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RESUMO 

 

Tema que há bastante tempo é discutido no Direito, o Acesso à Justiça foi a escolha principal 

para a construção do presente trabalho de conclusão de curso. A partir da experiência vivida 

como estagiário da Defensoria Pública e das suposições e questionamentos feitos ao longo 

desse período de estágio, a necessidade de ouvir aqueles que utilizam seus serviços emergiu 

de maneira abrupta. O desenvolvimento do trabalho, até a pesquisa de campo, passará por 

uma linha histórica de transformações que ocorreram no Poder Judiciário, assim como serão 

apresentados dados estatísticos pertinentes para o desenrolar do raciocínio crítico. 

Posteriormente, a atenção se voltará para o estudo da obra de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth, Acesso à Justiça, por ser esta um marco no estudo do assunto. Por fim, a elaboração de 

um questionário será o meio pelo qual se tentará colher a percepção dos usuários da 

Defensoria Pública acerca do funcionamento, estrutura e do próprio contato com o Poder 

Judiciário.  
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ABSTRACT 

 

An issue that is discussed for a long time at Law, the Justice Access was the main choice for 

the construction of this conclusive work. With the experience lived like an intern of the Public 

Defense system and with the assumptions and questionings made in this period lived like an 

intern, the necessity of listening who use the Public Defense system emerged abruptly. The 

development of this work, up to the field research, will go through an historic line of 

transformations that occured in Judiciary, as will be presented some statistic that are 

important for the development of the critical reasoning. After, the atention will concentrate in 

the study of the work made by Mauro Cappelletti and Bryant Garth, Justice Access, that is a 

mark in the study of this issue. At least, the elaboration of a questionary will be the instrument 

to be used to get the perception of the users of the Public Defense system about the operation, 

structure and their own contact with the Judiciary.  
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INTRODUÇÃO 

 

Diariamente, inúmeros processos judiciais são distribuídos. O Brasil já superou a 

marca de 100 milhões de ações judiciais, o que mostra uma busca (quiçá exacerbada) da 

judicialização, cada vez maior, de situações cotidianas. 

É nesse contexto, de grande número de protocolização de ações judiciais, que os 

usuários da Defensoria Pública se inserem. Afinal, também possuem pretensões a serem 

satisfeitas pelo Judiciário. No entanto, percebe-se que o “acesso (efetivo) à justiça”, sobretudo 

pelos usuários da Defensoria Pública, é ainda muito distante. A figura do juiz, os termos 

técnicos do Direito, a estrutura de uma sala de audiências ou, ainda, a necessidade de 

resolução (cada vez mais rápida) das controvérsias judiciais, podem ser alguns dos fatores que 

continuam deixando os usuários da Defensoria Pública, de certa forma, distantes do Poder 

Judiciário e, até mesmo, à par da situação das suas próprias demandas judiciais. 

A vivência, por pouco mais de dois anos, como estagiário da Defensoria Pública, 

primeiro na 1ª Vara de Família e na 2ª Vara de Família, da Infância, da Juventude e do Idoso 

da Comarca de Macaé e, depois, na 1ª Vara Cível e no Juizado Especial Cível, ambos também 

da Comarca de Macaé, me fez questionar, diariamente, a visão de cada usuário frente aos seus 

processos, bem como me fez tentar, ao máximo, traduzir, pelos olhares, as dúvidas, os anseios 

e a necessidade de obtenção de um resultado favorável em um processo judicial. 

Dentro das duas Varas de Família, tive um contato muito íntimo com os usuários da 

Defensoria Pública, porque em muitos casos os processos se relacionavam com as situações 

existentes dentro de uma família e em como ela havia sido estruturada. Inúmeras Ações de 

Alimentos, de Guarda, Reconhecimento de Paternidade, Divórcio e Partilha de Bens passaram 

pelos meus olhos por pouco mais de um ano e, no contato diário que tive com os assistidos, 

percebi o quanto muitos deles eram carentes de explicações acerca da situação dos seus 

próprios processos e, até mesmo, de atenção pessoal, principalmente quando se estava diante 

de processos que envolviam crianças e adolescentes. Foram incontáveis, por exemplo, as 

mães desesperadas para conseguirem uma sentença que pudesse definir o valor da pensão 

alimentícia, porque o pai, em muitos casos, simplesmente, não se importava e não prestava 

qualquer tipo de auxílio material ou afetivo, dando especial destaque à situação de que muitas 

dessas mães tinham mais de um filho, trabalhavam e percebiam, por mês, não muito mais do 

que um salário mínimo. 

Além disso, também tive a oportunidade de trabalhar com processos referentes a atos 

infracionais cometidos por adolescentes. Cheguei, até mesmo, em uma ocasião específica, a 
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conversar com um adolescente de quinze anos, que foi encaminhado para a carceragem do 

Fórum de Macaé porque tinha se exaltado durante um atendimento na Defensoria. O 

adolescente estava desesperado e me contou que já tinha sido ameaçado de morte e que não 

poderia sair do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD), já 

que, em caso contrário, provavelmente seria assassinado. Mais do que isso, pude perceber, 

ainda, o quanto esses adolescentes tiveram algum tipo de “carência” em suas vidas, fosse ela 

de instrução escolar, afeto ou a simples presença da família ou de alguma pessoa que fosse 

capaz de “orientar” seus passos.  

 Posteriormente, na 1ª Vara Cível e no Juizado Especial Cível, minha atenção mudou 

um pouco de foco, porque ao invés de perceber uma angústia pessoal e uma carga emocional 

muito grande, vi as dificuldades dos assistidos em conseguirem documentos para que 

pudessem instruir seus processos, bem como muita dificuldade no entendimento dos mesmos. 

Geralmente, na 1ª Vara Cível, eu me via de frente a processos muito longos, alguns até 

mesmo distribuídos antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sendo 

que muitos destes se encontravam “parados” por causa da falta de documentos, como ocorria, 

por exemplo, nos intermináveis processos de Inventário. 

Também na 1ª Vara Cível me vi diante de situações angustiantes em que o Poder 

Judiciário necessitava funcionar de maneira extremamente rápida, como nas ações judiciais 

que solicitavam o custeamento de cirurgias pela Prefeitura de Macaé ou pelo Estado do Rio de 

Janeiro e, também, o pedido de medicamentos, sendo que, em muitos casos, as cirurgias e os 

medicamentos eram de suma importância para a manutenção da vida de uma pessoa. Digo que 

foram angustiantes porque via um sistema que geralmente não é célere ter que agir de forma 

“contrária à corrente”.  

O que disse acima, de forma ilustrativa, foram algumas das situações que culminaram 

nos infinitos questionamentos que me fiz ao longo do período de estágio e que me faço até 

hoje, razão pela qual busquei por um tema que pudesse ser útil, pelo menos, para evidenciar 

alguns dos problemas que acho que persistem no Poder Judiciário. Por isso e, por meio de 

entrevistas, tentarei evidenciar essa distância do Poder Judiciário em relação aos assistidos da 

Defensoria Pública; os fatores que mais os “incomodam” ao entrar no fórum, por exemplo; a 

morosidade do Poder Judiciário, bem como sua imparcialidade, a forma pela qual aplica as 

normas e quais são as maiores dificuldades dos assistidos da Defensoria Pública de Macaé 

naquilo que diz respeito a um efetivo acesso à Justiça. 

Além da pesquisa de campo, que será analisada no último capítulo, procurarei trazer 

alguns dados que evidenciam algumas características do Poder Judiciário, bem como da 
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Defensoria Pública, razão pela qual me ative a estudos que buscaram por realizar coleta de 

dados que pudessem me ajudar a construir meu próprio raciocínio, e que estão constantes no 

primeiro capítulo.  

Já no segundo capítulo, será dado especial enfoque à obra de Mauro Cappelletti e 

Bryan Garth, intitulada Acesso à Justiça, em razão de ser esta um marco na discussão deste 

assunto.  

Por fim, o terceiro capítulo será o responsável por trazer à tona a visão do Poder 

Judiciário pelos assistidos da Defensoria Pública do Fórum de Macaé, bem como do Núcleo 

do Primeiro Atendimento, também no mesmo município. 
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2. NOÇÕES ACERCA DO PODER JUDICIÁRIO 

 

Inicialmente e, antes de começar a discorrer sobre a estrutura e parte do 

funcionamento do Poder Judiciário brasileiro, importante situar o leitor para o significado 

deste último. Como bem trazido por Humberto Theodoro Júnior, no primeiro volume de sua 

obra intitulada Curso de Direito Processual Civil, antigamente a ideia de “fazer justiça” era 

de ordem privada, em que as próprias pessoas detinham a “autoridade” para resolverem seus 

conflitos. No entanto, com o passar dos tempos e com as transformações sofridas pelo Estado, 

este último passou a ter a função de “dizer o direito” que deveria ser aplicado em cada caso 

concreto (THEODORO JÚNIOR, 2015, p. 139). 

No Brasil, esta função de “dizer o direito” compete ao Poder Judiciário, que tem como 

função típica a jurisdicional, que é “uma das funções do Estado, mediante a qual este se 

substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a pacificação do 

conflito que os envolve, com justiça” (THEODORO JUNIOR, 2015, p. 141, apud CINTRA; 

GRINOVER; DINAMARCO, 2009, p. 147). 

Feita essa breve conceituação acerca do Poder Judiciário, também será importante 

trazer à tona breve histórico acerca do Poder Judiciário no plano mundial. Para isso, será 

utilizada obra de autoria de André Ramos Tavares, intitulada Manual do Poder Judiciário, 

publicada pela editora Saraiva no ano de 2012.  

O autor, inicialmente, traça uma comparação entre os Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, destacando que os dois primeiros, por um longo período, se sobrepuseram em 

relação ao último. André Ramos Tavares menciona, por exemplo, que, na Europa, durante o 

Absolutismo, o Judiciário funcionava como “braço do rei”, o que revela uma total posição de 

dependência e obediência. (TAVARES, 2012, p. 23).  

Além desse aspecto que caracterizou o Judiciário durante o Absolutismo, o autor traz 

importantes considerações acerca dessa “timidez do Judiciário” (TAVARES, 2012, p. 24), 

quais sejam, a sua característica de ser inerte (ou reativa) e a sua inicial natureza individual, 

privilegiando demandas de caráter não-coletivo (TAVARES, 2012, p. 24). 

A primeira característica citada acima remonta à afirmação de que o Judiciário reage 

mediante provocação da parte interessada. Fazendo breve comparação, o artigo 2º, do Código 

de Processo Civil (CPC), traz o seguinte texto, que trata exatamente dessa necessidade de 

provocação inicial do Judiciário:  

Art. 2º: O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por 

impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 
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Já a segunda característica mencionada pelo autor traz, como crítica, a situação de que 

as resoluções das demandas pouco aproveitavam interesses difusos, se restringindo, apenas, 

ao conhecimento da parte interessada na resolução específica de um caso concreto que lhe 

dizia respeito (TAVARES, 2012, p. 23).  

No entanto, menciona o autor que esta situação (de timidez do Judiciário), sofreu 

mudanças no final do século XVIII, com a “consolidação do Estado de Direito” (TAVARES, 

2012, p. 23). Sobre o tema, destaca-se:  

Essa situação, contudo, sofrerá uma drástica mudança com a consolidação 

do Estado de Direito do final do século XVIII e a sua mais notável 

consequência, a saber, a encampação de quase todas as condutas humanas 

dentro do espectro do Direito positivado. Isto porque, para que fosse possível 

encerrar sobre a sombra da lei um sem-número de condutas, os textos legais 

passaram a se valer de uma peculiar técnica de redação: o uso de termos 

imprecisos e abstratos, os quais buscaria evitar um engessamento do alcance 

legal, sem perda da segurança jurídica almejada desde a Revolução. É a 

pretensão totalizante do Direito (cf. Glissen, 2001: 450). Além disso, passou-

se a impor a normatividade exclusivamente estatal (Direito = Lei) e, assim, 

um certo “Império do Direito positivo”. 

Mas, em contrapartida, a imprecisão dos termos legais dificultou o acesso, 

pelo indivíduo, ao real significado da lei, criando, ainda, contradições e 

lacunas; é dizer, o “dever ser” imposto pela norma legal tornou-se inteligível 

ao cidadão comum: a chave do mundo jurídico quedou reservada aos juristas 

e a compreensão definitiva ao Judiciário. Este passa a exercer, então, a 

“função de arbitragem de câmbio” (cf. Rigaux, 2000: XI e 337), o que 

acarretou uma posição de maior destaque no cenário social. Isso, como não 

poderia deixar de ser, carreou ao Judiciário uma sobrecarga de trabalho e, 

concomitantemente, um maior ativismo judicial se fez presente (Cappelletti, 

1989: 22) (TAVARES, 2012, p. 23-24). 

 

Além do que já foi dito, o autor ainda trata do Estado Social e do Estado 

Constitucional, que também foram fatores determinantes para essa “viragem institucional” do 

Poder Judiciário (TAVARES, 2012, p. 24).  

 A respeito do Estado Social, André Ramos Tavares diz que ele foi responsável por dar 

mais “força” ao Judiciário em razão da característica proativa do Estado, que deveria 

promover garantias, aspecto este que acabou acarretando em sua própria provocação, através 

do Judiciário, quando não agisse de forma a garantir direitos dos cidadãos (ao contrário do 

que ocorria no Estado Liberal, cuja proposição era exatamente oposta, a de não-intervenção) 

(TAVARES, 2012, p. 24).  

 A respeito do Estado Constitucional, a importância deste para o Judiciário se deu 

quando houve a introdução do controle de constitucionalidade, em que houve submissão ao 

Judiciário de atos emitidos pelo Legislativo ou pelo Executivo, fazendo com que surgisse a 

chamada “Justiça Constitucional” (TAVARES, 2012, p. 24), que: 
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[...] se apresenta como importante e legítima no desempenho de novas 

funções consentâneas com a nova estruturação dos sistemas jurídicos (cf. 

Tavares, 2005ª: 48), mais complexos, cuja tônica é (i) a superação do dogma 

do Parlamento absoluto e (ii) a intromissão nos outros “poderes”, no que 

diga respeito a temas como governabilidade e políticas públicas, para atender 

demandas sociais constitucionalizadas (TAVARES, 2012, p. 24) 

 

Por fim, menciona o autor, como último fator para essa mudança do Poder Judiciário, 

o advento da “sociedade industrial” (TAVARES, 2012, p. 25), que fez com que emergisse, 

agora, uma nova necessidade: a de resolução de litígios referentes à coletividade (TAVARES, 

2012, p. 25).  

Assim, o Judiciário passou a ser, para usar a expressão de Boaventura Sousa 

Santos, um “fiador da democracia” e, para isso, como observou Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, “não pode mais manter-se eqüidistante dos debates 

sociais, devendo assumir seu papel de participante dos destinos das nações, 

também responsável pelo bem comum, especialmente em temas como 

dignidade humana (...) Copartícipe, em suma, da construção de uma nova 

sociedade (Teixiera, 2008: 143) (TAVARES, 2012, p. 25)  

 

Como conclusão deste tópico, o resultado do Estado de Direito, do Estado 

Social, do Estado Constitucional, da sociedade industrial e da viragem 

paradigmática do Direito foi tirar o Poder Judiciário, de uma posição 

secundária, submissa e quase clandestina, para uma de crucial relevância na 

manutenção da ordem social (TAVARES, 2012, p. 26) 

 

Feitos esses breves esclarecimentos acerca da “evolução” do Poder Judiciário em um 

contexto mundial (de forma genérica), passa-se a tratar, agora, especificamente da situação do 

Poder Judiciário brasileiro.  

