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RESUMO

GOIANO, José Arteiro Soares. Jurisdicionalidade reprimida e atendimento
ao público nas Promotorias de Justiça. Universidade Federal do Ceará/
Escola Superior do Ministério Público. Fortaleza - CE, julho de 2003.
Professor Orientador: Oscar ;Alva e Souza Filho - MS; Maria Magnólia
Barbosa da Silva - MS (Diretora da Escola Superior do Ministério Público-
EMP). Coordenador do Curso de Especialização em Processo Civil:
Marcelo Lima Guerra - MS.

Neste trabalho refletimos sobre a necessidade do patrocínio gratuito aos
menos favorecidos, em suas questões jurídicas, o qual inexiste na quase
totalidade das comarcas instaladas no nosso Estado, deixando enorme
discrepância entre as determinações legais e a assistência jurídica
prestada aos necessitados, muitas vezes, decorrente da enorme
demanda e do número mínimo de operadores do direito voltados a este
atendimento. Diante disso, e da nossa vivência como Procurador de
Justiça em comarca no interior do Estado do Ceará, procuramos aliar a
nossa experiência profissional à nossa construção teórica, alicerçada em
autores como Cintra (1992), Bonavides (1992), Bobbio (1999), Cappelleti
(1974), Grinover (1992), Mazzilli (1991), Nery Júnior (1995), Silva (1992),
Souza Filho (2000), dentre muitos outros, e disso resultou este estudo que
tem como objetivo precípuo, servir de referencial para os colegas
militantes do Direito, sem ousar dizer que abrange toda a vastidão do
tema, mas como um fundamento que deixa margem para novas
pesquisas mais abrangentes e profundas acerca da problemática em
estudo.



INTRODUÇÃO

Foi o testemunho pessoal do autor, sedimentado na experiência de

atendimento ao público, acumulada ao longo de sete anos de militância ininterrupta

no Serviço Especial de Defesa Comunitária - DECOM, exercida em mais de uma

dúzia de Promotorias de Justiça espalhadas pelo interior do Estado, que o fez eleger

como tema do presente ensaio a problemática do acesso à Justiça.

Moveu-lhe sobretudo a constatação, pública, notória, incontrastável, de que o

decantado patrocínio gratuito não existe na quase totalidade das comarcas

instaladas. E onde existe, tem-se apenas um simulacro de assistência judiciária aos

necessitados. Os Poderes Constituídos, pelo menos até agora, não conseguiram

estruturar satisfatoriamente as Defensorias Públicas, de modo que pudessem

ofertar serviço que atenda à enorme demanda, com qualidade e precisão

suficientes para assegurar igualdade de condições no Processo. Por conseguinte, os

pobres ainda têm acesso muito precário à Justiça. Ora, se não dispõem de recursos

nem mesmo para fazer face às necessidades básicas de sobrevivência, como

poderiam obter dinheiro para contratar advogados?

A essa multidão imensa de 'excluídos', de 'sem-justiça', eis que titulares de

pretensões resistidas ou demandados em conflitos de interesses diversos,

possuindo legitimidade para agir, mas inertes porque desprovidos de recursos

necessários, denomina-se na boa doutrina hodierna de jurisdicionafidade reprimida'

ou de 'litigiosidade contida'.

Calcado no que se perscrutou, assevera-se: essa jurisdicionalidade

reprimida' ou 'litigiosidade contida' tem produzido injustas autocomposições e, o que

é pior, promovido o recrudescer da violência, através do exercício arbitrário das

próprias razões.

Daí porque, este trabalho se inicia afirmando, desde logo, o acesso à justiça

como uma questão social.
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Com efeito, no munus inerente ao operador jurídico ou, apenas, na qualidade

de cidadão, inquietam a todos as graves conseqüências advindas do não

atendimento, por parte do Estado, das demandas relativas a pretensões resistidas,

direitos denegados e conflitos de interesses diversos, envolvendo aqueles que, por

carências de toda ordem, necessitam da assistência judiciária gratuita.

Como é cediço, entre o rol dos conflitos que acabam sendo solucionados

através da também denominada autotutela e os minguados litígios que são

compostos pelo Judiciário, existe uma terceira espécie, na qual a litigiosidade fica

contida.

Razões de matizes diversos, tais como, a morosidade da Justiça Organizada,

as dificuldades de acesso ao aparelho estatal, a exorbitância das

custas/emolumentos e, ainda, - a mais preocupante dentre todas - o cepticismo

reinante quanto a uma solução por via jurisdicional, freqüentemente têm levado as

pessoas a optarem pela renúncia total do direito, embora titulares legítimos de

pretensões resistidas e de interesses usurpados.

Como se ressalta, logo na primeira parte do trabalho, ficando tais conflitos

sem solução, surge a litigiosidade contida, fenômeno extremamente perigoso para a

estabilidade social, porquanto se reflete em vandalismo urbano, cenas de revolta e

no recrudescer de outros tipos de violência tais como chacina, extermínio, vindita

privada, e tantas outras mais.

O desenvolvimento do estudo prossegue numa abordagem fundamentada

acerca das vicissitudes e entraves que rondam a assistência judiciária gratuita aos

necessitados. Pretendeu-se demonstrar que não bastaria à Constituição instituir o

Judiciário e disponibilizar medidas ao cidadão para defender seus interesses, se não

levasse em consideração a real situação socioeconômica.

Nesse passo, cuidou-se da ordem jurídico-positiva em contraposição com a

dura realidade, enfatizando que os legisladores e processualistas modernos têm

posto em destaque uma série de princípios e garantias que, somados e

interpretados harmoniosamente, constituem o traçado do caminho que conduziria as

partes à ordem jurídica justa. Destacou-se aí o alcance do acesso à ordem jurídica

justa, lançando mão de expressão muito feliz da doutrina brasileira recente.



lo

Depreende-se que o acesso à justiça é a idéia central a que converge toda a

oferta constitucional e legal corporificada nos citados princípios e garantias. A partir

de elementos hauridos das fontes doutrinárias mais fecundas, fez-se até uma breve

incursão pela dinâmica dos princípios e garantias do processo, na sua interação

teleológica apontada para a pacificação com justiça.

Em sua parte derradeira, nossa monografia buscou analisar a atuação dos

Promotores de Justiça perante a jurisdicionauidade reprimida, dissecando o

atendimento ao público como atribuição institucional que, após o mandamento

Constitucional inserto no art.129, inciso II, tornou-se ainda mais pujante.

O presente ensaio detém-se, ainda, no destacado papel supridor do nosso

Parquet. À míngua de Defensoria Pública que, a rigor, simplesmente inexiste em

98% dos nossos Municípios, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ estende sua

'rede de proteção social', suprindo, de modo integral ou subsidiário, a demanda por

assistência judiciária. Diariamente, em quase 150 (cento e cinqüenta) comunidades

carentes espalhadas pelo interior do Estado, há sempre um Promotor de Justiça

disposto a atender àqueles que o procuram, em decorrência de conflitos sócio-

jurídicos. São questões criminais, de família, de crianças e adolescentes, pensões

alimentícias, paternidade não reconhecida, de assistência judiciária, enfim.

Consoante demonstrado, é uma das missões mais expressivas e gratificantes

desempenhadas pelo Promotor de Justiça ! Sobretudo porque, através de suas

ações e na qualidade de agente político do Estado, permite-lhe proporcionar às

'vidas severinas', tão bem retratadas no poema de João Cabral de Meio Neto, um

pouco mais de dignidade humana.

Não se teve a pretensão de exaurir o tema, que de tão vasto também se

tornou complexo. Este rápido estudo pode, e deve, ser criticado, revisado e

melhorado. Por enquanto, moveu-lhe o já pretensioso propósito de, mesmo em

perfunctória abordagem, despertar o interesse dos que militam nas lides forenses

para relevantes aspectos da assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados,

garantia essa que, malgrado prometida em sede Constitucional, figurando entre os

direitos individuais (art. 50, L)(XIV), e tratada como função essencial à Justiça (art.

134), vem sendo executada com alarmante deficiência pelas Defensorias Públicas.
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Numa seara mais restrita, pretende-se, também, conclamar os órgãos do

Ministério Público, especialmente as Promotorias de Justiça do interior do Estado, a

dispensarem mais e mais atenção à jurisdicionalidade reprimida, encarando o

atendimento ao público não como mera liberalidade, e sim, como prioritário dever

funcional. Somos convictos de que, em assim procedendo, estaremos honrando a

causa da Instituição, em prol do Direito e da Justiça.



CAPITULO 1

A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS NECESSITADOS

1.1 Acesso à justiça: uma questão social

Cura paupenbus clausa est, expressão utilizada séculos atrás por Ovídio 2 e

que, se traduzida para o idioma pátrio, equivaleria a 'O tribunal está fechado para os

pobres', permanece atual e vigorando entre nós.

Consoante observação do que, normalmente, acontece em nosso cotidiano, e

a partir de impressões colhidas do público-alvo, infere-se que a ainda incipiente

Defensoria Pública não tem conseguido fazer face à enorme demanda dos

necessitados por assistência jurídica integral e gratuita.

A esse contingente imenso de 'excluídos', de' sem-justiça', eis que titulares de

pretensões resistidas ou demandados em conflitos de interesses diversos,

possuindo legitimidade para agir, mas inertes porque desprovidos de recursos

necessários, denomina-se na boa doutrina hodierna de jurisdicionalidade reprimida'

ou de 'litigiosidade contida'.

Não constitui exagero afirmar que a jurisdicionalidade reprimida' ou

litigiosidade contida' tem produzido injustas autocomposições e, o que é pior, o

recrudescer da violência, através do exercício arbitrário das próprias razões.

