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APRESENTAÇÃO
A Defensoria Pública é uma instituição 
fundamental à função de julgar do Estado, 
ou seja, de dizer o direito (o certo e o errado), 
cabendo a ela a orientação jurídica, de forma 
integral, gratuita e em todos os níveis da 
Justiça (do juiz ao Tribunal) de todas as pessoas 
hipossuficientes(Art. 5 º, LXXIV e Art. 134 da 
Constituição Federal).

A Defensoria Pública exerce a sua função tanto 
defendendo os interesses das pessoas junto 
ao Poder Judiciário como buscando resolver os 
conflitos dos cidadãos, de forma pacífica, através 
do diálogo.

É dever do defensor público prestar essa 
informação, e é um direito do cidadão saber que 
há outros caminhos que podem ser seguidos 
antes mesmo de buscar o atendimento dos seus 
interesses no Poder Judiciário. 

Através desses outros caminhos também é 
alcançada a justiça, e são amparados pela lei. 
Essas outras formas de acesso à justiça são 
conhecidas como métodos adequados de 
soluções extrajudiciais de conflitos, dentre eles, 



se destacando a conciliação, a mediação e a 
arbitragem.
 A Defensoria Pública prevê em sua Lei Orgânica 
(Art. 4º da LC Nº 80/94), dentre as suas funções 
institucionais promover ao cidadão o acesso à 
justiça, quer por meio da sua atividade judicial, 
como por meio de sua atividade extrajudicial, ou 
seja, fora do fórum ou do tribunal, tendo assim, o 
defensor público respaldo legal, para assim fazê-lo.

Dessa forma, a atividade extrajudicial da 
Defensoria Pública na solução pacífica dos 
conflitos, é, hoje, PRIORITÁRIA, o que significa que 
os defensores públicos devem, primeiramente, 
orientar o cidadão, informando-o que é possível 
resolver o seu problema de forma amigável, em 
determinados casos, sem ter que entrar com uma 
ação na Justiça.



MEDIAÇÃO
A mediação é uma das formas de resolver o 
conflito, onde o mediador, que pode ser o 
defensor público, irá facilitar a conversa entre as 
pessoas, favorecendo a cooperação, estimulando 
que elas mesmas possam encontrar a melhor 
solução para o seu problema.

Assim, através da mediação, o mediador irá ajudar 
as pessoas, por meio da conversa, de forma 
pacífica, voluntária, a buscar uma solução, onde 
todos os envolvidos no conflito saiam ganhando.

Através da mediação, as pessoas são 
incentivadas a tomar as rédeas de suas vidas e a 
encontrar uma solução satisfatórias para todos.  





Aparecida, 
mulher, que 
gritos são esses 
na tua casa?

Ora, Zefinha, tu não sabe, é o 
Zé Pedro que mais uma vez 
atrasou a pensão do João. E eu 
não aguento mais! E aí eu me 
descontrolo e parto logo para 
cima dele.

Como Zefinha? A gente 
pode se entender de 
uma vez por todas? 

Tem um jeito sim, que é 
RÁPIDO, AMIGÁVEL, você 
sabe, conversando, onde 
vocês encontrarão a melhor 
solução para esse conflito e 
trazer PAZ para suas vidas.

Tenha calma, Aparecida. As coisas 
não se resolvem dessa forma. 
Não é com briga que vocês vão se 
entender. Tem uma outra maneira de 
resolver esse problema, ainda mais 
que envolve questões de família.



Mulher, pois me diz 
que meio é esse?

O que é 
mediação?

É uma maneira de resolver o seu 
problema através do diálogo, onde 
o mediador será um facilitador da 
comunicação entre as pessoas.

A MEDIAÇÃO tem ajudado muita gente. As pessoas passam a entender mais o lado da outra, aprender 
a ouvir e enxergar o futuro. A pessoa passa a ter outro comportamento, se sentir mais importante na 
solução dos seus problemas! 

Como eu faço para 
ser atendida pelo 
defensor público?

É a MEDIAÇÃO. 



Você deve procurar a Defensoria Pública mais 
perto de sua casa, mostrando que tem interesse 
em resolver o seu problema amigavelmente. 
Aí, o defensor público vai entregar uma CARTA 
CONVITE endereçada à outra pessoa envolvida 
no conflito, marcando dia, horário e local para a 
sessão de mediação.

