituto da Conciliação. Cumpre registrar 

que a Defensoria Pública de Pernambuco possui Centros de Mediação onde se 

tenta, primeiramente, a conciliação entre as partes com o fito de solucionar os 

conflitos sem que seja necessária a intervenção do Poder Judiciário. “Importante 

                                                           
43 NUNES, Op. Cit. 

44 IBIS, IBIDEM. 
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frisar que nessa busca pela solução extrajudicial de conflitos, a DPPE possui uma 

equipe multidisciplinar que atua sempre que é necessária a sua presença.”45 

Questionada sobre a estrutura física e pessoal do seu local de trabalho, 

explicitou que a DPPE (Defensoria Pública de Pernambuco) funciona, na atualidade, 

com cerca de 280 defensores. Infelizmente, expressou que a instituição não 

consegue, ainda, funcionar em todas as comarcas do Estados, porém afirmou 

estarem no caminho correto para chegar a tal patamar. Tal qual alhures 

mencionado, ainda é uma Instituição recente que possui um longo percurso para 

atingir a excelência. No que atine ao corpo administrativo, Bárbara delineou uma 

declaração semelhante à Defensora do Núcleo Cível (Patrícia): “a mesma 

Defensoria ainda não possui quadro próprio, trabalhando com funcionários 

terceirizados”46. 

Sobre a efetividade da atuação do órgão no iter processual, reconheceu ser 

impossível fornecer uma resposta objetiva quando se questiona o tempo de duração 

de um processo. Na seara Criminal, esta durabilidade pende na situação específica 

de cada réu - se o réu se encontrar preso ou não.  

Em processos de réu preso, em sua Vara de atuação, a duração é, em média, 

06 meses entre a prisão e a prolação da sentença. Entretanto, em processos de réu 

solto, a duração do processo, é, em média, 12 meses. 

Interpelada sobre quais seriam as maiores dificuldades enfrentadas, 

atualmente, pela Defensoria de Pernambuco, explicitou que o número de 

Defensores ainda é insuficiente. Esta deficiência fica evidente, sobretudo, ao se 

observar a Emenda Constitucional 80, a qual versa que todas as Comarcas devem 

possuir Defensor Pública em plena atuação: 

“Seção IV 

Da Defensoria Pública 
                                                           
45 NUNES, Op. Cit. 

46 IBIS, IBIDEM. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#tituloivcapituloivsecaoiv.
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Art. 134. 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, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal. 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a 
indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que 
couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição 
Federal."(NR) 

Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 
acrescido do seguinte art. 98: 

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população. § 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e 
o Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as 
unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a 
lotação dos defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as 
regiões com maiores índices de exclusão social e adensamento 
populacional." 

Art. 3º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação.” 47 

No que concerne à convivência com a comunidade, afirmou ser excelente. A 

Defensoria Pública de Pernambuco, segundo Bárbara, faz o possível para estar o 

mais perto da comunidade através de Programas como a “Defensoria Pública amiga 

da Comunidade” e a “Defensoria Pública itinerante”. Em suas palavras: “São 

projetos de extrema importância, principalmente porque leva a Defensoria para o 

interior das comunidades, leva o direito para quem muitas vezes nem sabe que os 

possui.” 48 

 Finalizando a entrevista, Bárbara explicitou que o aprendizado dentro desta 

função nobre é diário. As situações trazidas, diariamente, demonstram uma 

realidade que ainda permanece distante do imaginário da maioria da população.  

                                                           
47  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc80.htm. Acesso 

em: 21 de Março de 2017. 

48 NUNES, Op. Cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art134.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art134§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart98
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc80.htm
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“É necessário, acima de tudo, ter muita paciência e ser bastante tolerante 
porque, a maioria das pessoas que nos procuram, estão com problemas a 
serem resolvidos e buscam em nós a solução. Ocorre que nem sempre a 
solução é a esperada e é necessária muita cautela nessa explicação.”49 

 

3.5. Reflexos e Problematizações  

 3.5.1. A polícia enquanto “justiça informal” 

 Percebe-se, após a análise das diversas acepções e particularidades do 

Judiciário Brasileiro e Pernambucano, uma atitude demasiado presente na 

instituição policial brasileira com relação às classes populares e que foi estudada por 

Luciano Oliveira: a polícia se furta a desempenhar um papel mediador (informal) 

entre vários interesses muitas vezes conflitantes. 50  

Isto se dá, basicamente devido à inacessibilidade do Judiciário tradicional 

(caro, burocrático, distante), a qual faz com que as classes inferiores (de grande 

parte dos países), almejem por uma instância de poder alternativa que resolva seus 

conflitos de modo mais prático e eficiente. 

 Luciano Oliveira51 trouxe à luz as particularidades e os pormenores da 

problemática do sistema policial recifense enquanto judiciário informalizado de casos 

menos complexos. 

