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A pAndemiA de Covid-19  
e os(As) profissionAis  
dAs defensoriAs públiCAs

AprEsEntAçãO1

A pandemia do novo coronavírus representa uma das maiores crises da história recente do Brasil e do 

mundo, com impactos diretos e indiretos na economia, na sociedade e nas relações interpessoais. No 

entanto, os efeitos da pandemia são sentidos mais intensamente pelas populações em situação de 

maior vulnerabilidade social, o que culmina em um aprofundamento das desigualdades que, se antes já 

apresentavam níveis elevados, agora caminham para um cenário ainda mais preocupante. Para além do 

trágico número de mais de 87 mil mortos pela Covid-19 no Brasil2, dados da PNAD-COVID193 apontam 

que a taxa de desocupação entre os dias 28 de junho e 04 de julho atingiu 12,3% e, das pessoas ocupadas, 

35,9% tiveram rendimento menor que o normalmente recebido. O cenário reflete o aumento da 

dependência do auxílio emergencial, que já alcança 43% dos domicílios brasileiros. E é justamente nesses 

momentos de crise e de privação de direitos que o brasileiro mais pobre e em situação de vulnerabilidade 

precisa recorrer à Justiça. Diante da pandemia, o acesso à justiça ganha contornos específicos, em que 

as barreiras se multiplicam e, assim, a atuação dos(as) profissionais das Defensorias Públicas demanda 

atenção por parte da opinião pública e, principalmente, dos(as) tomadores(as) de decisão.

A partir desse cenário e das medidas de isolamento social, o olhar para os(as) profissionais que atuam em 

contato direto com a população – o que a literatura chama de “linha de frente” ou “nível da rua” (Lipsky, 

1980 [2019]) – é crucial para a implementação das políticas sociais. As Defensorias Públicas Estaduais 

e a Defensoria Pública da União desempenham papel central na garantia de direitos das populações 

historicamente marginalizadas por meio do acompanhamento de ações e processos na justiça. Nessa crise, 

ações voltadas à garantia do acesso ao auxílio emergencial, execução de alimentos (pensão alimentícia) 

ou pedido de Habeas Corpus de uma pessoa presa considerada grupo de risco podem literalmente salvar 

vidas. Por outro lado, a pandemia impactou diretamente a dinâmica de trabalho dos(as) servidores das 

Defensorias, haja vista a necessidade de se relacionar com os(as) assistidos(as) à distância. 

O presente relatório, organizado pelos(as) pesquisadores(as) da FGV e do Núcleo de Estudos da Burocracia 

(NEB FGV-EAESP), busca apresentar de forma sintética os dados extraídos de um survey online realizado 

com 530 profissionais das Defensorias Públicas Estaduais e da Defensoria Pública da União em todas as 

regiões do Brasil. O intuito da pesquisa foi de compreender qual a percepção destes profissionais em 

relação aos impactos da crise em seu trabalho, bem-estar, modo de agir cotidianamente e na maneira como 

interagem com os(as) cidadãos(ãs). Buscamos, assim, a partir de um olhar para esses(as) profissionais, 

compreender como a pandemia tem afetado o acesso a direitos dos(as) cidadãos(ãs) em condições de 

maior vulnerabilidade.

1 Agradecemos pela colaboração na disseminação da pesquisa à Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos e às Associações 
das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, do Amapá e do Espírito Santo. Agradecemos ainda Adriane Pimentel e Laura Zacher e 
o apoio dos/as pesquisadores/as do Núcleo de Estudos da Burocracia para o desenvolvimento da pesquisa.

2 Dado do Consórcio de Imprensa até 26 de julho de 2020

3 PNAD-COVID19. IBGE. Julho de 2020. Disponível em https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/
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nOtA mEtODOlógicA

A coleta dos dados aqui apresentados foi realizada a partir da aplicação de um survey online4, realizado 

entre os dias 23 de junho de 2020 e 11 de julho de 2020. Os resultados são fruto de uma amostra coletada 

por conveniência (não probabilística), que se delimita a partir de respostas voluntárias ao questionário5. 

Esse tipo de amostragem é comumente utilizado por estudos exploratórios, principalmente no campo 

de estudos organizacionais, e pode produzir resultados panorâmicos interessantes (BRYMAN, 2016). 

No entanto, uma limitação das amostras não probabilísticas é a incapacidade de realizar generalizações 

mais amplas. As dificuldades impostas pela pandemia impediram a realização de um desenho amostral 

probabilístico. Por esse motivo, os resultados aqui expostos não podem ser generalizados para o universo 

de profissionais das Defensorias Públicas no Brasil. 

O contexto de urgência permite uma maior aceitabilidade do uso da amostra por conveniência (BRYMAN, 

2016), uma vez que há uma grande oportunidade de preencher uma lacuna de falta de informações 

sintéticas e descritivas sobre a realidade desses(as) profissionais na linha de frente. Vale mencionar que 

o esforço de pesquisa materializado neste relatório faz parte de um projeto de investigação dos efeitos 

da pandemia no cotidiano e condições de trabalho dos(as) burocratas de nível de rua. Assim, a  coleta de 

dados das percepções dos(as) profissionais das Defensorias faz parte de um estudo mais amplo - e que, 

inclusive, se debruçou também sobre a situação dos(as) policiais penais/agentes prisionais6 e familiares 

de presos(as)7. Esses(as) últimos(as), inclusive, são uma parte dos(as) assistidos pelos(as) profissionais das 

Defensorias Públicas.

