
O ACESSO A SERVIÇOS DE JUSTIÇA NUMA PERSPECTIVA DE 
TRANSFORMAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL: CONTRIBUIÇÃO A UMA ABORDAGEM 
ESPACIAL DO ACESSO À JUSTIÇA A POPULAÇÕES POBRES DA CIDADE DO 

RECIFE 
 
 

Willian Magalhães de Alcântara1 
 

1 Estudante do curso de Geografia – Universidade Federal de Pernambuco - Brasil; 
willian.alcantara@yahoo.com.br 

 
1  INTRODUÇÃO 
 

É difícil não admitir que exista hoje, em nosso país, uma grande quantidade de pessoas 
que possuem um acesso precário a grande parte dos serviços essenciais às suas vidas. A 
prestação de serviços públicos com qualidade tem estado distante das pessoas pobres, o que é 
divulgado quase que diariamente pelos meios de comunicação em geral. Para tentar entender 
esse problema, tem-se que compreender a natureza das mudanças mais recentes pelas quais 
passou o capitalismo. 

A partir do início do século XX, o capitalismo foi organizado segundo o sistema 
fordista, o qual, segundo Harvey (2007), consiste num modelo sócio-econômico baseado em 
três pilares fundamentais: as corporações, o Estado e a força de trabalho. Tal modelo 
mantinha-se em equilíbrio, enquanto os grandes lucros auferidos pelas corporações 
possibilitavam ao Estado manter condições de bem-estar social aos trabalhadores, ainda que, 
muitas vezes como perspectiva a ser atingida. Durante o período fordista,  

[...] a legitimação do poder do Estado dependia cada vez mais da capacidade de levar os benefícios do 
fordismo a todos e de encontrar meios de oferecer assistência médica, habitação e serviços educacionais 
adequados em larga escala, mas de modo humano e atencioso. (HARVEY, 2007: p. 133) 
No auge do período fordista, o Estado assumia uma variedade de obrigações. Por meio 

do controle de ciclos econômicos e uma combinação de políticas fiscais e monetárias, o 
Estado mantinha o equilíbrio entre a demanda e a produção em massa. Além disso, por outro 
lado, assegurava as condições de bem-estar para a classe trabalhadora, por meio de gastos 
com seguridade social, assistência médica, educação, habitação etc (HARVEY, 2007). 

Entretanto, após a Segunda Guerra Mundial, a transição do fordismo para o modelo de 
acumulação flexível provocou mudanças nessa estrutura, fazendo com que o Estado fosse 
obrigado a se distanciar dos compromissos assumidos com a promoção do bem-estar social. 
As relações entre os três agentes que sustentavam o fordismo flexibilizaram-se e, assim, os 
ganhos sociais passaram a depender muito mais do recrudescimento do poder de mobilização 
dos trabalhadores do que do Estado. 

A crise desse modelo de sociedade, a partir de meados dos anos 1970, levou à redução 
do crescimento das economias centrais e “a redução do crescimento significava 
inevitavelmente problemas para o Estado do bem-estar social e do salário social” (HARVEY, 
2007: p. 157). O que também ocorreu nos países subdesenvolvidos industrializados, nos 
quais, segundo Lipietz (apud HARVEY, 2007), se instalou um “fordismo periférico”.  

Nesses países, porém, a industrialização ocorreu muito mais num contexto de 
tentativas de implantação de um Estado desenvolvimentista do que de bem-estar social. Desse 
modo, o Estado estava mais preocupado com o desenvolvimento econômico do que com o 
provimento de serviços públicos capazes de promover o bem-estar social das populações 
pobres. Sobre o papel do Estado brasileiro nesse contexto, Araújo (2000, p. 247-248), 
escreveu: 



Ele [o Estado] foi o grande patrocinador da atividade econômica no Brasil nos anos recentes. Nesse 
mesmo período, o Estado do Bem-Estar se desenvolvia em outras áreas do mundo. Não foi essa a nossa 
opção. O Brasil nunca foi um Estado essencialmente provedor de saúde, educação, saneamento básico 
etc. Foi um Estado que construía estradas, montava sistemas de comunicação, estatizava empresas para 
modernizá-las e ofertar insumos básicos, muitas vezes a preços mais baratos que os custos de produção. 
O Estado era o grande condutor do que os marxistas chamariam ‘desenvolvimento das forças 
produtivas’. Foi essa a tarefa básica que o Estado atribuiu a si próprio. [...] Por isso mesmo, tem-se um 
Estado muito ausente no campo social. Todos os meios, toda a energia do Estado estavam concentrados 
na tarefa de construir a oitava economia industrial do mundo, ou o Brasil grande potência.  
Tal postura do Estado gerou o que Santos (2005) chamou de “cidades corporativas”. O 

processo de urbanização ocorreu sem uma preocupação com a infra-estrutura urbana voltada 
ao atendimento dos interesses das populações que migravam para as cidades, mas para 
atender àqueles das grandes corporações que se instalavam no país naquele momento. As 
cidades destinavam-se a servir às empresas, enquanto a produção de serviços efetivamente 
sociais e o bem-estar coletivo eram deixados em segundo plano. 

