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O DIREITO À JUSTIÇA GRATUITA 
 
 
Está no artigo 5º da Constituição Federal: 

o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos. Todo cidadão que não possui 
meios para contratar um advogado, quando 
tiver algum problema a resolver na esfera ju-
dicial ou que necessitem de assistência júri-
dica extrajudicial, tem direito à ajuda de um 
profissional pago pelo Estado, que atua em 
instituições públicas chamadas de Defensoria 
Pública.  

O Paraná é um dos dois estados brasilei-
ros que não possuem uma defensoria pública 
estruturada, com um quadro de defensores 
públicos de carreira. O órgão funciona precá-
riamente no estado há 15 anos, mas com es-
trutura e recursos limitados e sem cumprir 
sua função como determina a Constituição, 
que prevê autonomia financeira e administra-
tiva para as defensorias públicas. Trata-se de 
um direito do cidadão paranaense de ter aces-
so à Justiça. A iniciativa da regulamentação 
depende do governo estadual. 
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Desde 2005, a cada ano, nosso mandato 
apresenta emendas à Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, assim como à Lei Orçamentária 
Anual, prevendo recursos para a regulamen-
tação da Defensoria Pública.Veneri também 
assinou projeto de lei apresentado na Assem-
bleia Legislativa regulamentando a defensoria 
pública do Paraná.  

São ações que, aos poucos, vão construin-
do a consciência, daqueles que não precisam, 
mas detêm o poder, da necessidade de am-
pliarmos os canais gratuitos de acesso à Jus-
tiça em nosso estado.  Esse movimento é pa-
ra garantir ao cidadão um instrumento que 
possa fazer valer os seus direitos. 

 
Deputado Tadeu Veneri (PT)  
Membro da Comissão de Direitos Humanos 
da Assembleia Legislativa do Paraná. 
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A necessidade de regulamentação da De-
fensoria Pública foi debatida no Seminário 
Justiça ParaTodos, realizado pelo mandato 
do deputado Tadeu Veneri, no dia 2 de julho 
de 2009, no auditório do Ministério Público 
do Paraná. Diversas entidades participaram 
da discussão e  aprovaram o lançamento de 
um manifesto assim como a realização de um 
movimento em defesa da autonomia e estru-
turação da Defensoria Pública do Paraná. 

   
MANIFESTO PELA  
ESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA NO PARANÁ 
 

A existência de uma Defensoria Pública 
devidamente estruturada para atender a so-
ciedade nos seus mais diversos pleitos é uma 
necessidade para dar cumprimento à Consti-
tuição Federal e Constituição do Estado do 
Paraná. O pleno exercício da cidadania re-
quer também a ampliação do acesso ao Pó-
der Judiciário por parte dos cidadãos acom-
panhados de profissionais devidamente habi-
litados e que assegurem igualdade de côn-
dições técnicas. A Defensoria Pública, devi-
damente equipada e estruturada, pode ofere-
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cer as condições técnicas aos que não dis-
põem de recursos para pagar honorários 
advocatícios e assegurar o direito fundamen-
tal de acesso à Justiça. Ademais, a atuação da 
Defensoria Pública não se restringe à as-
sistência judiciária, uma vez que presta as-
sistência jurídica integral, envolvendo atuação 
administrativa e preventiva. Não se deve ad-
mitir que a Defensoria Pública deixe de ser 
estruturada por razões exclusivamente finan-
ceiras ou para não enfrentar outros motivos e 
segmentos estranhos à supremacia do inte-
resse público. Com uma Defensoria Pública 
estruturada e atuante, muitos conflitos de in-
teresses são resolvidos sem a necessidade de 
ações judiciais, colaborando para desafogar o 
Judiciário. É a Constituição Federal, nos ar-
tigos 134 e 135, que define a defensoria pú-
blica como instituição essencial à Justiça. 

Art. 134 - A Defensoria Pública é institui-
ção essencial à função jurisdicional do Esta-
do, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, 
na forma do Art. 5º, LXXIV.§ 1º - Lei com-
plementar organizará a Defensoria Pública da 
União e do Distrito Federal e dos Territórios 
e prescreverá normas gerais para sua orga-
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nização nos Estados, em cargos de carreira, 
providos, na classe inicial, mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurada a seus 
integrantes a garantia da inamovibilidade e 
vedado o exercício da advocacia fora das 
atribuições institucionais § 2º Às Defensorias 
Públicas Estaduais são asseguradas autono-
mia funcional e administrativa e a iniciativa 
de sua proposta orçamentária dentro dos li-
mites estabelecidos na lei de diretrizes orça-
mentárias e subordinação ao disposto no art. 
99, § 2º.  

Art. 135 - Os servidores integrantes das 
carreiras disciplinadas nas Seções II e III dês-
te Capítulo serão remunerados na forma do 
Art. 39, § 4º. 