Como é de trivial sabença, entre o rol dos conflitos que acabam sendo

solucionados através da denominada autotutela e os minguados litígios que são

compostos pelo Judiciário, existe uma terceira espécie, na qual a litigiosidade fica

contida. Razões de matizes diversos, tais como, a morosidade da Justiça

Organizada, as dificuldades de acesso ao aparelho estatal, a exorbitância das

Cf. Amores, Liv. W, 55, citado por Mauro Cappeífeti, in Proceso, ideologia, Sociedad, p. 155.
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custas/emolumentos, e ainda - a mais preocupante dentre todas - o cepticismo

reinante quanto a uma solução por via jurisdicional, freqüentemente têm levado as

pessoas a optarem pela renúncia total do direito, embora titulares legítimos de

pretensões resistidas e de interesses usurpados.

Como percucientemente assinalou Kazuo Watanabe, 3 ficando tais conflitos

sem solução, surge a litigiosidade contida, fenômeno extremamente perigoso para a

estabilidade social, pois é um ingrediente a mais na panela de pressão social, que já

está demonstrando sinais de deteriorização (SIC) do seu sistema de resistência

('quebra-quebra ao atraso dos trens, cenas de violência no trânsito e

recrudescimento de outros tipos de violência') (acrescentamos) tais como chacina,

extermínio, vindita privada e outras.

Em descompasso com esta realidade alarmante, vicissitudes e entraves de

toda ordem rondam a nossa assistência judiciária gratuita aos necessitados.

Porque inteiramente pertinente ao tema trazido ao tablado, e, mormente, por

revelar singular sensibilidade à problemática do acesso à justiça, transcrevemos a

seguir excedo da magnífica obra do Mestre Francisco Gérson Marques de Lima 4:

Não bastaria à Constituição instituir o Judiciário e disponibilizar medidas ao

cidadão para defender seus interesses se não levasse em consideração a

real situação social, onde o nível de pobreza é altíssimo e as despesas com

o processo podem inviabilizar o acesso à jurisdição. Num país em que

milhões de pessoas vivem em estado de extrema miséria, é preciso

assegurar aos necessitados o direito de demandar perante o Poder Público,

sob pena de, assim não o fazendo, excluí-]os do processo democrático e do

direito de participação; mais do que isso, do direito instrumental (garantias)

de defender seus interesses em juízo; seria, enfim, negar aos pobres a

eficácia dos direitos conferidos pela Constituição. Daí a enorme

importância do inc. LXXIV, art. 50, CF: o Estado prestará assistência jurídica

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

WATANABE, Kazuo, in Juizado Especial de Pequenas Causas, Revista dos Tribunais, 1985, p.2

in FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO - sob a perspectiva de eficácia dos
direitos e garantias fundamentais, pgs. 149/150
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Entrave à assistência judiciária integral são os altos custos com o processo.

Nas Justiças Estaduais, estes custos são ainda maiores, talvez em virtude do

ranço cartorário, isto é, das elevadas custas cobradas pelos Cartórios (esta máquina

hereditária ou nepótica de fazer dinheiro), posteriormente substituídos pelas

Secretarias de Vara.

É indispensável, pois, que o Estado afiance o ingresso gratuito á Justiça, do

cidadão que não disponha de meios econômicos bastantes para arcarem com as

despesas judiciais. Sempre propugnando por uma Defensoria Pública eficaz e

eficiente, continua a pregação do Mestre Francisco Gérson Marques de Lima:5

Urge prestar-lhe assistência judiciária através de órgão estatal competente

(nos dois sentidos da palavra, jurídico e intelectual), com atribuição

específica de atuar em favor do jurisdicionado, quer no pólo ativo (autor),

quer no pólo passivo (réu). É que, sem esse Órgão (a Defensoria Pública), o

cidadão pobre não bateria às portas do Judiciário e, em conseqüência, não

poderia exercitar um dos principais direitos de cidadania.

Entrementes, paralelo à instituição da Defensoria Pública, torna-se essencial

a dispensa de pagamento de custas processuais e de outras despesas, como forma

de garantir a permanência do cidadão no processo. Relembramos, aqui, a carestia

da publicação dos editais (de citação, de praça...) e as fotocópias autenticadas. Se o

próprio Estado não arcar com sua despesa, dificilmente o autor poderá fazê-lo

(SIC).6

MARQUES DE UMA, Francisco Gérson, in FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO
PROCESSO - sob a perspectiva de eficácia dos direitos e garantias fundamentais, pgs. 1491150

6 in FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO - sob a perspectiva de eficácia dos
direitos e garantias fundamentais, pgs. 149/150
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1.2 A ordem jurídico-positiva e a realidade

No sentido da correção dessa grave distorção, é justo reconhecer que a

Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988 deu um passo

importante, prevendo, em seu artigo 134, a Defensoria Pública como instituição

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da orientação jurídica e

defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 50•, inciso LXXIV.

Todavia, apesar da Lei Complementar n°. 80, de 12/01/1 994, que propiciou a

estruturação e funcionamento das Defensorias Públicas, a eficácia e efetiva

aplicação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos, continua sendo um sonho acalentado por uma imensa leva

de brasileiros e brasileiras sequiosos da verdadeira Justiça.

Malgrado constitua preceito de ordem Constitucional, inserto entre os

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, esculpido no artigo 5 0 ., inciso LXXIV o

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem

insuficiência de recursos. Tal assistência está catalogada entre as 'FUNÇÕES

ESSENCIAIS À JUSTIÇA', contemplada que foi no artigo 134 e respectivo parágrafo

único, que instituiu a tão decantada Defensoria Pública, que, apesar de já passados

15 (quinze) anos da promulgação da 'Constituição Cidadã', ainda não se consolidou.

A organização da Defensoria Pública nos Estados, a partir das normas gerais

prescritas na Lei Complementar n o . 80194, tem ocorrido - assim se nos afigura,

somente para cumprir formalidades, possuindo como gênese comum a falta de

compromisso com a efetividade, pouco ou nada se fazendo para que possa cumprir

com a sua finalidade precípua.

A Constituição do Estado do Ceará, promulgada em 1989, até que externou a

preocupação em tornar efetiva a garantia fundamental de assistência jurídica integral

e gratuita aos necessitados. Infere-se mesmo a presença desse sentimento

constituinte nos seguintes dispositivos, dentre outros:
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Art. 146. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função

jurisdiciona!, incumbida da prestação gratuita de assistência judicial e

extrajudicial aos necessitados, compreendendo a orientação e patrocínio

dos seus direitos e interesses à tutela jurídica em todos os graus e

instâncias- (SIC)

Art. 148. São funções institucionais da Defensoria Pública:

/ - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes, em conflito

de interesses;

II— promover ação penal privada e a ação subsidiária pública;

III - promover ação civil;

IV - promover defesa em ação penal;

V - promover defesa em ação civil e reconvir;

VI— atuar como curador especial, previsto em lei;

VI!- atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando a

assegurar à pessoa, sob qualquer circunstância, o exercício dos direitos e

garantias individuais;

VII!- assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo,

e aos acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os recursos e

meios a ela inerentes;

§ 1°. A defesa do menor caberá, especialmente, nas hipóteses previstas no

artigo 227, §30., da Constituição Federal.

§20. A Defensoria Pública, na forma da lei, poderá ser encarregada,

também, de prestar assistência judiciária, que for devida ao servidor público.

Art. 149. Será criado junto à Defensoria Geral Pública o Centro de

Orientação Jurídica e Encaminhamento da Mulher, com o objetivo de

proporcionar à mulher, orientação e acompanhamento jurídicos adequados,

na media em que estará voltado para os seus problemas específicos.

Ressalte-se, outrossim, que a Carta Política do Estado do Ceará, logo no

Título 1 - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS, mais precisamente no §3° do artigo
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40, preceituou:

Promover-se-á a descentralização física dos órgãos judiciários, sempre no

propósito de estimular integração com as respectivas comunidades, para

maior comodidade e presteza no atendimento ao jurisdícionado, com o

estabelecimento de:

/ - tribunais de alçada em maiores núcleos populacionais;

li - varas cíveis e criminais, distribuídas por distritos, bairros e aglomerados

urbanos, sempre em contexto de áreas residenciais;

III - implantação de juizados de pequenas causas em aglomerados urbanos

mais populosos;

IV - vara especializada, de entrância especial, em cada micro região,

localizada em uma das comarcas que a integram, com jurisdição em todos

os seus Municípios, com competência exclusiva para questões fundiárias;

V - juizado de paz, com atribuições específicas para conciliar ou dirimir

conflitos.

A boa intenção, revelada pelos deputados estaduais constituintes,

lamentavelmente, não encontrou ressonância e boa receptividade na seara do Poder

Executivo cearense que, até hoje, muito pouco tem feito visando a sua realização

prática.

Pelo nosso compromisso inquebrantável com a verdade, é preciso reconhecer

que o não oferecimento de recursos humanos e materiais às Defensorias Públicas, o

que as impede de desempenhar a contento suas atividades, constitui mazela comum

a quase todos os Estados da Federação.

Como explicar essa postura omissa dos nossos governantes, diante de tão

relevante questão?

Fomos encontrar resposta formidável e, mais que isso, sugestões para

alavancar as mudanças necessárias, num atualíssimo artigo do emérito Professor
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José de Albuquerque Rocha 7 que, versando magistralmente e com inigualável

propriedade sobre o tema enfocado, assim asseverou:

as dificuldades de funcionamento da Defensoria Pública são decorrência

da política do governo que, sistematicamente, nega recursos para o perfeito

funcionamento da Instituição. Afirmaríamos que se trata de um mal

desejado pelas elites político-econômicas por temerem cada vez mais uma

atuação eficiente e eficaz da Defensoria, o que teria imensa importância na

luta do povo para ampliar seus espaços políticos e sociais. Não é por acaso

que a carência de meios materiais das Defensorias ocorre tanto na ordem

estadual como na federal, a demonstrar que se trata de uma ação

sistemática das elites para frustrar expectativas do povo a respeito da

proteção de seus direitos.

