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INTERVIEW

DIREITOS HUMANOS E 
VIOLÊNCIA DE GÊNERO: 
AVANÇOS E RETROCESSOS 
NO BRASIL

Por Mirtila Facó

Tivemos muitos 
avanços no campo 
dos Direitos das 
Mulheres. Esses 

avanços foram justamente 
fruto do trabalho dos 
Direitos Humanos. Os 
Direitos das Mulheres 
são uma questão global 
por conta do suporte das 
Nações Unidas por meio 
de sua agenda para a 
igualdade de gênero, do 
movimento das mulheres 
e da opinião pública 
internacional”. Quem faz 
essa afirmação é Katarina 
Brazil, advogada cearense, 
especialista em Direitos 
Humanos e Violência de 
Gênero. Segundo conta, 
a escolha pela atuação 
na área dos Direitos 
Humanos e Violência 
de Gênero foi fruto de 
um amadurecimento 
intelectual, depois que 
concluiu o mestrado em 
Direito Constitucional. 
“Além disso, acredito nos 
valores universais e nos 
instrumentos de Direitos 
Humanos, criados para 
garantir e efetivar a justiça, 
a paz e a segurança, 
uma vez que o regime 
internacional de Direitos 
Humanos é comprometido 
com a erradicação da 
pobreza, de todas as 
formas de violência contra 
a mulher, etc”, pontua.

DIREITOS das MULHERES - 
AVANÇOS e RETROCESSOS
A cada dia, a discussão em torno da legislação que aborda o Direito das Mu-
lheres está mais em voga. Katarina afirma que a década de 1970 representou 
um marco histórico nesses avanços, valendo a pena destacar a Convenção 
sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher 
(CEDAW), como um importante instrumento internacional de proteção dos 
Direitos Humanos, ratificado pelo Brasil em 1984, além da Convenção de 
Belém do Pará (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência Contra a Mulher), ratificada em 1995. Os retrocessos, entretanto, 
ainda existem e dizem respeito às dificuldades de pôr em prática tais instru-
mentos, que demandam políticas públicas especiais capazes de promover uma 
mudança cultural nas sociedades.

O campo da violência de gênero 
passou a ocupar grande parte 
dos meus estudos à medida 
que passei a compreender 
a dimensão das várias 
formas de violência contra 
a mulher

KATARINA 
BRAZIL



INTERVIEW

Acho 
imprescindível 
o treinamento 
dos profissionais 
brasileiros em 
relação aos 
Direitos Humanos 
e a Violência de 
Gênero, além do 
conhecimento 
sobre a 
importância das 
teorias e das 
lutas feministas

BRASIL x DEMAIS PAÍSES
 
Fatores como machismo, sexismo e o sistema patriarcal, que prega a 
sujeição das mulheres em relação aos homens, são alguns dos principais 
responsáveis pela violência contra a mulher em todo o mundo. De acordo 
com a advogada, o Brasil, entretanto, apresenta uma das leis mais impor-
tantes referentes aos Direitos Humanos das Mulheres, sendo referência 
para outros países, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), criada para 
coibir e prevenir a violência contra a mulher. “Todavia, entendo que essa 
lei desafia o Brasil a integrar a capacitação e preparação de profissionais 
para lidarem com as demandas de acolhimento a mulher nas delegacias, 
assim como necessita aumentar o número de juizados e varas especializadas 
em violência doméstica e familiar, além de uma justiça mais célere e de 
mecanismos efetivos de proteção às mulheres que resolvem denunciar os 
abusos, a violência doméstica e a exploração sexual”, explica Katarina. 
Apesar da existência da Lei Maria da Penha, é possível perceber grandes 
déficits do nosso País com relação a outras nações. Sobre isso, a advogada 
ressalta: “Citaria como retrocesso brasileiro a questão da não legalização 
do aborto, em relação a Argentina e outros países da América Latina, 
que autorizam a interrupção da gravidez. Vale, também, mencionar o 
campo da política, onde o Brasil, no plano internacional, vem ocupando 
a 157ª posição no ranking mundial que mede a ocupação de cadeiras por 
mulheres nos parlamentos, segundo dados do IPU”. 