 

2.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E DADOS ESTATÍSTICOS IMPORTANTES SOBRE 

O PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

Hodiernamente, é de se destacar a temática do acesso à Justiça no cenário brasileiro. O 

Novo Código de Processo Civil, assim como a Constituição Federal de 1988, tratam deste 

tema e, pelo que pode ser visto, procuram, cada vez mais, ampliar um acesso democrático e 

digno ao Poder Judiciário e, consequentemente, à composição de litígios.  

Apenas a título de exemplo, pode-se mencionar uma maior tendência de resolução 

amigável de conflitos, estampada no artigo 3º, e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Da mesma forma, o mesmo diploma também privilegia a razoável duração do processo 

(artigos 4º e 6º).  

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito.  
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§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos.  

 

No entanto, apesar dos esforços legislativos para diminuir, cada vez mais, a duração e 

a quantidade dos processos existentes, necessário se faz analisar, a partir de agora, dados do 

Poder Judiciário brasileiro referente ao ano-base de 2016, publicado pelo Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) sob o título Justiça em Números. 

Vale dizer, neste momento, que o presente capítulo não buscará por uma análise 

minuciosa de toda a estrutura do Poder Judiciário, mas dará destaque para, por exemplo, 

algumas das transformações que ocorreram com a Emenda Constitucional de 2004 e que 

atingiram diretamente a Defensoria Pública, sobretudo a dos estados, assim como outras 

alterações sofridas pelo Poder Judiciário.  

Feitos esses esclarecimentos, é de se destacar, de plano, a quantidade de processos 

judiciais existentes no nosso país, bem como o gasto anual do Poder Judiciário. Será dado 

enfoque, principalmente, à Justiça Estadual, que tem a maior movimentação processual e de 

gastos, bem como é a que se relaciona à atuação da Defensoria Pública dos Estados.  

No final do ano de 2016, o Brasil contava com 79,7 milhões de processos judiciais em 

tramitação (CNJ, 2017, p. 65), número que só aumentou desde o ano de 2009 (CNJ, 2017, p. 

65), e que geraram uma despesa total de R$ 84.846.934.555,00 (CNJ, 2017, p. 35), sendo R$ 

48.101.235.820,00 (CNJ, 2017, p.38) referente à Justiça estadual de todo o país.  

Outro dado importante a ser destacado se refere à média de duração dos processos até 

a prolação de uma sentença (na justiça estadual comum), que na fase de conhecimento de 

primeiro grau, gira em torno de dois anos e um mês (CNJ, 2017, p. 39). Já as execuções 

extrajudiciais no primeiro grau levam em torno de cinco anos e quatro meses até a prolação de 

uma sentença (CNJ, 2017, p. 39).  

Por outro lado, no ano de 2016, 11,9% das sentenças e decisões proferidas foram 

resultantes da composição amigável (CNJ, 2017, p. 123). Como bem destacado pelo próprio 

CNJ, referida porcentagem deve aumentar, sobretudo em razão do que está disposto no artigo 

334, do Novo Código de Processo Civil:  

Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.  

 

A existência dessa audiência prévia de conciliação é um dos novos esforços do nosso 

direito processual civil naquilo que diz respeito à tentativa de composição amigável de 

conflitos, que é absolutamente necessária em meio a todo esse congestionamento processual, 
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que sobrecarrega o Poder Judiciário brasileiro com mais de 79 milhões de processos 

aguardando por uma definição.  

No entanto, necessário discorrer brevemente acerca da atual taxa de congestionamento 

processual no Judiciário brasileiro. Segundo o CNJ:  

[...] A taxa de congestionamento mede o percentual de processos que 

ficaram represados sem solução, comparativamente ao total tramitado no 

período de um ano. Quanto maior o índice, maior a dificuldade do tribunal 

em lidar com seu estoque de processos. A taxa de congestionamento líquida, 

por sua vez, é calculada retirando do acervo os processos suspensos ou 

sobrestados ou em arquivo provisório [...]  

Em toda a série histórica, a taxa de congestionamento do Poder Judiciário se 

manteve em altos patamares, sempre acima de 70%. As variações anuais são 

sutis e, em 2016, houve aumento de 0,2 ponto percentual. Ao longo de 7 

anos, a taxa de congestionamento variou em apenas 2,5 pontos percentuais.  

[...] Na Justiça Estadual, com taxa de congestionamento de 75,3%, os índices 

variam de 46,8% (TJAP) a 83,9% (TJBA) [...] (CNJ, 2017, p.76)  

 

A partir de todos os dados apresentados acima, pode-se concluir que a atuação do 

Poder Judiciário ainda se encontra bem distante de ser chamada de “ideal”.  

Os esforços para a mudança dessa situação de morosidade e da falta de um acesso 

pleno à Justiça podem ser vistos, sobretudo, com a nova ordem emanada, por exemplo, pelo 

atual Código de Processo Civil, que privilegia a composição amigável dos conflitos, tendo 

inclusive incluído a audiência prévia de conciliação no já mencionado artigo 334.   

No entanto, os dados negativos são preponderantes, o que exigirá, cada vez mais, a 

adoção de técnicas para a composição mais célere, e justa, dos litígios.  

Feitas as elucidações acerca de dados estatísticos do Poder Judiciário brasileiro, torna-

se possível, a partir de agora, tratar das transformações legislativas que ocorreram ao longo do 

tempo e que afetaram a estrutura e o funcionamento das Defensorias Públicas dos Estados, 

valendo ressaltar que isto terá o intuito de situar o presente trabalho frente ao seu objeto de 

estudo, qual seja, o acesso à justiça na visão dos usuários da Defensoria Pública da Comarca 

de Macaé.  

 

2.2. PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO PODER JUDICIÁRIO QUE AFETARAM A 

DEFENSORIA PÚBLICA DOS ESTADOS 

 

 Para se entender melhor a proposta do presente trabalho de conclusão de curso, que irá 

abordar as “sensações” dos assistidos da Defensoria Pública da Comarca de Macaé acerca do 

Poder Judiciário na mesma localidade, necessário se faz discorrer, brevemente, algumas das 

transformações sofridas pela Defensoria Pública. 
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Será utilizado, como ponto de partida, a Emenda Constitucional número 45/2004, 

também conhecida como a emenda de Reforma do Poder Judiciário (LENZA, 2016, p. 835). 

 Como principal alteração proporcionada pela emenda supramencionada, no que diz 

respeito à atuação e funcionamento da Defensoria Pública dos Estados, pode-se destacar a 

concessão da sua autonomia funcional, administrativa e financeira (LENZA, 2016, p. 837).  

 Além dessa emenda de Reforma do Poder Judiciário, há de ressaltar, também, as de 

número 69, do ano de 2012 e a 74, de 2013 (LENZA, 2016, p. 1064). No entanto, a de 

número 80, do ano de 2014 foi fundamental para a evolução da Defensoria Pública.  

Importante dizer, também, que a última emenda constitucional mencionada introduziu 

uma seção própria acerca da Defensoria Pública na Constituição Federal de 1988, que em seu 

artigo 134, trouxe a seguinte redação:  

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  

 

Ainda sobre o tema, observa-se:  

Diante do incontestável reconhecimento de autonomia funcional, 

administrativa e financeira da defensoria pública estadual, do DF e da União 

(ECs ns. 45/2004, 69/2012 e 74/2013), não se admite a sua vinculação a 

quaisquer dos Poderes (as disposições são de eficácia plena e aplicabilidade 

imediata). Estabelecer que a defensoria pública é integrante ou subordinada 

ao Poder Executivo, diante das regras introduzidas, significa afrontar a 

Constituição e regredir em termos do direito fundamental de proteção aos 

necessitados. (LENZA, 2016, p. 1063) 

 

Partindo das alterações estabelecidas pelas ECs ns. 45/2004, 69/2012, 

74/2013, podemos dizer que a EC n. 80/2014 introduziu profundas 

alterações em relação à Defensoria Pública, trazendo avanços extraordinários 

e a consolidação de seu reconhecimento constitucional como ‘metagarantia’. 

A prestação de assistência aos necessitados e vulneráveis não deve ser vista 

como ‘favor’, mas direito da sociedade e dever do Estado (LENZA, 2016, p. 

1064) 

 

 Com a análise dessa trajetória evolutiva institucional da Defensoria Pública dos 

Estados, é possível tratar, a partir de agora, da análise de alguns dados específicos referentes a 

esse órgão.  

 

2.3. DADOS SOBRE A DEFENSORIA PÚBLICA 
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  Para que se consiga realizar a pesquisa de campo com os próprios assistidos da 

Defensoria Pública de Macaé, faz-se mister frisar e destacar alguns dados estatísticos sobre a 

Defensoria Pública em plano nacional.  

Há de se observar que, apesar de todas as garantias proporcionadas pelas emendas 

constitucionais mencionadas no tópico 2.2, a Defensoria Pública, mesmo com todos os 

esforços, ainda precisa “marcar presença” no território brasileiro.  

De acordo com dados constantes em pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em conjunto com a Associação Nacional dos Defensores 

Públicos (ANADEP), no ano de 2013, pode-se perceber que a existência da Defensoria 

Pública se limita a 28% das comarcas brasileiras (IPEA; ANADEP; 2013, p. 33).  

 Essa falta de preenchimento territorial pode ser, inclusive, um dos grandes fatores que 

travam um acesso pleno à Justiça por aqueles que utilizam dos serviços da Defensoria 

Pública. Salienta-se, nesse momento, que este questionamento será abordado com maiores 

detalhes no próximo capítulo.  

 Mais do que uma análise estrutural do Poder Judiciário brasileiro, os tópicos 2.1 e 2.2, 

através de dados, buscaram mostrar como é difícil a harmonia dentro do próprio Poder 

Judiciário, porque há uma relação de interdependência entre aqueles que o compõem. 

Necessário ressaltar, também, importante comparação, também constante no Mapa da 

Defensoria Pública publicado no ano de 2013 pelo IPEA em conjunto com a ANADEP:  

Dados coletados por ocasião desta pesquisa indicam que os estados contam 

com 11.835 magistrados, 9.963 membros do Ministério Público e 5.054 

defensores públicos (nas 1ª e 2º instâncias). O número de magistrados e de 

membros do Ministério Público permite que esses serviços sejam ofertados 

na quase totalidade das comarcas brasileiras. Na maioria delas (72%), 

contudo, a população conta apenas com o estado-juiz, o estado-

acusação/fiscal da lei, mas não conta com o estado-defensor, que promove a 

defesa dos interesses jurídicos da grande maioria da população, que não 

pode contratar um advogado particular (IPEA, 2013, p. 41). 

 

 Faz-se necessário dizer, ainda, que os dados coletados pelo IPEA são do ano de 2013, 

enquanto que os dados publicados pelo CNJ, no Justiça em Números, se referem ao ano-base 

de 2016. Por isso, destaca-se outro dado importante e mais recente, coletado neste último:  

Além do número total de cargos de magistrados existentes e providos, outro 

indicador relevante é a média de magistrados existentes a cada cem mil 

habitantes: 8,2 magistrados a cada cem mil habitantes em 2016 [...] (CNJ, 

2017, p. 60). 

 

Em comparação:  
 

As análises sobre as taxas de pessoas com até três salários-mínimos por 

defensor público evidenciaram a insuficiência generalizada de defensores 
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nos estados. Nesse sentido, considerando a proporção de 10.000 pessoas com 

até três salários-mínimos por defensor público como um parâmetro que as 

Defensorias Públicas devem perseguir para conseguir prestar um serviço 

público de qualidade, é possível estimar a quantidade mínima de defensores 

necessários nos estados e, consequentemente, o déficit atual de provimento 

de cargos. (IPEA, 2013, p. 41-42). 

 

[...] O déficit total do Brasil é de 10.578 defensores públicos [...] (IPEA, 

2013, p. 42) 

 

É de se notar, portanto, que a presença de membros da magistratura é maior do que a 

de defensores públicos, que sofrem com uma defasagem numérica muito grande de 

profissionais, bem como com a sobrecarga de trabalho daqueles defensores públicos que estão 

em atividade, sendo marcante, por exemplo, a acumulação de funções (em razão da escassez 

desses profissionais), que se caracteriza pela atuação de defensores em mais de uma Comarca, 

o que, certamente, é um aspecto que “trava” os atendimentos aos usuários das Defensorias 

Públicas e, também, a própria atividade desempenhada pelo defensor público.  

Para ilustrar o que acaba de ser dito:  

É de conhecimento público e notório que o número de comarcas atendidas 

pela Defensoria Pública no país ainda é reduzido. O “Mapa da Defensoria 

Pública no Brasil” permite apontar outros problemas e características até 

então não sistematizados em nível nacional. Por exemplo, dentro do universo 

das comarcas atendidas, há casos de comarcas com mais de 100 mil 

habitantes e que são atendidas cumulativamente por defensor público lotado 

em outra comarca, como ocorre em Pernambuco e São Paulo. Também há 

casos de um único defensor público atuando em uma comarca, mas com 

atribuições para todas as varas judiciais (cíveis, criminais etc.), fato que 

acontece em Esplanada, na Bahia, em que o defensor público também faz o 

atendimento extrajudicial das comarcas vizinhas, onde não há defensor 

público (IPEA, 2013, p. 10). 

 

 O que se quis mostrar, com tudo o que foi exposto acima, é que, apesar dos esforços, a 

quantidade de pessoas que necessitam de atendimento da Defensoria Pública é enorme. 

Ademais, nosso país possui uma grande extensão territorial, o que dificulta, ainda mais, o 

auxílio jurídico. Para reforçar essa ideia de escassez é que foi escolhida a citação acima 

transcrita. Pensar em um defensor atendendo cumulativamente, Comarcas com mais de 100 

mil habitantes é, com certeza, pensar que ainda há muito caminho a ser percorrido para que o 

acesso à Justiça seja ampliado.  

 

2.4. DADOS SOBRE A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO E EM MACAÉ  
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 Ainda discorrendo sobre dados e, após a apresentação de dados a nível nacional, 

destaca-se, a partir de agora, estudo realizado pela própria Defensoria Pública do Estado do 

Rio de Janeiro e que incluiu dados específicos sobre o funcionamento da Defensoria Pública 

na Comarca de Macaé.  

 Importante ressaltar, aqui, que a Defensoria Pública, no Estado do Rio de Janeiro, está 

presente em todas as 82 Comarcas existentes no Estado, contando com um total de cerca de 

800 defensores públicos, para um total de mais de 16,5 milhões de habitantes.  

 No entanto, destaca-se:  

Existem 458 defensores efetivos atuando nas comarcas de primeira instância 

(não foram considerados na pesquisa os defensores de classe especial, que 

atuam junto aos tribunais superiores); a demanda potencial é superior a 12,9 

milhões de pessoas; o índice de escassez daí resultante é de 28.272 pessoas 

por defensor efetivo (IPEA, 2017, p.14). 

 

[...] define-se o índice de escassez de defensores por comarca como sendo 

igual ao tamanho da demanda potencial dividido pelo número de defensores 

efetivos (IPEA, 2017, p.14). 

 

 A análise destes dados será útil para situar o leitor num contexto mais restrito e, 

também, para elucidar as condições nas quais os usuários da Defensoria Pública de Macaé 

estão inseridos. 

 De acordo com relatório da Diretoria de Estudos e Pesquisa de acesso à Justiça da 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 119.647 petições iniciais (com atuação da 

Defensoria Pública) foram distribuídas no ano de 2006. Em 2010, esse número se elevou para 

153.986 e em 2014, para 158.686. 

 Na comarca de Macaé, a quantidade de petições iniciais distribuídas nos anos de 2006, 

2010 e 2014 foram, respectivamente, de 927, 2.049 e 1.943.  

