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1. APRESENTAÇÃO

O art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal deixa claro que é dever do Estado prestar 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de 
recursos. A Defensoria Pública é, segundo a Lei Complementar nº80 (1994), a 
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, responsável 
pela orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 
integral e gratuita, aos necessitados. A Instituição emerge, portanto, como uma 
exigência do Estado Democrático de Direito, tornando-se a voz a milhões de 
pessoas que tradicionalmente foram excluídas por não conseguirem acessar 
a Justiça. Mas, para dar conta de tão nobre atribuição, a Defensoria Pública 
precisa ser fortalecida, ter orçamento compatível e estar cada vez mais alinhada 
às inúmeras demandas sociais que lhe chegam diariamente. 

No Ceará, os desafios são enormes, uma vez que a Defensoria Pública 
conta com apenas 312 defensores públicos para todo o Estado, atuando em 
25% das comarcas. Segundo o estudo realizado, em 2013, pela Associação 
Nacional dos Defensores Públicos, intitulado Mapa da Defensoria Pública, o 
Ceará precisaria ter 746 defensores públicos, ou seja: com base no último 
Censo (2010), deveria ter um defensor público por comarca e, no mínimo, 
um defensor público para cada 10 mil pessoas com renda de até três salários 
mínimos. A necessidade de um defensor por comarca também está expressa 
na Emenda Constitucional 80/2014, que obriga em mais seis anos, todos os 
Estados brasileiros a ter suprimido toda a carência de defensores públicos, 
sendo, no mínimo, um por comarca. Diante desse déficit, a Instituição tem se 
esforçado para otimizar os recursos e, só em 2015, realizou mais de 500 mil 
atuações em favor dos direitos dos mais vulneráveis do Estado. 

Em 2016, com o intuito de aproximar-se cada vez mais da sociedade civil, 
estimular a consciência cidadã, a educação em direitos, ampliar os processos 
democráticos no sistema de justiça, bem como identificar e priorizar ações 
que traduzam o anseio da população, proporcionando melhor qualidade e 
eficiência nos seus serviços, a atual gestão da Defensoria Pública do Estado do 
Ceará, encabeçada pela defensora pública geral Mariana Lobo, implementou 
o Orçamento Participativo, abrindo o planejamento de  da Instituição para 
2017 aos seus assistidos. Uma iniciativa inédita e pioneira nos órgãos que 
compõem o Sistema de Justiça cearense.
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A construção do Orçamento Participativo da Defensoria Pública do Estado do Ceará 
contou com ampla participação popular em todas as suas etapas, mais de 2000 pessoas 
colaboraram com o processo. Logo no início, a metodologia de trabalho foi discutida e 
definida com a sociedade civil, por meio de uma articulação da Ouvidora Geral Externa da 
Instituição. Em seguida, foi aberta uma consulta pública no site da Defensoria Pública. Já 
em uma terceira etapa, foram realizadas cinco audiências públicas em: Aracati, Quixadá, 
Sobral, Crato e Fortaleza, contemplando geograficamente todo o Ceará, por meio das 
“macrorregiões do Estado”. 

Durante as audiências, foram debatidas demandas peculiares a cada região, bem como 
recebidas sugestões voltadas para a ampliação e melhoria dos serviços da Defensoria 
Pública em todo o Estado. Os eventos proporcionaram uma compreensão mais efetiva sobre 
as necessidades de ampla parcela da população que depende dos serviços da Defensoria 
Pública para ter acesso ao Judiciário e a outros mecanismos de promoção de acesso à 
Justiça, serviram ainda para aproximar os defensores públicos da sociedade civil e também 
para que os destinatários dos seus serviços pudessem conhecer melhor os desafios e a 
realidade da Instituição, em um momento rico de interação e verdadeira troca de saberes.

Após as audiências públicas, as colaborações recebidas foram compiladas neste documento 
que será apreciado pelo Conselho Superior da Defensoria Pública e transformado no 
projeto de Lei Orçamentária Anual da Defensoria Pública para 2017. 

Desta forma, o Orçamento Anual da Instituição representará uma importante ferramenta 
para a concretização desta política participativa, dando aos cidadãos a prerrogativa de 
participar de maneira efetiva das destinações das metas e ações, em uma perspectiva que 
representa a adequação do Orçamento Público à Constituição Federal.

Outro aspecto importante é que muitas das demandas apresentadas pela população 
precisavam apenas do momento de escuta e de uma gestão sensível aos pleitos para que 
fossem transformadas em realidade. Desta forma, muito do que foi pedido já vem sendo 
implementado pela atual gestão da Instituição, na certeza de que há muito mais por fazer.

O Orçamento Participativo da Defensoria Pública pretendeu, assim, para além de desenvolver 
uma política voltada aos anseios da sociedade vulnerável, real razão de existir da Instituição, 
inaugurar uma fase de estreita proximidade entre a Defensoria Pública do Estado do Ceará 
e a Sociedade Civil, bem como tornar seu orçamento legítimo, assim como legítimo o 
pleito para aprovação do mesmo, tendo em vista que atender aos anseios da Defensoria 
Pública é atender aos anseios da população cearense, que busca por direitos, justiça e 
dignidade. Neste sentido, como diz a defensora pública cearense Amélia Rocha, “Se a luta 
pela efetivação da Defensoria Pública não coincidir com a luta pelos Direitos Humanos, ou 
se qualquer atitude defensorial não visar, direta ou indiretamente, a prevalência destes, 
não estaremos falando da verdadeira Defensoria Pública.”

2. CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS

ATIVIDADE 
Consulta Pública e Audiência Pública sobre o I Orçamento Participativo da 
Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará 

REALIZAÇÃO
Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará

OBJETIVO
Debater sobre as políticas a serem implementadas pela Defensoria Pública 
Geral do Estado do Ceará, no ano de 2017, com base nas propostas e 
necessidades apresentadas pela sociedade.

PERÍODO
Fevereiro a Abril de 2016
Número de Audiências Públicas: 05 (cinco)
Número de Propostas das Consulta Pública: 1.116
Número de Participantes nas Audiências Públicas: 942
Número total de participações: 2.058

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

DATA HORÁRIO REGIÃO LOCAL ENDEREÇO N° DE 
PARTICIPANTES

03/03/16 13h às 17h Russas Aracati

Escola Profissionalizante 
Professora Elsa Maria 

Porto Costa Lima - R. José 
de Alençar, 1930 - Nossa 
Sra. de Lourdes, Aracati - 

CE, 62800-000

109

10/03/16 13h às 17h Quixadá Quixadá

Auditório da Câmara 
Municipal de Quixadá – 

Travessa Tiradentes, 515 
– Centro – Quixadá – CE, 

63.900-000 

161
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17/03/16 13h às 17h
Juazeiro 

do Norte e 
Iguatu

Crato

Auditório da Escola E.E.E. 
P. Maria Violeta Arraes de 
Alencar Gervaiseau, Av. 
Teodorico Teles, s/n, São 

Miguel, Crato - CE

307

22/03/16 13h às 17h Sobral e 
Tianguá Sobral

Auditório Central da 
Universidade Estadual 
Vale do Acaraú - UVA - 

Av. da Universidade, 850 
- Campus da Betânia – 

Sobral - CE

176

09/04/16 8h as 13h
Fortaleza, 

Maracanaú, 
Caucaia e 
Crateús

Fortaleza

Auditório Anfiteatro 
Professor Willis Santiago 
Guerra -  Rua Meton de 
Alencar, s/n - Centro - 

Fortaleza - CE

189

METODOLOGIA 
O primeiro passo para a implementação do Orçamento Participativo da Defensoria Pública 
do Estado do Ceará foi a criação de uma comissão composta por defensores públicos, um 
representante da Associação dos Defensores Públicos do Estado do Ceará e a Ouvidora 
Externa da Instituição, esta representando a sociedade civil. 
No momento seguinte, foi realizada uma consulta pública pelo website da Defensoria para 
que o cidadão pudesse dar sua contribuição, sugerindo o que gostaria que fosse feito 
para que os serviços da Defensoria Pública atendam melhor às suas necessidades (o 
formulário utilizado na consulta está disponível em anexo).

Em paralelo, a Defensoria promoveu uma roda de conversa com a sociedade 
civil organizada, na qual estiveram presentes diversos movimentos sociais, 
representantes de populações vulneráveis: quilombolas, indígenas, carcerária, 
em situação de rua, catadores de material reciclável, mulheres, dentre outras. 
Durante o encontro, eles apoiaram a construção e formatação do Orçamento 
Participativo e ressaltaram alguns pontos relevantes para o processo, tais 
como a necessidade de participação dos defensores públicos, em especial os 
do interior do Estado, e a presença da Corregedoria em todas as audiências 
públicas, para que entrassem em contato com a expectativa dos assistidos 
em relação à atuação da Instituição.

Dando seguimento, a Defensoria Pública lançou edital, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico Edição Fortaleza (Ano VI, Edição 1387, dia 26/02/2016, 
páginas 38 e 39), divulgando a realização de cinco audiências públicas, no 
período de 3 de março a 9 de abril de 2016, para a construção do I Orçamento 
Participativo da Defensoria Pública, com o intuito de discutir ações que farão 
parte da Lei orçamentária Anual (LOA) de 2017. 

Conforme disposto no Edital, a audiência pública tinha como objetivo:

Art. 2º. Debater sobre as políticas a serem implementadas pela Defensoria 
Pública Geral do Estado do Ceará, com base nas propostas e necessidades 
apresentadas pela sociedade.

As audiências públicas ocorreram nos Municípios de Aracati, Quixadá, Crato, 
Sobral e Fortaleza, possibilitando a participação de assistidos de todas as cinco 
macrorregiões do Estado. Os encontros foram presididos e coordenados pela 
defensora pública e assessora de relações institucionais da Defensoria Pública, 
Michele Camelo, responsável por dirimir as questões de ordem, casos omissos no 
Edital e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência. 

Em cada uma delas, foi realizada a apresentação do projeto I Orçamento 
Participativo da Defensoria Pública do Estado do Ceará – DPGE-CE, bem como 
a leitura dos procedimentos e das regras da Audiência Pública. Tal apresentação 
abordou os seguintes aspectos:

 Apresentação da Defensoria Pública;
 Critérios para ter acessos aos serviços defensoriais;
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 Áreas de atuação da Defensoria;
 Conceitos básicos de orçamento público;
 Objetivos e Etapas das Audiências Públicas;
 Quadros demonstrativos do orçamento público dos órgãos do sistema de justiça;
 Objetivos da proposta e resultados esperados; 
 Retorno à Sociedade.