AMPARO JUDICIAL
Além do treinamento dos profissionais que lidam diretamente com as áreas de Direitos Humanos e Violência de Gênero, a 
especialista afirma ser de fundamental importância o conhecimento sobre as teorias e lutas feministas, pois só ao exercerem 
essas competências é que esses profissionais estarão mais alertas ao se depararem com as demandas específicas das mulheres, a 
fim de que não perpetuem os estereótipos, preconceitos e discriminações ainda presentes na arena jurídica. “Os focos principais 
de treinamento devem ser no tocante às questões de gênero, raça/etnia, desigualdade econômica e discriminação e violência 
contra as mulheres. Se isso acontecer acho que teremos um impacto positivo e as mulheres se sentirão mais acolhidas nas 
instituições jurídicas”, assevera Brazil.

KATARINA 
AFIRMA QUE 
O BRASIL 
APRESENTA 
UMA DAS 
LEIS MAIS 
IMPORTANTES 
REFERENTES 
AOS DIREITOS 
HUMANOS DAS 
MULHERES, 
SENDO 
REFERÊNCIA 
PARA OUTROS 
PAÍSES: A LEI 
MARIA DA 
PENHA
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INTERVIEW

NOVO 
ESCRITÓRIO e 
LANÇAMENTO 
de LIVRO
Em breve, a advogada irá inaugurar um 
escritório voltado inteiramente aos Direitos 
das Mulheres. Segundo diz, a proposta é 
buscar trazer para o Direito uma visão 
feminista, humanista e acolhedora no 
trato das questões ligadas aos Direitos 
da Mulher. “Trata-se de uma ideia (e 
um ideal) de que mulheres merecem ter 
seus direitos defendidos por mulheres e 
que advogadas podem atuar nessa área 
de forma exclusiva, abrangendo uma 
escuta atenta e afetiva com empatia e 
sororidade, voltada para os Direitos das 
Mulheres de forma geral”, conta. Fruto 
de um amadurecimento acadêmico, 
onde decidiu analisar as causas da sub-
-representação das mulheres na política, 
Katarina também irá lançar a obra: 
‘Mulheres na Política Brasileira: Gênero 
e Democracia Intrapartidária’. “Decidi 
analisar o papel dos partidos políticos 
nessa questão, assim como me aprofundei 
nas teorias feministas, entendendo que elas 
trazem clareza sob a nossa condição, já que 
fomos historicamente excluídas dos espaços 
de poder, como a política. A obra traz re-
flexões importantes sobre as desigualdades 
de gênero na política, porque se propõe a 
formular propostas emancipatórias mais 
agressivas, que possam contribuir para 
aumentar a democracia intrapartidária e 
incrementar a participação das mulheres 
nesses espaços”, pontua a autora.

O PROPÓSITO DO ESCRITÓRIO KATARINA 
BRAZIL ADVOCACIA É TRAZER PARA O 
DIREITO UMA VISÃO FEMINISTA, HUMANISTA 
E ACOLHEDORA NO TRATO DAS QUESTÕES 
LIGADAS AOS DIREITOS DA MULHER

 8      baladain.com.br
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OSoho Restaurante, conhecido por oferecer um dos melhores menus de comida 
japonesa da capital cearense, foi o local escolhido por Letícia Studart para 
comemorar a troca de idade. No happening estavam familiares e amigos mais 

próximos que aproveitaram um almoço delicioso e descontraído, regado de risadas e 
bons papos. Os convidados brindaram mais uma primavera da aniversariante, com 
direito a bolo e sobremesa especial. 