 Acerca do déficit de defensores públicos no estado do Rio de Janeiro, o estudo chegou 

à seguinte conclusão:  

Apesar do Rio de Janeiro ser um dos estados brasileiros com menor déficit 

de defensores do país, conforme apontou o Mapa da Defensoria no Brasil de 

2013, o número de cargos providos ainda é insuficiente. Para se ter uma 

ideia, enquanto a Defensoria Pública conta com 792 defensores em 

exercício, em maio de 2016, o Ministério Público, de acordo com 

informações da sua página internet, tem 897 membros ativos, nesse mesmo 

período. Já a Magistratura, segundo dados do relatório do CNJ de 2015, teria 

840 cargos providos (IPEA, 2017, p. 41). 

  
Ainda não é possível atingir o limite ideal de um defensor para cada 10 mil 

pessoas com renda de até três salários mínimos, preconizado pelo Mapa da 

Defensoria no Brasil de 2013, mas a partir desse estudo já é possível alocar 

os recursos humanos disponíveis nas comarcas com maior déficit de 

atendimento. A distribuição mais equânime dos defensores disponíveis, 
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portanto, já pode começar a ser feita independentemente de mais recursos 

(IPEA, 2017, p. 41).  

 

 O que pôde ser constatado, aqui, foi: apesar da grande defasagem numérica, é possível 

organizar o preenchimento da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro de uma melhor 

forma, sobretudo no que diz respeito à distribuição espacial dos defensores públicos em 

exercício. O caso do Município de Mesquita é, talvez, o “melhor” para mostrar como essa 

“realocação humana” pode ser, de plano, uma alternativa efetiva para que a Defensoria 

Pública possa atuar de uma melhor forma. 

 Na figura abaixo, é possível perceber que, apesar de Mesquita possuir uma demanda 

potencial muito grande, o número de defensores públicos que atuam na Comarca é bastante 

reduzido. Apenas com o intuito de reforçar a ideia, Angra dos Reis possui uma demanda 

potencial próxima à de Mesquita, mas o número de defensores públicos efetivos é bem maior. 

Indo além, todas as Comarcas (com até cinco defensores públicos efetivos), com 

exceção da de Macaé, possuem uma demanda potencial menor que a de Mesquita e a maioria 

delas contam com mais defensores públicos efetivos. Ou seja, neste caso em específico, é 

possível dizer que a própria realocação de alguns defensores públicos seja a solução mais 

imediata, no que diz respeito à uma melhor distribuição humana no território do Estado do 

Rio de Janeiro, que pode gerar, como consequência, uma melhoria nos atendimentos (IPEA, 

2017, p. 17). 

  

 

 Por fim, concluiu o estudo:  

O fortalecimento da oferta de serviços pela Defensoria Pública é um 

elemento crucial para o acesso à justiça, pilar do Estado Democrático de 

Direito. Tais objetivos dependeram, em primeira instância, da consolidação 

de um processo de independência funcional, administrativa, financeira e 

orçamentária, que se deu, sobretudo, a partir do Movimento pela Defensoria 

Pública, iniciado em São Paulo, em 2002, e que culminou com a Emenda 
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Constitucional Nº 80, de 2014. Por outro lado, novos avanços no acesso, 

abrangência e qualidade dos serviços ofertados depende de aprimoramentos 

nos processos administrativos e melhoria na alocação espacial e setorial dos 

defensores. Nesse sentido, o atual relatório serve como um instrumento útil 

para se caminhar no sentido da eficiência, a serviço das populações mais 

vulneráveis socioeconomicamente (IPEA, 2017, p. 41). 

 

Neste capítulo, que perpassou por uma breve conceituação do Poder Judiciário, por um 

pouco de sua trajetória no plano mundial e pela apresentação de dados, se tentou realçar o 

contexto estrutural no qual a Defensoria Pública se insere, qual seja, o de grande morosidade 

processual, escassez de pessoal e, concomitantemente, de tentativa de adoção de novas 

práticas que possam descongestionar o Poder Judiciário e maximizar o acesso à Justiça.  

Percebeu-se, também, que existe uma defasagem numérica grande de defensores 

públicos, sobretudo quando se faz uma comparação com a quantidade de cargos preenchidos 

efetivamente em outras carreiras, como a magistratura e os membros do Ministério Público. 

Além disso, também foi possível notar que algumas soluções imediatas (como a realocação de 

pessoal) podem ser tomadas para que se consiga, de alguma forma, maximizar o atendimento 

dos usuários da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro. 

O presente trabalho está longe de propor soluções para as deficiências apontadas, tanto 

no Poder Judiciário quanto na Defensoria Pública. No entanto, entende-se que evidenciar 

essas situações que afetam a população brasileira é uma forma de provocar reflexão e, 

posteriormente, pensar em soluções viáveis para que haja um melhor funcionamento do Poder 

Judiciário e, também, um melhor atendimento àqueles que o utilizam. 

Feito isso e, inserindo a Defensoria Pública na atual conjuntura, é possível partir para 

o estudo da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth.  
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3. O ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL 

3.1. A OBRA DE MAURO CAPPELLETTI E BRYANT GARTH, O CONCEITO DE 

ACESSO À JUSTIÇA E ALGUMAS COMPARAÇÕES COM O 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO 

 

 Para que se consiga atingir o objetivo deste trabalho, faz-se mister elucidar e, também, 

promover um estudo da obra publicada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth, intitulada 

Acesso à Justiça, que pode ser considerada como marco do estudo desta temática. 

 Mas, antes que se comece a realizar um estudo da obra em si, importante situar o leitor 

para o significado do acesso à Justiça. Outro autor que discorreu sobre o tema foi Boaventura 

de Sousa Santos, em estudo feito com os olhos voltados para a experiência brasileira, 

intitulado Para uma Revolução Democrática da Justiça.  

A análise conjunta desta obra com a de Mauro Cappelletti e Bryant Garth faz com que 

o conceito de acesso à Justiça seja “alargado” e visto com novas perspectivas. Diga-se isso 

porque o acesso à Justiça não deve ser pensado, apenas, como acesso ao Poder Judiciário, mas 

o acesso às pessoas que estão à mercê de amparo, principalmente quando estão diante da 

esfera jurídica, local em que não conseguem externar, muitas vezes, suas pretensões e anseios. 

 Como bem destaca Boaventura de Sousa Santos, a Constituição Federal de 1988, tida 

como a da redemocratização do país, fez com que o rol de direitos e garantias fundamentais 

fosse bastante ampliado, gerando uma grande expectativa nos cidadãos no que se refere à 

satisfação e proteção dessas garantias. No entanto, ressalta que a ineficácia de políticas sociais 

é um dos fatores que aumentam a procura pelo Judiciário. (SANTOS, 2007, p. 14).  

Ademais, pôde-se perceber, a partir da leitura desta obra, que o “procurar pelo 

Judiciário” muitas vezes acontece em razão da inércia ou ineficácia de atendimento pela 

administração pública. O autor, para exemplificar esta situação, revela conversa que teve com 

um magistrado, que disse cuidar de muitos casos relativos à concessão de medicamentos, o 

que deveria ter sido atendido previamente pela administração pública e, consequentemente, 

dispensado uma provocação judicial (SANTOS, 2007, p. 15). 

 Definir o que é o acesso à Justiça é uma tarefa bastante complexa, mas, para que se 

consiga estudá-lo, importante ter em mente o que Boaventura de Sousa Santos chamou de 

“procura suprimida” (SANTOS, 2007, p. 23), que está contida dentro do estudo do que ele 

também chama de sociologia das ausências (SANTOS, 2007, p. 23). Partindo disso, o 

principal alvo do acesso à Justiça deve se dar em relação àqueles que sabem que possuem 

direitos, mas se sentem completamente incapazes de buscar proteção (SANTOS, 2007, p. 23).  



24 
 

 Feito isso, passa-se ao estudo da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth. Em razão 

da dificuldade já apontada sobre o encaixe do acesso à Justiça a um conceito, menciona-se, de 

prontidão, citação dos autores acerca do conceito de acesso à Justiça:  

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

serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 

sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 

seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 

igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 

sejam individual e socialmente justos. Nosso enfoque, aqui, será 

primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não poderemos perder de 

vista o segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça 

social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, pressupõe o 

acesso efetivo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 8) 

 

 Na citação destacada acima, importante trazer à tona a necessidade de um real acesso 

aos sistemas jurídicos, porque, como bem mencionam estes autores, nas sociedades burguesas 

do século XVIII e XIX, não era preocupação do Estado trazer “caminhos” para um efetivo 

acesso à Justiça. O Estado, nesta época, se limitava a apenas “reconhecer” o direito do acesso 

à Justiça, sem, contudo, lidar com questões práticas e, até mesmo sociais, que travavam o 

referido acesso (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 9). Nas próprias palavras dos autores, 

destaca-se: 

A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 

natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para 

sua proteção (1). Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 

preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 

infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia passivo, com relação 

a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus direitos 

e defendê-los adequadamente, na prática. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 

p. 9) 

 

Afastar a “pobreza no sentido legal” – a incapacidade que muitas pessoas 

têm de utilizar plenamente a justiça e suas instituições – não era preocupação 

do Estado. A justiça, como outros bens; no sistema do laissez-faire só podia 

ser obtida por aqueles que pudessem suportar seus custos; aqueles que não 

pudessem fazê-lo eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte. O 

acesso formal, mas não efetivo à justiça, correspondia à igualdade, apenas 

formal, mas não efetiva (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 9) 

 

 Antes de continuar discorrendo acerca da obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, 

válido se faz delinear uma comparação com o atual constitucionalismo brasileiro, que em 

muito se difere dos sistemas burgueses dos séculos XVIII e XIX, acima mencionados. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao contrário do que 

acontecia com as sociedades liberais burguesas dos séculos XVIII e XIX, procurou por 

formas que não só “proclamassem” direitos, mas de garanti-los também.  
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 A obra de Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento, intitulada Direito 

Constitucional: Teoria, história e métodos de trabalho, é importante para esclarecer o caráter 

dirigista da atual Constituição brasileira:  

A Constituição de 1988 é também dirigente ou programática. Ela não se 

contenta em organizar o Estado e elencar direitos negativos para limitar o 

exercício dos poderes estatais. Vai muito além disso, prevendo direitos 

positivos e estabelecendo metas, objetivos, programas e tarefas a serem 

perseguidos pelo Estado e pela sociedade, no sentido de alteração do status 

quo. A Constituição brasileira se reveste de uma forte dimensão prospectiva, 

na medida em que define um “horizonte de sentido”, que deve inspirar e 

condicionar a ação das forças políticas (SOUZA NETO; SARMENTO, 

2013, p. 171) 

 

Trazendo a análise deste aspecto dirigente exclusivamente para a questão do acesso à 

Justiça, a Constituição da República de 1988 traz, em seu artigo 5º, inciso XXXV, a seguinte 

redação:  

Art. 5º, XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito 

 

 Além deste dispositivo (que tem redação bastante semelhante com a do artigo 3º, do 

CPC, outrora citado), constitui um dos objetivos da República Federativa do Brasil, segundo a 

própria Constituição: 

Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

 

Apenas a título de exemplo, foram mencionados os dois dispositivos acima. Como 

pôde-se constatar, a Constituição de 1988, no que acima foi destacado, “apenas” proclamou 

que não excluiria de apreciação pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (ou seja, 

garantiu, normativamente, o acesso à Justiça) e que um dos objetivos da República é o de 

construir uma sociedade livre, justa e solidária. No entanto, deve-se atentar para algumas 

medidas que foram tomadas com o intuito de garantir o que ela mesma declarou. 

A criação dos Juizados Especiais; o fortalecimento da Defensoria Pública; a previsão 

de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados financeiramente, prevista no artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF/88 e as alterações sofridas pelo Ministério Público são alguns dos 

exemplos da tentativa de maximização do acesso à Justiça aos brasileiros (MOTTA; 

RUEDIGER; RICCIO, 2006, p.5).  

Sobre o tema:  

Mudanças profundas ocorreram também no âmbito do Poder Judiciário. A 

Constituição reforçou a sua autonomia administrativa e financeira e ampliou 

a sua importância política. Promoveu o acesso à justiça, criando ou 

ampliando ações individuais e coletivas voltadas à tutela de direitos, e 
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conferindo um novo perfil a instituições como o Ministério Público e a 

Defensoria Pública (SOUZA NETO; SARMENTO, 2013, p. 175). 

 

 Com o que acima foi discorrido e, tendo em vista o caráter dirigente da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, que inclusive sofreu influências da Constituição 

de Portugal de 1976 (tida com uma Constituição que reflete com fidelidade a teoria do 

dirigismo constitucional) (SOUZA NETO; SARMENTO, 2013, p. 170 e 195), é possível 

deixar nítida a diferença entre o atual sistema constitucional brasileiro e o das sociedades 

liberais burguesas dos séculos XVIII e XIX, em que não havia uma intervenção direta do 

Estado na efetivação de direitos fundamentais, por exemplo, e que contraria o nosso modelo 

atual de constitucionalismo, que busca pela manutenção tanto da igualdade formal quanto da 

material. 

 Para finalizar este tópico, que procurou definir o termo “acesso à Justiça” e fazer uma 

distinção entre o atual modelo constitucional brasileiro e o modelo vigente nas sociedades 

liberais burguesas dos séculos XVIII e XIX, citam-se os autores Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth:  

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 

reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 

processualística. Seu estado pressupõe um alargamento e aprofundamento 

dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 13) 

 

 Passa-se a tratar, agora, dos obstáculos que, à época da publicação da obra, eram 

motivos que impediam a evolução do acesso à justiça.  

 

3.2. OBSTÁCULOS AO EFETIVO ACESSO À JUSTIÇA APONTADOS POR MAURO 

CAPPELLETTI E BRYANT GARTH  

3.2.1. SOBRE OS CUSTOS DE UM PROCESSO, AS PEQUENAS CAUSAS E O TEMPO 

MÉDIO DE DURAÇÃO 

 

 Em um primeiro momento, na obra Acesso à Justiça, os autores trazem, como um 

obstáculo, a questão das custas judiciais, ressaltando o grande gasto com estas e, também, 

com honorários advocatícios e de sucumbência (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 16-17). 

 Fazendo uma pequena comparação com a estrutura normativa brasileira, é sabido que 

a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, garante a assistência jurídica integral 

e gratuita aos necessitados, como citado acima. Além disso, sabe-se, também, que o atual 
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Código de Processo Civil garante aos hipossuficientes, nos termos dos seus artigos 98 e 

seguintes, a gratuidade de justiça. O inciso I, do § 1º, do artigo 98 é claro em dizer:  

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:  

I – as taxas ou as custas judiciais 

 

 Apesar dessa garantia de assistência integral e gratuita aos necessitados, o Brasil, de 

acordo com Boaventura de Sousa Santos, conta com um sistema de custas bastante 

heterogêneo, que varia muito entre os Estados que compõem Federação e que é resultante da 

falta de padronização nos critérios para definir o valor dessas custas (SANTOS, 2007, p. 36), 

o que acaba por gerar uma certa instabilidade em razão do “acesso” ao Judiciário ser mais 

caro em algumas localidades do que em outras. 

Além desse problema com as custas judiciais, os autores mencionam o que acontece 

quando se está diante de uma “pequena causa” e esclarecem que, em muitos casos, os gastos 

com o processo superam o montante pretendido ao propor uma ação (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 19).  

 Por fim, a questão do tempo de duração do processo também é outro fator apontado 

como barreira pelos autores, sobretudo no que diz respeito à questão da inflação no decorrer 

dos anos, o que faz com que algumas partes abandonem suas causas ou aceitem acordos por 

valores ínfimos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 20).  

 

3.2.2. SOBRE AS PARTES 

 

 Além da questão das custas judiciais, dos honorários advocatícios, dos honorários de 

sucumbência, das pequenas causas e do tempo de duração média de uma ação judicial, os 

autores também trazem a questão referente à “possibilidade das partes” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 21). 