A Constituição do Estado do Paraná trata 
da Defensoria Pública no mesmo sentido, e 
também determina a sua estruturação para 
dar cumprimento ao disposto no inciso 
LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. 
LXXIV – o Estado prestará assistência ju-
rídica integral e gratuita aos que comprova-
rem insuficiência de recursos. Ocorre que o 
Estado do Paraná não conta com uma De-
fensoria Pública que atenda ao disposto na 
Constituição Federal e na Constituição do 



 13 

Estado do Paraná. A estrutura que presta 
Assistência Judiciária no Paraná, em que pese 
o relevante e abnegado trabalho prestado pe-
los profissionais que ali atuam, não se cons-
titui em Defensoria Pública nos moldes da 
Constituição Federal e da Constituição do 
Estado do Paraná. Os presentes ao Seminário 
“Justiça Para Todos” manifestam ao Gover-
no do Estado do Paraná e a toda a sociedade 
paranaense seu entendimento de que deve ser 
imediatamente estruturada a Defensoria Pú-
blica do Paraná como instrumento de exerci-
cio da plena cidadania.  

 
Curitiba, 2 de julho de 2009. 
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A Defensoria Pública não atua apenas na 
área criminal, como muitos pensam e pro-
pagam.  Onde existe de fato e de direito,  a 
Defensoria Pública atua em todas as áreas da 
ciência jurídica, na defesa tanto dos direitos 
do autor como do réu.  A lista das áreas onde 
a Defensoria atua é extensa e abrange a todos 
os segmentos da população em seus múl-
tiplos interesses. Em 2007, foi assinada da 
Lei estabelecendo que a Instituição também  
póde propor ações civis públicas e coletivas 
nas áreas ambiental, de consumo, de prote-
ção ao patrimônio histórico, paisagístico e 
cultural. 

 
Estas são áreas de atuação: 
 
- Direito de família (separações, divórcios, 

pensão alimentícia), - inventários;  
- Direito possessório e petitório (ações de 

reintegração de posse, reivindicatórias, etc.);  
- Direito do consumidor; ações buscando 

medicamentos, cirurgias e internações hospi-
talares;  

- Atendimento jurídico à criança e ao ado-
lescente (inclusive na defesa de atos infra-
cionais); 
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- Ações de indenização por acidente de 
trabalho, de trânsito, indenizações por danos 
morais, despejos,  

- Ações de revisão de mensalidades de 
planos de saúde, de escolas;  

- Ações buscando diferenças salariais em 
favor dos servidores estaduais e municipais- 
E atendimento jurídico às associações forma-
das por pessoas necessitadas. Exerce ativi-
dades, ainda, junto aos Juizados Especiais Cí-
veis e Criminais, Justiça Militar Estadual, pro-
cessos administrativos contra servidores esta-
duais e municipais considerados necessitados 
e atua na condição de Curadora Especial ao 
réu preso ou citado por edital, dentre outros. 

  
 

JUSTIÇA PARA QUEM PRECISA 
 
Recentemente, foi sancionada pelo presi-

dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva,  
a Lei Complementar 132, que organiza a  De-
fensoria Pública em  todo o país. Esta lei 
representa um marco histórico na consoli-
dação da Defensoria Pública como institu-
ição jurídica responsável pela prestação de 
assistência jurídica integral e de qualidade à 
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populacão. A lei regulamentou a autonomia 
orçamentária das defensorias públicas, que 
são as menos estruturadas da Justiça bra-
sileira.  De acordo com os dados da Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos, será 
beneficiada a população que ganha até três 
salários mínimos, o equivalente a 80% dos 
brasileiros, que não consegue pagar um ad-
vogado quando precisa da Justiça.  
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PORQUE A DEFENSORIA 
PÚBLICA É IMPORTANTE 

 
Nesta publicação, 

mostramos as várias 
manifestações de autoridades 

e integrantes da sociedade 
civil em defesa do exercício 
deste direito pelo cidadão. 
São trechos extraídos das 

intervenções feitas no 
Seminário Justiça 

ParaTodos. 
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Olympio de Sá Sotto Maior Netto 
Procurador Geral de Justiça 

 
A verdade é que os que necessitam dessa 

assistência judiciária gratuita não contam no 
Estado do Paraná com a Defensoria  nem o 
direito de acesso à justiça. Eu estava vindo 
para cá e veio à minha mente o fato de que a-
qui no Brasil, infelizmente, o que se fala com 
muita freqüência,  é que existem leis que pe-
gam e leis que não pegam, como se fosse u-
ma espécie de resfriado a que algumas pés-
soas já estivessem imunes. Para mim, esta 
conversa apresenta um misto de falácia e tra-
gédia.  É discurso hipócrita porque como se 
diz que há leis que pegam e leis que não pe-
gam, passa a falsa impressão de que uma lei 
pegar ou não depende da natureza das coisas 
ou do acaso. Por acaso, aquela lei pegou e 
por acaso, aquela lei não pegou. 