Com base nas propostas e sugestões coletadas durante a consulta pública pelo site e 
na reunião com a sociedade civil, a Comissão do Orçamento Participativo da Defensoria 
listou projetos prioritários a serem implementados no ano de 2017 e os submeteu ao 
público nas audiências. Cada proposta foi lida e explicada, para que os participantes 
pudessem preencher o formulário e também inserir novas sugestões. Eles também tiveram 
a oportunidade de se inscrever e se manifestar oralmente por 3 minutos, prorrogáveis por 
mais 2 minutos. 

Durante a execução dos trabalhos, a presidência da audiência manifestou-se apenas 
sobre os aspectos relativos à compreensão da proposta do I Orçamento Participativo. 
As demais manifestações quanto ao mérito e desdobramentos dos projetos, bem como 
quanto a outros temas alheios ao assunto exposto, foram devidamente registradas para 
que sejam respondidas, posteriormente, através de novas audiências a serem realizadas 
após a aprovação da lei orçamentária anual. 

Em todos os encontros do OP, participaram a defensora pública geral, demais defensores 
públicos, Ouvidoria e Corregedoria. As audiências foram amplamente divulgadas na 
imprensa e, por duas vezes, excederam o público previsto, sendo necessária a mudança 
de local para acomodar melhor os participantes.

Encerradas as audiências públicas, as políticas foram compiladas e transformadas em um 
documento com metas e estatísticas, que seguiu para o Conselho Superior da Defensoria 
Pública e, em seguida, será encaminhado como projeto de Lei Orçamentária Anual da 
Defensoria Pública. As demandas da sociedade, no entanto, em boa parte, dependiam 
somente de um olhar diferenciado do defensor público que, por estar presente na audiência, 
tomou conhecimento do pleito, possibilitando a implementação. 

2.1 Audiência Pública de Russas
Data: 03/03/2016
Local: Aracati - Escola Profissionalizante Professora Elsa Maria Porto Costa Lima - R. José de 
Alençar, 1930 - Nossa Sra. de Lourdes, Aracati - CE, 62800-000

Municípios da Macrorregião: Russas, Alto Santo, Aracati, Beberibe, Cascavel, 
Ererê, Fortim, Ibicuitinga, Icapuí, Iracema, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, 
Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Pereiro, 
Potiretama, Quixeré, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte.
Número de pessoas participantes: 109

Resultado do Formulário de Consulta (03 Propostas mais relevantes): 

PROPOSTAS 

01 Fortalecimento da Defensoria Pública no interior

02 Aumento do número de defensor(a) público(a) nas áreas de Direitos Humanos e 
Ações Coletivas e de Habitação e Moradia

03 Criação e fortalecimento de núcleo de apoio à vítima de violência e familiares

2.2 Audiência Pública de Quixadá:
Data: 10/03/2016

Local: Quixadá - Auditório da Câmara Municipal de Quixadá – Travessa 
Tiradentes, 515 – Centro – Quixadá – CE, 63.900-000 

Municípios da Macrorregião: Quixadá, Aracoiaba, Aratuba, Banabuiú, Baturité, 
Canindé, Capistrano, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Guaramiranga, 
Ibaretama, Itapiúna, Itatira, Milhã, Mombaça, Mulungu, Pacoti, Pedra Branca, 
Piquet Carneiro, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópoles. 

Número de pessoas participantes: 161

Resultado do Formulário de Consulta (03 Propostas mais relevantes): 

PROPOSTAS 

01 Fortalecimento da Defensoria Pública no interior

02 Garantir a permanência do(a) defensor(a) público(a) no município

03 Aumento do número de defensor(a) público(a) nas áreas de Direitos 
Humanos e Ações Coletivas e de Habitação e Moradia
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2.3 Audiência Pública de Juazeiro do Norte e Iguatu:
Data: 17/03/2016

Local: Crato - Auditório da Escola E.E.E. P. Maria Violeta Arraes de Alencar Gervaiseau, 
Av. Teodorico Teles, s/n, São Miguel, Crato - CE

Municípios da Região: Juazeiro do Norte, Abaiara, Altaneira, Antonina do Norte, Araripe, 
Assaré, Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Crato, Farias Brito, 
Granjeiro, Ipaumirim, Jardim, Jati, Maurití, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, 
Porteiras, Potengi, Salitre, Santana do Cariri, Tarrafas, Iguatu, Acopiara, Aiuaba, Baixio, 
Cariús, Catarina, Cedro, Icó, Jucás, Lavras da Mangabeira, Orós, Parambu, Quixelô, 
Saboeiro, Umari e Várzea Alegre. 