 Um ponto importantíssimo abordado na obra se refere à “capacidade” financeira das 

partes, destacando que uma parte detentora de maior fortuna possui muito mais capacidade de 

tolerar o tempo de duração de um processo, bem como detém maior possibilidade de instruir 

melhor o seu processo, incluindo nesta instrução a produção probatória (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 21).  

 Após a elucidação do problema referente às diferentes situações econômicas das 

pessoas, os autores trazem outro empecilho a um efetivo acesso à Justiça, de grande 
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importância, e que se relaciona com a diferente capacidade das pessoas em reconhecer um 

direito e, consecutivamente, procurar tutela jurisdicional:  

A “capacidade jurídica” pessoal, se se relaciona com as vantagens de 

recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social, é um 

conceito muito mais rico, e de crucial importância na determinação da 

acessibilidade da justiça. Ele enfoca as inúmeras barreiras que precisam ser 

pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser efetivamente 

reivindicado através de nosso aparelho judiciário. Muitas (senão a maior 

parte) das pessoas comuns não podem – ou, ao menos, não conseguem – 

superar essas barreiras na maioria dos tipos de processo (25).  

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 22) 

 

Num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência de um direito 

juridicamente exigível. Essa barreira fundamental é especialmente séria para 

os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres (CAPPELLETTI; GARTH, 

1988, p. 22-23) 

 

Ademais, as pessoas têm limitados conhecimentos a respeito da maneira de 

ajuizar uma demanda. [...] (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 23) 

 

[...] Procedimentos complicados, formalismo, ambientes que intimidam, 

como o dos tribunais, juízes e advogados, figuras tidas como opressoras, 

fazem com que o litigante se sinta perdido, um prisioneiro num mundo 

estranho. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 24) 

 

 Além de tudo o que já foi dito, os autores trazem, ainda, as vantagens que um litigante 

“habitual” tem sobre um litigante “eventual”:  

[...] 1) maior experiência com o Direito possibilita-lhes melhor planejamento 

do litígio; 2) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem mais 

casos; 3) o litigante habitual tem oportunidades de desenvolver relações 

informais com os membros da instância decisora; 4) ele pode diluir os riscos 

da demanda por maior número de casos; e 5) pode testar estratégias com 

determinados casos, de modo a garantir expectativa mais favorável em 

relação a casos futuros. [...] (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 25) 

 

Ou seja, o aspecto econômico, além de fazer com que as pessoas possam suportar, por 

mais tempo, uma demanda judicial e reconhecer melhor seus direitos, também pode ser um 

caracterizador do “litigante habitual”, visto que aqueles que são detentores de maior fortuna, 

provavelmente, não precisam escolher entre uma ou outra demanda, mas são “capazes” de 

ajuizar todas que entenderem cabíveis e gerar, como consequência, as características 

elencadas na citação acima. 

 

3.2.3. ACERCA DOS INTERESSES DIFUSOS 

 

 Por fim, tratam os autores acerca da tutela de direitos difusos pelos próprios 

indivíduos, trazendo como ponto de destaque para esse problema a dificuldade de organização 
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entre as pessoas detentoras de um mesmo direito e, também, a questão referente ao baixo 

ganho financeiro que eventualmente pode ser obtido por uma parte na resolução de um 

problema de interesse difuso (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 26). 

 Nas próprias palavras dos autores:  

[...] O problema básico que eles apresentam – a razão de sua natureza difusa 

– é que, ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou 

o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais 

para induzi-lo a tentar uma ação [...] (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 26) 

 

[...] Em suma, podemos dizer que, embora as pessoas na coletividade tenham 

razões bastantes para reivindicar um interesse difuso, as barreiras à sua 

organização podem, ainda assim, evitar que esse interesse seja unificado e 

expresso [...] (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 27)  

 

 

3.3. SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DE ACESSO À JUSTIÇA: AS 3 ONDAS  

3.3.1. A PRIMEIRA ONDA 

 

 Os autores, após discorrerem acerca dos obstáculos a um efetivo acesso à Justiça, 

passaram a elucidar o que chamaram de “ondas” para o acesso. Essas ondas, trocando em 

miúdos, foram algumas soluções encontradas para que se pudesse, de alguma forma, 

maximizar o acesso à Justiça. 

 A primeira onda descrita pelos autores se refere à assistência judiciária. Em um 

primeiro momento, o acesso foi reconhecido quando advogados passaram a exercer suas 

profissões sem cobrar nenhum tipo de contraprestação pelos serviços prestados. No entanto, 

havia um grande problema, que se dava pelo fato de que a maioria dos advogados preferiria 

impor esforços para os casos que lhe fornecessem algum tipo de retorno financeiro, já que o 

Estado não interferia financeiramente, pagando esses advogados pelos serviços gratuitamente 

prestados, por exemplo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 32). 

 Os autores descrevem que a partir dos anos 60 é que houve uma mudança de “foco” 

nessa assistência judiciária gratuita. Mencionam, como exemplo, o modelo que foi criado na 

França em janeiro de 1972, em que o Estado passou a suportar o custo dos honorários dos 

advogados (sistema judicare) (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 34).  

 Importante ressaltar, aqui, um ponto negativo acerca desse sistema judicare:  

O judicare desfaz a barreira de custo, mas faz pouco para atacar barreiras 

causadas por outros problemas encontrados pelos pobres. Isso porque ele 

confia aos pobres a tarefa de reconhecer as causas e procurar auxílio (66); 

não encoraja, nem permite que o profissional individual auxilie os pobres a 

compreender seus direitos e identificar as áreas em que se podem valer de 

remédios jurídicos. É, sem dúvida, altamente sugestivo que os pobres 
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tendam a utilizar o sistema judicare principalmente para problemas que lhes 

são familiares – matéria criminal ou de família – em vez de reivindicar seus 

novos direitos como consumidores, inquilinos, etc. (67) (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 38) 

 

 Em razão da crítica existente no sistema judicare, apontada acima pelos autores, é que 

se fez surgir um outro modelo de assistência judiciária, qual seja, o do “advogado remunerado 

pelos cofres públicos” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 39), que possui mais vantagens do 

que o sistema judicare:  

Contrariamente aos sistemas judicare existentes, no entanto, esse sistema 

tende a ser caracterizado por grandes esforços no sentido de fazer as pessoas 

pobres conscientes de seus novos direitos e desejosas de utilizar advogados 

para ajudar a obtê-los. Ademais, os escritórios eram pequenos e localizados 

nas comunidades pobres, de modo a facilitar o contato e minimizar as 

barreiras de classe (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 40) 

 

Finalmente, e talvez mais importante, os advogados tentavam ampliar os 

direitos dos pobres, enquanto classe, através de casos-teste, do exercício de 

atividades de lobby, e de outras atividades tendentes a obter reformas da 

legislação, em benefício dos pobres, dentro de um enfoque de classe. Na 

verdade, os advogados frequentemente auxiliavam os pobres a reivindicar 

seus direitos, de maneira mais eficiente, tanto dentro quanto fora dos 

tribunais. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 40) 

 

 No entanto, os autores apontam, como crítica a esse sistema, a dificuldade pela qual 

um advogado poderia passar com relação à distribuição do seu tempo, visto que poderia 

ocorrer uma certa negligência na defesa dos interesses de indivíduos em razão da existência 

de outros casos com maior abrangência social, e que, consequentemente, afetariam um maior 

número de pessoas (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 41).  

 A outra crítica apontada pelos autores se refere ao entendimento, por alguns, de que:  

[...] Em segundo lugar, muitas pessoas entendem, com alguma razão que um 

advogado, ao colocar-se na posição de advogado dos pobres e, de fato, ao 

tratar os pobres como se fossem incapazes de perseguir seus próprios 

interesses, é muito paternalista. Tratem-se os pobres, dizem elas, 

simplesmente como indivíduos comuns, com menos dinheiro 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 41) 

 

 Ainda no que diz respeito às deficiências deste modelo, ressaltam que outro problema 

reside no fato de que a atuação desses advogados remunerados pelos cofres públicos pode ter 

natureza política em algumas situações, inclusive se voltando contra o próprio Governo, que é 

o responsável pela manutenção desses advogados. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 41) 

  Por isso e, em razão das deficiências apontadas em ambos os modelos, quais sejam, o 

do sistema judicare e o dos advogados remunerados pelos cofres públicos, é que os autores 

discorrem acerca de modelos combinados, trazendo como exemplos práticos o da Suécia e o 
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da Província Canadense de Quebeque. Apesar de, nesses dois casos, os modelos combinados 

funcionarem de formas distintas, eles possibilitaram ao indivíduo que lhe fosse permitido 

fazer uma escolha em relação ao responsável por sua defesa, o que foi importante. 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 44).   

 Como pôde ser visto até o momento, a assistência judiciária foi um primeiro passo no 

que diz respeito à tentativa de maximização do acesso à Justiça. Os exemplos trazidos, como 

o do sistema judicare e o dos advogados remunerados pelos cofres públicos, foram 

importantes para traçar um caminhar progressivo.  

 Pode-se observar, derradeiramente, que o Brasil “superou” essa primeira onda quando 

é lembrado o que está previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88, que prevê a assistência 

jurídica integral e gratuita para aqueles que se enquadram como necessitados financeiramente; 

o que está disposto no atual artigo 98, do CPC e, também, a própria existência da Defensoria 

Pública. Sobre esta, destaca-se a importância do que está insculpido no artigo 134 da 

Constituição Federal de 1988, outrora citado.  

 

3.3.2. A SEGUNDA ONDA 

 

 Quando tratam da segunda onda do acesso à justiça, Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

voltam seus olhares à tutela dos interesses difusos e destacam que essa segunda onda fez com 

que emergissem reflexões em institutos básicos do processo civil, como a citação e a coisa 

julgada (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 49-50). Os autores trazem, como exemplo de 

uma “experiência bem sucedida”, o dos Estados Unidos da América. No entanto, como o 

intuito deste trabalho é analisar o acesso à Justiça no Brasil, se tentará observar de que forma 

o direito brasileiro incorporou reflexões desta segunda onda que proporcionaram uma tutela 

mais efetiva dos interesses difusos.  

 Antes de fazer uma comparação com a experiência brasileira, importante dizer que os 

autores ressaltam alguns problemas na representação dos interesses difusos. Em um primeiro 

momento, trazem a incapacidade das instituições governamentais (eles citam como exemplo o 

Ministério Público) em promover a proteção de interesses difusos, principalmente em virtude 

da pressão política que sofrem, porque muitas das ações que envolvem esses interesses são 

contra o próprio Governo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 51). Após isso, discorrem 

acerca do que chamaram de “Técnica do Procurador-Geral Privado” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 55), que seria a própria faculdade de um indivíduo na propositura de ações 
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de caráter coletivo ou que promovam a defesa do interesse público (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 55).  

 Quando da leitura do que gerou a elaboração dos dois parágrafos anteriores, foi 

inevitável pensar em esforços tomados pelo direito brasileiro na tutela de interesses difusos. 

Antes disso, importante destacar que o atual Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu 

artigo 81, faz importantes distinções acerca dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos:  

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 

código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum.  

  

 Esta diferenciação é necessária porque, no Brasil, existe mais de um instrumento 

processual responsável pela tutela desses interesses. É como se os incisos do artigo acima 

citado fossem espécies de um gênero que pode ser chamado de “interesses coletivos”.  

Além disso, importante mencionar que, no Brasil, o Ministério Público possui 

autonomia funcional e administrativa, como pode ser constatado a partir da leitura do artigo 

127, e seus parágrafos, da CF/88, o que pode ser uma forma de tentar afastar qualquer tipo de 

“pressão política” em sua atuação. Não é o intuito julgar, aqui, se isso realmente acontece ou 

não, mas apenas elucidar os esforços do nosso direito que permitiram uma certa comparação 

com essa segunda onda do acesso à Justiça.  

Mais do que isso, importante mencionar que o nosso sistema possui instrumentos 

bastante interessantes quando se está diante de interesses difusos, como a ação popular, a ação 

civil pública, o mandado de segurança coletivo e, porque não, o mandado de injunção 

coletivo. Com o intuito de mostrar a adequação do Brasil a esta segunda onda, citam-se os 

seguintes dispositivos da Constituição Federal de 1988:  

Art. 5º, LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional;  

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 

constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 

interesses de seus membros ou associados;  

Art. 5º, LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular 

que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
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Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 

patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fe, 

isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos; 

  

Quando se tem em mente a segunda onda de transformações do acesso à Justiça, é 

perceptível que o Brasil tomou algumas medidas com o intuito de se adaptar, sendo 

importante dizer que existem regramentos específicos para os quatro instrumentos citados no 

parágrafo anterior, quais sejam, a Lei n. 4.717/65 (ação popular), Lei n.7.347/85 (ação civil 

pública), Lei n. 12.016/09 (mandado de segurança individual e coletivo) e a Lei n. 13.300/16 

(mandado de injunção individual e coletivo), valendo ressaltar, ainda, que a Defensoria 

Pública também é legitimada ativa para a propositura da ação civil pública e do mandado de 

injunção coletivo. Ressalta-se que a inclusão da legitimação ativa da Defensoria Pública na 

ação civil pública se deu com a Lei n. 11.448/07 (SANTOS, 2007, p. 33). 

Feita essa breve análise da segunda onda do acesso à Justiça e a tentativa de encaixá-la 

à experiência brasileira, pode-se analisar, por fim, a terceira onda. 

 

3.3.3. A TERCEIRA ONDA 

 

 Aqui, os autores frisam que muitos passos importantes foram dados pelas duas 

primeiras ondas, mas que ainda existiam medidas a serem tomadas. Por isso, começam a tratar 

dessa terceira onda, responsável por um “novo enfoque de acesso à justiça” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p. 67) e que seria preocupada com aspectos além da própria “representação 

judicial” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 71).  

 Para exemplificar esta proposição dos autores:  

Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja a exploração de 

uma ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de 

procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos 

tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes 

quanto como defensores, modificações no direito substantivo destinadas a 

evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanismo privados 

ou informais de solução de litígios. Esse enfoque, em suma, não receia 

inovações radiais e compreensivas, que vão muito além da esfera de 

representação judicial (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 71). 

 

 Como é possível visualizar, esse novo enfoque, se comparado ao direito brasileiro, tem 

relação com a adoção de meios alternativos para a solução de conflitos. Como trazido no 

tópico 2.1 deste trabalho, tende a aumentar, no Brasil, a tentativa de resolução de litígios 
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processuais através dos chamados meios alternativos de resolução de conflitos, como a 

mediação, a arbitragem e, sobretudo, a conciliação. 