Entretanto, contrário a essa postura do Estado, em 1988, foi promulgada a atual 
Constituição Federal (CF), apresentando uma série de disposições com o objetivo de prover o 
bem-estar social.  Prova disso é o rol de garantias fundamentais, que pretendem promover 
condições de bem-estar para todos. Contudo, embora tenha havido essa “pretensa” mudança 
de orientação do Estado, o contexto no qual foi promulgada a nova Constituição foi o da crise 
cíclica dos anos 1980. Durante esse período, os países subdesenvolvidos encontravam-se 
muito endividados e o receio diante da possibilidade de não pagamento da dívida fez com que 
os organismos internacionais cortassem os empréstimos. Assim, havia o interesse 
constitucional pelos serviços sociais sem que houvesse recursos para executá-los. 

Teve-se, então, uma situação contraditória, isto é, um Estado desenvolvimentista sem 
dinheiro em caixa e uma Constituição que visa ao bem-estar social. O resultado foi que, na 
prática, o Estado apenas promoveu alguns serviços de infra-estrutura básica, possibilitando o 
mínimo necessário para que a força de trabalho subsistisse e o mercado consumidor pudesse 
atingir os objetivos dos interesses da acumulação de capital. Desse modo, as populações ainda 
conseguiam ter acesso aos seus reais direitos, embora se mobilizando para obtê-los. 

Dessa forma, não ficou clara a efetivação da política do Estado do bem-estar social.  
No que tange aos serviços de justiça, pode-se citar o que escreveu Ramos (2000: p. 32) 
quando tratou da prestação de assistência jurídica aos necessitados: 

Daí o porquê da Constituição da República de 1988 – inicialmente estruturada com traços acentuados 
do welfare state – ter elencado no rol das cláusulas pétreas o inarredável dever do Estado de prestar 
‘assistência jurídica integral e gratuita’ aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art 5º, 
LXXIV), erigindo tal dispositivo a verdadeiro princípio fundamental explícito, não se podendo medir 
esforços para sua realização.  
Ademais, a tentativa de concretizar o Estado de bem-estar-social esbarrou nas 

tendências neoliberais vigentes àquela época, divulgando idéias como a da flexibilização, 
desonerando, a todo custo, o Estado da prestação de alguns serviços. Iniciando-se na década 
de 1980, mas tendo seu ápice nos anos 1990 com o governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso, o chamado neoliberalismo afastou ainda mais o Estado das preocupações sociais 
mais gerais. Os processos de privatização, bem como a redução de quadro e o congelamento 
dos salários do funcionalismo público, provocaram desemprego e aprofundamento dos 
problemas sociais. Sobre o que esse período representou enquanto agressão aos direitos das 
pessoas, Telles (1999, p. 187), diante da crise, escreveu que: 

[...] é por via dessa destituição e dessa erosão, dos direitos e das esferas de representação, que se ergue 
esse consenso que parece hoje quase inabalável, de que o mercado é o único e exclusivo princípio 
estruturador da sociedade e da política, que diante de seus imperativos não há nada a fazer a não ser a 
administração técnica de suas exigências, que a sociedade deve a ele se ajustar e que os indivíduos, 
agora desvencilhados das proteções tutelares dos direitos, podem finalmente provar suas energias e 
capacidades empreendedoras. 



Apenas mais recentemente, pode-se observar, com o governo do presidente Luís 
Inácio da Silva, uma preocupação maior com os problemas sociais. Sem dúvida, houve um 
aumento dos cargos na administração pública (aumento dos concursos públicos), interrupção 
dos processos de privatização e uma maior dedicação à promoção de políticas públicas que 
visem à melhoria das condições de acesso a serviços públicos de qualidade. Entretanto, ainda 
existe muito a ser feito e milhões de pessoas ainda vivem em situações precárias de inclusão 
social.  

Diante do cenário apresentado, é interessante que se façam estudos sobre a prestação 
dos diversos serviços públicos em sua relação com seu público-meta. Sendo assim, essa 
pesquisa se debruçará sobre a questão da prestação dos serviços de promoção do acesso à 
justiça a populações pobres. Sobre esse tema, algumas perguntas nos são colocadas: O Estado 
tem promovido o devido acesso à justiça àqueles que mais necessitam dela? O acesso à justiça 
poderia ser um dos canais para que essas pessoas pudessem intervir nas relações capitalistas? 
Qual papel o acesso à justiça tem desempenhado? 

 
2  O ACESSO À JUSTIÇA 
 

“O estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”. (CF, art 5º, inciso LXXIV). A Constituição Federal garante que 
haverá acesso à justiça para todos. Mas, de que forma, efetivamente, esse acesso ocorre? 
Todos, de fato, possuem acesso aos serviços de justiça? E o acesso a tais serviços representa, 
de fato, acesso à justiça? 

Antes de discutirmos o papel das instituições que buscam aproximar a justiça dos mais 
pobres, é interessante que possamos entender o que vem a ser o acesso à justiça. Segundo o 
próprio entendimento jurídico mais moderno, o acesso à justiça não pode ser mais 
compreendido como o mero acesso aos tribunais. Em outras palavras, o fato dos tribunais 
estarem à disposição de qualquer pessoa não significa acesso à justiça, uma vez que existe 
uma série de óbices entre os problemas do cidadão e a solução judicial. Segundo Nalini 
(2007), dentre esses empecilhos, destacam-se: a falta de informação da maioria das pessoas 
em relação ao direito; a pobreza (os processos judiciais exigem o pagamento de custas nem 
sempre acessíveis a todos) e, ainda, a lentidão dos processos judiciários. Deste modo, por 
acesso à justiça deve-se ter, na verdade, um entendimento mais amplo. Neste sentido, 
conforme definição de Ramos (2000: p. 38-39): 