Número de pessoas participantes: 307

Resultado do Formulário de Consulta (03 Propostas mais relevantes): 

PROPOSTAS 

01 Aumento do número de defensor(a) público(a) nas áreas de 
Direitos Humanos e Ações Coletivas e de Habitação e Moradia

02 Garantir a permanência do(a) defensor(a) público(a) no município

03 Criação e fortalecimento de núcleo de apoio à vítima de violência e familiares

2.4 Audiência Pública de Sobral e Tianguá:
Data: 22/03/2016

Local: Sobral - Auditório Central da Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA - Av. da 
Universidade, 850 - Campus da Betânia – Sobral - CE

Municípios da Região: Sobral, Acaraú, Alcântaras, Amontada, Barroquinha, Bela Cruz, 
Camocim, Cariré, Chaval, Coreaú, Cruz, Forquilha, Granja, Groaíras, Irauçuba, Itarema, 
Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópoles, Massapê, Meruoca, Miraíma, Moraújo, 
Morrinhos, Santana do Acaraú, Senador Sá, Uruoca, Tianguá, Carnaubal, Croatá, 
Frecheirinha, Graça, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, Ipú, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, 
Reriutaba, São Benedito, Ubajara, Varjota e Viçosa do Ceará. 

Número de pessoas participantes: 176

Resultado do Formulário de Consulta (03 Propostas mais relevantes): 

PROPOSTAS 

01 Fortalecimento da Defensoria Pública no interior

02 Criação e fortalecimento de núcleo de apoio à vítima de violência e familiares

03 Atendimento itinerante em áreas de povos e comunidades tradicionais

2.5 Audiência Pública de Fortaleza, Maracanaú, Caucaia e Crateús:
Data: 09/04/2016

Local: Fortaleza - Auditório Anfiteatro Professor Willis Santiago Guerra -  Rua 
Meton de Alencar, s/n - Centro - Fortaleza - CE

Municípios da Região: Fortaleza, Maracanaú, Acarape, Aquiraz, Barreira, 
Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maranguape, Ocara, 
Pacajus, Pacatuba, Palmácea, Pindoretama, Redenção, Caucaia, Apuiarés, 
Caridade, General Sampaio, Itapajé, Itapipoca, Paracuru, Paraipaba, Paramoti, 
Pentecoste, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, 
Tururu, Umirim, Uruburetama, Crateús, Ararenda, Arneiroz, Boa Viagem, 
Catunda, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Madalena, 
Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Quiterianópolis, 
Santa Quitéria, Tamboril e Tauá. 

Número de pessoas participantes: 189

Resultado do Formulário de Consulta (03 Propostas mais relevantes): 

PROPOSTAS

01 Aumento do número de defensor(a) público(a) nas áreas de Direitos Humanos e 
Ações Coletivas e de Habitação e Moradia

02 Garantir a permanência do(a) defensor(a) público(a) no município

03 Fortalecimento da Defensoria Pública no interior



orçamento

PARTI
CIPA
TIVO

DPGE.CE

2017

3. Lista geral das propostas 
mais relevantes:

 

01 Fortalecimento da Defensoria Pública no interior

02 Aumento do número de defensor(a) público(a) nas áreas de Direitos Humanos e 
Ações Coletivas e de Habitação e Moradia

03 Garantir a permanência do(a) defensor(a) público(a) no município

04 Criação e fortalecimento de núcleo de apoio à vítima de violência e familiares

05 Ter defensores(as) públicos(as) em todas as comarcas

06 Fortalecer a atuação da Defensoria Pública na Área da Saúde

07 Atendimento itinerante em áreas de povos e comunidades tradicionais

08 Criar e fortalecer Núcleo de Enfrentamento à Violência contra Mulher

09 Criar Núcleos Especializados (saúde, idoso, gênero, infância e juventude, direitos 
humanos e outros) no interior do estado e fortalecê-los na capital

10 Ter defensores(as) públicos(as) em todos os Juizados Especiais Civis e Criminais

4. Conclusões/recomendações

A partir dos dados registrados no item anterior, é possível concluir que: 

1. A população cearense carece da Defensoria Pública. Dentre todos os 
pontos levantados, o que mais se repetiu foi a necessidade de fortalecer 
a Defensoria Pública no interior e o primeiro passo para atingir este 
objetivo é possibilitar a atuação desta Instituição em todo Ceará;

2. Atualmente, no Ceará, constata-se um elevado número de conflitos 
agrários que necessitam de atuação sistemática e ativa da Defensoria 
Pública;

3. A população cearense deseja a manutenção do defensor público no 
município, devendo, para isso, haver uma valorização da carreira;

4. É necessário investir em políticas institucionais voltadas às vítimas de 
violência e familiares;

5. Cerca de 73% da população cearense só consegue acessar o Poder 
Judiciário por meio da Defensoria, mas apenas 25% dos municípios do 
Estado contam com esse serviço. É necessária a presença da Defensoria 
Pública em todo Estado, tornando o sistema de justiça um espaço 
democrático.

6. Só no município de Fortaleza, de janeiro a maio de 2016, por meio 
do Núcleo de Defesa da Saúde (Nudesa), foram contabilizadas 1.609 
atuações. O Orçamento Participativo comprova que, apesar do elevado 
número, ainda há muita carência de atuação deste segmento, seja no 
interior do Estado, seja na capital, tendo sido esta uma das demandas 
mais solicitadas; 

7. Há necessidade de ampliação do atendimento itinerante em 
comunidades tradicionais, em razão da especificidade das demandas, da 
carência de recursos da população, além da distância das comunidades 
dos centros urbanos. 

8. Historicamente, o público feminino esteve à margem das decisões 
política, situação que tem mudado desde os anos de 1970, quando 
passaram a protagonizar lutas por políticas que contemplem sua condição. 
Neste contexto, o clamor pela criação e fortalecimento de uma atuação 
específica para esse público por parte da Defensoria Pública, em todo 
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Estado, faz parte de uma busca pela superação do ciclo de desigualdade e violência. 