E a tragédia esta no fato de que se, afinal 
de contas, nós formos analisar quais são as 
leis que pegam e as que não pegam, nós va-
mos concluir que aquelas que interessam aos 
grupos hegemônicos, aos detentores do pó-
der econômico  e do poder político, essas to-
das pegam. Se tivessem publicado uma lei 
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ontem prevendo benefícios fiscais para as 
grandes indústrias, grandes empresas,  não te-
ria dúvida de que a lei  pegaria.  Se fosse pu-
blicado, ontem, no Diário Oficial da União, 
hoje, o departamento jurídico das grandes 
empresas já estaria com as leis debaixo dos 
braços, batendo nas portas da administração 
pública e exigindo o cumprimento da lei. E 
se a administração, por qualquer razão, não 
cumprisse com aquelas determinações legais, 
no outro dia, esse advogado estaria requeren-
do a execução no nível estadual para que o 
poder judiciário determinasse ao administra-
dor que cumprisse a lei. A tragédia, como 
disse, infelizmente, é que as leis que não pe-
gam na realidade brasileira são aquelas que 
interessam à grande maioria da população e 
não a essa minoria de grupos hegemônicos. 
As que interessam a toda a nação brasileira, 
as leis de conteúdo genuinamente democráti-
co, não são as que pegam. 

São leis que tratam da proteção do meio 
ambiente, do direito do consumidor, as que 
se referem à defesa do patrimônio publico, as 
que dizem respeito às crianças e adolescentes, 
do direito dos idosos, das pessoas com defi-
ciência. Infelizmente, esse discurso, esse falso 
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discurso deixa de notificar o fato que, insisto, 
as leis que interessam aos grupos hegemôni-
cos, detentores do poder econômico, essas 
todas pegam. A necessidade da Defensoria, 
neste contexto, é exatamente para fazer pe-
gar, no que diz respeito aos interesses indi-
viduais, a lei que promete cidadania. No nos-
so ordenamento jurídico, seja numa consti-
tuição, que não foi por acaso denominada 
constituição cidadã, sejam esses outros direi-
tos contemplados nessas leis todas, nesses di-
plomas legais que apresentam conteúdo ge-
nuínamente popular, a grande maioria da pó-
pulação brasileira,  hoje, se encontra afastada 
da possibilidade do exercício de direitos que 
foram prometidos pela Constituição Federal. 
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Padre. Jose Aparecido 
Representante da Arquidiocese de Curitiba 

 
Saudação ao Deputado Tadeu Veneri , ao 

Dr. Olympio e a toda a mesa, aos Srs. e Sras 
aqui presentes. Aqui nos encontramos em 
um momento muito privilegiado porque esta-
mos falando de algo que vai ajudar a todos os 
necessitados para que  possam ter seus direi-
tos assegurados. Estou falando da Defensoria 
Pública e da sua necessidade que vivenciamos 
quando encontramos as pessoas que preci-
sam desse direito.  

Então, em nome de toda a  Arquiodiocese 
de Curitiba parabenizamos esse seminário. 
São atividades como estas que nos  fazem o-
lhar de fato para todos aqueles que mais pré-
cisam. Quantas mulheres  chegavam choran-
do desesperadas pedindo ajuda para estarem 
defendendo seu filho, defendendo seu espo-
so, defendendo alguém da família. Nós fica-
vamos até perdidos sem saber para que lado 
recorrer. É por isso que precisamos de um 
órgão bem próximo dessas pessoas, de uma 
Defensoria Pública. Parabéns pelo semanário 
e obrigado. 
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Olynda  Vicente Moreira 
Defensora Pública da União  

 
Nós temos duas esferas de atuação: a es-

fera estadual e a esfera federal. Eu e os meus 
colegas do Paraná, assim como em todas as 
unidades da federação, defendemos a esfera 
federal. É com muito orgulho  muita honra 
que nós participamos deste movimento tam-
bém aqui no Paraná, porque nós sabemos, a 
partir da nossa realidade como defensores 
públicos federais, da necessidade da criação e 
instituição desta carreira. Por quê? Porque no 
dia a dia forense, nós temos de um lado, os 
magistrados, de outro, o Ministério Público e, 
por outro lado, os defensores públicos. Se o 
defensor público não tiver autonomia e não 
tiver garantias mínimas de independência 
funcional, como é que ele vai tomar medidas 
efetivas na defesa de seus assistidos? Essa é 
vantagem de uma carreira consolidada. O Mi-
nistério Público necessita da independência 
funcional. E assim também é o defensor pú-
blico. 

A Defensoria Pública da União está se for-
talecendo.  Nós contamos, hoje, com aproxi-
madamente 400 defensores públicos federais. 
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Ainda é  e pouco. No Paraná, temos somente 
duas unidades, a de Curitiba e de Umuarama. 
Esta última foi  implantada por força de uma 
ação civil pública proposta pelo Ministério 
Público Federal,  em Umuarama.Temos pré-
visão de novas unidades. Mas isso vai depen-
der de  novos concursos. Nós ainda somos 
vinculados ao Ministério da Justiça. Portan-
to,  a Defensoria Pública da União não conta 
com uma autonomia financeira. Nós ainda 
dependemos do Executivo para a criação de 
concursos públicos Isso também é um pro-
blema porque nós litigamos contra a União. 
Então,  aquele que nos paga e determina a 
criação de nossos cargos é justamente aquele 
contra quem nós litigamos.  