O cenário de crise provocado pela disseminação do novo Coronavírus demanda diagnósticos 

emergenciais e respostas rápidas. Dessa forma, os procedimentos de estatística realizada nos resultados 

ora apresentados são puramente descritivos, uma vez que só podem ser vistos como uma espécie de 

balanço sobre a população “entrevistada” (isto é, 530 respostas válidas dos profissionais respondentes)8. 

É exclusivamente sobre a percepção dessas pessoas que se pode afirmar algo. A falta de inferência 

estatística, portanto, não invalida os dados, apenas circunda a análise a um universo específico (n = 530). 

As análises serão apresentadas a partir da desagregação dos dados por regiões (Centro Oeste, Nordeste, 

Norte, Sudeste, Sul) e categorias profissionais, sendo estas: (i) defensores(as) públicos(as); (ii) assessores/

setor administrativo; (iii) estagiários(as); (iv) demais carreiras, que contempla motoristas, recepcionistas, 

psicólogos, assistentes sociais e etc. 

4 O “survey” corresponde a um método de coleta de dados e se delimita a partir da construção de um roteiro estruturado de perguntas 
elaboradas e ordenadas a partir da pergunta de pesquisa (research question) delimita pelos(as) pesquisadores(as). Ainda, segundo Bryman 
(2016) as vantagens de se aplicar um “survey online” são: (i) o desenho do questionário permite perguntas condicionadas; (ii) fácil visualização 
do questionário e múltiplas formas de perguntas (abertas, múltipla escolha, numéricas, áudios, etc); (iii) conversão automática em uma base de 
dados, o que facilita o processo de codificação das informações. 

5 Para ampla divulgação do questionário, o link de acesso à web page foi difundido em redes sociais de profissionais de Defensorias Públicas  
de todo o país.

6  Os resultados da primeira fase da pesquisa estão disponíveis em: https://neburocracia.files.wordpress.com/2020/06/rel02-prisionais-covid-
19-depoimentos.pdf

7 A pesquisa sobre a situação vivida pelos(as) familiares de presos(as) é circunscrita ao Estado de São Paulo. O relatório está disponível em: 
https://neburocracia.files.wordpress.com/2020/07/rel04-familiares-presos-covid-19-depoimentos-v3.pdf

8 Vale mencionar que foram recebidas 578 respostas iniciais, das quais 48 eram duplicadas (e por isso foram retiradas da presente análise).
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pAnOrAmA gErAl

Perfil dos(as) respondentes

Os(as) profissionais que responderam à pesquisa estão divididos entre Defensoria Pública do Estado, representada 

em 79,8%, e Defensoria Pública da União, com 20,2% dos(as) respondentes, e ocupam as funções de defensor(a) 

público(a) (43,4%), assessor(a)/setor administrativo (34,3%), estagiário(a) (12,8%) e demais carreiras (9,4%). A partir 

da análise do perfil do total de respondentes, é possível observar uma maioria de mulheres, representadas em 64,9% 

das respostas, e 33,4% de homens - o restante preferiu não declarar. Quando segmentados por carreira, o percentual 

de mulheres ocupando cargo de estagiárias é de 80%, superior aos 72% nas demais carreiras, 64% de defensoras e 

60% de assessoras/administrativo. Quanto à raça/cor, a composição se distribui principalmente entre brancos(as) 

(61,9%), pardos(as) (24,9%) e pretos(as) (7,7%), com um percentual menor de respondentes que se declararam 

amarelos(as) (1,5%)9. Do total de defensores(as) públicos(as), o Gráfico 01 mostra que 78,7% se declaram brancos(as), 

número bem superior ao percentual encontrado nas funções de estagiário(a) (45,6%), assessor(a) (51,1%) e demais 

carreiras (46%). Já os percentuais de pretos ou pardos são de 17%, 48,5%, 42,8% e 46%, respectivamente. 

Gráfico 01 - Composição racial - por profissão (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. (n = 530)

Considerando os aspectos de interseccionalidade entre raça/cor e gênero, temos uma maioria de mulheres 

brancas (41%) entre os(as) respondentes, seguida de homens brancos (21%) e mulheres pardas (16,4%). Ainda, 

o aspecto da distribuição entre as macrorregiões do país também demonstra que há uma heterogeneidade 

regional, com uma ligeira concentração no Sudeste e Nordeste, com 42,4% e 24,5% dos(as) respondentes, 

respectivamente, enquanto o restante é composto por Centro-Oeste (13,2%), Sul (12,8%) e Norte (6,9%). 