 Importante, neste momento, fazer referência a artigo confeccionado por Vânia Márcia 

Damasceno Nogueira, Defensora Pública da União:  

A terceira onda abrange as ondas anteriores e vai muito mais além, 

objetivando operacionalizar o sistema, aperfeiçoando-o e adequando-o aos 

novos princípios do direito processual contemporâneo. Nesse momento, 

desencadeiam-se inúmeras reformas no direito processual, dentre as quais: 

criação de tutelas jurisdicionais diferenciadas (procedimento monitório, 

etc.); criação de meios alternativos para resolução de conflitos (arbitragem, 

compromisso de ajustamento de condutas, etc.); reformas no sentido de 

tornar o processo mais célere e eficiente (súmulas vinculantes, antecipação 

dos efeitos da tutela, criação dos juizados especiais, etc.). (NOGUEIRA, 

2009, p. 336)  

 

 Além disso, importante trazer a análise da utilização de uma técnica mais recente que 

se relaciona com esse novo enfoque do acesso à Justiça proposto pelos autores. Um exemplo 

atual é o que foi chamado de “divórcio colaborativo”, que tenta evitar os desgastes entre um 

casal que se encontra diante de uma separação. Sobre isso, segue definição dada por uma 

advogada, Olívia Furst:  

O divórcio colaborativo é uma maneira de conduzir esse momento de 

transição familiar através do diálogo, onde advogados assinam um 

documento de não litigância, se compromete a, naquele caso específico, não 

levar as pessoas para uma briga judicial e trabalham em parceria para achar 

uma solução para todo mundo1 

 

 Além desse exemplo recente do divórcio colaborativo, Boaventura de Sousa Santos, 

quando da publicação da sua obra em 2007, também tratou de alguns outros temas 

ampliadores do acesso à Justiça e que se encaixam nessa urgência de adoção de medidas “não 

estritamente judiciais” ou legislativas, por exemplo. Pode-se mencionar, a princípio, a 

experiência brasileira das Promotoras Legais Populares (PLPs) (SANTOS, 2007, p. 38), que 

se iniciou em 1993, com a ONG feminista THEMIS. O projeto consiste em:  

[...] um efetivo instrumento de afirmação e disseminação dos direitos 

humanos das mulheres, particularmente em relação à violência doméstica e 

aos direitos sexuais e direitos reprodutivos 

[...] são lideranças comunitárias femininas capacitadas em noções básicas de 

Direito, direitos humanos das mulheres, organização do Estado e do Poder 

Judiciário, dentre outras temáticas pertinentes conforme o contexto do bairro 

o u região na qual estão isneridas. Após uma formação de 80 horas/aula, as 

PLPs atuam voluntariamente em suas comunidades na defesa, orientação e 

                                                           
1 Divórcio colaborativo ajuda a evitar o desgaste no fim de casamentos no Rio. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/divorcio-colaborativo-ajuda-a-evitar-o-desgaste-no-fim-de-

casamentos-no-rio.ghtml>. Acesso em 16/11/17.  
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triagem de demandas de violação de direitos; na prevenção de violações, 

através da educação sociocomunitária, e na promoção de direitos [...]2 

 

 Outro exemplo que pode ser mencionado, também apontado por Boaventura, foi o da 

realização, pelas universidades, não da assessoria jurídica “clássica” prestada pelos 

escritórios-modelo, mas das assessorias populares, que promovem uma interação entre 

pesquisa, ensino e extensão e conseguem, assim, encontrar espaço de atuação e modificação 

social (SANTOS, 2007, p. 41). Sobre projetos desta natureza, ressalta o autor:  

A participação dos estudantes de Direito em tais projetos favorece a 

aproximação a espaços muitas vezes ignorados e que servirão de “gatilhos 

pedagógicos” para uma formação mais sensível aos problemas sociais, o que 

nem a leitura de um ótimo texto descritivo de tal realidade poderia 

proporcionar. É a interação entre estudantes e sociedade a agir como 

protagonista do processo de ensino e aprendizagem (SANTOS, 2007, p. 40-

41) 
 

 Além disso, trata também do projeto Justiça Comunitária, da juíza Gláucia Falsarella 

Pereira Foley (SANTOS, 2007, p. 41), que consite em:  

O Programa Justiça Comunitária estimula a comunidade a desenvolver 

mecanismos próprios de resolução de conflitos, por meio do diálogo, 

participação social e efetivação dos direitos humanos. Os agentes 

comunitários, voluntários capacitados, buscam a realização de acordos e o 

fortalecimento da comunidade. Segundo a coordenadora do programa no 

Tribubal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, a juíza Gláucia Falsarella 

Pereira Foley, os três principais eixos da iniciativa é a busca pela educação 

para os direitos, a mediação comunitária de conflitos e a animação de redes 

sociais3 

 

Tendo em mente todos os dados estatísticos apresentados no primeiro capítulo, que 

revelam um Poder Judiciário muito caro e moroso; os dados da Defensoria Pública, que 

ressaltam a necessidade de “ocupação” de defensores públicos no país e de uma melhor 

redistribuição humana e as ondas renovatórias do acesso à Justiça, propostas por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth, torna-se possível, agora, fazer a análise da pesquisa de campo que 

foi realizada com os usuários da Defensoria Pública da Comarca de Macaé. 

O direito brasileiro, através das análises realizadas, se encontra em constante 

transformação. Como pôde ser observado, inúmeras mudanças legislativas ocorreram com o 

intuito de maximizar o acesso ao Poder Judiciário ou para melhorar a solução de demandas 

referentes a interesses coletivos, por exemplo. No entanto, entende-se que os maiores esforços 

                                                           
2  Promotoras Legais Populares. Disponível em: <http://themis.org.br/fazemos/promotoras-legais-populares/. 

Acesso em 29/11/17>. 
3 Ministério da Justiça apresenta o Programa Justiça Comunitária. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-apresenta-o-programa-justica-comunitaria>. Acesso em 

30 nov. 2017. 

http://themis.org.br/fazemos/promotoras-legais-populares/
http://www.justica.gov.br/noticias/ministerio-da-justica-apresenta-o-programa-justica-comunitaria
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são aqueles que atingem diretamente a população, como é o caso das Promotoras Legais, das 

assessorias populares e do projeto Justiça Comunitária, que são instrumentos ágeis quando se 

pensa em modificação social, pois o fato de “ir à sociedade” faz com que, literalmente, ela 

seja atingida e transformada.  
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4. ANÁLISE DA PESQUISA DE CAMPO: PERSPECTIVA DOS ASSISTIDOS 

 

 Antes de trazer à tona os dados colhidos na pesquisa de campo realizada na Defensoria 

Pública de Macaé, localizada no Fórum e, também, no Núcleo da Defensoria Pública do 

Primeiro Atendimento, situado no Bairro Imbetiba, também dessa cidade, faz-se necessário 

frisar os motivos que levaram à realização desta pesquisa.  

 É de suma importância destacar que a experiência vivida como estagiário da 

Defensoria Pública durante pouco mais de dois anos no Fórum de Macaé fez com que 

diversos questionamentos surgissem, sobretudo aqueles que dizem respeito ao acesso à Justiça 

efetivo pelos assistidos da Defensoria, sobre a necessidade de se tentar, sempre, buscar pelo 

uso de termos linguísticos de compreensão fácil ou ainda de ser um “confortador” do tempo, 

visto que a demora na resolução dos problemas judiciais sempre foi um problema. 

 A realização da referida pesquisa, com nove perguntas fechadas e uma aberta teve o 

intuito de colher opiniões e críticas a respeito do funcionamento e da estrutura do Poder 

Judiciário. A pesquisa de campo também foi útil para colher informações a respeito da 

eficácia do Poder Judiciário, bem como uma análise dos critérios que envolvem o julgamento 

de um caso concreto.  

 No entanto, é preciso dizer que se notou uma pequena “relutância” dos usuários da 

Defensoria Pública quando foram indagados a respeito da possível resolução do questionários. 

Alguns assistidos se esquivaram, literalmente. Uma outra assistida disse estar sem óculos e se 

mostrou preocupada em ter que ler o questionário para poder respondê-lo. Já outro assistido 

pegou o questionário, leu por completo e se recusou a responder. Torna-se válido dizer que o 

que pode ter ocorrido foram simples recusas, mas não se pode deixar de dizer que o próprio 

ambiente do Fórum pode ter sido um motivo para a recusa, porque, afinal, lá é onde “se ganha 

uma sentença”, seja ela favorável ou desfavorável, que possa culminar em prisão ou não, em 

aumento ou diminuição de pensão ou no pagamento de tributos provenientes de débitos na 

Dívida Ativa, por exemplo. 

 O que se tentou demonstrar no parágrafo anterior foi apenas que, por um critério 

sensitivo e pessoal, foi possível notar um certo “receio”, como se as respostas a serem dadas 

no questionário pudessem trazer algum tipo de “julgamento” ou responsabilização.  

 É preciso dizer, ainda, que se notou, também, grande dificuldade dos assistidos da 

Defensoria Pública no momento de resolução do questionário. Apesar de ter sido 

confeccionado com o objetivo de ser o mais transparente possível, algumas pessoas deixaram 

de preencher alguns campos e outras pediram ajuda na leitura ou interpretação das perguntas.  
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 Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a análise da pesquisa de campo 

realizada, que será dividida de acordo com as áreas de atendimento na Defensoria Pública 

localizada no Fórum e, por último, um único tópico que tratará da pesquisa realizada no 

Núcleo do Primeiro Atendimento, que trabalha, principalmente, com a abertura de novos 

processos judiciais.  

 

4.1. ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE POSSUEM PROCESSOS NAS 

VARAS CÍVEIS  

 

Em um primeiro momento, é de se dizer que a faixa etária dos assistidos das Varas 

Cíveis da Defensoria Pública variou de vinte e três anos de idade a sessenta e quatro anos de 

idade, sendo seis deles maiores de cinquenta anos de idade e quatro com menos de cinquenta 

anos de idade, totalizando dez entrevistados.  

Além disso, importante esclarecer que três dos entrevistados declararam não possuir 

nenhum tipo de renda mensal. Um declarou receber R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês; 

dois disseram receber um salário mínimo; uma cerca de R$ 1.500,00; uma R$ 1.600,00; um 

R$ 2.000,00 e, por fim, um disse receber R$ 3.400,00. Vale dizer, aqui, que a última renda 

mensal apresentada, no valor de R$ 3.400,00, a princípio, pode-se mostrar inadequada para o 

perfil de um usuário da Defensoria Pública. No entanto, inúmeros fatores podem estar ligados 

ao atendimento, ou não, de uma pessoa com uma “melhor” situação de renda, como a 

existência de dívidas ou empréstimos no próprio nome, bem como o próprio critério utilizado 

pelo defensor público para a realização do atendimento, que normalmente encontra 

divergências de entendimento. 

Vale esclarecer, ainda, que do total dos dez entrevistados, três disseram ter dois 

processos em seu nome, cinco disseram ter apenas um processo, uma disse não ter nenhum 

processo em curso e outro estava sendo atendido em um processo oriundo de outro Estado da 

federação. 

Feito isso, passa-se, agora, à análise das respostas coletadas na pesquisa de campo, 

valendo dizer que a pergunta de número 01 se referia à quantidade de processos existentes no 

nome de quem estava respondendo, e que já foi exposta no parágrafo anterior.  

A pergunta de número 02 dizia o seguinte: você já foi em alguma audiência?  

É preciso dizer que, do total de dez entrevistados, sete disseram nunca ter comparecido 

a uma audiência. Ora, de plano já é possível, ao menos, indagar a respeito da celeridade 

processual. Muito embora não se saiba a atual fase do processo das pessoas entrevistadas, é de 
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se estranhar um pouco a informação de que sete, em um total de dez (observa-se: um 

entrevistado disse não ter processo em seu nome, apesar de ter informado a Vara pela qual era 

atendido na Defensoria Pública) nunca haviam comparecido em, pelo menos, uma audiência. 

Inclusive, dois dos que possuem dois processos em seus respectivos nomes nunca 

compareceram em uma audiência. Ou seja, 70% (setenta por cento) dos entrevistados das 

Varas Cíveis disseram nunca ter comparecido a uma audiência.  

A pergunta de número 03 tratava a respeito da sensação do usuário da Defensoria 

Pública dentro de uma sala de audiências. A pergunta procurou saber se a pessoa, dentro de 

uma sala de audiências, já havia se sentido incomodada com a própria figura do juiz ou com a 

estrutura da sala de audiências. Ressalta-se que em 70% dos entrevistados, a resposta restou 

prejudicada, porque responderam, na questão antecedente, que nunca foram em uma 

audiência. Por outro lado, dos três que haviam comparecido em uma audiência, dois disseram 

não ter se incomodado com a sala de audiências ou com a figura do juiz e um disse ter se 

sentido incomodado.  

Já a pergunta de número 04 fez o seguinte questionamento: se nunca foi em uma 

audiência, você se sente incomodado(a) simplesmente por ter que ir ao Fórum? 

Como resposta, 50% dos entrevistados disseram que se sentiram incomodados 

simplesmente pelo fato de ter que ir ao Fórum, enquanto os outros 50% disseram que não. 

A pergunta de número 05 indagou as pessoas acerca do entendimento das mesmas a 

respeito da linguagem utilizada em um processo judicial. Como resposta, 90% dos 

entrevistados disseram que normalmente não entendem a linguagem utilizada em um processo 

judicial, enquanto apenas um disse entender, o que corresponde a 10%. Aqui também há de se 

observar um ponto de importante destaque, qual seja, a “distância linguística” dos termos 

utilizados em relação àqueles que utilizam os serviços da Defensoria Pública e, 

provavelmente, à maioria das pessoas que não possuem qualquer tipo de formação jurídica.  

A pergunta de número 06 procurou saber dos assistidos da Defensoria Pública se eles 

acreditariam que o Poder Judiciário poderia funcionar de forma mais eficiente. Neste caso, a 

porcentagem de pessoas que acharam que o Poder Judiciário poderia funcionar de forma mais 

eficiente também foi de 90%, o que revela uma percepção dos assistidos acerca da 

morosidade que persegue o Poder Judiciário e que pode, talvez, ser um dos aspectos 

responsáveis pela porcentagem de 70% dos entrevistados que nunca compareceram em uma 

audiência.  

A pergunta de número 07, por sua vez, indagou o seguinte: você acha que o Poder 

Judiciário é, atualmente, o melhor meio para se conseguir uma solução para os problemas? 
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Nesta pergunta, seis entrevistados disseram que sim, o Poder Judiciário é atualmente o 

melhor caminho para a solução dos litígios. Três acharam que o Poder Judiciário não é o 

melhor meio para a resolução dos problemas e um entrevistado deixou em branco, 

sustentando que não conseguia vislumbrar outro meio para que os problemas fossem 

resolvidos e que, por isso, o Poder Judiciário funcionaria como “o único caminho”, o que 

gerou, como consequência, a sua resposta em branco. Para esse entrevistado em específico, a 

pergunta não fez sentido em razão de sua percepção a respeito da inexistência de outros meios 

para solucionar problemas cotidianos.  

A pergunta de número 08 procurou coletar a percepção dos usuários da Defensoria 

Pública a respeito da imparcialidade do Poder Judiciário. A indagação foi a seguinte: você 

acredita que o Poder Judiciário é imparcial (ou seja, um juiz julga um caso apenas levando 

em conta critérios objetivos, como a lei)? O resultado, neste caso, ficou dividido igualmente, 

50% disseram que sim e 50% disseram que não.  

A última pergunta fechada, a de número 09, perguntou: você acha que o Poder 

Judiciário aplica as leis de forma igual para todas as pessoas, independentemente de 

situações econômicas, sociais, raça ou sexo? 

Neste caso, 80% dos entrevistados disseram que não, enquanto apenas 20% disseram 

que sim. Aqui, neste momento, também vale fazer consideração a respeito da sensação de 

desigualdade nos julgamentos por critérios econômicos, sociais, de raça ou sexo, pelos 

usuários da Defensoria Pública. 

Por fim, a última pergunta, aberta, com um espaço de cinco linhas, procurou ser mais 

atenta aos anseios dos assistidos da Defensoria Pública, razão pela qual lhes foi questionado: 

você teria alguma sugestão de melhoria para o Poder Judiciário? 

Ressalta-se que a escolha de uma pergunta nestes moldes se deu pela vontade de 

procurar saber, de forma mais “íntima”, se os assistidos da Defensoria Pública teriam algum 

questionamento a respeito do Poder Judiciário e, consecutivamente, se vislumbravam alguma 

sugestão de melhoria para o mesmo. É de se destacar que, ao longo da leitura dos dados 

coletados, observou-se que alguns assistidos não souberam diferenciar o Poder Judiciário da 

Defensoria Pública, razão pela qual fizeram críticas ou sugestões de melhoria para este órgão, 

em detrimento daquele. 

Nesta pergunta, vale ressaltar que apenas 20% dos entrevistados permaneceram inertes 

e disseram que não teriam sugestões de melhoria para o Poder Judiciário. Um entrevistado 

respondeu, apenas, o seguinte: “Não dar poder ao trabalhador”, o que prejudica qualquer tipo 



41 
 

de análise, em razão da inexistência de motivos para a afirmação feita por este assistido, já 

que não houve nenhum tipo de justificativa pelo mesmo.  