Fortalecer a defensoria é fortalecer toda a 
sociedade, o direto de cada um de nós. Bem 
ou mal, todos nós podemos a vir precisar da 
Defensoria Pública da União, assim como 
precisamos em uma certa medida do Minis-
tério Público, da Justiça. Então, fortalecendo 
essas instituições, nos estaremos fortalecendo 
nosso país. Parabéns a todos  que estão lu-
tando por essa Defensoria, que é um direito 
fundamental. Não é a criação de um outro 
póder, não é a criação de privilégios. É a 
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criação  de meios para assegurar os direitos 
mais  fundamentais daqueles que não podem 
pagar um advogado particular. Parabéns a to-
dos, muito obrigado. 
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Dr. Marcelo Scarbona 
Representante da Secretaria de Reforma do Judiciário, 
Ministério da Justiça 

 
Aqui, no Paraná, podemos ver que existe 

uma grande conjunção de forças e os ele-
mentos indispensáveis para que essa idéia se 
fortaleça. E o Ministério da Justiça tem toda 
a disposição de ajudar e oferece os recursos 
do  Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (Pronasci). A Secretaria da 
Reforma Judiciária é uma secretaria nova, cri-
ada no ano de 2003. Nossa Secretaria tem 
apoiado fortemente as Defensorias Públicas 
do Brasil todo. Inclusive , só no ano passado 
foram destinados R$ 19 milhões para as 
Defensorias Públicas no fortalecimento dês-
tas instituições.  

Aqui, no Paraná, nós estamos tentando 
auxiliar a Defensoria Pública. A primeira ten-
tativa  que fizemos, no final de 2007,  nos 
deixou frustrados. O Ministério da Justiça 
tentou doar um automóvel para a Defensoria 
Publica do Paraná, como fez em vários ou-
tros estados. Mas aqui o Governador acabou 
recusando, alegando que existiam muitas 
condicionantes. Então, não deu certo. Mas 
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vamos nos colocar à disposição  novamente e 
ajudar neste movimento, trocando contatos e 
unindo as forças.  
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Alberto de Paula Machado 
Presidente da OAB do Paraná 
 

Para deixar bem claro o posicionamento 
da OAB com relação a esse tema, eu lembro 
que tomei posse na OAB aqui no Paraná no 
dia 1 de janeiro de 2007. No dia 1 de feve-
reiro do mesmo ano, eu estive na posse da 
nova direção do Tribunal de Justiça do Para-
ná e lá fiz um pronunciamento duro, criti-
cando esta omissão do estado do Paraná. O-
missão que custa caro não a nós que está-
vamos presentes naquele auditório, mas cust-
ava caro à população necessitada do Estado 
do Paraná, que não tinha qualquer alternativa 
de acesso à justiça. A ausência da Defensoria 
Pública do Estado do Paraná sacrifica pes-
soas carentes e necessitadas e é extremamen-
te cruel que o estado continue com essa sua 
reiterada omissão. 

Partimos da premissa de que não há ci-
dadania, se não houver pleno acesso à justiça. 
Se nós não abrirmos os espaços para a po-
pulação ter acesso ao Judiciário, a cidadania 
não está conquistada. Estamos, portanto, a-
fastando direitos constitucionais de uma 
expressiva parcela da população brasileira. 
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Nós, da OAB, temos uma demanda espe-
cífica em relação a isso que são centenas de 
ofícios que recebemos dos juízes das mais 
variadas comarcas do Estado do Paraná para 
que façamos a designação de advogados para 
atuar nos processos movidos contra pessoas 
carentes. Obviamente que nós não temos es-
trutura e não temos a intenção de suprir a 
função do Estado. Nós não fazemos essas 
designações.  E o que acontece então? Esses 
processos ficam paralisados. Muitas vezes, há 
a prescrição do processo e a extinção da pu-
nibilidade de alguém que eventualmente po-
deria até ser punido no processo criminal. E 
tudo isso acaba não acontecendo por conta 
da omissão do Estado. Nós temos um pro-
jeto muito antigo na OAB, denominado 
OAB Cidadania. Nós fazemos atendimento 
emergencial aqui em Curitiba e em Londrina 
onde atendemos réus presos apenas somente 
para a progressão do regime. São as pessoas 
que estão cumprindo regime fechado e já tem 
direito a regime semi-aberto. Isso é muito 
mais um voluntariado e um aprendizado para 
os novos advogado do que um trabalho de 
efetivo atendimento à população porque a 
estrutura é mínima e muito pequena para a-
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tender a toda a demanda. E o que é cruel na 
omissão do Estado do Paraná, é que quem 
fica recolhido no cárcere são as pessoas po-
bres. O pobre que não tem advogado fica 
preso e o mediano, aquele que tem condições 
de contratar um advogado acaba tendo uma 
progressão de regime e acaba tendo uma li-
berdade provisória ou algo semelhante. O 
pobre, aqueles que a gente define como um 
ladrão pé-de-chinelo, o ladrão de galinha, es-
se fica preso às vezes por meses.  Essa si-
tuação custa caro para o Estado.  Porque sua 
manutenção na prisão tem um custo para o 
sistema prisional.  Então,  o Estado acha que 
está economizando em não montar a Defen-
soria Pública. Mas não está. Além de estar 
criando uma deformação social, porque está 
fazendo com que pessoas fiquem recolhidas 
e participando de uma escola do crime, está 
mantendo uma pessoa no cárcere que custa 
caro para ser mantida lá dentro. Então, por 
todos os ângulos que se possa observar, não 
há uma única razão para não termos ainda no 
Estado do Paraná a Defensoria Pública. 