9.  Contemplar os segmentos de vulnerabilidade, por meio de núcleos especializados 
que conheçam e trabalhem com demandas específicas, é forma de valorizar e otimizar os 
resultados. Neste contexto, a comunidade clama por defesas e atuações específicas da 
Defensoria Pública; 

10. A população cearense clama pela resolução mais célere de suas demandas, além do 
acompanhamento efetivo por parte dos defensores públicos.

Dessa forma, as conclusões sugerem: 

1. O cumprimento da Constituição Federal com a ampliação dos serviços da Defensoria 
Pública, para que contemplem todos os municípios;

2. O fortalecimento da atuação da Defensoria Pública nas demandas que envolvam Direitos 
Humanos e Ações Coletivas e de Habitação e Moradia, o que implicaria, necessariamente, 
na ampliação da estrutura e quantidade de defensores públicos;

3. A fixação do defensor público na comarca com a inibição da evasão do membro da 
carreira, com a valorização deste e da própria carreira, com a redistribuição dos cargos 
entre as entrâncias, além da adequação salarial em relação aos demais membros do 
sistema de justiça;

4. Desenvolvimento de projetos que trabalhem com vítima de violência e familiares destas 
vítimas, com, inicialmente, a implementação do Projeto Acolhe que visa desenvolver uma 
ação pública coordenada com outros órgãos de assistência do Estado e em conjunto com 
a sociedade civil organizada, capaz de contribuir para a efetivação dos direitos das vítimas 
de violência, buscando diminuir seu sofrimento e garantir uma assistência jurídica, social e 
psicológica com o escopo de uma rápida reparação aos danos causados pelo crime;

5. Efetivação da emenda constitucional 80, que garante a presença da Defensoria Pública 
em todas as comarcas, com a previsão de orçamento para nomeação de defensores 
públicos para preenchimento dos cargos vagos;

6. Implementação de Núcleos da Saúde em cada uma das macrorregiões defensoriais, 
de modo a solucionar as demandas que envolvam questões de saúde de forma célere e 
eficaz;

7. Implementação da Defensoria Itinerante, que busca o atendimento de hipervulneráveis 
no local de suas comunidades, com aquisição de veículos que comportem o atendimento 
móvel da Defensoria; 

8. Necessidade de atuação ampliada em prol das mulheres cearenses, através 
do fortalecimento do Núcleo da Mulher na Capital, da nomeação de defensores 
para Casa da Mulher Brasileira e ampliação do serviço especializado no interior 
do Estado, iniciando-se pela criação de Núcleo da Mulher na região do Cariri;

9. Criação do Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos em Sobral e 
Juazeiro, com fortalecimento do Núcleo da Infância e Juventude e do Núcleo 
do Idoso;

10. Apesar de haver a possibilidade do próprio cidadão de propor demandas 
junto ao Juizado Especial, a realidade é que se não houver um defensor público 
na defesa do direito do cidadão, a desigualdade entre as partes envolvidas em 
um litígio será realidade, especialmente quando litiga contra pessoa jurídica. 
Nesta perspectiva, a população cearense entendeu como fundamental a 
presença da Defensoria Pública para defesa do cidadão hipossuficiente junto 
aos Juizados Especiais.
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6. Palavras da Assessora de 
Relacionamento Institucional

Pés calejados em um par de chinelos de borracha, saia até o meio da canela, 
mãos e rosto sofridos pelo sol e pelo trabalho na agricultura. Foi desta 
forma que Dona Iraci se apresentou a uma plateia de mais de duzentas 

pessoas, dentre defensores públicos, vereadores, lideranças comunitárias, 
vice-prefeito, estudantes de Direito, advogados, autoridades e pessoas simples 
como ela, mas com muito a dizer. Dona Iraci veio com passo cuidadoso, mas 
firme, me olhou nos olhos, pegou o microfone e se identificou. Disse que 
nunca, em sua vida, imaginaria que um defensor público lhe convidaria para 
participar de uma audiência pública, mas ali estava ela, tendo a oportunidade 
de dar sua opinião e de ser ouvida. Aquele momento mudaria a vida dela. O que 
Dona Iraci não sabia é que ela também estava mudando toda uma instituição. 
 
Esta apresentação começa pelo fim. Digo isso porque ao planejarmos o Orçamento 
Participativo da Defensoria Pública, momento, em tese, de ouvir propostas, críticas 
e elogios, imaginei que trataríamos de política institucional, mas muito mais que 
isso, tratamos da importância e do impacto da instituição na vida da sociedade 
cearense mais vulnerável, individual e coletivamente, sentimos o sentimento 
daquelas centenas de pessoas que, nas palavras do Seu João, enxergam a 
Defensoria Pública como única porta para Justiça. Já não consigo pensar em como 
foi, mas em como será, em como deve ser feito. 
 
Dona Iraci, Seu João e todos os demais que 
construíram este projeto mudaram o rumo 
da instituição de forma concreta, legitimando 
a política a ser implementada. Demos voz à 
sociedade civil, agora eles nos dão voz.