Vimos que as barreiras que obstam a Defensoria Pública de cumprir suas

elevadas funções são de natureza política. Ou seja, falta vontade política do governo

para solucionar o problema. Por que isso acontece? Justamente, por uma questão

de decisão política, isto é, o governo adotou a opção política de privilegiar o sistema

econômico, que hoje é globalizado, em detrimento dos interesses da sociedade,

sobretudo dos pobres, por entender, contra todas as evidências históricas, que a

expansão e o desenvolvimento das grandes empresas capitalistas estrangeiras vão

resolver o problema da miséria no Brasil. Qual a alternativa para esse impasse?

Ora, sabemos que há uma relação de forças entre os sistemas político e

econômico, de um lado, e a sociedade. Logo, a falta de vontade política do governo

em relação aos problemas da sociedade, corresponde, do outro lado dessa relação

de forças, à falta de poder político do povo para determinar a decisão da autoridade.

É preciso, pois, articular o povo através de suas inúmeras formas de organizações

para inclinar essa relação de forças em seu favor.

Vale dizer, só a mobilização das forças populares tem condições de fazer

Prof. Or. JOSÉ DE ALBUQUERQUE ROCHA, in DEFENSORA PUBLICA COMO CONQUISTA DO
CDPDO - REVSTP CEARENSE NDEPENDENTE DO MSTÉRO PÚBLICO - 	 N° 03
Outubro199, pqs. 1771179).
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ouvir a voz do povo e fazer valer seu peso diante do sistema político-econômico,

determinando-o a cumprir as cláusulas constitucionais que reconhecem o direito

fundamental do povo, de acesso a uma justiça rápida, democrática e justa, o que

supõe a existência de uma Defensoria Pública à altura de cumprir sua

transcendental função social de instrumento de realização da dignidade humana dos

marginalizados sociais, que constituem a imensa maioria de nossa população.8

Inteira razão assiste ao preclaro articulista. Há mesmo que se lançar mão

de todos os instrumentos ao nosso alcance para, assim como se procedêssemos a

uma intervenção cirúrgica, corrigir a miopia política dos nossos governantes que os

impedem de enxergar, até mesmo, a origem óbvia da obrigatoriedade da prestação

de assistência judiciária aos depauperados.

Ora, quando o Estado avocou para si a função de resolver os conflitos que

sempre permearam a vida em sociedade, instituindo o método jurisdicional como o

sistema regular para a solução dos litígios, concomitantemente teve que proibir a

autodefesa ou autotutela, hoje admitida apenas em casos excepcionais.

Assim, não mais podendo valer-se dos recursos da autodefesa ou autotutela,

ao indivíduo acossado por pretensões legítimas injustamente resistidas, por

interesses contrariados ou necessitando defender-se em face de demandas

diversas, restou a via da Jurisdição, uma das formas de expressão da soberania

estatal.

Mas, como é cediço, por razões econômicas, culturais, sociais, e até mesmo

ideológicas, a possibilidade de recorrer ao método jurisdicional para dirimir conflitos

não é igual para todos.

Portanto, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que

comprovarem insuficiência de recursos, passou a constituir-se dever inafastável,

impostergável e indelegável do Poder Público, desde quando a resolução dos

conflitos sociais tornou-se monopólio estatal.

Prof. Dr. JOSÉ DE ALBUQUERQUE ROCHA, in DEFENSORÍA PÚBLiCA COMO CONQUISTA
DO CIDADÃO - REVISTA CEARENSE INDEPENDENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 1 N°
03 Outubro/99, pgs. 1771179)_
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Quando a Defensoria Pública exercer o direito de ação por aquele que é

considerado mais fraco, estará, a rigor, apenas garantindo-lhe o direito de acesso ao

método jurisdicional, único sistema legítimo de solução dos litígios.

1.3 O princípio do direito de ação e a assistência jurídica gratuita

Do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do direito

de ação decorre a atribuição de assistência jurídica gratuita e integral aos

necessitados (artigo 5 0 ., inciso n. LXXIV, da Constituição Federal). Isto também

porque o artigo 51 ., inciso XXXV, da vigente Constituição da República, preconizou-

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Como se depreende, o destinatário principal do preceito constitucional supra

mencionado é o legislador. Contudo, tal comando atinge a todos indistintamente.

Vale dizer, não pode o legislador, e ninguém mais, impedir que o jurisdicionado vá a

juízo deduzir pretensão.

Significa também que todos devem ter acesso à justiça para postular tutela

jurisdicional preventiva ou reparatória relativamente a um direito. E mais: estão aqui

contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e coletivos.

A garantia constitucional da assistência jurídica integral, é certo, não induz

necessariamente que o processo deva ser 100% (cem por cento) gratuito.

Entretanto, se as taxas e emolumentos forem excessivos, de modo a criar obstáculo

ao acesso à Justiça, tem-se entendido serem tais encargos inconstitucionais, eis que

logram malferir o princípio do direito de ação.

Acerca do princípio constitucional do direito de ação, diz-se ainda que,

mesmo quando as partes constituírem convenção de arbitragem (Lei 9.307196), tal

postulado restará incólume. Isto porque somente os direitos disponíveis podem ser

objeto de arbitragem, razão porque as partes, quando a acolhem, estão abrindo mão

da faculdade de fazerem uso da jurisdição estatal, optando pela sentença arbitral.

Terão, portanto, sua lide decidida pelo árbitro, não lhes sendo negada a aplicação
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da atividade jurisdicional.

14 Da assistência judiciária à assistência jurídica integral

É imperioso ressaltar aqui que, avançando em relação à assistência judiciária

prevista na Constituição anterior, a atual 'hipótese de incidência' relativa a

assistência aos hipossuficientes possui conceito jurídico mais abrangente,

contemplando inclusive a consultaria e atividade jurídica extrajudicial em geral.

Consoante prevista na garantia constitucional retro mencionada, o Estado deve

promover a assistência aos necessitados no que disser respeito a aspectos legais,

prestando informações sobre comportamentos a serem seguidos diante de

problemas jurídicos, e, ainda, propondo ações e defendendo o necessitado nas

ações em face dele propostas.

E convenhamos: essa espécie de prorrogação da assistência gratuita aos

necessitados constituía antiga reivindicação, cujo atendimento se impunha diante

da flagrante insuficiência, para a plena eficácia do comando constitucional do acesso

à justiça, da concessão somente de assistência judiciária. Em verdade, facilitar-se o

acesso do pobre à justiça, significa mais do que romper a barreira das custas.

Consultaria e assistências extra e pré-processual são também atividades intrínsecas

para se obter efetividade da garantia constitucional do acesso à justiça.

A nossa vigente ordem jurídico-positiva (Constituição Federal de 05.10.1988,

Lei Complementar n o . 80, de 12.01.1994, que trata das linhas gerais de organização

da Defensoria Pública; e até mesmo a vetusta Lei da Assistência Judiciária - Lei n°.

1.060, de 05.02.1950), apresenta-se agora apta a oferecer supedâneo e

instrumental à garantia de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados.

Por sua vez, e no mesmo sentido, os legisladores infraconstitucionais, e

também, os processualistas modernos, têm posto em destaque uma série de

princípios e garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, constituem o

traçado do caminho que conduz as partes à ordem jurídica justa.
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Cumpre-nos destacar, aqui, a acepção e o alcance do acesso à ordem

jurídica justa, utilizando-se expressão muito feliz da doutrina brasileira recente.

Como se depreende, o acesso à justiça é a idéia central a que converge toda a

oferta constitucional e legal dos já citados princípios e garantias.

Para levar a efeito concreto o 'acesso à ordem jurídica justa', deveria

oferecer-se a mais ampla admissão de pessoas e causas ao processo

(universalidade da jurisdição), depois, se garantir a todas elas a observância das

regras que consubstanciam o 'due process of law' (devido processo legal).

Todo o instrumental dirigido à assistência jurídica integral e gratuita destina-se

a propiciar condições viáveis para que todos possam participar intensamente da

formação do convencimento do juiz que irá julgar a causa (princípio do contraditório),

podendo exigir dele a efetividade de uma participação em diálogo, objetivando

preparar uma solução que seja justa, seja capaz de eliminar todo resíduo de

insatisfação.

Dito isto, estamos indo além dos limites razoáveis deste modestíssimo

trabalho, eis que já adentrando na dinâmica dos princípios e garantias do processo,

na sua interação teleológica apontada para a pacificação com justiça.

Também se nos afigurou inexeqüível, pelo menos no momento, uma análise

dos reflexos da denominada jurisdicionalidade reprimida' na vida em sociedade.

Entretanto, como se verá na parte final deste trabalho, ousamos afirmar que o

Ministério Público está se consolidando também como instituição que supre, substitui

ou propicia o acesso à Justiça Organizada.

Ao destacar mais esta função institucional do Parquet, move-nos o propósito

de, mesmo que através de perfunctória abordagem, despertar o interesse daqueles

que militam nas lides forenses para relevantes aspectos da assistência judiciária

gratuita aos necessitados, garantia essa que, malgrado prometida, em sede

Constitucional, entre os direitos individuais (CF, art. 50 , L)(XIV), e tratada como

função essencial à Justiça (art. 134), vem sendo executada com alarmante

deficiência pelas Defensorias Públicas.