No dia e horário marcados, você e a outra pessoa 
terão a oportunidade de conversar para, com a 
ajuda do defensor público, dialogar sobre tudo 
aquilo que vocês acham importante dizer, e 
chegar, sendo possível, a uma solução que será 
construída por vocês, o que certamente será 
mais facilmente cumprida.

E o defensor público 
irá ajudar para que a 
conversa seja a melhor 
possível.  

E daí, o que 
acontece?

E pode 
isso?



Pode sim. O defensor público, o advogado e o promotor 
de justiça tem autorização da lei, bem como o mediador 
comunitário ou qualquer pessoa que esteja habilitada para 
isso. E se as pessoas quiserem, pode ser formalizado o que 
elas decidirem através de um Termo de  Acordo.



CONCILIAÇÃO
A conciliação, também, busca a solução pacífica 
dos conflitos, onde as pessoas, através da 
conversa, chegam a um consenso, com o auxílio 
do conciliador, que sugere e traz opções dos 
caminhos a serem seguidos.  

Portanto, através da conciliação, as próprias 
pessoas envolvidas no conflito decidem qual a 
melhor maneira de solucioná-lo, com a ajuda do 
defensor público, que irá conduzir as pessoas na 
elaboração do acordo.





E têm outras formas de 
resolver os conflitos, sem 
ter que entrar na justiça?

Que outros 
problemas? 

Tem sim. Existe também, a 
conciliação e a arbitragem e elas 
servem para outros problemas, 
além dos de família.

Como aquele acidente de trânsito 
que aconteceu com o Seu Chico 
da Farmácia, no mês passado, e 
que até agora não se resolveu?

Ah! Aí, você pode 
resolver através da 
CONCILIAÇÃO e da 
ARBITRAGEM! 



E o que vem a ser essa 
tal de CONCILIAÇÃO? É 
reconciliação?  

Ah! Igual
 a MEDIAÇÃO?

Como isso pode
ser feito? 

Olha, a forma vai ser a 
mesma usada para a 
mediação, ou seja, a outra 
pessoa será convidada, 
através da Carta Convite,  
para participar de uma 
sessão de conciliação, 
e nesse momento, elas 
poderão conversar e 
solucionar tudo conforme 
ficar melhor para ambas. 

Não. Você não está obrigado a 
sair da conciliação sendo amigo 
do outro. É só um jeito pacífico de 
resolver os problemas. Além de 
tudo é RÁPIDO E BARATO. 

Só que na CONCILIAÇÃO 
o conciliador oferece 
sugestões e opções para 
solução do conflito.  
As pessoas aceitam ou não, 
ou seja, é VOLUNTÁRIO.  
O conciliador será uma 
terceira pessoa imparcial.  
Ele não ficará do lado nem  
de um, nem do outro. 



E fica só 
nisso? 

Não. Depois disso é feito um 
documento chamado termo de 
acordo, em que elas assinam junto 
com o defensor público. Esse 
documento é válido, é lei entre as 
partes. Geralmente é levado para 
justiça para ser homologado, ou 
seja, confirmado pelo juiz. 

E se a pessoa não 
fizer o que está 
escrito nele? O que 
ocorre?

De qualquer forma, a 
pessoa que não está 
cumprindo será obrigada 
pela justiça a fazê-lo.

Sendo assim, eu vou dizer 
pra o seu Chico, que ele 
pode buscar a solução 
do seu acidente lá na 
Defensoria Pública.



Se ele quiser, há grandes 
chances de solução.   



ARBITRAGEM
A arbitragem é uma das formas de solução pacífica 
dos problemas, em que as pessoas escolhem um 
árbitro que terá o poder de decidir.

Na arbitragem, as pessoas envolvidas no conflito 
têm a liberdade de escolher o árbitro, mas não a 
solução do problema, pois este será solucionado 
por essa terceira pessoa, que agirá com total isen-
ção, sem preferir nenhuma delas. E essa decisão 
será válida, e portanto, deverá ser cumprida.





E o que é a 
ARBITRAGEM? 
Tem a ver com 
árbitro?

A arbitragem é diferente da 
mediação e da conciliação. As 
pessoas escolhem uma terceira 
pessoa, capaz e de sua confiança, 
chamada de árbitro. Ele irá 
decidir o problema, por meio de 
sentença arbitral.