Outro entrevistado relatou o seguinte: “Se tivesse centado seria melhor”. Neste 

momento, é muito importante destacar que esse entrevistado, pelo que pôde ser sentido em 

sua resposta, estava preocupado com o mínimo, com um lugar para sentar, o que faz com que 

venha à tona um questionamento a respeito das condições mínimas de atendimento dentro do 

Fórum de Macaé. Ressalta-se que, neste caso, o entrevistado relatou sua percepção frente ao 

atendimento realizado na Defensoria Pública, que diariamente conta com um atendimento 

muito grande de pessoas, acarretando em atendimentos feitos até fora da própria sala, em 

corredores ou com o próprio usuário em pé, na porta, literalmente.  

Um entrevistado ressaltou: “Procurar ver o lado do autor com mais cautela e menos 

formalidade”. O mesmo também respondeu, na pergunta de número 05, que normalmente não 

entende a linguagem utilizada em um processo judicial, o que, provavelmente, pode ter 

refletido na sua exposição acerca da necessidade de resolução dos problemas com menos 

formalidade.  

Um outro entrevistado relatou, como sugestão de melhoria para o Poder Judiciário, 

“aumentar o horário de atendimento os Defensores e Juízes terem um aumento na sua carga 

horária de trabalho”. Para esse assistido, aparentemente, o problema está no tempo dedicado 

ao trabalho pelos referidos profissionais.  

Uma outra resposta obtida disse o seguinte: “não saberia informar, me contato tem 

sido só com estagiário, nunca temos ma resposta direita, elas tem que perguntar a outras, que 

não sabe”. Nesta resposta, há de se observar que a crítica feita pelo entrevistado, 

provavelmente, estava se referindo ao atendimento dos estagiários da Defensoria Pública. É 

importante destacar a insatisfação desta pessoa em relação à qualidade dos atendimentos 

feitos pelos estagiários, que são fundamentais no auxílio do desempenho das funções dos 

defensores públicos. Destaca-se que estes contam com uma carga enorme de trabalho e uma 

grande dedicação de tempo ao comparecimento em audiências, que são motivos responsáveis 

por uma certa “impossibilidade” de conseguirem atender, pessoalmente, todos os usuários da 

Defensoria Pública. O aumento do horário de atendimento pelos defensores públicos, como 

sugerido por outro entrevistado pode ser, por exemplo, uma possível solução para este 

problema.  

Já o entrevistado de número 06, sugeriu, com um certo pessimismo, o seguinte: “A 

sugestão que acho pouco provável seria aumentar a quantidade de Juízes para acelerar a 

finalização dos processos. Porque a espera é grande”. O de número 08 também fez proposição 
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semelhante ao de número 06, dizendo: “Eu acharia que os processos poderia andar mais 

rápido”. Destaca-se, aqui, que ambos se mostram preocupados com a celeridade processual, 

sendo que um deles viu como solução para isso o aumento da quantidade de Juízes para que, 

consequentemente, se tenha uma melhoria na velocidade de resolução dos casos.  

Por fim, o entrevistado de número 07 respondeu: “Não esta de bom asilho as pessoas 

carrentes. São o meio de consiguir as coisa que precisa, pelo meios social”. Em razão da 

dificuldade de leitura do que foi respondido por este entrevistado, o que pôde ser concluído, 

de maneira superficial, foi uma certa insatisfação no auxílio processual em relação às pessoas 

de baixa renda.  

 

4.2. ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE POSSUEM PROCESSOS NAS 

VARAS DE FAMÍLIA 

  

Em razão da análise feita com as respostas obtidas pelos assistidos da Defensoria 

Pública nas Varas Cíveis ter sido mais minuciosa, destaca-se, de prontidão, que agora não 

serão redigidas, novamente, as questões que foram formuladas. 

Feito isso, importante esclarecer que a idade dos entrevistados variou entre vinte anos 

de idade e cinquenta e cinco anos de idade, sendo oito entrevistados com idade inferior a 

cinquenta anos, um com cinquenta anos e o mais velho com cinquenta e cinco anos.  

Sobre a renda, quatro entrevistados declararam receber, mensalmente, um salário 

mínimo; um entrevistado relatou receber R$ 600,00; um R$ 140,00; um R$ 1.150,00 e três 

declararam não ter nenhum tipo de renda mensal.  

A respeito da quantidade de processos, quatro entrevistados declararam ter dois 

processos em seus nomes e os outros seis entrevistados, apenas um. 

Quanto às respostas obtidas, observou-se o seguinte:  

Em relação à pergunta de número 02, que quis saber se os entrevistados já haviam 

comparecido em uma audiência, 90% dos entrevistados (nove pessoas) disseram que sim, já 

haviam comparecido em uma audiência, o que difere bastante do total de 70% dos 

entrevistados das Varas Cíveis, que afirmaram nunca ter comparecido em uma audiência. 

Talvez isso se dê pelo fato de uma suposta “marcha processual” mais rápida nos processos das 

Varas de Família. Vale dizer que, durante os pouco mais de dois anos de estágio, que 

variaram entre experiências nas Varas de Família e em uma Vara Cível e no Juizado Especial 

Cível, realmente se observou que a quantidade de processos mais antigos oriundos da Vara 
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Cível era maior do que os das Varas de Família, apesar do volume de processos nestas ser 

maior do que naquela.  

Já na pergunta de número 03, 80% dos entrevistados responderam que não se sentiram 

incomodados dentro de uma sala de audiências; um entrevistado respondeu que se sentiu 

incomodado e outro se absteve de responder, não assinalando nenhuma alternativa, por nunca 

ter comparecido em uma audiência. Como explanado na coleta de dados dos entrevistados das 

Varas Cíveis, a resposta desta pergunta se tornou inviável pelo fato de 70% dos questionados 

nunca terem comparecido em um audiência. Mesmo assim, dos três que haviam comparecido, 

apenas um respondeu que se sentiu incomodado. Ou seja, observa-se, até o momento, que o 

simples comparecimento em uma sala de audiências, aparentemente, não é um problema para 

os usuários indagados, já que apenas dois disseram que se sentiram incomodados.  

A pergunta de número 04, que procurou analisar a sensação dos assistidos da 

Defensoria Pública a respeito do comparecimento ao Fórum, obteve a seguinte resposta: 30% 

dos entrevistados disseram que se sentiam incomodados simplesmente por terem que 

comparecer ao Fórum; 60% disseram que não e uma pessoa deixou de assinalar qualquer 

resposta. Aqui, observa-se, também, uma diferença quanto aos entrevistados das Varas Cíveis, 

em que as respostas ficaram na porcentagem de 50% para sim e 50% para não.  

Quanto à análise da quinta questão, 50% dos usuários da Defensoria Pública disseram 

que normalmente não entendem a linguagem utilizada em um processo judicial, enquanto que 

os outros 50% disseram que entendem o “juridiquês”, o que difere bastante do que foi 

coletado com os usuários da Defensoria Pública que são atendidos nas Varas Cíveis, em que 

90% dos entrevistados disseram normalmente não entender a linguagem utilizada. Vale 

ressaltar, aqui, uma percepção obtida, também, durante o período de estágio, em que 

realmente se percebeu uma maior complexidade dos processos das Varas Cíveis, que 

“exigiam” mais dos assistidos, sobretudo, quanto à instrução processual com muitos 

documentos, como certidões negativas de débitos ou documentos comprobatórios de 

propriedade de imóveis (que na maioria dos casos os assistidos não possuíam). Nas Varas de 

Família, muitos casos eram resolvidos na primeira audiência de conciliação realizada, o que, 

obviamente, evitava um “maior contato” do assistido com um processo desenrolado por mais 

tempo. Por isso, não havia tanto contato do assistido com institutos processuais como a 

revelia, a necessidade de fazer uma réplica ou de responder ou interpor algum recurso. Quiçá, 

esses sejam alguns dos motivos que levaram às diferenças de respostas nessa questão.  

Já a pergunta de número 06, que indaga acerca do funcionamento do Poder Judiciário 

de forma eficiente, 90% dos entrevistados disseram que o Poder Judiciário poderia funcionar 
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de maneira mais eficiente, porcentagem esta que foi a mesma obtida nas entrevistas realizadas 

com as Varas Cíveis e que só reforça a ideia de insatisfação da maioria dos usuários da 

Defensoria Pública acerca da eficiência do Poder Judiciário. 

Quanto à pergunta de número 07, 90% dos que foram indagados responderam que 

acham o Poder Judiciário o melhor caminho para a resolução dos conflitos, enquanto apenas 

um disse que não. Nas entrevistas realizadas nas Varas Cíveis, esta porcentagem ficou na 

ordem de 60%, o que revela uma percepção por muitos usuários da Defensoria Pública acerca 

de uma certa “confiança” no Poder Judiciário. Talvez isso seja fruto da ineficácia de outros 

sistemas para a resolução de conflitos, como o PROCON e outros meios alternativos ou até 

mesmo a dificuldade pelas próprias pessoas de conseguirem resolver seus problemas através 

de um simples diálogo, gerando uma maior “confiabilidade” em uma decisão prolatada por 

um juiz. 

Acerca da pergunta de úmero 08, sobre a imparcialidade do Poder Judiciário, 80% dos 

entrevistados acreditam que o Poder Judiciário é imparcial e julga um caso levando em conta, 

apenas, critérios objetivos, como a lei, e 20% dos entrevistados acham que não. Estas 

porcentagens obtidas também foram bastante diferentes do que foi encontrado nas entrevistas 

com os usuários das Varas Cíveis, em que as porcentagens dividiram-se, igualmente, em 50%. 

Por fim, naquilo que diz respeito à análise da última pergunta fechada, a de número 

09, 70% das respostas foram no sentido de que o Poder Judiciário não aplica a lei de forma 

igual para todas as pessoas, enquanto apenas 30% acharam que sim. Neste caso, pode-se dizer 

que houve uma certa congruência com as respostas fornecidas pelos usuários que possuem 

processos nas Varas Cíveis, o que só ajuda a reforçar a sensação de desigualdade na aplicação 

da lei a um caso concreto. Apesar da pergunta de número 08 ter obtido, nos dois casos (das 

Varas Cíveis e das Varas de Família), uma percepção positiva da imparcialidade do Poder 

Judiciário, os usuários da Defensoria Pública, em sua maioria e até o momento, acham que 

esse mesmo Poder Judiciário não aplica as leis de forma igual para todas as pessoas.  

Em relação à única pergunta aberta realizada, que deu a opção para os usuários da 

Defensoria Pública manifestarem, por escrito, alguma sugestão de melhoria, 70% dos 

entrevistados não redigiram nenhuma alternativa ou caminho para que o Poder Judiciário 

pudesse funcionar de uma melhor maneira. Quanto aos três entrevistados que responderam, 

um disse: “Ser mais rápida...”, resposta esta que converge para uma “necessidade 

predominante” na melhoria da eficiência e celeridade do Poder Judiciário. 

Outro entrevistado sugeriu o seguinte: “acho que deveria envestigar mas antes de dar 

uma sentença...”. Esta resposta revela uma interessante percepção pelo assistido, que vê, 
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aparentemente, a necessidade da instrução probatória dos processos ocorrer de maneira mais 

sólida e minuciosa para que um juiz, no julgamento “final” de um caso, possa chegar a um 

resultado proveniente de uma decisão oriunda de uma maior certeza na análise dos fatos que 

geraram determinada demanda judicial.  

Por fim, a última sugestão de melhoria clamou por: “Mais transparência, eficiência na 

logística de atendimento e verba para melhorar o atendimento”. Essa resposta foi dada por um 

entrevistado com 20 anos de idade, que assinalou como profissão a de ser estudante. Vale 

dizer que, dos vinte entrevistados das Varas Cíveis e das Varas de Família, este foi o único 

que disse ser estudante, o que pode ser um aspecto revelador da sua ortografia correta e, 

também, de uma resposta mais “elaborada” do que as outras fornecidas. Ressalta-se: nenhuma 

resposta é mais importante do que a outra simplesmente pelo fato de ter sido escrita de acordo 

com as normas da língua portuguesa, assim como não se pode considerar a instrução escolar 

como critério de superioridade de uma pessoa sobre outra, até porque conhecimento é 

adquirido de incontáveis formas. O que quis ser demonstrado, com essa breve explicação, é 

que a educação escolar é um fator importantíssimo para a formação de pensamento crítico. 

Apesar de não ter sido possível, com essa entrevista, analisar o grau de escolaridade dos 

entrevistados, ficou evidente, de qualquer modo, um maior “preparo” desse entrevistado na 

elaboração de sua sugestão de melhoria para o Poder Judiciário.  

 

4.3. ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE POSSUEM PROCESSOS NAS 

VARAS CRIMINAIS E NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL  

 

Quanto às entrevistas realizadas com estes assistidos, quais sejam, os que possuem 

processos nas Varas Criminais e no Juizado Especial Criminal, é de suma importância 

destacar, de plano, que a coleta de dados não foi tão “fácil” quanto às dos usuários das Varas 

Cíveis e das Varas de Família, sobretudo porque se observou que muitos se encontram presos 

e, por isso, não foi possível conversar e realizar as entrevistas com os mesmos, já que a 

maioria deles estão encarcerados em outras localidades, como em Campos dos Goytacazes ou 

na própria capital do Estado do Rio de Janeiro.  

Destaca-se, também, que foram várias as conversas com familiares que buscavam por 

informações acerca da atual situação de algum parente que se encontrava preso e que, em 

razão de muitos deles não possuírem processos, a realização da pesquisa de campo restou 

prejudicada. 
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Em razão da dificuldade de colheita das respostas destes assistidos, mais dias de 

pesquisas foram dedicados, o que permitiu atingir o número de dez entrevistados que eram, 

efetivamente, partes em algum processo criminal.  

Feita essa breve explicação, passa-se à análise do que foi coletado com as entrevistas 

realizadas.  

A idade destes entrevistados variou entre vinte e nove anos de idade e cinquenta e 

nove anos de idade, contando com oito pessoas com menos de cinquenta anos de idade e duas 

com mais. 

No que diz respeito à renda, uma pessoa declarou não possuir renda; uma declarou ser 

autônoma e não apontou ganho mensal aproximado; uma assinalou o ganho de R$ 170,00; 

uma declarou perceber R$ 400,00 por mês;  uma R$ 1.000,00; uma R$ 1.318,00; uma R$ 

1,400,00; uma R$ 1.500,00; uma R$ 3.500,00 e uma de R$ 3.500,00 a R$ 4.000,00. Ressalta-

se que essas duas últimas rendas mensais, em um primeiro momento, parecem ser 

discrepantes com o perfil buscado para atendimento na Defensoria Pública. No entanto, vale 

dizer que, o que prevalece nos atendimentos realizados pelas Varas Criminais é a ampla 

defesa4 e não a renda mensal, razão pela qual podem existir usuários da Defensoria Pública na 

Varas Criminais com renda superior à “normal esperada”. 

Quanto à quantidade de processos existentes, seis entrevistados declararam possuir um 

processo; dois disseram possuir dois processos; um cinco e, por fim, um disse possuir oito, 

não necessariamente todos referentes a assuntos criminais. 

No que tange à questão de número 02, 20% dos entrevistados disseram nunca ter 

comparecido em uma audiência, enquanto os outros 80% manifestaram-se de forma positiva 

acerca do comparecimento em uma audiência. Vale dizer que os assistidos das Varas 

Criminais e do Juizado Especial Criminal obtiveram percentual parecido com os dos que 

usam os serviços da Defensoria Pública nas Varas de Família, razão pela qual fica mais 

evidente, ainda, o grande número de usuários das Varas Cíveis que nunca compareceram em 

uma audiência.  