A verdade, nua e crua, é que ainda não se efetivou, nem mesmo, a
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assistência judiciária, quanto mais a assistência jurídica integral e gratuita. Invade-

nos a todos a constatação, pública, notória e incontrastável, de que os pobres ainda

têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de dinheiro para contratar advogados.

O decantado patrocínio gratuito tem-se revelado, apenas, um simulacro de

assistência. Os Poderes Públicos, pelo menos até agora, não conseguiram

estruturar um serviço de assistência judiciária aos necessitados que atenda à
fé 

enorme demanda, com qualidade e precisão suficientes para assegurar-lhes

igualdade de condições no Processo. Aí é que se tem manifestado a dramática

questão da desigualdade da Justiça, consistente precisamente na desigualdade de

condições materiais entre litigantes.

Esse desequilíbrio causa profunda injustiça àqueles que, defrontando-se com

adversários política e economicamente poderosos, ficam na impossibilidade de

exercer seu direito de ação e de defesa assegurado na Carta Magna Constituição da

República.



CAPITULO II

O PRINCIPIO DA IGUALDADE PROCESSUAL E A

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

2.1 Belas proclamações abstratas

Ao nosso sentir, o meio mais eficaz de se realizar o princípio da equalização

das condições dos desiguais perante a Justiça seria através da assistência jurídica

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, porém, se

realizada de modo efetivo, e não apenas formalmente, por meio de simples

proclamações abstratas.

Virtual ou potencialmente, a igualdade de todos perante a Justiça está

assegurada pela Constituição, na forma do que restou preceituado em seu artigo 5 0 .,

inciso XXXV, que garantiria acessibilidade a ela (a lei não excluirá da apreciação do

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito).

Mas, na concretude da vida real, essa igualdade não existe. Como bem

assinalou o insigne turista italiano Mauro Cappelletti 9 está bem claro hoje que tratar

'como iqual' a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, não é

outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e de injustiça.

Como já foi dito, os pobres têm acesso muito precário à Justiça. Carecem de

recursos para contratar bons advogados, O 'patrocínio gratuito' tem se revelado

de alarmante deficiência. A Constituição Federal até que adotou, a esse propósito,

providência que parecia ser decisiva para conferir eficácia ao dispositivo esculpido

no artigo 50 ., inciso LXXIV, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica

- CAPPELLE1T(, Mauro, in Proceso, (deo(ogia, Socieda Buenos Aires, Edíciones Jurídicas Europa-

América, 1974, p. 67
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integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Referimo-nos à

institucionalização das Defensorias Públicas, a quem incumbiria a orientação jurídica

e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5 1, LX)(IV,

consoante dicção do artigo 134 da Magna Carta.

Munidos dos referidos preceitos constitucionais, ficamos todos esperançosos

de que, finalmente, ficaria revogada, no Brasil, a persistente e incômoda frase de

Ovídio: cura pauperibus clausa est (equivalente a o tribunal está fechado para os

pobres, cf. Amores, Liv, III, VIII, 55, citado por Cappelletti, in Proceso, Ideologia,

Sociedade:, 155).

Hoje, quase quinze (15) anos depois da lavra de tão belas proclamações,

tem-se como frustradas as expectativas que geraram e, nas Defensorias Públicas

federais e estaduais, mais uma instituição falha!

Compete a todos os operadores jurídicos abrirmos os tribunais aos pobres! É

uma missão tão extraordinariamente grande que, por si, será uma revolução, mas,

também, se não cumprida convenientemente, será uma fisgada permanente na

honra de todos os que, militando nesse campo e sendo detentor de uma parcela de

poder estatal, nada fizeram para consolidá-la.

Sem nenhum esforço depreende-se que a realização da igualdade perante a

Justiça exige a busca da equalização de condições dos desiguais, implicando em

conduzir o juiz a dois imperativos, como preleciona Ingber: 10

de um lado, cumpre-lhe reconhecer a existência de categorias cada vez

mais numerosas e diversificadas, que substituem a idéia de homem,

entidade abstrata, pela noção mais precisa de indivíduo caracterizada pelo

grupo em que se insere de fato; de outro lado ,, deve ele apreciar os critérios

de relevância que foram adotados pelo legislador-

Perceba-se: é justamente essa doutrina que orienta o princípio da igualdade

JNGBER, in"L'ÉgaI]té' Volume J, p 34, apud SILVA, José Afonso da, op cit.
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da justiça na imposição de pena para o mesmo delito. Realmente, seria injusto fosse

aplicada a mesma reprimenda, sempre em atendimento a uma igualdade abstrata.

Malferida restaria a verdadeira eqüidade em aplicando-se matematicamente a

mesma sanção para o mesmo crime, que, via de regra, é perpetrado em

circunstâncias diferentes por indivíduos de condições distintas.

Para que tal abstração não ocorra, é que, além das circunstâncias atenuantes

ou agravantes, se impôs, através de preceito de ordem constitucional, a regra da

individualização da pena (cf. art. 50 ., inciso XLVI). Todavia, mesmo com a inserção

de algumas regras de justiça penal, constitui certeza absoluta o fato de que as

profundas diferenças de condições materiais não se equalizaram. A mui difundida

idéia de que cadeia só foi feita para pobre se estabelece entre nós e, infelizmente,

restará ratificada nas estatísticas e nos estudos sociológicos porventura elaborados

em qualquer cárcere deste País.

2.2 A igualdade real

Hodiernamente, vislumbra-se na assistência jurídica integral e gratuita aos

que comprovarem insuficiência de recursos; meio eficaz de realizar o princípio da

equalização das condições dos desiguais perante a Justiça. Contudo, mesmo a

absoluta igualdade jurídica não pode eliminar a desigualdade econômica; por isso,

do primitivo conceito de igualdade formal e negativa (a lei não deve estabelecer

qualquer diferença entre os indivíduos), clamou-se pela passagem à igualdade

substancial. E hoje, na conceituação positiva da isonomia (iguais oportunidades para

todos, a serem propiciadas pelo Estado), realça-se o conceito realista, que defende

a igualdade proporcional, a qual significa, em grosseira síntese, tratamento igual aos

substancialmente iguais.

Assim, a aparente quebra do princípio da isonomia, dentro e fora do processo,

obedece exatamente ao princípio da igualdade real e proporcional, que impõe

tratamento desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as diferenças, se

atinja a igualdade substancial.
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Se na teoria supra exposta tudo parece muito simples e fácil, na prática, a

tarefa de equilibrar processualmente os litigantes que não se encontram em

igualdade de condições, apresenta-se melindrosa e delicada. Entre outras coisas,

porque o que se fizer em prol da igualdade e do interesse público, nunca deve

superar o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio.

Pacífico, uníssono, mesmo, é o sentimento de que constitui dever indeLegável

e impostergável do Estado-Juiz assegurar tratamento verdadeiramente igualitário às

partes litigantes, propiciando-lhes as mesmas oportunidades de fazer valer em juízo

as suas razões.

2.3 A busca de efetividade do processo

Como já referimos, impõe-se com urgência eliminar as dificuldades

econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de baterem às portas do

Judiciário na busca de seus direitos, ou que dificultem o oferecimento de defesa

adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 50,

inciso L)(XIV) há de ser cumprida de tal modo, seja quanto ao juízo civil como no

criminal, de forma que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo

juiz, por carência de recursos financeiros. Mesmo para os que dispõem de recursos,

a justiça não deve ser tão cara, e o seu custo deve deixar de guardar proporção com

os benefícios pretendidos.

Não se pode deixar de notar, e até de saudar, o sopro de ventos benfazejos',

que vieram no sentido de eliminar o óbice jurídico representado pelo impedimento de

litigar para a defesa de interesses supra-individuais (difusos e coletivos); a regra

individualista segundo a qual cada jurisdicionado só pode litigar para a defesa de

seus próprios direitos (CPC, art. 61), foi sensivelmente mitigada pela Lei da Ação

Civil Pública (lei n. 7.347, de 24.07.1985), que permite ao Ministério Público e às

associações pleitear judicialmente em prol de interesses coletivos ou difusos, assim

como pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078190), e ainda, v.g., pela

garantia constitucional do mandado de segurança coletivo, que autoriza partidos
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políticos e entidades associativas a defender os direitos homogêneos de toda uma

categoria, mediante uma só iniciativa em juízo (art. 50, incisos XXI e LXX).

Para a plena consecução da missão social do processo, que é o de eliminar

conflitos e fazer justiça, também se faz necessário que, na tramitação e desenrolar

dos procedimentos, a ordem legal de seus atos seja observada (due process oflaw),

que as partes tenham oportunidade de participar em diálogo com o juiz

(contraditório), e que o magistrado seja adequadamente participativo na busca de

elementos para sua própria instrução.

Vale dizer: o juiz não deve ser mero espectador dos atos processuais das

partes, mas um protagonista ativo de todo o drama processual. Assim agindo, deve

o magistrado pautar-se pelo critério de justiça, seja ao apreciar a prova, ou ao

enquadrar os fatos em normas e categorias jurídicas, seja ainda ao interpretar os

textos de direito positivado. Por motivos óbvios, não deve exigir uma prova tão

precisa e exaustiva dos fatos que torne impossível a demonstração destes e impeça

o exercício do direito material pela parte. Entre duas interpretações aceitáveis, deve

pender por aquela que conduza a um resultado mais justo, ainda que aparentemente

a vontade do legislador seja em sentido contrário. Isso porque, nem sempre a

'mens legis' corresponde a 'mens legislatoris'. Deve, ainda, o juiz 'pensar duas

vezes antes de fazer uma injustiça' e só mesmo diante de um diploma legal,

absolutamente sem possibilidade de interpretação em prol da justiça, é que deve

conformar-se.