Zefinha, e se nada disso der 
certo? Eu ainda sim posso 
procurar a Justiça para 
defender os meus direitos?

E se a pessoa quiser 
questionar o que 
foi decidido pelo 
árbitro na Justiça, 
pode? 

Só pode se o que foi decidido pelo 
árbitro tiver uma nulidade, ou seja, 
alguma coisa muito grave, como 
por exemplo, quando o árbitro tiver 
preferência por uma das pessoas 
do conflito, ou seja, ser parcial.  



Com certeza! Você, como todo 
cidadão tem o direito de ser 
assistido pela Defensoria Pública, 
que irá orientá-lo na busca dos seus 
direitos junto à Justiça. Esses são 
outros caminhos que não excluem 
o acesso ao Judiciário na defesa 
do que você considera como certo, 
como JUSTO.

Zefinha, como 
você sabe de 
tudo isso?

Ora, Aparecida, eu fiz 
o curso de mediador 
comunitário oferecido 
pela Defensoria Pública 
do Estado do Ceará. 

Então serviu, 
não é mesmo?



E como serviu! Hoje eu 
conheço meus direitos e 
meus deveres e me sinto 
uma verdadeira CIDADÃ.



CONCLUSÃO
A Defensoria Pública tem por uma de suas funções 
PRIORITARIAMENTE A SOLUÇÃO PACÍFICA DOS 
CONFLITOS, seja por meio da mediação, conciliação ou 
arbitragem, visando assim, fortalecer a DEMOCRACIA e a 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

A Defensoria Pública, através dos métodos de soluções 
extrajudicias de conflitos, visa auxiliar as pessoas a 
resolver seus problemas de forma pacífica, rápida, 
barata,  voluntária e eficaz, sem necessidade de ingressar 
com uma ação na Justiça.

A atuação do defensor público em cada um dos 
métodos é de estimular e orientar a solução dos 
problemas de forma pacífica, através do diálogo. 

Em regra, ele não decide, a não ser na arbitragem, onde 
as partes escolhem o árbitro e ele resolve a questão.      
Portanto, se você estiver com algum problema e quiser 
resolvê-lo de forma amigável procure, primeiramente, 
a Defensoria Pública, em um de seus núcleos de 
atendimentos, seja, em Fortaleza ou no interior onde 
tiver um defensor público.
Os endereços e telefones dos núcleos de atendimentos 
da capital e do interior estão no final desta cartilha.



CAPITAL

Núcleo de Conciliação
Rua Nelson Studart, s/n  
Luciano Cavalcante 
Fortaleza - Ce
CEP 60.811-150
Telefone: (85) 3278.3556

Núcleos Descentralizados

Bairro Mucuripe
Av. Vicente de Castro, 7089 
Mucuripe, Fortaleza - Ce
CEP 60.180-410
Telefone: (85) 3101.1079

Bairro Tancredo Neves
Rua Copaíba, 39
Tancredo Neves, Fortaleza - Ce
CEP 60.820-360
Telefone: (85) 3101.1797

Bairro João XXIII
Travessa Araguaiana, s/n 
João XXIII, Fortaleza - Ce
CEP 60.150-360
Telefone: (85) 3233.1754

NÚCLEOS NO INTERIOR DO ESTADO

Acaraú
Defensoria/Fórum: Praça Liceu, s/n 
Monsenhor Sabino, CEP 62.580-000
Tel: (88) 3661.1749

Acopiara
Defensoria/Fórum: Rua Cícero Mandu, 
s/n, - Centro, CEP 63.560-000  
Tel: (88) 3565.1940

Aquiraz
Defensoria/Fórum: Av. Augusto Sá, s/n 
Centro, CEP 61.700-000
Tel: (85) 3218.8401

Aracati
Núcleo da Defensoria: Rua Dom Manuel, 
414 - Centro, CEP 62.800-000
Tel: (88) 3421.5933

Aurora
Defensoria/Fórum: Rua Coronel José 
Leite, s/n - Araçá, CEP 63.360-000
Tel: (88) 3543.1798

Barbalha
Defensoria/Fórum: Rua Zuca Sampaio, 
s/n - Vila Santo Antônio, 
CEP 63.180-000 - Tel: (88) 3532.1786