Michele Cândido Camelo

Assessoria de 
Relacionamento Institucional

5. Palavras da Defensora Pública Geral

A Defensoria Pública é a instituição constitucional de fortalecimento do Estado Democrático 
de Direito. É por meio dela que os mais vulneráveis conseguem assegurar os seus 
direitos, seja por meios judiciais ou extrajudiciais. E os defensores públicos não devem 

se calar e nem temer por, em determinadas ocasiões, ser a voz contramajoritária dentro do 
sistema de justiça. Afinal, alguém deve falar pelos excluídos, pelos menos favorecidos e pelas 
minorias. E é esta voz que deve atravessar o Poder Legislativo, manter-se firme e em diálogo 
com o Poder Executivo e chegar no Poder Judiciário através de uma defesa intransigente dos 
direitos, buscando uma sociedade mais livre, justa e solidária.

É irmanada desta sua missão indispensável para a promoção do acesso à Justiça, que a 
Defensoria caminhou ao lado dos movimentos sociais e da sociedade na construção de seu 
primeiro Orçamento Participativo, sendo a primeira instituição do sistema de justiça cearense 
a abrir as portas de seus recursos para que a sociedade aponte as áreas prioritárias, as 
maiores necessidades e os maiores gargalos. E aqui estão elas: ter mais defensores públicos 
(nomeação) atuando initerruptamente (plantão defensorial nos fins de semana) com uma maior 
interiorização (macroregiões defensoriais) e equiparação entre os poderes constitucionalmente 
estabelecidos (isonomia). Deste modo, todas estas frentes estão abordadas e foram trazidas 
no projeto de Lei Complementar 04/2016, em poder desta respeitada Casa Legislativa desde o 
dia 19 de maio deste ano e já aprovado nas Comissões competentes à matéria.

Deste modo, é com esse sentimento afirmativo de que caminhamos para o engrandecimento 
da Defensoria Pública do Ceará, dando um passo significativo para se ajustar ao que diz a 

Emenda Constitucional 80/2014 com a aprovação do PLC 04/2016, é que a 
Defensoria traz aos senhores e senhoras o resultado de sua consulta 

pública, fruto desta longa caminhada que pretende instituir uma 
Defensoria forte, autonoma e estruturada para o Ceará.

Estamos certos de que, para 2017, quando a Defensoria Pública 
do Estado do Ceará completa 20 anos, esta Casa do Povo 
aprovará os recursos orçamentários suficientes para que a 
Defensoria Pública do Estado do Ceará atenda em integralidade 
a demanda dos mais vulneráveis, que correspondem a cerca de 
80% da população cearense, colaborando para a construção da 
tão sonhada justiça social no nosso Estado.

Mariana Lobo Botelho de Albuquerque

Defensora Pública Geral do Estado do Ceará
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7. Palavras Da Ouvidora Externa da 
Defensoria Pública Geral

 A Defensoria que defendemos é aquela que queremos construir!

A Defensoria Pública do Estado do Ceará realizou, de fevereiro a abril de 2016, o seu Orçamento 
Participativo com expressiva participação das comunidades rurais e urbanas, movimentos sociais, 
organizações, associações comunitárias e segmentos sociais organizados na construção da 
metodologia e na realização das Audiências Públicas ocorridas nas cinco zonas judiciárias. 

Ao lado dos seus(as) Defensores(as) Públicos(as), a população cearense pôde definir as prioridades 
para os investimentos da instituição, em um movimento que buscou romper com a tradição de 
apenas a administração tomar suas decisões, deixando os interesses da população de lado.

A experiência do Ceará inaugurou um modelo de democratização da administração no sistema de 
justiça, e apontou para a necessidade da ampliação do debate orçamentário à participação popular, 
incorporando mecanismos de participação social no planejamento estratégico da instituição e 
dificultando práticas como clientelismo e fisiologismo. Além disso, o orçamento participativo da 
Defensoria do Ceará pemitiu a sociedade civil conhecer os principais problemas enfrentados pela 
instituição, como as limitações orçamentárias e os entraves burocráticos na execução do seu 
orçamento anual.  

Esperamos que esse seja o primeiro de muitos orçamentos participativos da Defensoria Pública 
do Ceará, com o acesso da população em todo processo para o estabelecimento de metas e 

prioridades de investimentos. É inegável que toda política pública, 
sobretudo as de justiça, nascerão mais fortalecidas quando 

delineadas pelos anseios da população beneficiada. 

Merilane Pires Coelho
Ouvidora Geral Externa da 

Defensoria Pública Geral do Ceará

ANEXO I 
FOTOS E PARTICIPAÇÕES ORAIS 
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

ARACATI 
“Essa luta é nossa. Essa luta é do povo. É só lutando que se constrói um Brasil novo”. 
Esse foi o recado que a sociedade civil deixou na primeira audiência pública para a 
construção do Orçamento Participativo da Defensoria Pública, em Aracati

video: www.youtube.com/watch?v=NaODxC0RERM

“Participar dessa audiência pública é estimulador para nós, que estamos prestes a 
ingressar na carreira. Com essa iniciativa, a administração do órgão está nos dando 
a oportunidade de conhecer os problemas. Já sabemos que falta defensor público, mas 
esse contato inicial com a população é essencial”

Thiago Machado, um dos aprovados no 
último concurso para defensor público. 