Nós temos que ter a Defensoria Pública, 
no modelo Constitucional, prevista em lei 
complementar onde há uma carreira com in-



 38 

dependência. Nós não podemos permitir a 
constituição de uma Defensoria Pública que 
seja objeto de manipulação política onde haja 
qualquer tipo de restrição à sua atuação pro-
fissional. Existem alguns municípios do Para-
ná que organizaram as suas Defensorias, mas 
com absoluto improviso, onde alguns advo-
gados atendem pessoas carentes fora do mo-
delo previsto na Constituição Federal e Lei 
Complementar. Isso é uma distorção. Porque 
nós podemos criar ali um instrumento de 
manipulação política de uma atividade que 
deveria ser do Estado, com independência, 
com prerrogativas próprias para que o ci-
dadão seja efetivamente defendido. Nós não 
podemos permitir que transformem as  De-
fensorias em pequenos currais políticos, que 
possam através dessas assistências criar polí-
ticas assistencialistas para favorecimento dos 
detentores do poder seja nas esferas muni-
cipal, federal ou estadual. 

Quero deixar aqui o meu absoluto apoio e 
também irrestrito a essa mobilização. 
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Renato Simões 
Secretaria dos Movimentos Sociais do PT 

 
A luta dos direitos humanos, fundamental-

mente, é  uma luta pelos sem direitos. Quem 
tem o seu direito assegurado não se sensi-
biliza por essa luta. Sente aquele que não tem 
direito. O agente principal da luta pela De-
fensoria Pública no Estado é quem se res-
sente dela, é a vítima da ausência desse ins-
trumento. Quais são os setores sociais que 
têm o seu acesso à justiça negado pela ine-
xistência do serviço público permanente, 
gratuito, universal, criado especificamente pa-
ra assegurar esse direito? É evidente que, va-
mos supor que num determinado Estado, um 
deputado pegue um carro e mate pessoas, es-
tá alcoolizado, esse não precisa da Defensoria 
Pública. Esse vai ter bons advogados para 
defendê-lo na Corte. Mas as pessoas que es-
tão no movimento de moradia, crianças e a-
dolescentes, toda a população carcerária e pe-
nitenciária, os movimentos populares, as en-
tidades de direitos humanos, enfim, as pes-
soas necessitadas, que não conhecem seus di-
reitos e precisam da assistência jurídica in-
tegral, precisam de um advogado da ativa na 
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hora de um processo. Como diz o professor 
Dalmo Dallari, na tradição jurídica brasileira, 
o pobre é presente no judiciário na condição 
de réu.  

Em São Paulo, nós iniciamos esse trabalho 
em novembro de 2004 e realizamos não uma, 
mais seis audiências públicas no Estado. Foi 
um processo combinado com a sociedade ci-
vil no qual nós fomos num acúmulo de for-
ças, realizando audiências convocando Pro-
curador do Estado, convocando Secretário 
de Justiça do Estado para constranger o go-
verno,  mobilizando a sociedade civil e a De-
fensoria Pública no país com o fato de  que 
um Estado rico como São Paulo não podia 
passar  a vergonha de não ter uma Defenso-
ria Pública. Como é que estados como o A-
cre, Piauí e Bahia conseguem ter uma Defen-
soria Pública e o Paraná e Santa Catarina não 
conseguem? E por que não conseguem? Não 
conseguem por que não têm vontade política 
de fazer.  