 Em ordem de procurar explicitar o porquê da permanência destas práticas 

policiais sobre as causas teoricamente atribuídas aos Juizados, Luciano Oliveira 

constata que, conquanto haja uma considerável absorção de casos por parte 

desses, um grande número ainda é designado para à polícia; com ênfase para 

aqueles os quais são integrados por indivíduos menos favorecidos.  

                                                           
49 IBIS, IBIDEM. Op. Cit. 

50 ROLIM, Marcos. A síndrome da rainha vermelha: policiamento e a segurança pública no 

século XXI. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. P.73.   

51 OLIVEIRA, Luciano. Sua excelência o comissário: e outros ensaios de sociologia jurídica. 

   Imprenta: Rio de Janeiro, Letra Legal, 2004. 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:livro:2004;000701683
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 Esta conjuntura se dá, justamente, devido ao fato dos Juizados Especiais 

(Pequenas Causas; Cíveis e Criminais) tratarem majoritariamente e por motivos 

diversos, de casos de pessoas de estratos sociais mais privilegiados. 

 Faz-se mister elucidar, no entanto, que esta intensa procura das classes 

populares não se deu após uma orientação prévia ao Judiciário e a posterior 

constatação do caráter inacessível deste. Desde os primórdios da sociedade 

brasileira, ressalta-se aqui o Código Criminal do Império (1830), os pequenos delitos 

(em sua maioria: desordem, ofensa moral e agressão) e os casos inerentes às 

classes sociais inferiores são incumbidos à instituição policial, a qual desempenha, 

nestas circunstâncias, uma função judiciária. 52  

 Comprova-se este cenário, ao se analisar certos aspectos da constituição 

imperial, a qual afirmava, por exemplo, que o delegado deveria obrigar o ofensor, 

após a finalização do processo, a assinar um “Termo de Bem Viver” e/ou um “Termo 

de Segurança”, os quais se assemelham ao “Termo de Responsabilidade” citado no 

caso 3. 

 O berço deste cenário, no entanto, não se limita à condição econômica dos 

cidadãos (pessoas de baixa renda), mas a um quadro muito mais amplo, o qual 

abrange, entre outros aspectos, a excessiva morosidade do Judiciário tradicional, 

proveniente da sua organização burocrática e rígida.53  

Há, ainda, um distanciamento entre os profissionais do direito e a 

população54, fato que só exacerba a incompatibilidade existente entre o desejo por 

uma resolução rápida e eficaz (Ex: uma ação imediata contra o ofensor) por parte da 

classe popular e a conjuntura do Judiciário.  

                                                           
52 MEIRELLES, Hely Lopes. Polícia de Manutenção da Ordem Pública e suas Atribuições. Direito 

Administrativo da Ordem Pública. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. P. 87/93.  

53 WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico: novo paradigma de legitimação. Espaço 

Jurídico: São Miguel D'Oeste, 2000. P.45. 

54 LIMA, Miguel Alves. Direito Alternativo. Escolápios Brasil (Colégio São Miguel Arcanjo). 

Disponível em: http://saomiguelbh.com.br/Ensno_Medio/atividade_arquivos. <Acesso em: 

26/03/2013>. 

http://saomiguelbh.com.br/Ensno_Medio/atividade_arquivos
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Por conseguinte, a polícia transcende sua função legal de elaboração de um 

inquérito, o qual constitui mera peça informativa e investigativa55 e que deve ser 

enviado à Justiça, ao resolver os delitos que não os competem em seus próprios 

estabelecimentos. 

 Ademais, tornar estas pequenas causas oficiais não acarretaria em prejuízos 

apenas para o setor judiciário, mas também para os próprios indivíduos, visto que os 

procedimentos (inquéritos, processos, condenações) perduram por anos e envolvem 

uma demasiada quantidade de burocracia.  

Diante desta análise histórico-social, fica claro que a polícia há muito constitui 

o poder judiciário real das classes populares. Não obstante, o ponto-chave que se 

tenta demonstrar não se refere ao fato destas classes possuírem ou não uma 

instância que solucione os seus conflitos, mas ao fato de que esta é informal e não 

abrange o campo da justiça.  