Barreira
Rua Paulo Jacó, n° 190 - Centro,
CEP 62.795-000 - Tel: (85) 3331.1358

LOCAIS DE ATENDIMENTO



Baturité
Praça Valdemar Falcão, s/n - Centro
CEP 62.760-000 - Tel: (85) 3347.1922

Beberibe
Defensoria/Fórum: Rua Joaquim Facó, 
244 - Novo Planalto, CEP 62.840-000
Tel: (85) 3338.2056

Camocim
Defensoria/Fórum: Rua 24 de Maio, s/n 
Centro, CEP 62.400-000
Tel: (88) 3621.2832

Canindé
Rua Gerôncio Brígido Neto, s/n - Bela Vista, 
CEP 62.700-000 - Tel: (85) 3343.1284

Cascavel
Defensoria/Fórum: Rua Prof. José 
Antonio de Queiroz, s/n - Centro,  
CEP: 62.850-000 - Tel: (85) 3334.5725

Caucaia
Núcleo da Defensoria: Rua 15 de 
Outubro, 1310 - Nova Pabussu,  
CEP: 61.600-272 - Tel: (85) 3342.8207 / 
(85)3342.9551

Crato
Defensoria/Fórum: Rua Álvaro Peixoto 
de Alencar, s/n - São Miguel,
CEP 63.100-000

Casa de Mediação: Rua Álvaro Peixoto de 
Alencar, 304 - São Miguel, CEP 63.100-000
Tel: (88) 3521.2875 / 3521.2506

Eusébio
Defensoria/Fórum: Av. Eusébio de 
Queiroz, s/n -  Centro, CEP 61.760-000
Tel: (85) 3433.6353

Frecheirinha
Defensoria/Fórum: Rua Joaquim Pereira, 
727 - Centro, CEP 62.340-000
Tel: (88) 3655.1157

Fortim
Rua Joaquim Crisostomo, s/n - Centro, 
CEP 62.815-000 - Tel: (88) 3413.1227

Granja
Defensoria/Fórum: Rua Valdomiro 
Cavalcante, s/n - Centro,
CEP 62.430-000 - Tel: (85) 3624.1414

Horizonte
Defensoria/Fórum: Rua Francisco Pereira 
de Azevedo,144 - Centro, 
CEP 62.880-000 - Tel: (85) 3336.2179

Ibiapina
Av. Deputado Álvaro Soares, s/n
Centro, CEP 62.360-000
Tel: (88) 3653.1277

Icó
Defensoria/Fórum: Av. Josefa Nogueira 
Monteiro, 1760 - Centro,
CEP 63.430-000 - Tel: (88) 3561.2111

Iguatu
Defensoria/Fórum: Rua José Amaro, s/n  
Bugi, CEP 63.500-000 - Tel: (88) 3582.4754

Ipú
Defensoria/Fórum: Praça São Sebastião, 
1020 - Centro, CEP 62.250-000
Tel: (88) 3683.3098

Itaitinga
Defensoria/Fórum: Av. Cel. Virgílio 
Távora, 1206 - Centro, CEP 61.880-000
Tel: (85) 3377.2035



Itapajé
Defensoria/Fórum: Rua São Francisco, 
104 - Centro, CEP 62.600-000
Tel: (85) 3346.2157

Itapipoca
Defensoria/Fórum: Av. Anastácio Braga, 
676 (ALTOS) - Centro, CEP 62.500-000

Defensoria/ JECC: Av. Anastácio Braga, 
380 - Centro, CEP 62.500-000
Tel: (88) 3631.3505 / (85) 3631.7732

Juazeiro do Norte
Defensoria/Fórum: Rua Maria 
Marcionília, 800 - Lagoa Seca
CEP 63.040-150

Núcleo da Defensoria: Rua Poeta José 
Bernardo da Silva, 500 - Jardim Gonzaga 
CEP 63.046-470

Juizado da Violência Doméstica Contra a 
Mulher: Rua Manoel Miguel dos
Santos, 130 - Lagoa Seca, 
CEP 63.040-150
Tel: (88) 3587.1642 / (88) 3102.1158 / 
(88) 3102. 3996

Lavras da Mangabeira
Defensoria/Fórum: Rua Vicente Veloso, 
s/n - Vila Bancária, CEP 63.300-000
Tel: (88) 3536.2369

Limoeiro do Norte
Defensoria/Fórum: Rua Cel. Antonio 
Joaquim, 2187 - Centro, CEP 62.930-000
Tel: (88) 3423.2679