Hoje, muito mais do que acesso o acesso aos tribunais, de fundamental importância, mas não apto a 
esgotar todas as vias política e socialmente desejáveis de resolução de conflitos, o fenômeno do acesso à 
justiça deve ser compreendido como a possibilidade material do ser humano conviver em uma 
sociedade onde o direito é realizado de forma concreta, seja em decorrência da manifestação soberana 
da atuação judiciária do organismo estatal, seja, também, como reflexo da atuação das grandes políticas 
públicas a serem engendradas pela respectiva atuação executiva, não olvidando-se, é claro, o escorreito 
regramento a ser imprimido pela atuação legiferante1. 
Pereira, Rocha e Loureiro (2005) observam ainda que o acesso à justiça deve ser 

compreendido como “o acesso à efetividade dos direitos fundamentais que garantam uma vida 
digna à população.” Contudo, apontam um sério problema à concretização desse acesso: o 
desconhecimento dos direitos pela sociedade. A efetividade dos direitos fundamentais 
depende da conscientização do indivíduo como sujeito de direitos e, entretanto, essa 
conscientização não chega às pessoas que mais têm seus direitos violados: as populações 
pobres.  

Percebe-se, assim, que o acesso à justiça, além do acesso aos tribunais, passa pelo 
conhecimento dos direitos, bem como pela possibilidade de alcançá-los. Empiricamente, é 

                                                 
1 Aquele que define as Leis.  



fácil constatar que tal acesso não ocorre para boa parte da população brasileira, o que limita as 
possibilidades de mudanças sócio-espaciais. No Brasil, tem-se um ciclo vicioso no qual a 
pobreza impede o acesso à justiça e a falta desse acesso acentua o quadro de pobreza. A 
respeito dessa lógica da acessibilidade, Boaventura de Sousa Santos (2008: p. 170) afirma 
que: 

[...] quanto mais baixo é o estrato sócio-econômico do cidadão, menos provável é que conheça 
advogado ou que tenha amigos que conheçam advogados, menos provável é que saiba onde, como e 
quando contactar o advogado, e maior é a distância geográfica entre o lugar onde vive ou trabalha e a 
zona da cidade onde se encontram os escritórios de advocacia e os tribunais.  
A partir dessas considerações, em um país como o Brasil, cuja população é na sua 

maioria constituída de pobres, e onde se observa não somente a proliferação de uma série de 
injustiças, mas também a criação de um número enorme de instituições fica clara a 
necessidade de uma prestação de serviço jurisdicional eficiente que alcance a todos os que 
necessitam. 

Diante de todos os problemas sociais que o país enfrenta, e considerando a gama de 
direitos e garantias prescritos na Carta Constitucional, permanece a dúvida de como seria a 
realidade sócio-espacial brasileira se tais prescrições fossem colocadas em prática. Quais 
seriam as conseqüências da aplicação na íntegra da Constituição Federal? A essas perguntas, 
propõe-se buscar respostas.  Procurar-se-á, então, entender de que forma os serviços de 
promoção do acesso à justiça a populações de lugares pobres da cidade estão sendo pensados 
sócio-espacialmente, quais os resultados até agora alcançados e quais as possibilidades de 
repensar suas estratégias. 

Nessa perspectiva na qual o acesso à justiça constitui-se em instrumento de 
possibilidade de transformação sócio-espacial – considerando-se que a complexidade do 
espaço urbano recifense é caracterizada por um grande número de áreas pobres desprovidas 
de serviços básicos – torna-se importante analisar mais profundamente a situação dos serviços 
de promoção de acesso à justiça na capital pernambucana.  

 
3  A ESPECIFICIDADE SÓCIO-ESPACIAL DE RECIFE 
 

Pensar o acesso à justiça às populações pobres numa perspectiva de possibilidade de 
transformação sócio-espacial exige, antes de tudo, que se faça uma consideração muito 
importante: é necessário saber quem são essas populações pobres e, principalmente, como 
elas se encontram distribuídas espacialmente no território que se analisa. Isto para pensar a 
implementação de ações que visem à promoção efetiva do acesso à justiça. A esse propósito, 
convém ressaltar a relevância do trabalho de Bitoun (2005) no Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Recife2. Esse trabalho revela as desigualdades sócio-espaciais existentes entre 
diversas áreas da cidade do Recife em relação à renda, à longevidade e à educação. Esses três 
critérios são os adotados para o estabelecimento do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). A análise do IDH nas diversas localidades do território recifense permitiu o 
estabelecimento de 62 unidades de desenvolvimento humano (UDH). Cada unidade 
possuindo certo grau de homogeneidade e, assim, o mesmo IDH. Entretanto, o que torna 
Recife um caso peculiar é o fato dessas UDHs encontrarem-se bastante imbricadas, ou seja, é 
possível encontrar áreas de IDH altíssimo vizinhas a outras de IDH muito baixo. Segundo o 
próprio Bitoun (2005: p. 31): 

                                                 
2 Ferramenta eletrônica desenvolvida pela Prefeitura da Cidade do Recife em parceria com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Fundação João Pinheiro. O objetivo do Atlas é, a partir da 
análise do IDH das diversas porções do território recifense, revelar as condições vivenciadas por suas 
populações. O Atlas está disponível por meio de CD-ROM ou por meio do site da Prefeitura da Cidade do 
Recife: <http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/downloads.html>. 