Ainda no diapasão da efetividade processual, como instrumental

imprescindível para se fazer justiça e, especificamente visando conferir utilidade às

decisões, tem-se que todo processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e

precisamente aquilo que ele tem o direito de obter. Esta feliz síntese, extraída de

nobre linhagem doutrinária, constitui verdadeiro slogan dos movimentos

processualistas de vanguarda, advertindo contra tomadas de posição que tornem

acanhadas ou mesmo inúteis às medidas judiciais, deixando resíduos de injustiça...

Ensina a experiência já vivenciada por operadores jurídicos de nomeada, que

o uso adequado de medidas cautelares constitui poderoso instrumental capaz de

assegurar os bons resultados das decisões e medidas definitivas correspondentes. À
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guisa de exemplificação, a prisão do devedor de alimentos, a do depositário infiel, a

aplicação de multas diárias para os casos de descumprimento de obrigações de

fazer ou não-fazer, têm concorrido para que o processo cumpra com rapidez e

integralmente as suas funções.

2.4 O poder de agir e de defender-se em juízo

O artigo 51 ., inciso XXXV, da Constituição Federal, consagra o direito de

invocar a atividade jurisdicional como direito público subjetivo. Não se assegura aí,

apenas, o direito de agir, o direito de ação. Invocar a jurisdição para a tutela de

direito é também direito daquele que é demandado, ou seja, contra quem se propõe

uma ação.

Garante-se a plenitude da defesa, nos exatos termos do que restou

assegurado no inciso LV do dispositivo constitucional supra citado: aos litigantes, em

processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Enrico Tulio Liebman ., "com inegável propriedade, asseverou-0

  poder de agir em juízo e o de defender-se de qualquer pretensão de
outrem representam a garantia fundamental da pessoa para a defesa de

seus direitos e competem a todos indistintamente, pessoa física e jurídica,

italianos(ou brasileiros, no nosso caso) e estrangeiros, como atributo

imediato da personalidade, e pertencem por isso à categoria dos

denominados direitos cívicos.

L(EBMAt4, Enrico Tuffío, in Manua(e di diritto processuale civife, 4. ed., Milão, Giuffrè



CAPÍTULO tu

JURISDICIONALIDADE REPRIMIDA E MINISTÉRIO PÚBLICO

3.1 O serviço especial de defesa comunitária - DECOM

Através do Serviço Especial de Defesa Comunitária - DECOM, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ estende sua 'rede de proteção social', suprindo

também, de modo integral ou subsidiário, a lacuna de Defensoria Pública que, a

rigor, simplesmente inexiste em cerca de 98% dos nossos Municípios.

Assim, elegemos como uma das nossas principais funções o atendimento aos

necessitados: diariamente, em quase 150 (cento e cinqüenta) comunidades carentes

espalhadas pelo interior do Estado, há sempre um Promotor de Justiça disposto para

atender a quem o procura, em decorrência de conflitos sócio-jurídicos. São questões

criminais, de família, de crianças e adolescentes, pensões alimentícias, paternidade

não reconhecida, de assistência judiciária, enfim. Às vezes faz-se necessário tomar

uma providência administrativa, noutra exige-se a propositura de uma medida

jurisdicional, com significativa incidência, pessoas humildes buscam apenas uma

orientação e revelam intenso contentamento pelo simples fato de serem recebidas!

Nesse mister, avulta em importância a tutela da mulher-mãe desamparada, a

proteção do consumidor, a defesa do meio ambiente, do adolescente, do órfão, do

agricultor espoliado, das pessoas portadoras de necessidades especiais, das vítimas

da violência urbana e doméstica, enfim, do hipossuficiente em geral.

Aliás, nosso público-alvo está muito bem retratado nos personagens

genialmente criados por João Cabral de Meio Neto, Ariano Suassuna e Graciliano

Ramos: atendemos os 'severinos' (Morte e Vida Severina); os 'Joãos-Grilos' e

'Chicós' (Auto da Compadecida); e os 'Fabianos' e 'Sinhás Vitórias' (Vidas Secas).

Constitui uma das missões mais expressivas e gratificantes desempenhadas
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pelo Promotor de Justiça! Sobretudo porque, através de suas ações e na qualidade

de agente político do Estado, permite-lhe proporcionar às 'vidas severinas um

pouco mais de dignidade humana...

Foi neste sentido que, em mui celebrado escrito conjunto, num capítulo

dedicado ao Ministério Público, os renomados juristas Ada Peilegrini Grinover,

Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco 12 assinalaram:

É que o Estado social de direito se caracteriza fundamentalmente pela

proteção ao fraco (fraqueza que vem de diversas circunstâncias, como a

idade, estado intelectual, inexperiência, pobreza, impossibilidade de agir ou

compreender) e aos direitos e situações de abrangência comunitária e

portanto transindividual, de difícil preservação por iniciativa dos particulares.

O Estado contemporâneo assume por missão garantir ao homem, como

categoria universal e eterna, a preservação de sua condição humana,

mediante o acesso aos bens necessários a uma existência digna - e um

dos organismos de que dispõe para realizar essa função é o Ministério

Público, tradicionalmente apontado como instituição de proteção aos fracos

e que hoje desponta como agente estatal predisposto à tutela de bens e

interesses coletivos ou difusos.

Tendo, a atual Constituição, instituído formalmente as Defensorias Públicas,

destinando-lhes o destacado papel de oferecer orientação jurídica e realizar a

defesa dos necessitados, em todas as instâncias, pensou-se, num primeiro

momento, que isso implicaria em retração na demanda de atendimento ao público

prestada pelos Promotores de Justiça. Ledo engano. Tal função, ao revés, tomou

maiores dimensões e até se fortaleceu. A uma, porque as Defensorias Públicas

ainda não ocuparam o espaço que lhes foi reservado, a duas, porque, ao tempo em

que pareceu retirar do Ministério Público a prestação de assistência judiciária aos

necessitados, a Magna Carta incumbiu a esta mesma Instituição zelar pelo efetivo

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos

12 
Grínover, Ada Pe((egrini e oulros, in Teoria Geraldo Processo. Ma(tieiros, 1992, n° 122, p. 178.
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assegurados na Constituição, bem como promover as medidas necessárias à sua

garantia (CF/88, artigo 129, inciso II).

Infere-se daí que se lhe preservou o importante munus de atendimento às

pessoas em geral, não só em matérias que já eram contempladas entre suas

atribuições institucionais (v.g., o recebimento de notitiae criminis ou a coleta de

dados para a propositura de ações civis públicas de sua legitimação, como em

matéria ambiental ou de defesa do consumidor), mas também, no amplo espectro

relativo à defesa dos direitos individuais e coletivos indisponíveis, assegurados na

Constituição da República.

Adrede, consultamos, pesquisamos, e é com singular satisfação que

constatamos a re!evantíssima assistência judiciária aos necessitados, prestada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO disseminada por todos os cantos deste País, suprindo, com

galhardia, as deficiências ou, em muitos casos, a inexistência pura e simples, da

Defensoria Pública

À guisa de ilustração: o exemplar e sempre altaneiro MINISTÉRIO PÚBLICO

Paulista, através do Ato (N) n° 168198, de 21 de dezembro de 1998, houve por bem

editar o 'Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São

Paulo', e nele fez inserir um Capítulo inteiramente dedicado à sublime atribuição,

intitulado 'DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS' Isso, como se vê, quando já havia decorrido

mais de dez (10) anos de vigência da Constituição Federal, que conferiu

expressamente às Defensorias Públicas o papel precípuo de dar orientação jurídica

e efetuar a defesa dos necessitados, em todos os graus (cf. artigos 5 0, inciso LXXIV,
e 134).

Significa constatação tácita de que, mesmo no Estado mais rico deste País,

no qual, pressupõe-se, são carreados recursos, materiais e humanos, suficientes ao

satisfatório funcionamento da bem estruturada Defensoria Pública Geral Paulista,

ainda assim, não se prescinde da atuação do Ministério Público nesse campo de

ação.

O que se dizer, então, do Estado do Ceará, um dos mais pobres da

Federação e ainda desprovido de vontade política para propiciar um mínimo de
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3.2 O atendimento ao público nas Promotorias de Justiça

Fundadas razões justificam a atual valorização da função de atendimento ao

público em geral, prestada pelo Ministério Público. Com a consolidação dos

mandamentos insertos na Constituição de 1988, o que tem ocorrido paulatinamente,

pode-se assegurar que a demanda pelo órgão ministerial ampliou-se

significativamente, tendo em vista a função institucional a ele cometida de zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos

direitos assegurados na magna Carta, bem como o dever de promover as medidas

necessárias à sua garantia (artigo 129, inciso II).

Pertencendo a uma instituição essencialmente democrática, os órgãos do

Ministério Público, no atendimento indiscriminado a todos os que os procuram, não

só os servem como deles se servem para desempenhar suas demais funções. No

contato com o público, colhem subsídios importantes para zelar pela observância da

Constituição e das leis, promovendo-lhes a execução, propondo a ação penal ou a

ação civil pública, sempre na defesa dos interesses indisponíveis do indivíduo ou da

sociedade. Com isso, os quase sempre anônimos promotores de justiça angariam

respeitabilidade e permitem que sua instituição, o Ministério Público, se torne,

efetivamente, um benfeitor da comunidade.