Já a pergunta de número 03 não pôde ser respondida por 20% dos entrevistados, visto 

que estes nunca compareceram em uma audiência. No entanto, dos oito entrevistados que 

tinham capacidade de responder a essa questão, três se mostraram incomodados com a 

                                                           
4Disponível em: <http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=24>. Acesso em 06/11/17. 

CRIMINAL: defesa dos acusados em processo criminal e acompanhamento do cumprimento da pena de quem 

foi condenado. Lembre-se que no atendimento na área criminal, por força do princípio Constitucional da Ampla 

Defesa, qualquer pessoa poderá ter sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, e, em caso de réus com 

posses, poderá o Juiz fixar honorários em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública.  

http://www.portaldpge.rj.gov.br/Portal/conteudo.php?id_conteudo=24
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estrutura de uma sala de audiências ou com a figura do juiz e cinco disseram não ter sentido 

nenhum tipo de incômodo. Pode-se concluir, em conjunto com o que foi coletado nas outras 

vinte entrevistas, que o comparecimento em uma sala de audiências, aparentemente, não é um 

problema para a maioria dos entrevistados.  

Quanto à pergunta de número 04, dois usuários da Defensoria Pública não assinalaram 

uma alternativa. Dos oito restantes, três disseram que se sentem incomodados por terem que, 

simplesmente, comparecer ao Fórum, enquanto cinco disseram que não. Vale, aqui, fazer uma 

breve reflexão acerca da pergunta de número 04 e que só foi agora, percebida. Esta questão 

começa com a expressão “se nunca foi em uma audiência” e isso, ao meu ver, pode ter 

atrapalhado, um pouco, na obtenção das respostas, porque provavelmente algum assistido 

deve ter entendido que não deveria assinalar nada em razão de já ter comparecido em uma 

audiência. Se a referida expressão tivesse sido suprimida no momento de elaboração das 

perguntas, todos os entrevistados estariam aptos para respondê-la, sem pestanejarem ou terem 

algum tipo de dúvida. Por isso, reconheço que, talvez, ocorreu uma certa falha na elaboração 

da pergunta.  

Ainda em relação à pergunta de número quatro e, em uma análise conjunta com o que 

foi coletado nas Varas Cíveis e nas Varas de Família, pode-se concluir que o fato de ter que 

comparecer ao Fórum não é um problema para a maioria dos entrevistados. 

Quanto à pergunta de número 05, acerca do entendimento da linguagem jurídica, 50% 

dos entrevistados disseram que normalmente entendem a linguagem utilizada em um 

processo, enquanto os outros 50% disseram que não. Destaca-se que estes percentuais foram 

exatamente iguais aos obtidos nas entrevistas realizadas com os entrevistados das Varas de 

Família, evidenciando que o maior grau de incompreensão da linguagem jurídica, pelos 

usuários da Defensoria Pública, se concentrou naqueles usuários que utilizam os serviços das 

Varas Cíveis.  

A respeito da sexta questão, 100% dos entrevistados disseram que o Poder Judiciário 

poderia funcionar de maneira mais eficiente. Em relação à esta questão, é de se observar um 

entendimento quase unânime, pelos usuários da Defensoria Pública das três áreas analisadas, 

acerca da necessidade de um melhor funcionamento do Poder Judiciário, já que dos trinta 

entrevistados, apenas dois assinalaram de forma negativa. 

Naquilo que diz respeito à sétima questão, 70% dos entrevistados acham que o Poder 

Judiciário é o melhor caminho para se conseguir uma solução para os problemas, enquanto 

30% acham que não. Esta porcentagem obtida, em comparação com as outras, reforça o que 

foi explanado na coleta de dados dos entrevistados das Varas de Família, revelando que os 
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usuários da Defensoria Pública, em sua maioria, acreditam que a busca, através do Judiciário, 

para resolver litígios, é o melhor caminho.  

Quanto à questão de número 08, 60% dos que foram questionados acreditam que o 

Poder Judiciário é imparcial, enquanto 40% acham que não. No caso desta questão, percebe-

se que, assim como ocorreu nas respostas dos usuários da Vara de Família, os usuários da 

Defensoria Pública, em sua maioria, acreditam que o Poder Judiciário é imparcial.  

Por outro lado, na nona questão, 90% dos entrevistados acreditam que o Poder 

Judiciário não aplica as leis de forma igual para todas as pessoas. Esta pergunta, assim com 

ocorreu com a sexta, revela um entendimento predominante, entre os assistidos da Defensoria 

Pública, de que o Poder Judiciário funciona de maneira diferente quando se está diante de 

pessoas com determinadas condições econômicas, sociais, de raça ou sexo. Ressalta-se que 

essa percepção reflete uma preocupação apontada na obra de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth, a respeito das partes com maiores poderes aquisitivos, por exemplo, ter maior 

possibilidade de instruírem seus processos e, também, de suportá-los no decorrer do tempo:  

Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros consideráveis a 

serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas. Em 

primeiro lugar, elas podem pagar para litigar. Podem, além disso, suportar as 

delongas do litígio. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 21) 

 

[...] uma das partes pode ser capaz de fazer gastos maiores que a outra e, 

como resultado, apresentar seus argumentos de maneira mais eficiente. 

(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 21)  

 

Indo além, este entendimento “esmagador” observado é, ao meu ver, bastante 

preocupante, porque viola, ainda, e de maneira bastante grotesca, aquilo que a Constituição da 

República de 1988 se propõe a fazer. Apenas a título de exemplo, cita-se o preâmbulo e o 

caput do artigo 5º, da Carta Magna de 1988:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 

Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-

estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 

seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

(grifo meu) 

 

Art. 5º, caput: 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: (grifo meu) 
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 Os exemplos acima citados foram meramente ilustrativos, mas com o intuito de 

mostrar um desrespeito muito grande ao que deveria ser minimamente observado pelo Poder 

Judiciário. A percepção, pela grande maioria dos usuários da Defensoria Pública, de que o 

referido Poder não aplica as leis da forma que teoricamente deveria aplicar reforça, em muito, 

a necessidade de que sejam revistos princípios basilares insculpidos na nossa Constituição da 

República, principalmente o da igualdade.  

 Feito isso, passa-se, agora, à análise das respostas obtidas na décima questão, 

ressaltando que apenas 20% dos entrevistados não fizeram nenhuma sugestão de melhoria 

para o Poder Judiciário. Nesta questão, o percentual de pessoas que manifestaram, por escrito, 

alguma sugestão de melhoria, foi exatamente igual ao obtido nas entrevistas realizadas com os 

entrevistados das Varas Cíveis. Com isso, constata-se que a maioria dos usuários da 

Defensoria Pública, além de se mostrarem insatisfeitos com o Poder Judiciário, conseguiram e 

sentiram a necessidade de manifestar, por escrito, alguma sugestão de melhoria. 

 Antes de discorrer acerca de cada resposta obtida, preciso dizer que, ao longo dos dias 

que me dediquei para a coleta dos dados, pude observar que as sugestões de melhoria, por 

cada assistido e em sua maioria, se referiam a aspectos particulares que lhes incomodavam. O 

meu sentimento, na leitura de algumas respostas, foi mais de “desabafo” do que a proposição 

de algo que pudesse, efetivamente, ser aplicado de forma geral no Poder Judiciário. Ressalto 

que digo isso principalmente pelo fato de, no término da realização de cada entrevista, ter 

ouvido reclamações ou até mesmo pedidos para que eu fosse um profissional competente, por 

acharem que o Poder Judiciário não estava funcionando de maneira correta. Em razão disso, é 

evidente a necessidade de diálogo e proximidade entre os membros do Poder Judiciário e da 

Defensoria Pública, por exemplo, com aqueles que necessitam litigar para resolver algum 

problema.  

 Feito isso, passa-se à análise de cada resposta redigida por cada entrevistado. 

 O entrevistado de número 01 pediu para que eu redigisse sua resposta. Para ter um 

resultado completamente fiel do que ele pretendia propor como solução, pedi que ditasse o 

que eu deveria escrever, o que me garantiu total afastamento ou influência na elaboração de 

sua resposta. Este entrevistado sugeriu o seguinte: “A partir dos 15 anos, as pessoas deveriam 

ser presas ao invés de apreendidas. Mais respeito com as vítimas de agressão moral, verbal e 

física”. A resposta dada por este entrevistado é bastante pertinente, porque traz à tona, em sua 

primeira parte, um assunto amplamente discutido nos dias atuais, qual seja, o da redução da 

maioridade penal. Na segunda parte de sua resposta, também traz para debate um outro 
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assunto importantíssimo, sobretudo porque, no Brasil, praticamente só as mulheres sofrem 

com qualquer tipo de agressão.  

 Apenas para exemplificar como esse pedido, feito pelo assistido, de mais respeito com 

as pessoas que são vítimas de agressão, é relevante, menciona-se:  

Pesquisa Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública e divulgado nesta quarta (8), Dia Internacional da Mulher, mostra 

que, no ano passado, 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada 

hora no país. Isso representa 4,4 milhões de brasileiras (9% do total das 

maiores de 16 anos). Se forem contabilizadas as agressões verbais, o índice 

de mulheres que se dizem vítimas de algum tipo de agressão em 2016 sobe 

para 29%5. 

 

 Evidente que são indiscutíveis a fragilidade e a situação emocional daqueles que 

sofrem qualquer tipo de agressão, especialmente as mulheres, o que faz com que a proposição 

apresentada por este assistido seja de importantíssimo destaque.  

 Por outro lado, tanto o entrevistado de número 02, quanto o de número 08, 

apresentaram propostas semelhantes: “O Poder Judiciário poderia ser mais rápido nas 

soluções”; “Que a solução para resolver fosse melhor. Se fosse mais rápido seria melhor”. 

Aqui, observa-se, também, proposta que se repetiu nas entrevistas realizadas nas outras áreas 

jurídicas, qual seja, o apelo por maior celeridade processual.  

 Além dessas sugestões, foi objeto de resposta do entrevistado de número 03 o 

seguinte: “Sim a minha sugestão que no meu processo meu ex companheiro que levou a 

vantagem e eu fui a prejudicada poderiam avaliar melhor ambas partes no caso os (dois)”. 

Nesta proposta, há convergência com o que foi respondido por este entrevistado nas perguntas 

de número 08 e 09, o que só reforça a ideia dessa entrevistada de que o Poder Judiciário não é 

imparcial e, consequentemente, não aplica as leis de forma igual para todos.  

 Já o entrevistado de número 04, que também pediu auxílio na redação, respondeu o 

seguinte: 

“Queria que o Poder Judiciário falasse mais a língua do povo, porque só 

quem tem dinheiro não fica na cadeia. A língua do juiz pro rico não é a 

mesma para o pobre. Pobre que rouba galinha está condenado e preso. 

Político que rouba bilhões e bilhões, está solto”.  

 

A resposta deste assistido é congruente com o que o mesmo respondeu na questão de 

número 05, ressaltando que, para ele e muitos outros, a linguagem do Poder Judiciário ainda é 

inacessível. Ademais, também reforça o que foi respondido, negativamente, nas questões de 

                                                           
5 ACAYABA; REIS. Violência contra a mulher. Brasileiras relatam agressão e assédio. São Paulo, 2017. 

Disponível em: https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/mais-de-500-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-fisica-a-

cada-hora-no-brasil-aponta-datafolha.ghtml. Acesso em 07/11/17, às 21:49.  

https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/mais-de-500-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-fisica-a-cada-hora-no-brasil-aponta-datafolha.ghtml.%20Acesso%20em%2007/11/17
https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/mais-de-500-mulheres-sao-vitimas-de-agressao-fisica-a-cada-hora-no-brasil-aponta-datafolha.ghtml.%20Acesso%20em%2007/11/17
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número 08 e 09, visto que foi ressaltado, como fator influente em uma decisão proferida por 

um juiz, o aspecto econômico. 

Por outro lado, o entrevistado de número 06, destacou: “Não aplicar multa e serviço 

comunitário ao mesmo tempo”. A proposição dada por este entrevistado é de caráter 

estritamente pessoal, em razão da sua insatisfação em ter que pagar multa concomitantemente 

com a prestação de serviço comunitário.  

No que tange à resposta dada pelo entrevistado de número 07, foi escrito o seguinte:  

Menos possibilidades para entrar com recursos, pois, um crime é cometido, o 

indivíduo é preso e tem como recorrer varas e várias vezes, são várias 

instâncias, isso as vezes facilita a vida do preso (quando há recurso 

financeiro para agir por meio de um advogado), quando não há este último 

existe muita lentidão nos processos. Então menos possibilidades de recursos 

seria bom, pos, já sai a sentença final 

 

 Também é bastante interessante a análise feita por este entrevistado. Apesar do meu 

entendimento não convergir completamente com o do dele, porque, ao meu ver, a 

reapreciação de julgados pelas instâncias superiores é de fundamental importância para a 

correção de eventuais erros que podem ser praticados por um Juízo de Primeiro Grau e, ainda, 

para a garantia da ampla defesa e do máximo contraditório, vale ressaltar que este 

entrevistado também assinalou o caráter econômico como sendo um entrave para a prática de 

uma ampla defesa integral.  

 No entanto, não consigo opinar acerca da maior rapidez de um processo única e 

exclusivamente em razão da presença de um advogado, sobretudo porque a Defensoria 

Pública está presente nos Juízos de Primeiro e Segundo Grau, bem como nas Instâncias 

Superiores. Quiçá, a lentidão apontada por ele pode ter relação com a enorme carga de 

trabalho a que a Defensoria Pública é submetida, o que pode acabar gerando certa lentidão 

nos processos daqueles que utilizam seus serviços. 

 Por fim, destacou o entrevistado de número 10:  

Sim. Poderá ter mais pessoas trabalhando para que os processos andarem 

mais rápido. Usamos de exemplo o Poder Judiciário Americano, onde as 

audiências são efetuadas na mesma semana. Com isso os casos são 

resolvidos imetiatamente, diminuindo a população carcerária  

 

 Aqui, há de se observar, a princípio, a sugestão deste entrevistado acerca do aumento 

do número de pessoas para que haja celeridade na tramitação dos processos. Sua segunda 

frase menciona um aspecto do Poder Judiciário norte-americano até então desconhecido por 

mim e, mesmo tendo realizado pesquisas rápidas, não encontrei material que convergisse com 

esse exemplo dado pelo entrevistado. 
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No entanto, importante ressaltar a preocupação do mesmo com a redução da 

quantidade de pessoas presas, sobretudo porque o Brasil é um dos países que possui uma das 

maiores populações carcerárias do mundo, o que faz com que esse problema seja, ainda, sem 

solução. 

 

4.4. ASSISTIDOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO NÚCLEO DO PRIMEIRO 

ATENDIMENTO 

  

 Quando foi realizada a última etapa da pesquisa de campo, que consistiu na coletada 

de dados dos usuários do Núcleo do Primeiro Atendimento da Defensoria Pública de Macaé, 

localizado no bairro Imbetiba, foi possível ratificar, de vez, a grande dificuldade pela qual a 

maioria dos quarenta entrevistados passou ao ter que responder o questionário. Apesar de se 

ter tentado, ao máximo, evitar qualquer tipo de contato com os entrevistados e, com isso, 

colher respostas mais fiéis possíveis, foi inevitável o auxílio no preenchimento de alguns 

campos, sobretudo os que solicitavam dados pessoais, além da própria leitura das perguntas. 