Para melhor se entender essa distribuição, é necessário que se recorra à formação histórica e 
contemporânea da cidade. No intuito de oferecer uma visão mais sintética da organização espacial da 
desigualdade no Recife, propõe-se um agrupamento geográfico das Unidades de Desenvolvimento 
Humano em três anéis, definidos a partir do padrão de dispersão do IDH (conforme Modelo de Burgess) 
correspondendo, respectivamente, às áreas central, intermediária e periférica da cidade.  
O anel central (Figura 1) situa-se na parte leste do território, abrigava, em 2000, 

405.637 habitantes e corresponde tanto ao Centro Histórico da Cidade, como ao centro 
funcional (concentra as principais atividades da cidade). É possível verificar aqui uma grande 
desigualdade entre unidades muito próximas. Tal fato deve-se, principalmente, ao processo 
histórico de ocupação do sítio da cidade (planície flúvio-marinha): enquanto as áreas mais 
enxutas foram valorizadas e apropriadas muito cedo, as áreas alagadas foram deixadas à 
ocupação por famílias pobres. 

O anel intermediário (Figura 1) situa-se parte na planície recifense e parte nas colinas 
e abrigava, em 2000, 500.515 habitantes. Teve sua ocupação em época mais recente (segunda 
metade do século XIX e século XX), quando da urbanização de espaços rurais. A urbanização 
seguiu os caminhos existentes e depois os trilhos das “maxambombas”3 e dos bondes. Os 
terrenos mais próximos a esses eixos foram os primeiros a ser valorizados e ocupados, 
enquanto os mais afastados, geralmente em áreas alagadas, foram ocupados por mocambos. 
Essa situação ainda se mantém, refletindo os diferentes valores de IDH. 

No anel periférico (Figura 1) residiam, em 2000, 516.753 habitantes. Esse anel 
corresponde às periferias sudoeste, oeste e noroeste do território municipal. Teve sua 
ocupação, ocorrida entre as décadas de 40 e 60 do século passado, determinada pelas 
migrações de populações da planície que foram desalojadas pelas enchentes e reassentadas 
nas colinas. Há também a presença de populações oriundas do êxodo rural. A maior parte das 
casas foram autoconstruídas, mas também há a presença de vilas edificadas pela iniciativa 
pública. Em virtude disso, é no anel periférico que a desigualdade em relação ao IDH é 
menor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
3 A maxambomba era uma pequena locomotiva em que os maquinistas trabalhavam numa cabine sem coberta. A 
máquina puxava três vagões de dois andares.  



Figura 1 – Modelo dos Anéis do Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife 
 

 
 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife (2005). 
 
 
 
 



4  A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À JUSTIÇA EM RECIFE 
 

Constitucionalmente, no Brasil, a execução da tutela jurisdicional cabe à Defensoria 
Pública. Contudo, existe entendimento por parte de juristas acadêmicos que a Defensoria não 
tem sido eficiente na prestação da assistência jurídica a todos aqueles a que ela recorrem: 
“sem embargos de que o melhor patrocínio é o dos bons advogados e de que o patrocínio 
gratuito é deficiente e que urge a instalação de defensorias públicas”. (PAULA, 2002: p. 2). A 
partir deste pressuposto, ou seja, da compreensão quanto à ineficiência da assistência jurídica 
por parte do Estado, é importante considerar que,  

[...] no entanto, a atual situação letárgica da vontade política, especificamente no que tange à efetiva 
implementação da assistência jurídica ao necessitado, acaba por sugerir a necessidade de uma 
radicalização democrática no sentido da busca de novos meios, quiçá mais eficazes e profícuos, que 
possam servir de alternativa à monopolização da Defensoria Pública em sua tarefa de prestar auxílio 
jurídico à pessoa carente, melhorando, assim, as perspectivas da assistência jurídica ao necessitado no 
Brasil. (RAMOS, 2000: p. 44) 
Diante desse quadro de insuficiência da prestação jurisdicional, surgiu, em 2002, sob a 

gestão municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), o Projeto Justiça Cidadã (iniciativa da 
Prefeitura do Recife), com o objetivo de prestar assistência jurídica gratuita à população. 
Paralelamente, outras ações, não ligadas ao Estado, também foram acontecendo nesse sentido. 

Recife passou, então, a ser palco de experiências de ações da Defensoria Pública, da 
administração municipal e da sociedade civil, sobretudo no que concerne à provisão do acesso 
à justiça por parte de populações pobres da cidade. Esse trabalho apresenta três “instituições” 
que, atualmente, estão envolvidas na tarefa de aproximar populações pobres da justiça: a 
Defensoria Pública, o projeto “Justiça Cidadã” e o Núcleo de Assessoria Jurídica Popular 
(NAJUP). Entretanto, a ênfase recai sobre a atuação da Defensoria Pública. Trabalhos 
posteriores tentarão aprofundar a discussão sobre as outras instituições, bem como sobre a 
própria Defensoria. 