Esta vocação inquebrantável requer, como conditio sine qua non ao seu

pleno desenvolvimento, um verdadeiro Estado Democrático de Direito. Somente

mesmo a um Estado plenamente democrático poderia interessar um Ministério

Público bem estruturado, forte e independente, dotado de homens e mulheres

qualificados, dispostos a, no momento que for oportuno, desfechar, contra quem

quer que seja, toda a força e poderes que a Constituição e a Lei depositaram nas

mãos da Justiça Pública.
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Na atual conjuntura nacional, nada mais lógico que seja o representante do



34

Ministério Público acessível ao máximo no atendimento ao público, o grande

destinatário de seus próprios serviços -

Cuida-se de dever funcional, não de mera liberalidade. Todavia, ser função

institucional do Ministério Público não quer dizer, evidentemente, ser-lhe função

exclusiva: significa, apenas, ser atividade afeta à instituição. Vale dizer, ressalvada

aquela função a que a própria Constituição, por determinação expressa, conferiu

atribuição privativa ao Ministério Público (artigo 129, inciso / = promover,

privativamente, a ação penal pública, na forma da lei), no mais suas funções não são

exclusivas.

Estendendo essa linha de raciocínio para o atendimento ao público,

lembremos, à guisa de exemplo, que o prefeito ou o deputado, ao atenderem o

povo, estão exercendo também funções próprias de cada um deles, pois o mister

executivo do prefeito e o legislativo do deputado não significam que somente lhes

sejam institucionais as funções típicas (para o primeiro, administrar; para o segundo,

participar do processo legislativo). Estas últimas são características de suas funções,

mas não são as únicas que a lei comete institucionalmente a cada qual deles (v.g.,

os tribunais legislam, quando redigem seu regimento interno; o Senado exerce

jurisdição, nos crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, etc.).

Por outro lado, mas pelas mesmas razões, não se pode concluir que as

funções legalmente conferidas a uma instituição, porque não privativas ou

exclusivas, não lhe sejam institucionais.

Em síntese: os labores concernentes a atendimento ao público, lato sensu,

são 'ossos do ofício' de qualquer agente da autoridade pública, mas, no tocante ao

órgão do Ministério Público constitui função naturalmente institucional.

Consoante demonstrado, impõe-se à instituição Ministério Público a prestação

de assistência judiciária aos necessitados e o atendimento aos interessados que o

procurem, principalmente, onde não haja órgãos próprios (Leia-se: Defensor

Público).

Assim é que, nas pequenas comunas, nos rincões mais longínquos, tem-se a

figura do promotor, que é procurado para um conselho na desavença familiar, para
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uma admoestação ao adolescente recalcitrante, para a composição de pequenos

conflitos fundiários, para uma providência de jurisdição voluntária ou contenciosa,

para uma reclamação pela observância de direitos assegurados constitucionalmente.

Na pessoa do representante do Ministério Público reúnem-se atributos

próprios do 'pater famílias' das sociedades mais primitivas. Nessa distinguida

personalidade reside uma das instituições pelas quais o Estado moderno procura

atingir seus fins.

Como já foi dito em ocasiões pretéritas, para o homem simplório, mormente o

campesino, avistar-se com o órgão do Ministério Público significa ter acesso à

autoridade. Em princípio, todos os agentes públicos, incumbidos definitiva ou

transitoriamente do exercício de alguma função estatal, gozando de uma parcela do

poder público para seu exercício, têm o dever de receber, dentro de suas

atribuições, as petições ou representações, as reclamações ou as pretensões que

lhes forem dirigidas.

Não é uma tarefa fácil não. Diante de nós, promotores de justiça,

especialmente os que servimos no semi-árido nordestino, surge, muitas vezes, um

trabalhador da roça, pobre desgraçado, miserável em todas as acepções da palavra,

e passa a desfilar lamentações, a contar 'causos' de difícil conexidade e nenhuma

objetividade; ou então é a mulher desesperada, esfarrapada, descabelada,

abandonada pelo concubino, trazendo no 'rabo da saia' um bocado de crianças mal

cuidadas, que ficam a traquinar e a mexer em tudo na sala da Promotoria, a também

nos confidenciar os seus muitos problemas, interrompendo o relato com

intermitentes admoestações aos meninos traquinas.

Vem bem a tempo a pertinente observação do eminente Promotor de Justiça

de São Paulo, Dr. Hugo Nigro Mazzilli. 13 versando sobre o mesmo tema: - ... Pois

esse é o homem brasileiro, o homem de quem cuidam a Constituição e as leis, em

favor de quem ou contra quem são as leis feitas ou aplicadas...

Via de regra, nossos 'clientes' precisam contar longas histórias para

13 MA22L1-1, Hugo Nigro, n Manual do Promotor de Justiça, Ed. Saraiva, 2. ed., 1991, p. 242



36

comunicar pequeninas reclamações, exigindo do Promotor mais experiente pronta

intervenção a bem da disciplinada agenda Com freqüência dão conta de

insignificantes ocorrências que, se enfocadas do ponto de vista do Direito Penal,

estariam excluídas da apreciação jurídica, eis que, além da atipicidade de algumas,

outras seriam apanhadas pelo princípio da insignificância ou bagatela, no mais das

vezes, porém, noticiam casos de extrema gravidade, com a verossimilhança de

sérias violações a direitos fundamentais do cidadão ou da coletividade, a exigir do

promotor público a tomada de imediatas providências e pronta intervenção.

Nossa experiência no atendimento ao público, acumulada ao longo de

07(sete) anos de militância ininterrupta no Serviço Especial de Defesa Comunitária -

DECOM, em mais de uma dúzia de Comarcas interioranas, demonstrou que, em

boa parte das reclamações registradas, a solução encontrada pelo promotor tem

sido a satisfação do interesse do nosso consulente. Noutras tantas, o simples

parecer verbal emitido exaure a pretensão do interessado.

É bem verdade que, em outras hipóteses, o promotor se vê diante de

problemas humanos insolúveis. Também, não raro percebe-se sendo, apenas, mais

um a dar sua opinião ao matuto diligente que, desconfiado, já ouviu vários pareceres

e só está querendo conferir. Aqui, nem vale indignar-se ou deitar censura, até

porque nós também fazemos coisa parecida: quantas vezes, acostumados a atender

o povo, e a notar que, freqüentemente, as histórias contêm mentiras ou meias-

verdades, nós também não desconfiamos, assumindo o órgão do Ministério Público

uma prudente atitude crítica, informando-se por mais de uma fonte, em certos casos,

antes de aceitar uma versão?

Por conduto de consultas a arquivos e pela intervenção direta em milhares de

casos, ao longo destes últimos sete (07) anos, pudemos chegar à conclusão de que

as hipóteses mais freqüentes em que os populares procuram as Promotorias de

Justiça são, na ordem decrescente de incidência, as 'questões de família'; a busca
de orientação sobre supostos direitos denegados ou ameaçados; as que envolvem

crianças e adolescentes, infratores ou não, mas sempre em situação de risco; e a

demanda crescente por assistência judiciária.

Dentre as 'questões de família' destacam-se: 1) desavenças de casais, na
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sua imensa maioria vivendo sob o pálio de uma esmaecida união estável; 2) não-

prestação de alimentos aos rebentos frutos de gravidez precoce ou de efêmeros e

furtivos encontros sexuais (nestes casos dificilmente há reconhecimento voluntário

da paternidade e, por via de conseqüência, também inexiste registro civil de

nascimento da criança); 3) interdição, sobretudo para viabilizar benefícios da Lei

Orgânica da Assistência Social; 4) conflitos entre pais (pusilânimes) e filhos

(desajustados); 5) suprimentos de idade, porque sobreveio gravidez à menina-moça

que ainda não possui idade núbil; 6) destituição ou suspensão do poder familiar

(antes do advento do novo Código Civil, denominado de 'pátrio poder)

Ainda sobre os conflitos de ordem familiar, observa-se que, na sua origem,

estão sempre presentes fatores como o alcoolismo, a violência doméstica, o

desemprego e a falta de qualificação profissional.

Já na problemática envolvendo crianças e adolescentes, nos deparamos com

casos que exigem medidas de proteção, decorrentes de situações de abandono ou

de prática de atos infracionais, além das promoções relativas à colocação em família

substituta, através dos institutos da guarda, da tutela e da adoção.

A demanda por assistência judiciária gratuita, à mingua de Defensoria Pública

e de serviço equivalente, fornecido pelas prefeituras municipais, carreia para o

Promotor de Justiça, extrapolando o raio de suas atribuições institucionais, o

atendimento relativo a questões cíveis patrimoniais, envolvendo pessoas maiores e

capazes, de direitos disponíveis, portanto, tais como: cobranças, perdas e danos,

partilhas, litígios sobre posse ou propriedade, e até, solicitações para defesa em

ações cíveis ou penais.

Também são comuns, no atendimento ao público, as reclamações contra

policiais e chefes de repartições públicas; a busca de informação sobre processos

em andamento, de morosidade crônica; as súplicas por encaminhamentos e pela

propositura de ações ou de medidas judiciais (reclamações trabalhistas, ações

acidentárias, ações cíveis ou penais, pedidos de alvará, de homologação de

acordos, de justificação, retificação ou suprimentos de registros, e outras)

Através de dito atendimento ao público, também recebe o promotor de justiça

notitia criminis, ora para requisitar o devido procedimento investigativo à Polícia
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Judiciária, ora para promover diretamente, via inquérito civil público, diligências que

visem à apuração de ilícitos civis ou penais no âmbito de sua atuação. Outras vezes

ainda, para promover a competente ação penal ou a ação civil pública.

A performance dos promotores de justiça nesse mister sofre variações, em

função de fatores diversos. Dentre eles, o de serem compelidos a 'onipresença',

quando, ao mesmo tempo, têm de participar das audiências do contencioso judiciário

comum, exarar pareceres no sempre abarrotado expediente forense, falar ao

telefone, despachar com a secretaria de vara, oficiais de justiça, serventuários de

cartórios, e ainda atender ao público em geral. Além disso, os valorosos membros do

Ministério Público, salvo raras exceções, vêem-se obrigados a, eles próprios,

digitarem ofícios, termos de acordo, expedirem notificações, etc., uma vez que não

dispõem, ainda, de pessoal de suporte destinados a tais tarefas.