“Só vai existir a Defensoria Pública se nós existirmos. Não vamos deixar acontecer 
com a essa Instituição o que aconteceu com diversos outros órgãos que foram criados 
para defender os nossos direitos e que hoje estão totalmente sucateados! A partir das 
nossas lutas foi que começamos a ter uma proximidade com a Defensoria Pública 
e um desejo nosso é que os novos defensores que estão entrando e os estudantes de 
Direito, que futuramente serão advogados, defensores públicos, promotores ou juízes, 
passem por uma capacitação voltada para a questão dos Direitos Humanos. É uma 
deficiência na Academia e na formação técnica do profissional, a realização de 
disciplinas voltadas pra essas questões”

João Luiz Joventino do Nascimento, o João do Cumbe, um 
dos principais líderes da Comunidade Quilombola do Cumbe, 

área rural de Aracati. 

“A nossa cidade só tem um defensor público e é muito pesado para apenas um cidadão 
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atender as demandas jurídicas de uma cidade inteira. É essencial mais defensores públicos para o 
nosso Estado, além de atendentes e servidores qualificados no órgão”

Gean Carlos Silva, conselheiro tutelar de Limoeiro do Norte. 

“É importante ter um Curso de Capacitação para a população, para que as pessoas da comunidade 
entendam o que é a Defensoria Pública e como a instituição pode ajudá-las”

Maria Elizângela Gomes, representante do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

MATERIA E GALERIA DE FOTOS
www.defensoria.ce.def.br/noticia/aracati-recebe-primeira-audiencia-publica-de-
discussao-sobre-o-orcamento-participativo-da-defensoria-publica/
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CRATO
“Nós, do movimento de mulheres, nos reunimos e trouxemos algumas propostas, como: a criação 
da sede da Defensoria Pública no Crato para o povo saber onde é, a criação do núcleo de defesa 
dos direitos coletivos, do núcleo de defesa dos direitos da mulher com a equipe multidisciplinar e 
contratação de funcionários e um núcleo dentro da delegacia e dentro do juizado, convocar os novos 
defensores públicos aprovados no concurso, entre outras propostas. A gente traz com muita alegria 
as nossas demandas para construir essa parceria com a Defensoria Pública.” 

Verônica Neves, presidente do Conselho de Mulheres do Crato e 
representante da Cáritas e do Grupo de Valorização Negra. 

“Sou recente na carreira, entrei agora em dezembro e assim que entrei visualizei como é importante 
que uma comarca tenha tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública, porque são atividades 
complementares. Então estou aqui como porta-voz dos munícipes de Porteiras, para lutar por essa bandeira, 
porque acho importante o acesso à justiça e para que a gente possa atuar junto, construindo pontes”

Fernanda Nóbrega, promotora de justiça de Porteiras, que elogiou a iniciativa 
e entregou um abaixo-assinado com 610 assinaturas da população em que 

se pede a nomeação de defensor público para o município.
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QUIXADÁ
“Quero parabenizar a Defensoria Pública por esse momento e solicitar uma atenção da Defensoria 
Pública para Piquet Carneiro. Piquet Carneiro é uma cidade pequena mas, infelizmente, nós 
vivenciamos situações de crianças e adolescentes abandonados pelos pais, falo isso com base 
na experiência de seis anos que estive como conselheira tutelar. Nós temos um número gritante 
de jovens que são usuário de drogas, temos muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Nós 
sabemos que a Constituição Federal de 1988 é a mais perfeita que o nosso País tem, mas, para que 
ela seja concretizada, precisamos de instituições e segmentos que façam valer a pena e façam a lei 
ser cumprida”

Keilhiane Vieira, vereadora 
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SOBRAL
“Quando a pessoa chega para procurar um defensor, ela já tá tão sofrida, tão fragilizada, até 
porque no imaginário da gente, o pobre sempre vai perder na Justiça, pobre não tem vez na frente 
dos grandes. Mas eu não acredito nisso, porque eu sou uma prova viva, um sobrevivente de muito 
sofrimento. A Defensoria é um direito da gente, mas acredito que o defensor precisa ir à comunidade, 
não é só a gente procurar o escritório dele, ele deve ir à rua e sentir na pele o que é morar em uma 
comunidade pobre com todo seu sofrimento e dificuldade”

Francisco Silva de Sousa (Chiquinho),
coordenador do Movimento Teias da Juventude de Sobral  

“A única coisa que eu posso pedir a cada um é que não nos permitam que esqueçamos de vocês. A 
nossa função é fazer com que o Brasil Real se assemelhe ao que o Brasil de Papel, aquele que está 
na Constituição e nas leis. Se a gente tem alguma função como defensores públicos, como um ser 
humano que estudou, que se capacitou para atender a essa população, é isso: fazer o Brasil real 
ficar mais perto do Brasil do papel”

Igor Barreto, defensor público e supervisor da comarca de Sobral  

“Quem abre as portas do Judiciário, vocês sabem? É o defensor público. Sem ele, a porta do sistema 
de justiça fica difícil de ser aberta! As audiências públicas da Defensoria marcam o pioneirismo que 
é próprio da instituição, tornando-se exemplo para os demais órgãos do sistema de justiça. Nada 
mais justo e correto do que ouvir a população em um momento tão importante como é a confecção 
de um orçamento, quando sabemos das implicações políticas e das prioridades dos gestores durante 
esse momento, mas a participação da população se torna imprescindível e espero que isso realmente 
sensibilize nossos gestores. Sou recém-chegado na região e posso dar meu testemunho da ausência 
de defensores públicos. Isso é uma grande preocupação nossa. Apesar de que muitas prefeituras 
contratam advogados, não é a mesma coisa que a Defensoria Pública. Não é a mesma orientação 
jurídica. O defensor público é uma figura essencial em todas as comarcas cearenses”