SPECIAL 
DAY
LETÍCIA STUDART 
CELEBRA 
ANIVERSÁRIO 
NO SOHO 
RESTAURANTE

INHAPPENING

Letícia Studart, Letícia Studart e Laís Studart
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OS ESPECIAIS 
E QUERIDOS 
CONVIDADOS 
DO HAPPENING 
FORAM 
RECEBIDOS 
POR LETÍCIA 
STUDART 
NO SOHO 
RESTAURANTE

Laís Studart e Lara Pontes

Cláudia Gradvohl, Cristiane Faria

Martinha Assunção, Letícia Studart e Lorena Pouchain

Cecília Seligmann e Letícia Studart

Elisa Barreira e Ana Zélia Gadelha
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Michele Aragão e Suyane Dias Branco



Tais Pinto e Letícia Studart

Letícia Studart e Suzane Farias Sandra Fujita, Leticia Studart
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MAIS DO EVENTO

https://linktr.ee/carbonesteakhouse
https://www.baladain.com.br/coberturas/leticia-studart-celebra-sua-troca-de-idade-em-jantar-no-soho-restaurante/


Afesta de aniversário de 
Cybele Pontes Campos 
teve exatamente tudo 

aquilo que ela gosta: animação, 
alegria, descontração e a presença 
da família e dos amigos. Em 
um clima bastante intimista, 
ela organizou uma pequena 
reunião apenas para as pessoas 
mais chegadas em seu elegante 
apartamento na Avenida Beira 
Mar. A trilha sonora que animou 
os convidados ficou por conta da 
banda “Os Transacionais”. 

CYBELE CAMPOS RECEBE CONVIDADOS EM 
SEU ELEGANTE APARTAMENTO

NOVA IDADE

 1 6      baladain.com.br Nº 38 • 12 FEV /2021     1 7

INHAPPENING



MAIS DO EVENTO

PARA COMEMORAR A NOVA IDADE, 
CYBELE CAMPOS RECEBEU AMIGOS 
E FAMILIARES EM SEU ELEGANTE 
APARTAMENTO NA AV. BEIRA-MAR

Renata Guimarães

Carmen Rangel e Isabella Ney

Cybele e Fabinho Campos

Carol Gurgel e Renata Costa

Cybele e Fábio Campos

Jéssica Bezerra, Cybele e Manuela Campos e Renata Bezerra

INHAPPENINGINHAPPENING

https://www.baladain.com.br/coberturas/cybele-campos-brinda-a-nova-idade-reunindo-poucos-e-bons-em-casa/


A FESTA TEVE 
TUDO QUE A 

ANIVERSARIANTE 
GOSTA: 

ANIMAÇÃO, 
ALEGRIA E A 

PRESENÇA DA 
FAMÍLIA E DOS 

AMIGOS
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Bianca Cardoso Sales, Cybele Campos, Renata Costa e Andréa Cunha
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Carol Gurgel, Manuela Campos, Bia Pontes, Cybele, Fabinho e Fábio Campos

Cybele Campos, Andréa Cunha, Renata Costa e Erika Markan Lima

http://www.misakirestaurante.com.br/


SALVA
DOR
ONDE O CORAÇÃO DA 

BAHIA PULSA

S
alvador, terra de encantos, cultura, paisagens incríveis e de pores do 
sol que tiram o fôlego. Não importa a época do ano, qualquer momento 
é bom para visitar o destino, que vai muito além de suas exuberantes 
comemorações carnavalescas e está prestes a completar 472 anos. 

Das construções históricas do Pelourinho, passando pelas praias, as igrejas 
seculares e sua gastronomia acima da média, a cidade é repleta de atrações e 
tem uma diversidade de pontos turísticos. Ou seja: uma excelente pedida para 
diferentes perfis de viajante.

Por Gabriela Santiago

INTRAVEL

Não importa a época do ano, qualquer 
momento é bom para visitar o destino, 
que vai muito além de suas exuberantes 
comemorações carnavalescas e está 
prestes a completar 472 anos
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INTRAVEL

UM DOS 
DESTINOS MAIS 
PROCURADOS 
NA ALTA 
TEMPORADA, 
SALVADOR VEM 
RECEBENDO 
UM GRANDE 
NÚMERO DE 
CEARENSES 
QUE BUSCAM 
MOMENTOS 
DE LAZER E 
DESCANSO

ATRAINDO os 
CEARENSES
Um dos destinos mais procurados na alta tem-
porada, Salvador vem recebendo um grande 
número de cearenses que buscam momentos de 
lazer e descanso. Recentemente, quem escolheu e 
se apaixonou pelos encantos baianos foi Pompeu 
Vasconcelos e Marília Quintão, Tatiana Luna, 
Cláudio e Wayne Moreira. A turma, assim como 
Lara Romcy e Joaquim Araújo, Marcella e Eu-
gênio Porto, Branca e Racine Mourão, Gabriela 
Ventura e Fernando Diniz, Mariana Dafonte e 
Felipe Albuquerque, que também visitaram a 
cidade nos últimos meses, optou por se hospe-
dar no Hotel Fasano, sinônimo de sofisticação, 
conforto e requinte.