3.3 O Regimento Interno' do atendimento

Dada a diversidade de situações com as quais nos deparamos diariamente

nas Promotorias de Justiça e o dever vinculante de zelar pela excelência dos

serviços prestados, mantendo a dignidade do cargo que ocupamos, cumpre-nos

observar - e seguir religiosamente, uma espécie de Regimento Interno do

Atendimento ao Público e da Prestação de Assistência Judiciária aos Necessitados

nas Promotorias de Justiça.

Porque relevante e inteiramente pertinente, trazemos à colação as

recomendações sobre o tema trazido ao tablado, editadas através do Ato(N) n°

168198-PGJ-CGMP, de 21 de dezembro de 1998, que aprovou o Manual de Atuação

Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo:

Art. 180 - Fixar, de forma compatível com a demanda, dias e horários para

atendimento ao público.

Parágrafo único - Nos casos urgentes, atender os interessados a qualquer
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momento.

Ah'. 181 - Contatar o setor de assistência judiciária da Prefeitura local, onde

houver, objetivando o estabelecimento de ação conjunta para a solução de

problemas dessa área.

Au. 182 - Realizar criteriosa triagem das pessoas a serem atendidas.

(Acrescentamos Obs.1 - Tal serviço de triagem pode ser delegado a

auxiliares da Promotoria desde que capacitados para a função e previamente

instruidos pelo Representante do Ministério Público. É de bom alvitre que as

pessoas, ao chegarem perante o Promotor para serem atendidas já tenham em

mãos os documentos necessários, e o representante do Ministério Público esteja

municiado de ficha com a síntese da reclamação, elaborada quando da triagem,

agilizando e otimizando o atendimento.)

Art. 183 - Procurar, durante o atendimento, não se envolver com o fato

narrado, adotando postura imparcial e isenta e buscando apurar sua

verdade objetiva.

Art. 184 - Ao expedir notificação, anotar, á parte, o nome das pessoas

interessadas, o assunto e horário do atendimento agendado, procurando,

sempre, cumprir o fixado.

(Acrescentamos Obs.2 - Tais anotações são indispensáveis, mesmo

porque, por várias razões [impedimentos, férias, promoções, remoções, etc], pode

ocorrer que o Promotor ou Promotora de Justiça que venha a atender os

interessados previamente notificados a comparecimento, não seja o mesmo que

expediu a notificação.)

Ah'. 185 - Anotar o número de pessoas atendidas para eventual informação

aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público.
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Art. 186 - Não atender os casos em que um dos interessados seja pessoa

do seu parentesco ou com ele tenha relacionamento a qualquer título.

Art. 187 - Na tentativa de conciliação dos interessados, não adiantar a

proposta de solução do problema antes de ouvir todos eles.

Art. 188 - Procurar, sempre que possível, obter conciliação que atenda aos

interesses das pessoas envolvidas, sem, entretanto, impor solução, ainda

que esta pareça a melhor.

Art. 189 - Redigir, em linguagem simples e compreensível, o termo de

conciliação, entregando uma via às pessoas envolvidas e arquivando o

original para o fim de controle de cumprimento do acordado e,

eventualmente, de sua execução.

Parágrafo 1 1 - Reduzido o acordo a escrito, submetê-lo à homologação

judicial ou referendá-lo com expressa remissão ao artigo 57, parágrafo

único, da Lei n° 9.099/95, e art. 585, inc. 1!, do Código de Processo Civil,

para que possa valer como título executivo extrajudicial.

Parágrafo 21 - Lembrar que o acordo deverá, para garantir a plena eficácia

do título, ter a característica de liquidez, ou seja, a obrigação ser certa

quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto.

(Acrescentamos Obs.3: é comum, especialmente nas Promotorias do interior

do Estado, a lavratura de 'termo de conduta ou pacto de boa convivência', no mais
das vezes contendo acordos inócuos, que excedem a matéria de transigência e seu

objeto. A rigor, esses termos, em casos de desavenças (comprometendo-se

vizinhos, marido e mulher a não mais hrinrm N immhnr!m

consoante se vê neste artigo 189, são juridicamente irrelevantes, de força apenas

moral. Contudo, parece que foi justamente essa força, mais psicológica que jurídica,

que a referida recomendação oficial pretendeu prestigiar, ao tempo em que cuidou

expressamente de citar o acordo extrajudicial previsto no artigo 57, caput e
respectivo parágrafo único, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.)

Art. 190 - Orientar os necessitados a pleitearem justiça gratuita quando não

for possível sua conciliação, abstendo-se de indicar qualquer advogado.



41

Parágrafo único - Prestar assistência judiciária, ajuizando, se for o caso, as

ações pertinentes, observadas as hipóteses de legitimidade do Ministério

Público, onde não houver órgão próprio e nem advogado disponível para o
patrocínio.

Acrescentamos Obs. 4: a recomendação constante do caput deste artigo
parece incompatível com a instituição das Defensorias Públicas pela Constituição de

1988. É destinada, entretanto, às inúmeras comarcas nas quais ainda não existe

nenhum Defensor Público.

Art. 191 - Ao receber denúncia de lesão a interesses difusos, coletivos ou

individuais homogêneos indisponíveis, encaminhá-la, se for o caso, ao

membro do Ministério Público com atribuições para as medidas cabíveis.

A propósito da matéria versada no Capítulo IV, do Título II, Livro III, do Ato(N)

n° 168198-PGJ-CGMp (MANUAL DE ATUAÇÃO FUNCIONAL DOS PROMOTORES

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO), convém acrescentar outras

observações, produto da nossa vivência no 'Serviço Especial de Defesa Comunitária
- DECOM'.

É recomendável que o promotor atente sempre para os tipos característicos

distintos de pessoas que costumam procurar o Ministério Público, servindo-as, ou

delas se servindo, na medida da situação de cada uma.

Diz-se isso porque alguns podem trazer apenas convites, outros consultas,

problemas individuais ou comunitários, próprios ou alheios, notícias de crimes, de

danos ambientais, até mesmo questões sobre aplicação ou interpretações de leis;

por vezes trazem sugestões, soluções e meros agradecimentos.

No que concerne a manifestações de agradecimento, cabe aqui uma

pequenina divagação. Tem ocorrido de pessoas simplórias e muito rudes,

pretendendo externar gratidão pelo atendimento efetuado, oferecerem presentes, de

insignificante valor econômico - oferendas essas proporcionais e compatíveis com a
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posse dos doadores. Haja vista a sua simplicidade imanente e por virem desprovidos

de malícia, não nos parece constituir violação de dever funcional a aceitação de tão

insignificantes presentes, até mesmo porque a recusa magoaria injustamente seus

humildes doadores.

Nossa clientela ora é feita de populares em geral, ora réus, ora presidiários,

ora incapazes, ora doentes ou deficientes, ora 'biscateiros', e ainda de pessoas mal

higienizadas ou alcoolizadas. Mas também, em razão do serviço, por exercerem

funções conexas ou que apresentam algum ponto de contato com as que são

exercidas pelo promotor, este também é procurado constantemente por advogados,

estudantes vocacionados para as carreiras jurídicas, servidores públicos,

profissionais da área de saúde, serventuários de cartório, policiais civis e militares,

assistentes sociais, autoridades locais (prefeito, delegado de polícia, vereadores)

diretores de hospitais, de creches, de entidades filantrópicas e sociais, também por

religiosos por oficiais do registro civil, por gerentes de instituições financeiras, por

agentes de proteção às crianças e adolescentes, e outros.

Uma outra regra que igualmente deve ser seguida: há que se impor disciplina

no atendimento. A ordem de chegada ou de agendamento prévio, para nortear a

seqüência de audiências, impõe-se seja observada, exceção feita às pessoas de

áreas afins que procuram o promotor em razão do serviço (por exemplo, um

delegado de polícia que pretende uma prisão preventiva, ou um conselheiro tutelar

que pretende uma orientação, em proveito do próprio serviço público). Esses e

outros nas mesmas circunstâncias devem ser atendidos com primazia, em caráter

de excepcional idade, comunicando-se aos preteridos as razões da admissão da

audiência intercalada. Também se justifica inversão de pauta quando se trate de

providência urgente, daquelas em que o 'penculum in mora' esteja evidenciado
(casos de extrema gravidade, requisições relativas à saúde pública etc.).

Fora disso, a não observância dos horários previamente agendados e

constantes das notificações, principalmente, se decorrente de atendimentos por

distinções puramente subjetivas, produz justa irritação e até prejuízos às partes.

Emblemática é a situação vivenciada nas Promotorias de Justiça do interior do

Estado, quando do atendimento das pessoas que residem na zona rural e

dependem dos 'carros de horário' para o retorno. Sem transporte alternativo e sem
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recursos para o pernoite na Cidade, muitos são os que não respondem ao pregão

para a audiência tão ansiosamente aguardada, simplesmente porque tiveram que

abandonar o saguão do Fórum para não perder a condução.

A triagem criteriosa, se bem conduzida, é método saudável para disciplinar o

atendimento, porque permite cuidar dos casos mais urgentes, com a prioridade por

eles reclamada. Por outro lado, propicia expurgar os abusos que costumam ocorrer

no atendimento, que vêm em detrimento daqueles que realmente necessitam da

tutela do Ministério Público. Referimo-nos às pessoas bem dotadas de recursos

financeiros, que poderiam contratar um advogado, mas, sequiosas de levar

vantagem em tudo, optam por procurar o promotor porque ele não cobra consulta

nem honorários, outras vão à Promotoria Pública para tratar de assuntos que,

absolutamente, nada têm a ver com as funções da instituição (v.g., cobrança de

dívidas patrimoniais, envolvendo partes também abastadas, maiores e capazes, de

direitos disponíveis, portanto).