Disse o juiz substituto da comarca de 
Santana do Acaraú, Felipe Soares. 
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“Nós precisamos que os defensores públicos olhem para as nossas causas e que atendam a população 
para que assim possamos ter um Brasil mais justo. Falamos aqui de direito de pessoas que são 
tratadas como minorias, mas que, na verdade, são maioria”

“É importante que todo mundo fale a favor da Defensoria Pública do Ceará, porque entendemos que 
os defensores públicos são de grande importância para a população que não tem acesso à justiça 
e diariamente tem seus direitos negados e violados. Se faz necessário nosso apoio à Defensoria 
Pública para que o Governo do Ceará e a Assembleia Legislativa possam elencar mais recursos 
para que todos os municípios tenham mais defensores públicos”

Disparou em fala aberta o coordenador do Movimento dos Pescadores e 
Pescadoras Artesanais, João Batista dos Santos. 

MATERIA E GALERIA DE FOTOS
http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/a-defensoria-e-um-direito-da-gente/
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FORTALEZA
“Sou namorada de anel no dedo para casar a qualquer hora com a Defensoria”

Mazé de Cabatão, liderança de Caucaia.

“Nós precisamos que o recurso da Justiça seja fatiado de forma igual. Nem mais, nem menos. Se tivesse 
os recursos de forma igual, os direitos do povo não estavam sendo usurpados. Por isso eu digo que a 
Defensoria é igual a educação. Sem a educação e sem a Defensoria, o povo não será educado, não será 
consciente e não pode defender seus direitos”

Falou Antônio José, Associação Comunitária 
do Bairro Alto São José, em Pacatuba.

“A gente quer que os defensores conheçam as nossas comunidades. Que os defensores tirem o salto e 
vá (sic) mesmo ‘pé no chão’, que a nossa comunidade é daquele jeito mesmo com lama e areia, porque 
é importante dar vez, voz e direito a quem necessita e quem corre atrás da gente. Nós sabemos que tem 
que exigir os governantes de botar dinheiro dentro da Defensoria Pública para fortalecer a defesa os 
que precisam mesmo”

Lucimeire Calandrine, 
representante do Serviluz.

“Tava vendo ali e dizendo, meu Deus, parabéns pra Defensoria por ouvir a gente. Por isso, eu digo 
que é importante demais o Defensor estar na comunidade, dentro da Escola. Precisamos mesmo 
exigir que o defensor visitem as escolas da rede pública da periferia. Estou muito feliz com a riqueza 
destas propostas. Muito feliz mesmo”

Maria do Rosário, liderança da Comunidade do Vila Velha. 

“Não deixem para 2017, em nome do povo, em nome das crianças, o Vila Velha e a periferia precisa 
de mais defensores públicos pra ontem”

Cícero Soares, Vila Velha
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“O Brasil sempre foi e é um país injusto e a corda sempre quebra pro lado do mais fraco. 
É preciso que a gente esteja bastante atento. A gente não pode ficar trancado dentro de 
gabinete. Dentro do gabinete a gente não sente o cheiro do povo, não vê a dor do povo. 
Dentro do gabinete a gente vê peça, jurisprudência e doutrina. É importante? É. Mas sem 
a dor do povo, isso aí morre, porque fazer petição sem dor, suor e lágrima não é Defensoria 
Pública. É fundamental que a gente se abra. Nós estamos abrindo o nosso coração para 
vocês, esta parceria que está só começando e não pode parar aqui. A Defensoria não pode 
ficar longe do povo e vocês não podem ficar longe da gente. Juntos sempre”

Mônica Barroso, defensora pública

“É uma honra estar aqui nesta faculdade e neste espaço que nunca os camponeses puderam vir e sentar. 
A carência na Justiça é muito grande e eu vim de Itapipoca pensando, o que vou dizer lá? E quando 
cheguei aqui vi que a carência de recurso pra Defensoria Pública é enorme. Por que isso? Porque os 
grandes criminosos não tem interesse de que o povo tenha uma melhor defesa. Por que quem precisa da 
saúde pública? É o pobre. Quem precisa da educação pública? É o pobre. Eles têm dinheiro para pagar 
particular. Então, isso é aqui, defensora, é além de dinheiro, é vocação. Ouvir o povo é vocação. Vocês 
tem que bater de frente com todo tipo de crime que acontece no nosso País, que comete todo o tipo de 
crime contra os mais humildes do Brasil. Está de parabéns a Defensoria Pública ter tido a coragem de 
realizar esta audiência pública para ouvir e fazer este compromisso com a sociedade civil organizada. E 
é mais uma lição para nós: se unir e buscar mais justiça para a paz social no campo e na cidade”

Antônio de Sousa, líder do assentamento Maceió, de Itapipoca.



www.defensoria.ce.def.br
fb.com/DefensoriaCeara
twitter.com/defensoriaceara
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