Madalena
Defensoria/Fórum: Rua José Homero 
Saraiva, 51 - Santa Teresinha,  
CEP 63.860-000 - Tel: (88) 3442.1128

Maracanaú
Defensoria/Fórum: Rua Edson Queiroz, 
s/n - Centro, CEP 61.900-000
Tel: (85) 3371.8356

Maraguape
Defensoria/Fórum: Rua Cap. Jeová 
Colares, s/n - CEP 61.940-000  
Tel: (85) 3341.7695

Massapê
Rua Prefeito Beto Lira, s/n - Centro 
CEP 62.140-000 - Tel: (88) 3643.1324

Meruoca
Rua Monsenhor Furtado, s/n - Centro 
CEP 62.130-000 - Tel: (88) 3649.1226

Milagres
Av. Sandoval Lins, 184 - Eucaliptos 
CEP 63.250-000 - Tel: (88) 3553.1550

Pacajus
Defensoria/Fórum: Av. Lúcio José de 
Menezes, s/n - Croatá, CEP 62.870-000
Tel: (85) 3348. 1162

Pacatuba:
Defensoria/Fórum: Praça Cap. Henrique 
da Justa, s/n - Centro, CEP 61.800-000
Tel: (85) 3345.1105

Paracuru
Defensoria/Fórum: Rua São João 
Evangelista, s/n - Campo de Aviação,  
CEP: 62.680-000 - Tel: (85) 3344.2971

Quixadá
Defensoria/Fórum: Rua Jesus, Maria e 
José, S/N - Jardim dos Monólitos 
CEP 63.900-970 - Tel: (88) 3412.5376



Quixeramobim
Defensoria/Fórum: Av. Dr. Joaquim 
Fernandes, 670 - Centro 
CEP 63.800-000 - Tel: (88) 3441.1881

Quixeré
Rua Manoel Gonçalves, 257 - Centro, 
CEP 62.920-000 - Tel: (88) 3443.1214

Redenção
Defensoria/Fórum: Rua Padre Barros, 
264 - Centro, CEP 62.790-000
Tel: (88) 3332.2005

Russas
Defensoria/Fórum: Travessa João 
Nogueira Costa, s/n (ALTOS) - Centro  
CEP: 62.900-000 - Tel: (88) 3411.1498

São Gonçalo do Amarante
Defensoria/Fórum: Rua Edite Mota, 201 
Centro, CEP 62.670-000
Tel: (85) 3315.7340

Sobral
Núcleo da Defensoria e Petição Inicial: 
Rua Conselheiro José Júlio, 516 - Centro,  
CEP: 62.010-820

Fórum: Av. Monsenhor Aluísio Pinto, 
1300 - Dom Expedito, CEP 62.100-000
Tel: (88) 3614.1608

Tabuleiro do Norte
Rua Maia Alarcon, 433 - Centro, 
CEP 62.960-000 - Tel: (88) 3424.2032

Tianguá
Defensoria/Fórum: Av. Almirante Moita,
s/n - Córrego, CEP 62.320-000

Prédio do JECC: Av. Moisés Moita, 304  
Córrego, CEP 62.320-000
Tel: (88) 3671.3820 / (88) 3671. 2252

Trairi
Defensoria/Fórum: Rua Fortunato 
Barroso, s/n - Centro, CEP 62.690-000
Tel: (88) 3351.1933

Ubajara
Defensoria/Fórum: Av. Cel Francisco 
Cavalcante, 149 - Centro, 
CEP 62.350-000 - Tel: (88) 3634.1624

Uruburetama
Defensoria/Fórum: Rua Major Sales, 697 
(ALTOS) - Centro, CEP 62.650-000
Tel: (85) 3353.1623

Viçosa do Ceará
Praça Destrino Carneiro Passos, s/n 
Centro, CEP 62.300-000 
Tel: (88) 3632 1187

Mais Informações
Basta ligar gratuitamente 129 ou acessar a Carta de Serviços da Defensoria 
Pública disponibilizada no site www.defensoria.ce.gov.br e saiba como 
encontrar um Defensor Público mais próximo de você.



Av. Pinto Bandeira, 1.111 • Luciano Cavalcante • CEP: 60.811-170
Fortaleza/CE • Telefone: (85) 3101.3434 • Fax: (85) 3101.3428

www.defensoria.ce.gov.br