Em outras palavras, a inacessibilidade do Judiciário para com os mais 

desfavorecidos contraria um dos pressupostos mais básicos da cidadania do Estado 

moderno: o direito ao acesso a uma justiça imparcial, à qual os cidadãos possam 

recorrer quando sentirem que houve a violação dos seus direitos. Campilongo 

explicita brilhantemente esta conjuntura ao citar Cappelletti: 

                                              “O acesso à justiça pode ser encarado como 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. (...) Paradoxalmente, nossas estruturas de ensino jurídico, práticas 
judiciais, hábitos profissionais, pesquisa e teorias jurídicas, prestação de 
serviços legais, etc., não têm dado o devido valor ao tema". 56 

Neste sentido, constata-se que, tendo em vista a supracitada deficiência do 

Judiciário tradicional, faz-se necessário o estabelecimento de um ordenamento para-

                                                           
55 FEITOZA, Denílson. Direito Processual Penal, Teoria, Crítica e Práxis. Niterói, RJ, 2008. P.171. 

56 MELO, Evelise. O cidadão brasileiro e seus direitos. Disponível em: 

http://www.andhep.org.br/anais/arquivos/IVencontro/EveliseMelo.pdf. <Acesso em: 27/03/2013>.  

http://www.andhep.org.br/anais/arquivos/IVencontro/EveliseMelo.pdf
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estatal que regule as esferas desprovidas do controle jurídico oficial57 de forma justa 

e digna, distanciando-se, pois, das práticas utilizadas pela instância policial.  

Destarte, a crítica essencial não reside apenas na informalidade presente na 

polícia quando esta realiza ações que não abrangem a sua competência (mas a do 

judiciário), mas ao modo como estas são executadas. 

Os pilares mais básicos da justiça tradicional – respeito à dignidade, 

tratamento equitativo, entre outros – são ignorados pela instituição policial, a qual 

usa de indevidas prerrogativas para acelerar os seus afazeres. 

Destarte, a supracitada “eficiência” (na ótica de que os casos são resolvidos 

mais ligeiramente) das práticas policiais deve ser contestada, visto que para se 

atingi-la, usa-se de meios expressivamente repressivos e injustos (Ex: péssimas 

formas de tratamento para com as partes, as quais dependem, muitas vezes, do 

humor do policial).  

Isto posto, depreende-se que, conquanto seja evidente a necessidade de uma 

instância mais acessível para o atendimento dos pequenos casos enfrentados pela 

classe popular (diante da sobrecarga do judiciário), estes não devem compreender a 

polícia, visto que esta desconsidera, em suas atividades diárias, os direitos destes 

indivíduos à justiça e à cidadania.  

O apelo final, portanto, constitui em uma maior atenção para a urgência da 

supracitada causa e para às classes populares em geral. Este foi excepcionalmente 

expressado por Miguel Lima em um dos seus arquivos, o qual merece, por 

conseguinte, ser transcrito neste momento final: 

                                                  "O que se deseja é que o Direito e os juristas em geral (pensadores, 
professores, Juízes de Direito, Promotores de Justiça, Advogados, etc.), 
passem por um processo de humanização, baixando ao nível das ruas, das 
fábricas, das favelas, dos cortiços, das prisões, das quilométricas filas da 
Previdência social, caminhando com os que sofrem o peso da opressão 
tantas vezes legitimada por um Direito que se apresenta como neutro e 

                                                           
57 ROCHA, Dário. Considerações Digressivas e Nem Sempre Ortodoxas de Como e Porque Ser 

e Não Ser Alternativo. Revista da OAB seccional de Pernambuco. Ano 32. Nº 24. Recife, 1997. 
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justo para ocultar a violência institucionalizada. Essa mudança de atitude 
trará o Direito e os juristas para o meio do povo: o povo que clama por 
saúde, por escola, pelo fim da tortura nas delegacias de polícia, pelo fim da 
impunidade dos criminosos do "colarinho branco", por terra para plantar, por 
moradia, por alimento acessível, pela proteção da criança e do adolescente 
contra qualquer forma de negligência, de opressão, de violência e 
crueldade, por garantia de emprego e segurança social". 58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 LIMA, Miguel Alves. Direito Alternativo. Escolápios Brasil (Colégio São Miguel Arcanjo). 

Disponível em: http://saomiguelbh.com.br/Ensno_Medio/atividade_arquivos. <Acesso em: 

27/03/2013>. 
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Conclusão 

Percebe-se, após a análise das diversas acepções, particularidades e teorias 

acerca do tema, que o acesso à justiça é um direito fundamental a ser tutelado pelo 

Estado. No entendimento de Cappelletti, a expressão ‘acesso à justiça’ é 

reconhecidamente de difícil definição. Entretanto, pode servir 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 justos. 59 

Neste panorama, a Constituição cidadã do Brasil determinou que o Estado 

devesse prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos os que comprovarem 

insuficiência de recursos (artigo 5º, inciso LXXIV, CF). É, pois, direito de todo 

cidadão, o qual não possua recursos para arcar com um advogado, que o Estado lhe 

indique um profissional habilitado para lhe orientar juridicamente. 