 
4.1  A Defensoria Pública 
 

Sobre a Defensoria Pública é importante ressaltar que sua institucionalização é algo 
recente. A presença de um Estado mais preocupado com o desenvolvimento econômico do 
que com o social fez com que grande parte dos direitos não fosse, durante muito tempo, 
sequer debatida. Acrescenta-se a isso o fato de que passamos por vinte anos de regime 
ditatorial. Sobre isso, escreve Melo (2007, p. 8): 

Em tempos não muito remotos, a nação brasileira já lutava para que o Estado assegurasse alguns 
direitos fundamentais. Até então, o Brasil passava por um período, no qual os direitos fundamentais 
eram constantemente violados, com respaldo constitucional.  
Ainda segundo Melo (2007), a consolidação dos direitos fundamentais e das 

instituições democráticas (entre elas, a Defensoria Pública) só aconteceu com a promulgação 
da Constituição Federal de 1988. De fato, a Carta Magna de 1988 em seu artigo 5º, inciso 
LXXIV: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”. E, para garantir essa assistência, institui-se, por meio do artigo 
134º, a Defensoria Pública: “a Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, os 
necessitados na forma do artigo 5º, LXXIV”. 

Apesar desse grande avanço, a organização da Defensoria Pública, em cada Estado, 
ficaria a depender de lei complementar a ser sancionada por esses. Disso decorre o fato de que 
muitos deles só sancionaram tais leis somente em meados da década de 90, outros agora no 
século XXI e alguns ainda não o fizeram. Podemos acrescentar que, mesmo tendo sido 
institucionalizadas, as Defensorias Públicas estavam subordinadas hierarquicamente a alguma 
secretaria do Estado a que pertenciam.  Ou seja, uma instituição, cujo propósito é a defesa dos 



necessitados, tinha a decisão sobre seu orçamento dependente dos interesses políticos de um 
secretário muitas vezes alheio às atividades da Defensoria.  A tentativa de sanar tal situação 
só veio em 2004, quando da aprovação da Emenda Constitucional (EC) 45 que, dentre outras 
coisas, aprovou a autonomia das Defensorias Públicas. Entretanto, mais uma vez, essa 
autonomia dependeria da sanção de lei complementar estadual, retardando o processo. 

A partir dessas considerações, podemos perceber que a estruturação da Defensoria 
Pública é um processo ainda não concluído. Se são grandes os problemas sociais a serem 
resolvidos no Brasil, grandes também são os obstáculos ainda a serem superados para a 
solidificação da Defensoria pública enquanto instituição capaz de atender, de fato, aos 
necessitados.    

No sentido de tentar oferecer um serviço judiciário que, realmente, atenda a todos, o 
atual governo criou a Secretaria para Reforma do Judiciário (SRJ), vinculada ao Ministério da 
Justiça (MJ).   

A Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça foi criada com o objetivo de promover, 
coordenar, sistematizar e angariar propostas referentes à reforma do Judiciário. Tem como papel 
principal ser um órgão de articulação entre o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério 
Público, governos estaduais, entidades da sociedade civil e organismos internacionais com o objetivo de 
propor e difundir ações e projetos de aperfeiçoamento do Poder Judiciário. Esta articulação acontece em 
relação a propostas de modernização da gestão do Judiciário e em relação à reforma constitucional e 
outras alterações legislativas em tramitação no Congresso Nacional. (<www.mj.gov.br>, consulta feita 
em 06/11/2008).  
Uma de suas ações é a democratização do acesso à justiça. Tal ação vai ao encontro do 

que foi discutido a respeito do acesso à justiça: 
A democratização do acesso à Justiça não pode ser confundida com a mera busca pela inclusão dos 
segmentos sociais ao processo judicial. Antes disso, cabe conferir condições para que a população tenha 
conhecimento e apropriação dos seus direitos fundamentais (individuais e coletivos) e sociais para sua 
inclusão nos serviços públicos de educação, saúde, assistência social, etc., bem como para melhor 
harmonização da convivência social. (<www.mj.gov.br>, consulta feita em 06/11/2008). 
Tais preocupações demonstram não só a preocupação com o acesso efetivo à justiça, 

mas também reafirmam o direito ao acesso à justiça como instrumento para conhecimento dos 
direitos, bem como meio para inclusão nos serviços públicos essenciais. Assim, o acesso aos 
serviços de justiça constitui-se como possibilidade de promoção de transformações sócio-
espaciais na medida em que os pobres passam a ter os meios para reivindicar o seu “direito à 
cidade” (Lefebvre, 2001). 

Outra ação importante está sendo realizada com a elaboração dos “Diagnósticos da 
Defensoria Pública no Brasil”, cuja finalidade é traçar o quadro da situação das Defensorias 
em todo o país. Dois já foram realizados: 2004 e 2006.  
 
4.1.1  O II Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil 2006 
 

Não há dúvidas de que esse instrumento representa uma grande contribuição para que 
o Estado possa pensar a melhoria dos serviços das Defensorias Públicas em todo o país. Um 
dos aspectos importantes a destacar é o fato de que os dados foram organizados por Estados 
da Federação e, esses foram agrupados segundo os respectivos IDHs. Assim, foi possível 
relacionar certas variáveis e pensar sobre as possíveis relações entre os resultados obtidos e os 
IDHs dos Estados. Algumas das variáveis importantes avaliadas foram: autonomia da 
instituição, estrutura orçamentária, número de cargos existentes, comarcas atendidas e não 
atendidas e não atendidas, atendimentos realizados, experiência no manejo de ações coletivas 
etc. 

Um dos resultados interessantes que podemos destacar é, por exemplo, o percentual de 
comarcas que possuem atendimento das Defensorias Públicas no país: 39,7% (o equivalente a 
996 comarcas). Tal dado demonstra o que já afirmamos anteriormente: muito ainda precisa 



ser feito para que os pobres tenham acesso à justiça. A Tabela 1 demonstra a situação das 
comarcas atendidas e não atendidas por Estados da Federação (os Estados de Santa Catarina, 
Paraná e Goiás não aparecem na tabela porque não haviam instituído suas Defensorias 
Públicas quando da realização do diagnóstico).  
 