Em São Paulo, falavam que defensoria 
pública era para liberar os “bandidinhos”. 
Mas bandidos para esse pessoal são todos os 
integrantes dos  movimentos sociais , são os 
sem terras que ocupam terras, são os sem 
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tetos que ocupam terrenos públicos, é a 
criança e adolescente que estão nas ruas, é a 
população   GLTB  e é o pessoal indígena. A-
lém do denominado bandido, o pobre é cri-
minalizado. Ou por ser de um movimento 
social, ou pela pobreza, por ser da população 
de rua. Esses são os que podem vir a se be-
neficiar da Defensoria Pública. Como é que 
nós discutimos com eles esses direitos se eles 
nem sabem que existem. Então esse foi o tra-
balho da Defensoria Pública; envolver o 
MST, envolver os movimentos civis, envol-
ver os movimentos sindicais, e claro envolver 
todas as entidades sociais, as pastorais, todas 
as igrejas, não só a igreja católica, os vários 
partidos políticos - não só os da esquerda - 
para que nós tenhamos força política para se 
contrapor às forças políticas que são contra. 
Porque se não tivesse, já estava criada. Se não 
tivesse nenhuma força política contra, então 
porque os governadores que passaram pelo 
Estado não tiveram a brilhante idéia? Se fos-
se todo mundo a favor, porque nunca criou? 
Eu desconfio que existem forças que são 
contra.  
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 Juliana Cabral 
Iddeha (Instituto de Defesa dos Direitos Humanos) 

  
Sou a única advogada do Iddeha - Institu-

to de Direitos Humanos e atuo em um cen-
tro de referência,  formado por uma equipe 
multidisciplinar onde eu sou a única advo-
gada, a Adriane é a assistente social e o Thia-
go é  o psicólogo. Esse centro tem como u-
ma das finalidades o atendimento jurídico e 
psicossocial de vítimas de violação dos direi-
tos humanos. Como é um tema muito amplo, 
as demandas que chegam até nós vão desde a 
falta de luz na casa do cidadão, por falta de 
pagamento, até vítimas de violência policial. 
Então, a gente acaba recebendo essa deman-
da das pessoas que não são atendidas pela 
Defensoria Pública e que acabam recorrendo 
ao instituto e aos grupos de prática jurídica 
nas faculdades. 

A conclusão desse primeiro ano de aten-
dimento no Iddeha, é que não se pode falar 
na construção e proteção dos direitos funda-
mentais sem ter uma Defensoria Pública nos 
moldes da Constituição Federal. A simples 
implementação da Defensoria Pública ainda 
não é suficiente para garantir esses direitos 
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fundamentais. É uma luta e vai passar pela 
qualificação dos defensores, pelo salário dig-
no e o atendimento de todas as cidades no 
Estado. 

A inexistência da Defensoria Pública no 
Paraná acarreta violações de direitos huma-
nos de forma direta. Primeiramente em rel-
ação aos direitos previsto no artigo 5º de a-
cesso ao Poder Judiciário do direito à defesa, 
do contraditório e do acesso de justiça gratui-
to Não há como garantir o acesso ao Poder 
Judiciário, se você não tem como contratar 
um advogado. Como é que a gente vai ga-
rantir o direito à moradia para uma pessoa 
que está sofrendo ameaça de despejo e não 
tem como contratar um advogado para de-
fender as suas posses? A  ausência da Defen-
soria Pública vem a violar os direitos  fun-
damentais não só de acesso ao judiciário da 
defesa contraditória assim como direitos fun-
damentais como saúde,  educação, moradia e 
integridade física também 

Na questão da moradia, tivemos um caso 
emblemático em um município da região me-
tropolitana, de uma senhora que comprou  
um imóvel na década de 80 e vinha pagando 
as parcelas, gradativamente. Ela foi intimada 
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a responder um processo de rescisão con-
tratual e reintegração de posse. Ela não con-
seguiu advogado e esse processo tem man-
dado de reintegração de posse. Essa senhora 
já pagou quase duas vezes o valor do imóvel.  
Ela veio nos procurar porque tinha entrado 
em contato com a Defensoria Pública do Es-
tado do Paraná e foi informada que não havia 
nenhum representante da Defensoria Pública 
em Colombo – região metropolitana de Curi-
tiba. Procuramos a Prefeitura de Colombo e 
fomos informados que os advogados que a-
tendem pela prefeitura atendem somente na 
área de direito de família. Então esta senhora 
está na iminência de despejo mesmo já tendo 
o realizado todo o pagamento do imóvel. 
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Ana Claudia de Carvalho Tirelli Djukic 
Defensora Pública da União no Paraná 
 

Até o ano passado, eu estava em Brasília e 
nós sentíamos bastante na Defensoria Fede-
ral a ausência e a formatação completa da de-
fensoria pública aqui no Estado do Paraná. 
Nós sentíamos, principalmente, nos casos de 
saúde, onde cidadãos precisam de medica-
mentos de forma urgente. Eles não têm a-
cesso a esses medicamentos e o Estado do 
Paraná não fornece  nem o município. Então, 
eles procuram inicialmente a Defensoria Pú-
blica. Lá, os advogados da Defensoria Públi-
ca dizem que não podem fazer nada porque 
não podem propor uma ação contra o Esta-
do do Paraná. E aí, nós recorremos à Justiça. 
Mas, infelizmente, o entendimento do Tribu-
nal tem sido que esse tipo de ação teria que 
ser feita pelos defensores públicos estaduais.  
Nós, da Defensoria Pública da União, esta-
mos atentos e nos colocamos aqui  à dispo-
sição para ajudar nesse processo de criação 
da Defensoria. 
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André Castro 
Representante da Associação Nacional dos 
Defensores de Públicos. 
 

