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O bservamos que os tra
balhos da Assembleia 
Nacional Constituinte 

ganharam velocidade. Já se 
pode dizer que a luz no fim do 
túnel está bastante visível e 
aumenta de claridade cada 
vez mais. 

A obra parlamentar, reali
zada até o presente, tem sido 
objeto de críticas severas con
trárias ou entusiásticas a fa
vor. Mas parece ir se fortale
cendo o consenso de que o 
processo de formação da futu
ra Lei Maior do País é demo
crático e resulta de cada mo
mento de negociação, do en
tendimento e da consciência 
de seus autores de que, sobre
tudo, representam os interes
ses dos variados segmentos da 
sociedade brasileira. 

As divergências e os antago
nismos, estes julgados insupe
ráveis no início dos debates, 
vão encontrando o leito ade
quado indicado pela razão e 
pela média dos interesses em 
conflito. Assim também have
rá de acontecer com questões 
ainda polémicas como as que 
tratam de mandato presiden
cial, estatização ou privatiza
ção, municipalismo e federa
lismo ou centralização do 
Poder na União, dívida exter
na e outros. 

Entretanto alguns assuntos, 
tal a legitimidade de seus ele
mentos, têm merecido de to
dos constituintes tratamento 
básico idêntico, ocorrendo 
apenas diferenças de pontos 
de vista, quase que exclusiva
mente, quanto ao seu aspecto 
redacional. É o caso da Defen-
soria Pública, instituição for
mada de Defensores Públicos. 

O Defensor Público é o ad
vogado que o Estado tem a 
obrigação de pôr à disposição 
daqueles que não podem pa
gar as custas do processo e os 
honorários de profissional de 
Direito. São eles: o consumi
dor; o inquilino; o menor; o 
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réu revel não citado pessoal
mente; a mulher na Vara de 
Família; de todo e qualquer 
acusado criminal que não te
nha defesa particular, enfim 
de praticamente todo o traba
lhador assalariado. 

Os membros da Defensoria 
Pública no Estado do Rio as
sumem o cargo após concurso 
público de provas e títulos, 
ainda o meio mais democráti
co de seleção de servidor pú
blico. O concurso, feito nos 
mesmos moldes dos realizados 
para ingresso na Magistratura 
Judiciária, no Ministério Pú
blico e na Procuradoria do Es
tado, habilita o aprovado ao 
exercício competente da defe
sa dos interesses de sua clien
tela. 

O Estado dó Rio de Janeiro, 
sem falsa modéstia, tem sido o 
pioneiro em matéria de pres
tar assistência jurídica e judi
ciária aos juridicamente ca
rentes. 

O processo de formação his
tórica da Defensoria Pública 
em nosso Estado tem sido 
sempre movido pelo interesse 
social e se mantém em lances 
de aperfeiçoamento constan
tes. Na Administração atual a 
instituição mudou o nome de 
Assistência Judiciária para 
Defensoria Pública e teve 
criado o instrumento adminis
trativo fundamental para o 
cumprimento de sua finalida
de, a Procuradoria Geral da 
Defesa Pública. Começou a re
ceber do Governo estadual os 
meios materiais necessários 
ao seu adequado funciona
mento e, especialmente, refor-
mula-se filosoficamente para 
estender sua atuação no cam
po da orientação jurídica ge
ral, e nesse sentido tem procu
rado aproximar fisicamente 
seus órgãos de atuação às co
munidades destinatárias de 
seus serviços. 

Em nosso Estado, segundo 
estatística parcial, foram aten-
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didas cerca de 320 mil pessoas 
em 1987. 

A Defensoria Pública, se 
criada nacionalmente para 
atuar na Justiça Federal e na 
de todos os Estados, permitirá 
o atendimento imediato de mi
lhões de brasileiros nas cida-' 
des e nos campos. A experiên
cia deste Estado com suas 
Defensorias Públicas nos bair
ros, no tratamento especiali
zação de assuntos de terras, 
habitação, loteamento, consu
midor e de assistência às De
legacias Policiais, caso esten-
dida ao País i n t e i r o , 
contribuirá decisivamente pa
ra a melhoria da vida demo
crática, pelo resguardo do di-
r e i to de mi lhões de 
deserdados da Justiça jurídi
ca. 

A atuação do Defensor Pú
blico como agente político de 
transformação social pacífica 
começou a se fazer pela sim
ples informação às partes de 
seus direitos. 

Nos próximos dias será vo
tada a parte da futura Consti
tuição que esperamos há de 
considerar a Defensoria Públi
ca como instituição essencial 
ao funcionamento da Justiça, 
e então teremos a oportunida
de de verificar que os mem
bros da Comissão de Sistema
tização, do Centrão, do Grupo 
dos 32 e demais constituintes 
decidirão pelo interesse popu
lar criando o mais vigoroso 
instrumento de desburocrati
zação do Judiciário e demo
cratização da Justiça. 

A Defensoria Pública permi
tirá, também, que o Estado 
Democrático de Direito que se 
quer ver implantado em nosso 
País tenha cumprida a Lei 
Maior e toda a legislação in-
fraconstitucional decorrente 
dele. 
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