 Além disso, dos dez entrevistados do Núcleo do Primeiro Atendimento, 20% deles já 

haviam passado por experiências com o Poder Judiciário. Um moveu uma ação na Comarca 

de Rio das Ostras e outro já havia movido uma ação na Comarca de Macaé. No entanto, as 

respostas dadas pelos outros 80% foram, pra mim, reveladoras de um grande anseio por um 

acesso pleno à Justiça, principalmente porque constatei que a própria redação do questionário 

(apesar do intuito de fazê-la com a maior clareza possível) foi um entrave para muitos darem 

suas respostas e, consequentemente, pode ter gerado disparidades ou incongruências em tudo 

que foi coletado. Mais do que isso, importante destacar que foi sentida uma certa 

“inacessibilidade” em um questionário que buscava indagar justamente acerca do tema 

“acesso à Justiça”. Foi uma espécie de contradição, a princípio com sentimentos negativos e 

de frustração na realização da pesquisa, mas que depois foi superada com a percepção de que 

deve-se atentar, ainda mais, para esta temática, pois, pelo visto, o acesso à Justiça ainda está 

muito distante, justamente pelas dificuldades encontradas na resolução de um questionário 

sobre o assunto. 

 Vale dizer, ainda, que, muito embora não tenha sido feito de maneira proposital, as 

perguntas de número 08 e 09 se revelaram praticamente sinônimas, mas com redações 

diferentes. O propósito inicial não foi esse, mas pôde-se constatar, através das porcentagens 

obtidas até o momento, a dificuldade na compreensão da pergunta de número 08 e, por outro 

lado, uma certa “facilidade” em responder a de número 09. Essa constatação, neste momento, 
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também é bastante reveladora, pois ajuda a solidificar a ideia de um “não acesso” efetivo à 

Justiça, mas agora com base na linguagem e escrita.  

De fato, a redação da pergunta de número 08 é mais “turva” do que a de número 09, o 

que, provavelmente, foi o aspecto responsável por gerar uma disparidade considerável na 

obtenção dos resultados, ressaltando, novamente, que ambas as perguntas versam sobre a 

mesma temática, qual seja, a imparcialidade do Poder Judiciário. Apenas para ilustrar a 

situação, a última entrevistada do Núcleo da Defensoria Pública do Primeiro atendimento não 

soube responder a questão de número 08 e disse ter achado a mesma muito difícil. Por outro 

lado, quando li a de número 09 (já que me foi pedido auxílio na leitura), a entrevistada 

respondeu “não” antes mesmo de eu ter terminado de ler por completo. 

Em razão da maioria dos usuários entrevistados da Defensoria Pública do Núcleo do 

Primeiro Atendimento nunca ter tido contato como Poder Judiciário, a análise dos dados 

coletados será feita, em um primeiro momento, de forma separada do que foi colhido nas 

outras trinta entrevistas, até porque muitos (nesse universo de dez) responderam as questões 

de forma completamente distintas. Apenas a título de exemplo, teve um entrevistado que 

respondeu, apenas, duas das dez perguntas. 

 Feito isso, passa-se à análise do que foi obtido na última etapa de entrevistas, realizada 

no Núcleo do Primeiro Atendimento de Macaé.    

 A idade dos entrevistados variou entre vinte anos de idade e cinquenta e sete anos de 

idade, sendo nove com menos de cinquenta anos de idade.  

 Quanto à renda, cinco disseram não possuir nenhum tipo de renda mensal, um disse 

perceber R$ 400,00; um disse receber um salário mínimo, um disse receber R$ 1.000,00; um 

R$ 1.050,00 e um R$ 1.125,00.  

 Em relação à quantidade de processos existentes e, como já dito, 80% dos 

entrevistados estavam, efetivamente, esperando por um primeiro atendimento no Núcleo da 

Defensoria Pública e, por isso, não possuíam nenhum processo judicial. Já 20% dos 

entrevistados disseram ter, cada um, um processo judicial em curso ou arquivado. 

 No que diz respeito à questão de número 02, óbvia a constatação de que 80% dos 

entrevistados nunca haviam comparecido em um audiência. Dos 20% que já haviam passado 

por alguma experiência no Judiciário, ambos disseram que já haviam comparecido em uma 

audiência.  

 A pergunta de número 03 também teve sua resposta frustrada em 80% dos casos, pelos 

mesmos motivos expostos acima. Dos 20% restantes, um disse ter se sentido incomodado 

dentro de uma sala de audiências, enquanto outro não.  
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 Quanto ao que foi perguntado na questão de número 04, oito entrevistados 

responderam de forma negativa, um de forma positiva e um se absteve de responder, o que 

ajuda a ratificar o que foi exposto no tópico anterior: o simples comparecimento ao Fórum 

não é, para a maioria, um problema. 

 A respeito da quinta questão, dos 20% dos entrevistados que já haviam tido alguma 

experiência no Poder Judiciário, ambos responderam que normalmente não entendem a 

linguagem utilizada em um processo judicial. Dos outros oito, apesar de nunca terem tido uma 

experiência com um processo próprio, cinco responderam que não entendem a linguagem que 

é utilizada em um processo, um disse que geralmente entende e dois deixaram a assertiva em 

branco.  

 Na pergunta de número 06, que não necessariamente precisa de algum pré-requisito 

para resposta, 70% dos entrevistados acham que o Poder Judiciário pode funcionar de maneira 

mais eficiente. Os 30% restantes se abstiveram de responder.  

 Já na pergunta de número 07, 100% dos entrevistados acreditam que o Poder 

Judiciário é o melhor meio para a resolução dos problemas. A grande confiança depositada no 

Judiciário pelos usuários da Defensoria Pública fica, neste caso, mais escancarada, porque a 

maioria destes entrevistados nunca teve qualquer tipo de experiência com um processo e, 

mesmo assim, acreditam que o Judiciário é o melhor caminho para a resolução de 

controvérsias. Talvez, a busca pela fortificação e ampliação dos meios alternativos para a 

solução de conflitos seja um aspecto que possa fazer com que, no futuro, as pessoas possam 

vislumbrar outros caminhos para a solução de problemas, que não passem pelo Poder 

Judiciário. 

 Na questão de número 08, 30% dos entrevistados não acreditam na imparcialidade do 

Poder Judiciário. Do restante, 40% acreditam nessa imparcialidade e 30% não assinalaram 

nada. 

 Por outro lado, quanto ao que foi perguntado na última questão fechada, 50% não 

acreditam que o Poder Judiciário aplica as leis de forma igual para todas as pessoas; 40% 

responderam de forma positiva e um entrevistado deixou de assinalar qualquer resposta. 

 Em relação à pergunta que deu espaço para os usuários do Núcleo do atendimento 

oferecem algum tipo de sugestão de melhoria para o Poder Judiciário, 60% não formularam 

qualquer proposta.  

 O entrevistado de número 02, por sua vez, relatou: “A melhoria séria ter do seu lado 

um advogado do seu lado te orientando de todas as formas!”. No caso deste usuário da 

Defensoria Pública, percebe-se uma carência de acompanhamento processual e auxílio no 
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desenrolar de um processo. Esta sugestão foi dada por um entrevistado que já havia passado 

por uma experiência com um processo judicial na Comarca de Rio das Ostras.  

 O entrevistado de número 04 pediu auxílio no momento de escrever sua resposta, que 

foi: “Os pobres deveriam ter os mesmos direitos que os ricos perante a Justiça, porque a 

Justiça julga melhor quem tem mais”. A resposta dada por este entrevistado converge para 

aquilo que o mesmo respondeu na questão de número 09, apesar de ter deixado a assertiva de 

número 08 em branco.  

 Quanto ao que foi relatado pelo entrevistado de número 06, este fez o seguinte apelo: 

“As leis tem que melhorar e muito”. Por fim, o entrevistado de número 09 sugeriu: “Poderia 

ser mais rápidos os processos”. Esta redação convergiu para o que outros usuários observaram 

como um entrave: a morosidade do Poder Judiciário.  

Finalizada a análise dos dados coletados na pesquisa de campo, é preciso fazer 

algumas breves considerações.  

A pesquisa de campo realizada, ao meu ver, poderia ter sido feita de forma oral e 

gravada, porque ouvi muitas explicações para as assertivas que ficaram em branco ou que 

foram respondidas, e que poderiam ter sido bastante úteis para uma melhor construção do 

raciocínio crítico deste trabalho. Os anseios observados foram dos mais diversos possíveis e 

os usuários da Defensoria Pública, pelo que pude constatar pessoalmente, ainda estão bastante 

carentes de um acesso pleno e efetivo à Justiça e, também, do entendimento dos seus direitos. 

Além disso, a própria incompreensão, por muitos entrevistados, do que foi perguntado 

no questionário, sobretudo quando se observa as disparidades obtidas nas perguntas de 

número 08 e 09, que são praticamente sinônimas, foi de suma importância para revelar uma 

certa ineficácia inicial na obtenção dos resultados esperados. Como dito outrora, se todas as 

entrevistas tivessem sido realizadas de forma oral e gravadas, outros aspectos e críticas 

importantes dos usuários da Defensoria Pública teriam emergido neste trabalho.  

No entanto, alguns pontos são reveladores de que ainda existem alguns entraves 

básicos que devem ser superados, para que se possa, assim, alcançar um efetivo acesso à 

Justiça, como a utilização de linguagem mais clara e próxima do ser humano, valendo dizer 

que não necessariamente se devem substituir os termos jurídicos por vocábulos populares, 

mas que deve ser dada maior atenção, principalmente no momento de explicação de algo 

processual, seja ela pelos estagiários, defensores públicos ou membros e servidores do Poder 

Judiciário, por exemplo. A proximidade linguística entre as partes de um processo com 

aqueles que os representam e os julgam, talvez, possa ser um dos caminhos para maximizar o 

acesso à justiça e o entendimento, por todos, das suas demandas pessoais.  



56 
 

Por fim, é importante dizer que foi frustrante pensar, em certo momento, que um 

questionário que buscou indagar acerca do acesso à Justiça foi inacessível em razão da própria 

redação de suas perguntas, apesar da grande atenção dada a isso. Foi um pouco angustiante 

pensar na inacessibilidade que o próprio questionário promoveu, sendo que o objetivo foi o de 

procurar por formas de, pelo menos, manter alerta e acesa a chama da inquietação acerca 

desse assunto. No entanto, de forma positiva, essa certa “inacessibilidade” percebida pode ser 

reveladora de que ainda há muito a ser transformado.  
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CONCLUSÃO 

 

Refletir e estudar sobre o acesso à Justiça foi uma tarefa bastante árdua. A constatação, 

através de dados, das deficiências do Poder Judiciário, bem como de tudo que pode ser 

proporcionado para fortalecer a Defensoria Pública, foi tarefa igualmente de difícil realização, 

mas reveladora de que muito ainda deve ser modificado. O trabalho deve ser incansável e a 

busca por novos meios de promover um acesso à Justiça e, também, um acesso às pessoas 

carentes do direito e de direitos, deve ser desenfreada. 

A procura feita pela pesquisa de campo funcionou como fagulha para acender uma 

chama de provocação, de necessidade de imergir, cada vez mais profundamente, nos locais 

mais distantes e nas mentes mais precisadas de atenção, sobretudo jurídica. Os esforços e as 

medidas já tomadas pelo direito e por inovações legislativas, assim como por outras ações que 

ocorreram diretamente na sociedade, são consideráveis. No entanto, nunca deve-se perder de 

vista o tamanho do nosso país, que traz como medida emergente um maior preenchimento 

territorial, principalmente, da Defensoria Pública, que é um dos meios de se garantir acesso à 

Justiça. 

Além disso, esse aumento, tanto estrutural quanto humano da Defensoria Pública pode 

ser uma tática viável para que se possa atingir “novos ares”. Apesar da Constituição da 

República prever, em seu artigo 134, as esferas em que a Defensoria Pública deve atuar, 

percebe-se que o seu trabalho ainda se concentra, predominantemente, na esfera judicial. 

Talvez, com o crescimento desta instituição, poderá ser realizada a orientação jurídica e a 

promoção dos direitos humanos (art. 134, da CF/88), assim como aumentar os atendimentos 

extrajudiciais, que ainda se revelam escassos.  

Acerca dos usuários da Defensoria Pública, o sentimento não poderia ser outro que 

não o de agradecimento, em razão de terem proporcionado uma percepção bastante crítica 

acerca do Poder Judiciário. É preciso, cada vez mais, ouvir aqueles que necessitam de auxílio 

judicial e jurídico. É preciso, da mesma forma, estar sempre atento para suas preocupações, 

sugestões e críticas, porque um direito feito para o povo deve conseguir, de fato, alcançá-lo. É 

fundamental que todos tenham consciência dos seus direitos. 

Além disso, a certa “confiabilidade” do Poder Judiciário percebida não deve ser vista 

de forma integralmente positiva, porque, a partir de uma impressão pessoal, tudo ainda se 

encontra bastante distante dos olhares do povo. Mais do que isso, a promoção de meios 

alternativos para resolver conflitos e de interferências diretas na sociedade, além de poder ser 
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mais célere, poderá desafogar o próprio Judiciário, bem como evitar desgastes, sobretudo 

emocionais, das próprias pessoas que a ele recorrem. 

Uma Constituição tida como cidadã não pode, em nenhum momento, ser 

incompreendida para quem foi feita. Da mesma forma, o direito não pode ser instrumento de 

opressão, incompreensão e distanciamento. A máxima isonomia, assim como a sensação de 

segurança nos julgados, sem a esmagadora percepção (neste caso, dos usuários da Defensoria 

Pública da Comarca de Macaé) de que critérios econômicos, sociais, de raça e sexo são 

influenciadores dos mesmos é, quiçá, a maior reflexão que pode ser feita a partir dos dados 

coletados na pesquisa de campo. O fortalecimento dos princípios constitucionais, sobretudo o 

da igualdade (que deveria garantir o mesmo tratamento para todas as pessoas), é 

evidentemente necessário para que se tenha um acesso à Justiça digno de ser dito sem anseio. 

Esse fortalecimento, talvez, só será atingido quando for percebido que é necessário diálogo e 

atenção, visto que o direito deve ser construído e modificado pelo e para o povo, que é seu 

destinatário, bem como sua origem (ou ao menos deveria ser). 

Provocar o Poder Judiciário com a prévia percepção de que se é “desvalorizado” ou 

“desigual” por critérios de ordem pessoal, social ou econômica é, com certeza, uma 

experiência frustrante para muitos e que deve, urgentemente, ser superada. Quando se leva em 

conta que, atualmente, vivemos sob a égide de uma Constituição Cidadã, deveria ser mínima a 

observância da igualdade e da não realização de qualquer tipo de distinção, em qualquer 

esfera.  
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA DE CAMPO 

Profissão: 

Idade: 

Renda: 

Vara de atendimento na Defensoria Pública da Comarca de Macaé: ________________ 

01 - Quantos processos existem em seu nome? _____ 

02 - Você já foi em alguma audiência? 

( ) Sim    ( ) Não 

03 - Você se sentiu incomodado(a) dentro da sala de audiências (com a figura do juiz ou a 

própria estrutura da sala, por exemplo)? 

( ) Sim    ( ) Não 

04 - Se nunca foi em uma audiência, você se sente incomodado(a) simplesmente por ter que ir 

ao Fórum?   

( ) Sim    ( ) Não 

05 - Você normalmente entende a linguagem utilizada em um processo judicial?  

( ) Sim    ( ) Não 

06 - Você acredita que o Poder Judiciário poderia funcionar de maneira mais eficiente?  

( ) Sim    ( ) Não 

07 – Você acha que o Poder Judiciário é, atualmente, o melhor meio para se conseguir uma 

solução para os problemas? 

( ) Sim     ( ) Não 

08 – Você acredita que o Poder Judiciário é imparcial (ou seja, um juiz julga um caso apenas 

levando em conta critérios objetivos, como a lei)?  

( ) Sim      ( ) Não 

09 – Você acha que o Poder Judiciário aplica as leis de forma igual para todas as pessoas, 

independentemente de situações econômicas, sociais, raça ou sexo?  

( ) Sim      ( ) Não  

10 - Você teria alguma sugestão de melhoria para o Poder Judiciário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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