HOSPEDAGEM CINCO ESTRELAS
Primeira unidade hoteleira do Grupo Fasano no Nordeste, o cinco estrelas - que foi destaque recentemente 
na revista Forbes - chama atenção pela emblemática arquitetura do século XX. O antigo e imponente prédio 
de sete andares, em estilo art déco (estilo artístico que surgiu na Europa nos anos 1920 e se desenvolveu nas 
áreas da arquitetura, pintura e design), é tombado como Bem Cultural da Bahia e opera no suntuoso edifício 
que abrigou, durante 45 anos, a primeira sede do jornal A Tarde, periódico mais antigo em circulação 
no Brasil. Se a estrutura externa impressiona, a sofisticação e o requinte de suas instalações ganham o 
coração dos hóspedes. Lá, além dos luxuosos quartos, a bela piscina no topo do prédio, com serviço de 
bar e vista irrestrita para a Baía de Todos os Santos, junto com a academia bem equipada e o SPA, além 
do restaurante Fasano, no térreo, fazem do hotel a melhor opção de hospedagem na capital histórica. O 
Hotel Fasano Salvador conta com 11 andares e dispõe de 70 quartos (divididos em Apartamento Superior, 
Luxo e Luxo Mar, Suíte, Suíte Junior e Suíte Luxo). Localizado na Praça Castro Alves, Centro Histórico 
de Salvador, o hotel abriu suas portas em dezembro de 2018.
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Márcio e Cláudia Salomão, Pompeu e Marília Vasconcelos

Wayne Moreira e Tatiana Luna
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INTRAVEL

GASTRONOMIA
Quando o assunto é comer bem, Salvador conta com um cenário 
gastronômico bem desenvolvido e não costuma decepcionar quem 
busca por novos sabores. Pompeu Vasconcelos e Marilia Quintão, em 
sua passagem pela capital, conheceram o ORI, localizado no Horto 
Florestal, ao lado da unidade baiana da Lenita. O restaurante é uma 
versão mais descolada do Origem e pertencente ao mesmo chef, o 
baiano Fabrício Lemos. Prefere a culinária italiana? O restaurante 
do Fasano faz jus às expectativas de quem vai esperando um alto 
padrão de qualidade. Lá, a experiência começa na decoração, com 
detalhes repletos de riquezas. Nas paredes, revestidas com palha de 
bananeira, obras feitas pelas mãos de artistas baianos e fotografias 
de Dorival Caymmi e Jorge Amado encantam à primeira vista.  
À mesa, uma variedade de antepastos, massas, carnes, risotos e peixes 
se unem ao gostinho da Bahia na cozinha comandada pelos chefs 
Lomanto Oliveira e Tereza Paim – que arrasa nos pratos locais, 
regados a dendê. Falando na cozinha baiana, outro spot imperdível 
para quem pretende explorar a gastronomia local é o Restaurante da 
Preta. Para chegar, aí vai a dica: subir a bordo de uma lancha e ir 
rumo à Ilha dos Frades, cerca de 25 minutos sobre a água salgada. 
O roteiro encantou Pompeu Vasconcelos e Marília Quintão, que 
fizeram uma travessia tranquila, apreciando a belíssima vista de 
várias outras ilhas que moram na Baía de Todos os Santos. 