Tabela 1 – Quantidade de comarcas atendidas e não atendidas pela Defensoria Pública, por unidade da 
Federação – 2003–2005. 

 
 

Fonte: Ministério da Justiça/Secretaria de Reforma do Judiciário; PNUD. II Diagnóstico das Defensorias 
Públicas no Brasil 2006. 
 

A tabela acima deixa claro que, se por um lado a disposição constitucional de atribuir 
aos Estados a responsabilidade pela institucionalização e pelo funcionamento da DP em seus 
respectivos territórios permitiu que a administração da prestação desse serviço fosse 
descentralizada (o que, em tese, poderia levar a um melhor gerenciamento e, 
conseqüentemente, a um melhor serviço), por outro gerou a fragmentação de um serviço que 
deveria ser universal. O que se pode perceber é que existem grandes disparidades entre as 
atuações das DP s em cada Estado da federação: enquanto há Estados que possuem 100% de 
suas comarcas atendidas pela DP (Acre, Paraíba, Amapá, Mato Grosso do Sul, Roraima e 
Distrito Federal), há outros que não ultrapassam os 10% (Piauí, Maranhão e São Paulo) ou 
nem mesmo possuem uma DP institucionalizada (Santa Catarina, Paraná e Goiás). Os dados 
informados na Tabela 1 nos permitem perceber que, na escala do território nacional, as ações 
da DP encontram-se mal distribuídas, fato que pode ser atribuído à fragmentação 



(descentralização para os Estados) de sua administração. A consideração desse fato nos leva a 
pensar a necessidade de pesquisas que aprofundem a questão, ou seja, pesquisas que levem 
em conta outras escalas de análise: torna-se necessário pensar as ações da DP na escala dos 
próprios Estados ou mesmo dos municípios, a fim de verificar sua proximidade espacial 
efetiva com os pobres e pensar possibilidades de mudança. 
 
4.1.2  A Defensoria Pública em Recife 
 

A figura 2 retrata a distribuição espacial em Recife das ações da Defensoria Pública 
para as questões cíveis; para essas questões existem alguns núcleos de atendimento 
distribuídos pela cidade. A localização desses núcleos conforme a configuração apresentada 
na imagem visa a um maior alcance territorial de suas ações. O território municipal foi 
dividido em cinco áreas de atuação e a responsabilidade pelos atendimentos em cada área 
caberia a um determinado núcleo. A análise da figura nos permite tecer algumas 
considerações. 

É possível perceber que há algumas áreas em branco. Essas áreas correspondem a 
bairros que não foram mencionados nas informações disponibilizadas ao público pela 
Defensoria como pertencendo a nenhuma das cinco áreas. É claro que as pessoas residentes 
nesses bairros não deixarão de ser atendidas caso procurem atendimento, contudo fica claro 
um descompasso entre a visão territorial que os gestores da Defensoria têm da cidade e a real 
divisão político-administrativa dessa.  

Outra consideração que podemos fazer é se tal distribuição realmente atende aos 
objetivos de aproximação dos serviços às pessoas que da Defensoria mais necessitam. A 
observação da figura nos permite perceber que há certo grau de centralização dos núcleos de 
atendimento; esses se apresentam pouco dispersos no território. Além disso, há bairros que se 
encontram fisicamente mais próximos de um determinado núcleo do que daquele a que está 
teoricamente vinculado. Sendo assim, torna-se necessário avaliar se essa distribuição 
realmente atende às necessidades da população recifense. Tal avaliação pode começar pelo 
estudo da distribuição espacial dos mais pobres pelo território da cidade, bem como pela 
abrangência da infra-estrutura de transportes públicos.  

A partir de entrevistas realizadas com representantes da Defensoria Pública de 
Pernambuco, outro problema foi revelado. A instituição não possui empregados suficientes 
para atender de forma satisfatória à demanda existente. Há cada vez mais pessoas que 
procuram os serviços da Defensoria, enquanto essa possui um orçamento cada vez mais 
restrito. A falta de recursos impede a contratação de novos funcionários, bem como a 
melhoria das condições de atendimento, o que faz com que os poucos defensores hoje 
existentes não sejam bem remunerados em relação a outros cargos e tendam a procurar outros 
empregos.   

Percebe-se, desse modo, como uma instituição com um papel social tão importante 
tem sido deixada em segundo plano pelo Estado. Faz-se necessário que suas ações sejam 
repensadas e sua função elevada à posição que merece dentro de uma sociedade dita 
democrática. 
 

 
 
 
 
 
 



Figura 2 – Núcleos da Subdefensoria Cível da Capital e respectivas áreas de 
abrangência 

 
 
Fonte: Base cartográfica: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife. Dados: Defensoria Pública do Estado 
de Pernambuco, disponível em <http://www.defensoria.pe.gov.br>, acesso em: 30 de março de 2008. 
 
