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Quem paga a conta?
Apesar do escasso orçamento, os defensores ainda prestam assistência jurídica aos mais carentes

Crise econômica no Brasil é sinônimo de aumento do fosso entre os mais pobres e os mais ricos. Inúmeras
pesquisas apontam como consequência da crise que o número de brasileiros pobres aumentará. O Banco
Mundial afirma que mais de 3,6 milhões de cidadãos brasileiros serão jogados para abaixo da linha de pobreza,
considerando-se como tais as pessoas que recebem até R$ 140 por mês. Na contramão desse cenário,
contudo, o Credit Suisse afirma que, no Brasil, o número de milionários continua a se expandir: segundo o
banco suíço, houve um acréscimo de 11 mil brasileiros detentores de uma fortuna acima de US$ 1 milhão.

Essa realidade decorre da maneira como o governo encara o problema econômico. As pressões da classe
que se encontra no topo da pirâmide social refletem diretamente nas “soluções” apresentadas pelo poder
público. Não é difícil perceber a preferência do Estado por medidas de austeridade destinadas à população já
estigmatizada. A exemplo, os cortes em programas como o Bolsa Família, o Fies, o Prouni, bem como o
reajuste inferior à inflação conferido ao salário mínimo. A decisão do Executivo de aumentar a tributação sobre
os combustíveis é o caso da vez — novamente, o trabalhador pagará a conta da recessão. Nesse mesmo
sentido, a falta de investimento em órgãos voltados ao atendimento da população carente, tais como a
Defensoria Pública da União (DPU), apenas torna maior o abismo social.

Doutro lado, há pouco tempo foi noticiado pela imprensa que, por falta de verbas, a Polícia Federal
suspenderia a emissão de passaportes. Houve, por isso, significativa mobilização social, afinal de contas muitos
brasileiros deixariam de conhecer (ou voltar pela enésima vez) à Disney. Não obstante, o cenário de falta de
recursos em que trabalham os defensores públicos federais não é notícia. O que não surpreende: a carreira
que atua em prol do cidadão hipossuficiente, para o qual representa a única possibilidade de acesso à Justiça,
não goza do mesmo apelo popular — quiçá, apoio governamental.

Por força da falta de investimentos, a Defensoria Pública suspendeu o processo de interiorização previsto
pela Emenda Constitucional 80, a qual fixou o prazo de oito anos para que a União, os estados e o Distrito
Federal dotem todas as comarcas de defensores públicos. Pelo mesmo motivo, várias unidades da DPU estão
com o quantitativo reduzido de defensores, que vêm priorizando o atendimento das demandas urgentes. A
despeito do escasso orçamento, portanto, os defensores federais seguem no cumprimento da missão
constitucional de prestar assistência jurídica aos mais carentes. Seguem também vigilantes, dispostos a lutar
em prol de uma Defensoria Pública estruturada o bastante para ouvir a voz de todos aqueles silenciados pela
desigualdade social no país.
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IGOR ROQUE Igor Roque é defensor público federal e presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais
— ANADEF
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