O RESTAURANTE DA 
PRETA FICA EM UMA 
ILHA COM AS MELHORES 
PRAIAS. SUGIRO UM 
MERGULHO NA PRAIA 
DA VIRAÇÃO, QUE É A 
DOBRADINHA IDEAL COM 
PRETA. LÁ FICA BEM 
MELHOR COM A MARÉ 
BAIXA. OUTRA OPÇÃO 
SERIA UMA ESTICADINHA 
ATÉ A PRAIA DE LORETO, 
MAIS PARA O FUNDO DA 
ILHA DOS FRADES

TÚLIO FRANCO 
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Destinos 
NÃO 
ÓBVIOS 
Visitar o Antiquário de Itamar 
Musse, no Rio Vermelho. O local, 
inclusive, também foi destaque 
em recente matéria na edição da 
Forbes americana. Ir à joalheria 
Carlos Rodeiro, no Shopping 
Barra, para conhecer a coleção 
em homenagem ao Terreiro do 
Gantois. 

INTRAVEL

Visitar 
A CASA do 
CARNAVAL 

A Casa do Carnaval conta com 
curadoria e concepção cenográfica 
de Gringo Cardia. Ir ao Museu de 
Arte Moderna (MAM), Palacete 
das Artes, Casa do Rio Verme-
lho - onde Jorge Amado e Zélia 
Gattai moraram por aproxima-
damente 40 anos – e ao Museu 
Carlos Costa Pinto. 

TOP TRÊS/Por Lara Romcy

1

3

2

RESTAURANTE 
AMADO 

Bela vista e estrutura 
impecável, fica na
 Cidade Baixa, no 
bairro Comércio.

BLUE PRAIA 
BAR, NO RIO 
VERMELHO
Perfeito para almoço, 
praia e fim de tarde.

MISTURA FINA 
Conta com uma 

vista perfeita para 
tomar um drink, 

saborear ostras frescas 
e um excelente jantar.

FUGINDO do TRADICIONAL
UM ROTEIRO TURÍSTICO com DICAS do HEAD 
do SITE ALÔ ALÔ BAHIA, RAFAEL FREITAS.
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INTRAVEL

IGREJAS 
Salvador tem centenas de igrejas. 
Uma mais linda e mais rica que a 
outra. Vale tirar uma tarde para ir em 
algumas, principalmente as barrocas 
e neoclássicas, que foram erguidas 
graças a volumosas doações de ben-
feitores, que bancavam suntuosas 
edificações para pagarem promessas 
e salvarem a alma depois da morte, 
se livrando do que acreditavam ser o 
purgatório e o inferno. Para construir 
a talha da Igreja de São Francisco, 
no Pelourinho, foram usados cerca 
de mil quilos de ouro em pó.

Tarde OFF
Sair pelo Santo Antônio Além 
do Carmo e ir ao Cafélier, de 
Paulo Vaz. O empresário tem 
muitas e curiosas histórias. E tem 
também vizinhos ilustres como 
Regina Casé, que mora em uma 
linda casa projetada por David 
Bastos, e o artista Vik Muniz.

Luxo em ALTO MAR
Não tem jeito melhor de curtir Salvador se não for alugando uma lancha e aproveitando a vibe em alto mar na companhia 
dos amigos. A dica para os turistas que querem conforto e exclusividade é optar pelo serviço de catering para passeios 
de barco do Hotel Fasano. No Fasano "Al mare", o hóspede pode solicitar o serviço ao departamento de Concierge, que 
programa todo o passeio marítimo, indicando, inclusive, a lancha ideal para o número de convidados. O serviço conta 
com garçom, barman, bebidas e um menu especial. Outra opção, muito bem indicada por sinal, é entrar em contato 
com Armando Gonçalves, mais conhecido como Armandinho. O simpático empresário oferece seis tipos de lanchas, 
com diferentes tamanhos e estruturas, que comportam de 12 a 19 pessoas, com marinheiro, sistema de som, compar-
timento de bebidas, banheiros e suítes. O roteiro passa por duas ilhas, uma para almoço e outra para banho de mar, e 
a volta tem parada obrigatória no Farol da Barra para contemplar o pôr do sol. As lanchas têm como ponto de saída e 
chegada a Bahia Marina, localizada na avenida Contorno. O cliente pode optar, ainda, por um serviço personalizado 
com buffet e bebidas, onde o valor é acrescido ao preço do aluguel. Armandinho também oferece o serviço de aluguel 
de carro blindado e carros de luxo com motorista e roteiro personalizado, que pega o cliente no aeroporto, leva até o 
hotel, faz um city tour pela cidade, indica os melhores restaurantes e fica à disposição durante todo o dia.