 
4.2  Projeto Justiça Cidadã 
 

Destacam-se as ações desenvolvidas e executadas pela Prefeitura do Recife, em 
parceria com o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP4. Foram 
estabelecidos, inicialmente, cinco postos de atendimento pela cidade (Totó, Beberibe, Pina, 
Caxangá e Ibura), sendo que dois deles foram desativados num outro momento (Totó e 
Beberibe). A intenção inicial era a de promover assistência jurídica (advogados prestavam 
atendimento, montavam processos e encaminhavam ao Judiciário), entretanto isso está 
mudando para outra perspectiva: a da prestação de assessoria jurídica (educação em direitos) e 
mediação de conflitos. A mediação tem por objetivo resolver problemas se que seja necessária  
a intervenção judicial. 
 

                                                 
4 Organização não governamental sem fins lucrativos criada, em 1981, por um grupo de advogados que desejava 
trabalhar a educação jurídica popular no Recife. Tem como missão institucional contribuir para a democratização 
e o fortalecimento da Sociedade e do Estado na perspectiva da vivência da cidadania plena. 



4.3  Núcleo de Assessoria Jurídica Popular (NAJUP) 
 

Segundo um de seus fundadores, Robert Efrem, trata-se de um coletivo socialista de 
estudantes de direito com uma proposta de educação popular em direitos humanos e de 
organização popular em comunidades pobres. O NAJUP teve inicio em 2003 a partir de um 
projeto de extensão da Faculdade de Direito do Recife e acabou por tornar-se autônomo. 
Atualmente realiza também debates sobre diversos temas e produz material acadêmico por 
meio de seus militantes que se dedicam às atividades de pesquisa.  
 
5  O ESPAÇO COMO INSTÂNCIA SOCIAL E A DEFENSORIA PÚBLICA 
PENSADA A PARTIR DE SUA PROXIMIDADE COM OS POBRES 
 
 Uma vez que as ações da sociedade têm necessariamente que acontecer em algum 
lugar, não é possível que pensemos a sociedade dissociada do espaço geográfico. Ao mesmo 
tempo em que o espaço é produto das ações humanas, também é condição para realização 
dessas. Podemos, assim, pensar o espaço como uma instância social, ou seja, que se constitui 
num ator indispensável à realização de qualquer empreitada humana. 

No caso da análise das políticas públicas promovidas pelo Estado, cabe recorrer à 
afirmação de Lefebvre (2008, p. 53) de que “(...) o espaço inteiro torna-se o lugar da 
reprodução das relações de produção”. Lefebvre nos leva a pensar sobre a intencionalidade do 
uso do espaço: todos os lugares, por menos que pareçam, possuem uma finalidade pensada 
pelo capital. Então, devemos estar bem atentos para perceber essas “intenções” também nas 
ações estatais, evitando que essas se desviem de suas finalidades sociais (como é o caso da 
distribuição espacial das DPs). 

Torna-se necessário que haja uma busca pela universalização dos serviços prestados 
pelo Estado. Sendo assim, as políticas públicas de promoção de serviços devem sempre 
considerar o componente territorial, admitindo que tais serviços têm que estar disponíveis a 
todos. Sobre o tema, Santos (2007, p. 18) afirma que: 

O componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentação do território capaz de atribuir a todos 
os habitantes aqueles bens e serviços indispensáveis, não importa onde esteja a pessoa; e, de outro lado 
uma adequada gestão do território, pela qual a distribuição geral dos bens e serviços públicos seja 
assegurada. 
Na análise do caso das Defensorias Públicas, apesar das diversas variáveis avaliadas 

pelo diagnóstico, não há entre elas nenhuma que demonstre preocupação quanto a estratégias 
de aproximação às populações pobres no tocante à utilização do espaço, considerando sua 
complexidade e especificidades. Um único item parece tentar essa aproximação dos serviços 
prestados com as pessoas pobres: o que trata das estratégias de divulgação (bem pequeno, por 
sinal), mas sem dar importância à dimensão espacial do problema.  
 É preciso perceber que qualquer serviço social que se proponha a atender às 
populações pobres de um determinado território deve considerar os aspectos espaciais da 
existência dessas pessoas. Isso significa entender que as pessoas estão distribuídas segundo 
uma lógica e que elas possuem uma relação com o lugar onde vivem.  Segundo Castilho 
(2008, p. 28), os serviços: 

[...] necessitam da dimensão espacial para se realizarem. Porções do espaço são utilizadas para a sua 
fixação. Contudo, esta fixação obedece a uma lógica de organização fundamentada em fatores dentre os 
quais se destacam: densidade demográfica, nível de renda das populações locais, centralidade histórico-
econômica dos territórios mais dinâmicos da cidade, pressão política e grau de mobilização social. 

Torna-se, assim, evidente que na qualidade de serviço as Defensorias Públicas devem ter em 
vista esses aspectos quando da implementação de suas ações. Essa obrigação é ainda mais 
evidente quando consideramos o fato de se tratar de um serviço social que deve atender aos 
mais necessitados. Outro aspecto também apresentado por Castilho (2008, p. 17) é que: 



Os serviços de interesse social [...] são aqueles assegurados pela coletividade pública, mediante a lógica 
da redistribuição de renda gerada coletivamente e por meio do sistema fiscal, visando, sobretudo, ao 
atendimento da sociedade como um todo. Estes serviços possuem, por essa razão, uma organização 
espacial mais desconcentrada, facilitando, portanto, o acesso das pessoas aos serviços garantidores da 
reprodução sócio-econômica e territorial do trabalho.   

