Núcleos de
1º Atendimento
O que é a Defensoria Pública do Estado?
A Defensoria Pública é o órgão estatal que cumpre o dever constitucional
do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita à população
que não tenha condições financeiras de pagar as despesas destes serviços.
Quem mora no Estado do Rio pode contar com esse serviço?
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro atua em todos os juízos
ligados ao Tribunal de Justiça do Estado, em todas as instâncias, inclusive,
no STJ e STF. Mantém também Núcleos de Primeiro Atendimento e Núcleos Especializados à disposição da população.
Quais são as áreas de atuação?
CÍVEL - Problemas de vizinhança, regularização de imóveis, de condomínios, de aluguel, despejo, defesa do consumidor, indenizações, problemas
de posse, inventários e alvarás.
CRIMINAL - Defesa dos acusados em processo criminal e acompanhamento do cumprimento da pena de quem foi condenado.
FAMÍLIA - Pensão alimentícia, divórcio, união estável, regulamentação de
visitas, investigação de paternidade (DNA), tutela, curatela, guarda e adoção.
FAZENDA PÚBLICA - Fornecimento de medicamentos, indenização contra
o Poder Público (Estado e municípios), Previdência Social estadual e
municipal, questionamentos em cobranças de impostos, taxas e multas.

Quem é o Defensor Público?
Profissional formado em Direito aprovado em rigoroso processo seletivo.
Remunerado pelo governo, ele é um servidor público. Os defensores públicos contam com estagiários de Direito selecionados no Programa de Estágio Forense da Defensoria e com funcionários para auxiliá-los.
O serviço prestado pela Defensoria é pago?
Não. Cabe à Defensoria Pública prestar assistência jurídica integral e
gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as
despesas destes serviços.
Qualquer pessoa pode contar com um Defensor Público?
Todos aqueles que não têm condições financeiras de custear um advogado
(honorários advocatícios), tampouco as despesas de um processo (custas
processuais) e despesas cartoriais (custas e emolumentos). Se esses gastos
comprometem o seu orçamento familiar, procure o órgão.
A Defensoria atua perto da minha residência?
Sim. A Defensoria Pública atua em todos os municípios do Rio de Janeiro,
no primeiro atendimento e no acompanhamento de processos nas áreas de
família, cível, fazenda pública, da defesa da mulher vítima de violência,
dos idosos, deficientes, consumidor, terras e habitação, além da execução
penal (depois da condenação criminal).
E quando eu quero somente uma orientação?
Os defensores públicos têm a atribuição de prestar orientação jurídica.
Se você tem dúvidas, faça como aqueles que têm condições de pagar
um advogado: peça ajuda ao seu defensor público.
É verdade que a Defensoria ajuda a tirar documentos?
Sim. Além de ingressar com ações e assistir toda a tramitação processual,
ou seja, defender seus interesses em Juízo e fora dele, os defensores
públicos têm ainda a atribuição de prestar orientação jurídica e facilitar o
acesso à documentação básica.
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