Como todos sabem, somente três Estados 
não têm Defensoria Pública: Santa Catarina 
que é o caso o mais grave de todos, que in-
clusive tem uma ação do STF. Goiás que já 
anunciou que criou uma comissão para rea-
lizar o primeiro concurso para defensores 
públicos. Acreditamos que, em Goiás, esse 
problema em breve seja sanado. E um caso 
peculiar que é o Paraná. Embora conste ofici-
almente que o Paraná tenha a Defensoria 
Pública, para a Associação Nacional dos De-
fensores Públicos, o Paraná não tem. Com 
todo o respeito aos colegas, mas o fato é que 
a Defensoria Pública criada como a Consti-
tuição determina, organizada em cargos e 
carreiras com prerrogativas, com autonomia 
administrativa e financeira  é uma coisa bem 
diferente do que se faz aqui. Por mais que o 
que se faça aqui seja muito importante para a 
população, que é atendida por esses profis-
sionais que trabalham nesse serviço, não se 
trata de uma Defensoria Pública o que existe 
aqui. Esse movimento que está sendo criado 
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aqui é de suma importância para que o 
Paraná saia dessa omissão constitucional que 
já dura 21 anos. É um movimento importan-
te para que o cidadão paranaense tenha re-
almente acesso à justiça através de profis-
sionais admitidos por concurso publico, in-
vestidos de prerrogativas, com independência 
funcional,  inclusive se for o caso para lítigar 
contra o Estado porque em um Estado de-
mocrático é assim que funciona e essas são as 
regras do jogo. 

Nós queremos que a Defensoria Pública 
seja uma instituição que não se espelhe em 
outras que já existem . Defensoria Pública 
tem que ter a mesma dignidade do sistema de 
justiça. Tem que ter o mesmo respeito e tra-
tamento das carreiras que compõem a ins-
tituição do sistema de justiça. A defesa do ca-
rente deve ter o mesmo tratamento digno, 
respeitoso, no que diz respeito à carreira no 
que diz respeito ao orçamento 

E não me resta nenhuma dúvida que a cri-
ação da Defensoria Pública passa por uma 
mobilização popular. A pressão da sociedade 
fará com que o governo cumpra o seu dever 
de criar uma Defensoria Pública.  É essa mo-
bilização será o fator determinante para nós 
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podermos criar a Defensoria Pública do Es-
tado do Paraná. 
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Dr. Christine Balbinot 
Defensora Pública do Rio Grande do Sul 

 
O Ministério Público é a fonte de inspira-

ção da Defensoria Pública e nos honra muito 
ter verificado que aqui, no Paraná, o Minis-
tério Público apóia a causa da criação da De-
fensoria Pública  nos vendo como parcei-ros 
na luta pela justiça. Defensoria Pública não se 
trata de um serviço supérfluo, de um serviço 
que pode ser deixado de lado. Então, o Es-
tado que não conta com a Defensoria Públi-
ca estruturada presente em todas as comarcas 
prestado um atendimento de qualidade,  um 
atendimento digno em igualdade de atas, com 
os seus adversários de processos, seja o Mi-
nistério Público, seja as empresas, sejam ad-
vogados que prestam serviços às pessoas fí-
sicas, é um Estado que está em mora com a 
cidadania, um estado que está em mora com 
o cidadão necessitado.  

O legislador constitucional optou pelo 
modelo da Defensoria Pública e não por 
outro modelo qualquer de prestação de ser-
viço e assistência judiciária. No momento em 
que o legislador constitucional diz que o ser-
viço será de assistência jurídica integral está 
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dizendo que depende dos Estados criarem 
uma instituição voltada não só para a as-
sistência dentro de um processo, isso é muito 
importante porque essa é a distinção entre 
assistência jurídica e assistência judiciária. A 
Defensoria Pública é um órgão que presta 
assistência jurídica, ela vai além do processo e 
ela vem antes do processo. Um trabalho que 
está voltado para a propositura de  ações e a 
defesa de processos sejam cíveis, sejam cri-
minais, mas também para um trabalho pré-
processo e pós-processual. Um trabalho de 
disseminação de conhecimento jurídico, o 
que significa o esclarecimento à população a-
cerca dos seus direitos. A Defensoria presta 
um serviço de aconselhamento jurídico, de 
elaboração de contratos e tentativa de con-
ciliação das partes,  antes do ajuizamento da 
ação. Isso faz com que o volume de de-
mandas  no Poder Judiciário diminua. O tra-
balho da Defensoria nesta parte extrajudicial 
é um trabalho que faz com que muitas dessas 
demandas que são hoje ajuizadas,  talvez não 
tivessem necessidade de ter sido. A pessoa 
antes de assinar um contrato  foi esclarecida 
que este contrato lhe seria prejudicial, logo 
ela não teria um prejuízo e, logo ela não teria 
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um processo.  Ou antes de propor uma ação 
de dissolução, de divorcio de dissolução da 
sociedade de fato a Defensoria Pública con-
vida a outra parte para tentar resolver ami-
gavelmente o litígio. Esse trabalho é tão im-
portante quanto o trabalho judicial porque 
ele contribui também para o fortalecimento 
do cidadão enquanto sujeito de direitos e co-
nhecedor de seus direitos. 