Sendo assim, é necessário que haja, por parte de cada DP, uma maior preocupação com o 
aspecto de uma organização espacial desconcentrada que melhor atenda as interesses dos 
necessitados. Além disso, é importante que se realizem pesquisas no sentido de contribuir 
para a aproximação das ações das DPs às especificidades sócio-espaciais de cada lugar onde 
devem prestar seus serviços e, é nesse momento que se torna relevante a contribuição do 
geógrafo. 
 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O aprofundamento do estudo espacial dessas instituições permitirá, mediante a análise 
do uso que fazem do espaço geográfico, entender de que forma elas estão funcionalmente 
estruturadas para, por meio dos serviços prestados efetivarem resultados no sentido de mudar 
a realidade das pessoas, ou seja, quais as transformações sócio-espaciais promovidas por essas 
entidades. Assim sendo, colocar-se-á como a Geografia pode dar sua contribuição para fazer 
com que tais ações tornem-se mais eficazes na promoção da justiça social. 

Nesse sentido, um dos pontos importantes a serem considerados é o fato de que a 
cidade possui desigualdades sócio-espaciais. Nesse sentido, segundo Souza (2003: p. 89): 

A cidade cada vez menos se parece com uma “unidade na diversidade”, onde, apesar da segregação, 
pessoas de diferentes classes e grupos sociais ainda podem interagir sem grandes problemas (o que, 
evidentemente, não deve ser exagerado, muito menos romantizado), e cada vez mais vai se 
assemelhando a uma coleção de compartimentos quase estanques justapostos. 
No caso do Recife, as desigualdades sócio-espaciais precisam ser compreendidas e 

levadas em conta quando da implementação de qualquer política pública, uma vez que em 
cada “compartimento” urbano existem diferentes necessidades. Além disso, “as necessidades 
não são constantes porque elas são categorias da consciência humana e desde que a sociedade 
se transforma, a consciência da necessidade transforma-se também” (HARVEY, 1980: p. 86). 
Desse modo, parece claro que, para o estabelecimento de qualquer política pública, torna-se 
imprescindível conhecer não só o modo como as necessidades se espacializam, mas também 
como se transformam.  

Não se pode também deixar de considerar a estratégia da aproximação espacial 
(territorial), mecanismo de uso do espaço usado pelas instituições que se ocupam da prestação 
dos serviços de justiça a populações pobres da cidade como ponto de partida a uma situação 
de maior justiça social. Nesse sentido, retoma-se, num processo de reflexão crítica, a 
discussão e o emprego do conceito de “proximidade geográfica” o qual, segundo Santos 
(1997: p. 255), refere-se a uma: 

[...] proximidade que interessa ao geógrafo [...] não se limita a uma mera definição das distâncias; ela 
tem que ver com a contigüidade física entre pessoas numa mesma extensão, num mesmo conjunto de 
pontos contínuos, vivendo com a intensidade de suas inter-relações. Não são apenas as relações 
econômicas que devem ser apreendidas numa análise de situação da vizinhança, mas a totalidade das 
relações. É assim que a proximidade [...] pode criar a solidariedade, laços culturais e desse modo a 
identidade. 
É por meio e a partir deste conceito que se pode entender o papel do espaço 

geográfico, como instância social, no processo de construção de uma realidade sócio-espacial 
mais justa; o que se faz fundamental, segundo Castilho (2003), na pesquisa geográfica. Com 
isso, considera-se que a análise espacial ajuda a elucidar muito mais do que a mera 
localização de objetos e ações, mas, ao mesmo tempo, a natureza do espaço dos homens 
durante a sua existência. 



Sendo assim, pode-se explicar o processo de organização espacial dos serviços de 
justiça em lugares pobres da cidade mediante as categorias de análise do espaço geográfico 
sugeridas por Santos (1997): objetos e ações. Nesse sentido, na presente análise, os objetos 
são, não somente os lugares pobres da cidade, mas toda ela, uma vez que a pobreza produz 
efeitos, de alguma forma, em todo o espaço urbano. Por sua vez, as ações são as atividades 
das instituições dedicadas à promoção do acesso à justiça, as ações das populações pobres 
(individualmente ou por meio de associações) na busca por seus direitos, bem como as ações 
de toda a sociedade diante do problema. 

Considerando o fato de que o acesso à justiça pode constituir um instrumento de 
transformação sócio-espacial, e que o espaço urbano representa um complexo de objetos e 
ações, torna-se importante analisar mais profundamente a situação do acesso aos serviços 
jurídicos. Concordamos com o ministro Márcio Thomaz Bastos, quando esse afirma que: 

As instituições sólidas são os instrumentos que as democracias têm para se realizar enquanto tais. E as 
democracias, para abandonarem o rótulo de democracias formais, se tornando verdadeiras democracias 
de massas, devem construir instituições que consigam garantir a todos, sem discriminações, os direitos 
previstos nas constituições democraticamente escritas (II Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil , 
2006). 
Finalmente, no que se refere à necessidade de se construírem instituições sólidas, é 

necessário traçar um diagnóstico dos serviços de promoção do acesso à justiça, mediante a 
estratégia do uso da proximidade espacial. Esse trabalho contribui com algumas indagações e 
sugestões iniciais para melhoria dos serviços jurídicos, do ponto de vista da lógica do acesso, 
tornando-os mais acessíveis e mais tributários da construção de uma cidade mais justa. A 
partir dessas e das considerações críticas e proposições futuras, pode-se começar a construir o 
caminho para que o poder público possa, de fato, promover o acesso verdadeiro a uma justiça 
que realmente atenda às necessidades de todos os brasileiros que a procurarem. 
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