CONTATO - ARMANDO GONÇALVES: 
(71) 99946.8283 OU (71) 99972.9440

PARA 
CONSTRUIR 
A TALHA DA 
IGREJA DE SÃO 
FRANCISCO, NO 
PELOURINHO, 
FORAM USADOS 
CERCA DE MIL 
QUILOS DE 
OURO EM PÓ
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PRESIDÊNCIA 
DA ADPEC

ANDREA COELHO LUTARÁ POR UMA 
DEFENSORIA PÚBLICA VALORIZADA, 
AUTÔNOMA E FORTALECIDA

Por Mirtila Facó

Na entrevista 
a seguir 
conversamos com 
Andrea Coelho, 

recentemente empossada 
para a presidência da 
Associação das Defensoras 
e dos Defensores Públicos 
do Estado do Ceará. Ela nos 
aponta o cenário atual da 
Defensoria Pública cearense 
e nos fala sobre os principais 
projetos à frente da Adpec, 
entre os quais a cobrança 
pela realização de um novo 
concurso para a categoria.

A Defensoria do Ceará esteve na 
vanguarda de muitas conquistas históricas 
de fortalecimento da instituição

A SENHORA ATUA COMO 
DEFENSORA PÚBLICA DESDE 
1993. QUAL A EMOÇÃO DE HOJE 
PRESIDIR A ASSOCIAÇÃO DAS 
DEFENSORAS E DOS DEFENSORES 
PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ?

É uma emoção que vem com uma enorme respon-
sabilidade. Retorno à Adpec após vários anos, com 
uma visão diferenciada após a experiência por dois 
mandatos na Defensoria Pública Geral. Dessa 
vez, compartilho a Diretoria com colegas, tanto 
que já exerceram diversos cargos associativos e 
administrativos como mais recentes na carreira, 
que estão empenhados no mesmo propósito de 
fortalecer a Associação e a carreira do Defensor 
Público e da Defensora Pública.

QUAIS SERÃO OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS À FRENTE DA ADPEC?

Neste período atípico de pandemia, é imprescindível 
observar as condições de trabalho dos Defensores 
e das Defensoras. O trabalho remoto vem com um 
aumento considerável de demanda: atendimentos, 
análise de documentos e casos, audiências, petições, 
e, em muitos casos, o acúmulo de funções. Isso 
acontece principalmente no interior. Para além 

disso, é nossa prioridade buscar com a maior celeridade possível a 
abertura de novo concurso público. Hoje, o Ceará tem a cobertura 
de apenas cerca de 20% de Defensores nas comarcas. É um número 
insuficiente e isso tem ref lexos diretos no acesso da população mais 
vulnerável à justiça. Esses são alguns pontos que devemos trabalhar. 
Os desafios são muitos.

AO LONGO DOS ANOS, A CARREIRA 
DE DEFENSOR PÚBLICO NO CEARÁ TEVE 
AVANÇOS E RETROCESSOS. QUAIS 
APONTARIA COMO PRINCIPAIS?

Realmente, a Defensoria do Ceará esteve na vanguarda de muitas 
conquistas históricas de fortalecimento da instituição. Tivemos, 
enquanto ainda na gestão da Defensoria Geral, a aprovação da au-
tonomia defensorial e o aparelhamento nesse sentido, com proposta 
orçamentária, identidade visual, folha de pagamento, administração 
próprias; a instituição do plantão remunerado.
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A EC 80 DETERMINA QUE TODAS AS COMARCAS 
DO PAÍS TENHAM A PRESENÇA E O ATENDIMENTO 
DE UM DEFENSOR PÚBLICO. COMO ESTÁ ESSA 
QUESTÃO ATUALMENTE?