Sem critérios racionais e equilibrados, visando sempre a otimização do

serviço prestado, fica também o promotor à mercê daqueles que chegam depois de

encerrado o expediente forense, com questões que não reclamam urgência,

desorganizando as outras atividades do representante do Ministério Público, quando

poderiam ter sido atendidas durante o horário ordinário. Há, ainda, aqueles que

procuram o promotor em sua residência, em horários de repouso, quando poderiam

fazê-lo no gabinete.

Mesmo representando, muitas vezes, sacrifício pessoal do promotor,

especialmente quando não se dispõe de estrutura de suporte, ou seja, funcionários

de apoio, tais como oficiais de promotoria ou auxiliares de diligências, ainda assim, a

experiência demonstra que não se podem fixar certas regras rígidas, sob a alegativa

de que se está disciplinando o atendimento. Dia(s) da semana consignado(s), pré-

determinação de horário e limitação do número de pessoas a serem atendidas, por

exemplo, são restrições que, embora se apresentem como necessárias na maioria

das comarcas, porquanto único meio de se conciliar a atividade com as múltiplas

atribuições da faina diária, na prática não podem ser observadas.

Dentre essas limitações porventura estabelecidas, sabe-se que é a relativa ao
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número fixo de pessoas para atender por dia que se apresenta como de observância

mais improvável. Isso porque, com relativa freqüência, depois de esgotado o limite

fixado, eis que surge, premido pelas circunstâncias, o caso mais grave e urgente de

todos, a exigir do Promotor de Justiça providências imediatas e indelegáveis.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como restou expendido no trabalho que ora se conclui, o acesso à justiça é a

idéia central a que converge toda a oferta constitucional e legal dos sempre citados

princípios e garantias. Todo o instrumental exibido na Constituição Federal de 1988

é dirigido à assistência jurídica integral e gratuita tem como fim último, propiciar às

partes litigantes as mesmas oportunidades e iguais condições de fazer valer em

juízo as suas razões.

Munidos dos referidos preceitos constitucionais, ficamos todos esperançosos

de que, finalmente, ficaria revogada, no Brasil, a persistente e incômoda frase de

Ovídio 14: cura pauperibus clausa est' (equivalente a 'O tribunal está fechado para

os pobres').

Entretanto, apenas restou patenteada e reforçada a tese do insigne jus

filósofo Oscar D'Alva E Souza Filho 15, quando afirma: o Direito como expressão

ideológica da Sociedade e de seus estratos. Explicitando melhor: ao se constatar,

quinze anos depois de promulgada a 'Lex Legum', que as normas

infraconstitucionais não lograram conferir eficácia à garantia fundamental da

assistência jurídica integral e gratuita , não há como deixar de concordar com o

pensamento esposado pelo emérito Mestre Oscar 9Alva. Vem bem a tempo suas

assertivas, que transcrevemos mediante prévia permissão:

O Direito positivo é a expressão formal mais concreta da ideologia

dominante em uma sociedade. Representa a edição e oficialização pelo

poder político organizado (Estado) da vontade socioeconômica e política

dos grupos que efetivamente a dominam.

Quem duvida do poder de pressão dos Banqueiros, das Multinacionais,

14 Cf. Amores, Liv. 111, 55, citado por Mauro Cappelleti, in Proceso, Ideologia, Sociedad, p. 155.

15 SOUZA FILHO, Oscar d'Alva e, in Ideologia e Práxis Política do MP no Estado Democrático de
Direito. Fortaleza:. ABC, 2000: 71192
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da Grande Indústria e dos Grandes Agricultores perante o Congresso

Nacional. Será que a vontade dessas minorias vale menos do que a

vontade popular, manifestada em anseios angustiantes dos trabalhadores

do ABC paulista, dos camponeses do Nordeste, e dos milhares de

trabalhadores sem terra?

O direito engendrado no Congresso, representa efetivamente uma Ratio

produtora de ordem e de paz sociais ou a 'Voluntas' dos poderosos?

Na questão específica do Acesso à Justiça, a 'expressão ideológica da

Sociedade' , a que alude o ilustradíssimo Professor Oscar 9. Alva 16 manifesta-se

claramente, eis que as dificuldades de funcionamento da Defensoria Pública são

decorrência da política do governo que, sistematicamente, nega recursos para o

perfeito funcionamento da Instituição. Não há leviandade em se afirmar que se trata

de um mal desejado pelas elites político-econômicas, por temerem, cada vez mais,

uma atuação eficiente e eficaz da Defensoria, o que teria imensa importância na luta

do povo para ampliar seus espaços políticos e sociais.

Não é por acaso que a carência de meios materiais das Defensorias ocorre,

tanto na ordem estadual como na federal, a demonstrar que se trata de uma ação

sistemática das elites, para frustrar expectativas do povo a respeito da proteção de

seus direitos. Ninguém duvida mesmo, que as barreiras que obstam a Defensoria

Pública de cumprir suas elevadas funções são de natureza política. Ou seja, falta

vontade política do governo para solucionar o problema.

Por que isso acontece? Justamente, por uma questão de decisão política, isto

é, o governo adotou a opção política de privilegiar o sistema econômico que hoje é

globalizado, em detrimento dos interesses da sociedade, sobretudo dos pobres,

por entender, contra todas as evidências históricas, que a expansão e o

desenvolvimento das grandes empresas capitalistas estrangeiras vão resolver o

problema da miséria no Brasil.

Por isso e apesar disso, compete a todos os operadores jurídicos abrirmos os

16 SOUZA FILHO, Oscar d'Ava e, op. cit.: 71-92
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tribunais aos pobres! É uma missão tão extraordinariamente grande que, por si, será

uma revolução, mas, também, se não cumprida convenientemente, será uma fisgada

permanente na honra de todos os que, militando nesse campo e sendo detentor de

uma parcela de poder estatal, nada fizeram para consolidá-la.

O Ministério Público do Ceará está fazendo a sua parte. A faz quando, por

intermédio do atendimento ao hipossuficiente e usando de suas prerrogativas

institucionais, move ações judiciais em prol dos interesses indisponíveis da

Sociedade e, na qualidade de substituto processual, tutela direitos difusos e

coletivos. Faz, também, e principalmente, através do engajamento na luta por uma

Defensoria Pública forte e bem aparelhada. Outra não poderia ser a postura do

Parq uet.

A propósito, valemo-nos, mais uma vez, dos ensinamentos do eminente

Procurador de Justiça Oscar 9.-Alva e Souza Filho 17 que, ao dissertar acerca da

'ideologia e práxis do Representante do Parquet, como defensor da Sociedade e do

Estado Democrático por ela instituído', preleciona:

O MP é parcial. É do lado da sociedade e do Povo sofrido de seu País. Sua

ideologia é a dos oprimidos. Não cogita de operar o direito como um mero

sistema normativo, frio, lógico, mecânico. Ao contrário, o agente do MP

deve operar com a legalidade instituída, mas desde o início, cumpre-lhe

compreender a limitação desse elemento formal (lei), inclusive,

considerando o caráter espúrio e ilegítimo das Assembléias e Câmaras

Legislativas onde as leis são elaboradas, sob a pressão econômica de

grupos ou 'lobbys' a serviço de interesses do capital em suas mais diversas

manifestações.

O Promotor de Justiça quando do exercício de seu múnus deve realizar as

funções de 'Defensor Pacis' (defensor da paz social), de 'custos legis'

(fiscal da Lei e do Processo em geral) e agente persectitor da Justiça

Social, sua principal atribuição junto à Sociedade Civil e ao Estado

Democrático de Direito.

17 
SOUZA Filho, op. ciL: 71/92
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Lembremos, por fim, que para uma atuação eficiente e eficaz em prol da

jurisdicionaildade reprimida, ressentem-se os promotores de justiça de um mínimo

de infra-estrutura e melhores condições de trabalho. Com  efeito, além de serem

compelidos à 'onipresença', quando, ao mesmo tempo, têm de participar das

audiências do contencioso judiciário comum, exarar pareceres no sempre abarrotado

expediente forense, falar ao telefone, despachar com a secretaria de vara, oficiais de

justiça, serventuários de cartórios e, ainda, atender ao público em geral, os

valorosos membros do Ministério Público, salvo raras exceções, vêem-se obrigados

a, eles próprios, digitarem ofícios, termos de acordo, expedirem notificações, e

tantas coisas mais, uma vez que não dispõem, ainda, de pessoal de suportes

destinados a tais tarefas.

Urge, pois, que o Estado forneça quadro próprio de servidores às Promotorias

de Justiça, dotando-as de recursos materiais e humanos imprescindíveis a um

atendimento eficaz.

Se perdurar o status quo, esse pesadíssimo encargo não poderá ser

desempenhado a contento. Diante de tantas dificuldades enfrentadas pelos

promotores de justiça, é até natural o arrefecimento gradativo do entusiasmo inicial

observado no atendimento, sendo, por conseguinte, relegado a segundo plano,

tornando-o deficiente e esvaziando a função.

Inolvidável é que, por serem tão importantes, as atividades desenvolvidas

pelo Ministério Público, a partir do atendimento aos necessitados e conducentes a

assegurar o efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância

pública aos direitos fundamentais do cidadão, constituem mesmo garantia

Constitucional! (cf. art. 129, inciso II).
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