O instituto da Defensoria Publica, dentro desse complexo, tornou-se órgão 

essencial à justiça no Brasil. Criada pelo Estado, com a Lei Complementar nº. 80, 

art. 1º, como forma de executar o supracitado dever constitucional, a Defensoria 

atua em dois ramos distintos: promovendo a orientação jurídica e defendendo, em 

todos os graus, os necessitados (CF/88, artigo 134). Essas funções institucionais 

fazem dela a porta de entrada da justiça no Brasil. Entretanto, a instituição, não 

raramente, atua com capacidade estrutural mínima. 

O acesso à justiça, como demonstrado no presente trabalho, não se restringe 

somente ao acesso ao procedimento judicial/administrativo. É preciso observar a 

eficiência de todos os serviços prestados. Neste cenário, uma Defensoria que 

funcione sobrecarregada (com deficiência de pessoal e excesso de processos – 

físicos e eletrônicos), não consegue atingir um nível técnico razoável. 

                                                           
59 CAPPELLETTI, Mauro e Garth, Bryant. Acesso à Justiça. Trad.Ellen Gracie Northfleet, Fabris, 

Porto Alegre, 1988. P. 08. 
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A guisa disso é o caso, bastante comum, da mera presença do defensor 

público nas audiências ocorridas no interim do processo penal.  Alguns indivíduos 

entendem ser o bastante para assegurar o contraditório e a ampla defesa dos réus. 

Contudo, como é sabido, a simples presença física do defensor não é suficiente para 

garantir ao acusado uma defesa técnica de qualidade.  

Os serviços prestados pela Defensoria Pública devem ser ofertados em 

obediência ao “princípio administrativo da eficiência de seus atos.” Enquanto parte 

do poder público, todo ato praticado pela Defensoria deve ser pautado na 

necessidade de produção de resultados positivos.60 Segundo este princípio: 

“se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, 
perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função 
administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada apenas com 
legalidade, exigindo resultados positivos, para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros.”61 

 Inúmeras são as causas que levam a atuação ineficaz da Defensoria frente à 

demanda jurisdicional e pode-se dizer que esta é uma carência nacional. A exemplo 

tem-se o tempo que os defensores possuem para observação e análise de cada 

caso concreto. Quando comparado com a quantidade de processos em suas 

titularidades, o trabalho torna-se quase impossível de ser realizado com a qualidade 

técnica considerada “razoável”. 

 No que concerne à Defensoria Pública de Pernambuco – alvo do presente 

estudo – depreende-se que os pernambucanos possuem muitos motivos para se 

orgulhar. A instituição atingiu patamares de excelência e efetividade antes 

impensáveis e batalha, diariamente, para levar justiça aos economicamente 

desfavorecidos. Como observado no estudo, um levantamento realizado pelo 

Ministério da Justiça constatou que a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco 

é a instituição mais produtiva no Brasil. O órgão recebeu reconhecimento da 

                                                           
60 Disponível em: http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3040/A-Defensoria-Publica. Acesso em: 

23 de Março de 2017. 

61 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996. P. 90-

91. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/3040/A-Defensoria-Publica
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Organização dos Estados Americanos (OEA) como referência para a América Latina 

e para o Caribe. 

Segundo trecho retirado do site oficial da instituição pernambucana, a “missão 

da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco é assegurar ao cidadão 

necessitado a prestação da assistência jurídica, jurisdicional e extrajudicial, integral 

e gratuita”. 62  

Entretanto, apesar dos avanços, é inegável que há muitos obstáculos a serem 

ultrapassados, no Estado, a fim de que esta missão seja cumprida perfeitamente (ou 

pelo menos idealmente). Conforme observado nos depoimentos das Defensoras 

Patrícia Marques e Bárbara Nunes, a instituição ainda enfrenta dificuldades, como o 

fato de não conseguir funcionar em todas as comarcas dos Estados; a ausência de 

internet própria para a sede do Fórum do Recife; a ausência de quadro próprio de 

funcionários (o órgão funciona com servidores terceirizados); o número deficiente de 

servidores; o orçamento financeiro limitado, entre outros retratados no presente 

trabalho. 

Destarte, a ilação que se esboça após a pesquisa de campo realizada é a de 

que a Defensoria Pública de Pernambuco já possui o gérmen para cumprir o 

caminho ordenado pela Carta Magna – promover assistência judiciária gratuita para 

todos os necessitados. O caminho trilhado pelo órgão busca cada vez mais ampliar 

as vias de acesso à justiça, muito embora os desafios ainda sejam árduos.  

Isto posto, apenas com o aperfeiçoamento do sistema funcional da Defensoria 

do Estado, através de uma análise crítica dos principais problemas pontuados pelos 

servidores, é que se poderá, finalmente, implementar o mais básico dos direitos 

humanos aos assistidos - o direito à justiça.  

  

 

                                                           
62 Disponível em: http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao. Acesso em: 

23/03/2017. 

http://defensoria.pe.def.br/defensoria/?x=texto&z=apresentacao
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