Ainda estamos muito aquém do necessário para atendimento da norma consti-
tucional. É certo que o atual panorama pandêmico e de crise econômica e social 
dificulta o cumprimento da EC 80. Por outro lado, é o que justifica ainda mais a 
presença da Defensoria Pública em todas as comarcas, pois é palpável o empobre-
cimento e aumento da vulnerabilidade da população. Estamos, assim, cobrando a 
realização de concurso público. A EC 80 estabelece prazo até 2022 para que todas 
as comarcas do Brasil tenham o atendimento de Defensores Públicos. Esse foi, in-
clusive, um dos pontos abordados na recente reunião na Defensoria Pública Geral.

UM DOS FOCOS DA SUA GESTÃO SERÁ A REALIZAÇÃO 
DE CONCURSO, UMA VEZ QUE APENAS CERCA DE 20% 
DAS COMARCAS CONTAM COM DEFENSORES PÚBLICOS. 
O QUE DESTACAR SOBRE ESSA PROPOSTA?

O que nós desejamos é um atendimento integral e de qualidade para a população. 
E isso não acontece se não há Defensor Público em todas as comarcas. O acesso à 
justiça deve ser universal. Todos têm esse direito. E, atrelado a isso, é nosso papel 
a vigilância e o apoio associativo para que o Defensor Público e a Defensora Pú-
blica tenham condições de trabalho compatíveis com a enorme responsabilidade 
e confiança que a população e a sociedade civil deposita.

 

NO INTERIOR DO CEARÁ 
É COMUM VERMOS 
DEFENSORES PÚBLICOS 
COM ACÚMULO DE 
FUNÇÃO, RESPONDENDO 
POR MAIS DE UMA VARA. 
COMO A SENHORA 
ANALISA ESSA QUESTÃO 
E QUAL A PROPOSTA 
PARA SOLUCIONAR 
ESSE PROBLEMA?

Essa é uma questão delicada. Hoje, o 
número de cargos preenchidos de De-
fensores Públicos é bem inferior ao das 
demais carreiras do Sistema Judiciário 
(como Magistratura e Ministério Público). 
Além disso, não existe previsão legal de 
verba para o acúmulo de funções (traba-
lho extraordinário), como há nas outras 
carreiras. Tal leva a uma dificuldade 
imensa de que a Defensoria esteja em 
mais locais de atuação, além de poder 
gerar uma precarização preocupante do 
trabalho dos Defensores e das Defensoras.

O BEM-ESTAR 
PSICOLÓGICO DOS 
DEFENSORES REFLETE 
DIRETAMENTE 
NO TRABALHO 
DESEMPENHADO. DE 
QUE FORMA A SENHORA 
ACREDITA QUE ISSO 
PODE TER A ATENÇÃO E O 
CUIDADO MERECIDOS?

Um de nossos projetos é voltado para o 
acompanhamento psicossocial dos Defen-
sores. É importante termos mecanismos de 
suporte para que eles tenham esse apoio. 
A sobrecarga gera estresse e é preciso 
estarmos atentos a isso no dia-a-dia.

INTERVIEW

QUAIS SEUS PROJETOS FUTUROS?

Desde que ingressei na carreira sempre participei ativamente das lutas classistas, 
o que continuo a fazer no momento. Pretendo contribuir em todos os projetos fu-
turos que tornem a Defensoria e o Defensor reconhecidos pela sua importância na 
diminuição das desigualdades sociais. Creio num futuro com a nossa classe cada 
vez mais fortalecida e portanto pretendo sempre me engajar em todas as lutas para 
que nossos pleitos sejam atendidos. 

Um de nossos projetos é voltado para o acompanhamento 
psicossocial dos Defensores. É importante termos mecanismos 
de suporte para que eles tenham esse apoio

É nosso papel a 
vigilância e o apoio 
associativo para 
que o Defensor 
Público e a 
Defensora Pública 
tenham condições 
de trabalho 
compatíveis 
com a enorme 
responsabilidade 
e confiança que 
a população e a 
sociedade civil 
deposita
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https://www.senai-ce.org.br/
https://www.sesi-ce.org.br/para-industria/solucoes-em-promocao-da-saude-e-bem-estar/140/ginastica-na-empresa


https://internioficial.com.br/


https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://www.mercadinhossaoluiz.com.br/