Um dos aspectos que me parece relevante 
é que o defensor público não me parece um 
simples advogado. O defensor público é um 
agente de transformação judicial, que deve 
ser uma pessoa vocacionada para exercer essa 
missão trabalhar com população carente. Um 
defensor público tem que ser uma pessoa 
capacitada para interpretar o que aquela pes-
soa pretende, quais são os seus objetivos, 
transformar aquela linguagem difícil. 

A legislação institucional da Defensoria 
Pública vale para o Brasil inteiro para todos 
os defensores públicos deste país, e garante a 
ele independência funcional, autonomia. Ou 
seja, nem que viesse uma ordem do gover-
nador ou do chefe da instituição para ele dei-
xar de recorrer em um processo, ele deveria 
obedecer, porque ele goza de independência 
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funcional; e ele não pode ser punido por es-
tar agindo dentro das suas atribuições. 

A Defensoria não tem vocação para ser u-
ma instituição de gabinete que fica só olhan-
do o processo. O defensor público é um pro-
fissional que sempre deve estar interagindo 
com a população. O nosso trabalho é ouvir, 
explicar, explicar de novo se a pessoa não en-
tender, explicar novamente até que a gente 
consiga fazer com que a pessoa compreenda 
um direito, o que às vezes é complicado. Não 
adianta usar termos técnicos com pessoas 
muito humildes, elas não vão entender. A 
gente tem que buscar também um aper-
feiçoamento lingüístico, enfim existe todo 
um trabalho  especializado para o atendimen-
to destas pessoas. Então são três grandes fa-
tores que fez com que o legislador funcional 
optasse por este modelo, um modelo diferen-
ciado de prestação e de serviços de assistên-
cia jurídica gratuita, Defensoria Pública. 

A gente tem uma Constituição com mui-
tos direitos declarados e pouco conhecidos e 
minimamente efetivados. São efetivados para 
quem consegue ir ao Poder Judiciário. E para 
quem não consegue ter um advogado, esses 
direitos acabam simplesmente não existindo. 
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Em muitos casos, sequer são conhecidos da 
população. Uma realidade muito triste é a re-
velia. Um operador do direito sabe que a ma-
ioria das revelias  é decretada não em razão 
de não ter tido interesse em defender no 
processo cível; ao contrário, ela ocorre da 
dificuldade do réu encontrar um defensor pú-
blico, um profissional que se disponha a fa-
zer a defesa por que ele não consegue pagar. 
E assim uma sentença é  deferida como se ele 
tivesse a mínima chance de expor a sua ver-
são dos fatos e o seu entendimento sobre o 
que é direito naquele caso. Nessa situação a 
gente vê que o direito, a ampla defesa, o con-
traditório, prometidos e  consagrados como 
clausula pétrea da Constituição Federal,  não  
chegam a maioria dos cidadãos.  
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Darci Frigo 
ONG Terra de Direitos 

 
 Existe uma serie de violações dos direitos 

humanos, que ocorrem em função da não e-
xistência da Defensoria Pública, que acaba 
impedindo a população pobre de acessar di-
reitos e melhorar a qualidade da cidadania.  
Esse debate também está situado no que diz 
respeito ao sistema de justiça como um to  
do já que o Judiciário é o poder mais imper-
meável, ou seja, o que tem menos janelas em 
que o povo possa participar. Então, nos te-
mos o desafio de implementar a Defensoria 
Pública no Paraná. Mas a sociedade civil tam-
bém tem um desafio de construir instrumen-
tos e monitoramento do poder Judiciário do 
sistema de justiça como um todo. 

Pensando em termos da proposta de co-
mo vamos construir esse movimento, com 
estratégias de disseminação de informação 
para o conjunto da sociedade paranaense e 
convencer as pessoas que esse instrumento é 
importante porque muitas elas não tem aces-
so a justiça por isso continuam na pobreza e 
violação dos direitos humanos. E nesse sen-
tido, nós temos também que envolver a 
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CNBB , que é um agente importante em vá-
rios movimentos sociais, os movimentos sin-
dicais que podem ter um papel fundamental 
como a APP Sindicato e os professores que 
poderiam também fazer este papel educativo 
de disseminar essas informações.  

 
 
 
 
 
 
 

 