9 A partir dos dados disponibilizados no IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil (2015) temos que: (i) em relação ao perfil dos(as) Defensores(as) 
Estaduais, 51% são homens, 49% mulheres; além disso 79,4% são brancos(as), 19,2% pardos(as), 2,2% pretos(as), 1,8% amarelos(as) e 0,4% indígenas; 
(ii) em relação ao perfil dos(as) Defensores(as) Federais, 68% são homens, 32% mulheres; além disso, 73,7% são brancos(as), 21% pardos(as), 2,5% 
pretos(as), 2,3% amarelos(as), 0,6% indígenas. Vale mencionar que esses dados são exclusivos do perfil dos(as) defensores de carreira/concursados. Na 
presente pesquisa, o universo amostral corresponde à profissionais de outras categorias (terceirizados, assistentes, estagiários(as), etc.).

Assessoria/
administrativo

Defensor(a) OutroEstagiário(a)

  Prefiro não declarar       Amarela       preta       parda       Branca

   3%
    

1%
   3%
14%

79%

   4%
    

1%
13%

35%

46%

   6%
    2%

16%

30%

46%

   4%
    

2%
10%

33%

51%
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A área de atuação dos respondentes apresenta uma grande variedade, mas a maior parte está concentrada 

na triagem/atendimento inicial (33%) e nas áreas cível (27,7%), família e sucessões (20,5%), criminal (20,3%) 

e também no setor administrativo (15,4%). Levamos em conta também a diversidade de cargos e funções 

dentro da estrutura das defensorias públicas. Há uma heterogeneidade significativa de perfis, o que se 

reflete nos vários tipos de vínculos trabalhistas, fator que influencia também o tempo de permanência no 

cargo. Dentre os(as) respondentes, temos que 59,8% atuam há menos de 5 anos na área e 27% possuem 

entre 5 e 10 anos de experiência na defensoria. Com relação ao vínculo trabalhista, a maioria é concursada 

sob o regime estatutário (70%), mas há representação relevante de estagiários(as) (14,3%), terceirizados 

(6,6%) e trabalhadores(as) com contratos temporários (3,5%). Em suma, fica evidente a abrangência da 

estrutura desses órgãos por todo o Brasil, os quais abarcam uma série de profissionais com níveis variados 

de experiência, bem como diferentes focos de atuação e, portanto, distintas dinâmicas de trabalho.

Acesso à justiça

A marginalização histórica do público atendido pelas Defensorias Públicas nos leva a buscar entender, inicialmente, 

qual é a segmentação específica desse público para, em seguida, compreender os efeitos da pandemia no acesso 

dessas pessoas à justiça, dado que a situação de vulnerabilidade tem se agravado. Somado a isso, o trabalho 

dos(as) profissionais das Defensorias ainda foi dificultado pelas condições impostas pela pandemia. Geralmente, 

as Defensorias Públicas definem o atendimento à população com base na renda mensal, com variações entre 

dois e cinco salários mínimos. Na pesquisa, procuramos identificar quais perfis os(as) profissionais atendiam 

dessa população. Com as ressalvas de que os grupos não são excludentes entre si - ou seja, uma mesma pessoa 

pode pertencer a mais de um grupo retratado - e que os(as) respondentes podem atender a mais de um grupo 

específico, podemos observar que pessoas pobres e extremamente pobres são atendidas por 21,3% dos(as) 

profissionais, seguidos da população em situação de rua (18,8%) e idosos (15,4%). O Gráfico 02 oferece um 

panorama que explicita a importância da atuação de todos(as) os(as) profissionais das Defensorias Públicas nesse 

contexto de pandemia, em que as vulnerabilidades vêm sendo aprofundadas, uma vez que prestam serviço às 

camadas da população mais atingidas pela crise do coronavírus.

Gráfico 02 - Público atendido pelas Defensorias Públicas (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. (n = 530). Nota: cada respondente pôde escolher 
mais de uma opção, logo, a soma do percentual é superior a 100%. Fundação Getulio Vargas, 2020.
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A vulnerabilidade do público atendido é ainda mais agravada quando somada a um acesso restrito à 

justiça, outro fator que também foi negativamente impactado durante a pandemia. Sobre isso, 92,6% 

dos(as) respondentes acreditam que o acesso à justiça foi impactado pela pandemia. 

Ademais, a pesquisa visou captar como os(as) profissionais das Defensorias percebem a qualidade do 

atendimento ao público no contexto de pandemia e isolamento social. Os resultados apontam que 

47% dos(as) respondentes acreditam que não estão atendendo satisfatoriamente os(as) seus(suas) 

assistidos(as), número que se mantém próximo à média global quando segmentamos por áreas 

de atuação. Porém, nos casos específicos das áreas de Triagem/atendimento inicial e Infância e 

Juventude, esse percentual é maior, e indica que a maioria dos(as) trabalhadores(as) (54,3% e 54,9%, 

respectivamente) acredita que não está conseguindo atender ao público de forma satisfatória.

Gráfico 03 -  Percepção do(a) profissional sobre o nível de satisfação  
de seu atendimento ao público - por área de atuação (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias 
Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020

Ao codificarmos as respostas do porquê 47% sentem que 

não estão realizando um atendimento satisfatório, temos 

o seguinte cenário: (i) porque uma boa parte dos(as) 

assistidos(as) não têm acesso a recursos digitais, como 

celulares smartphones, computadores e etc.; (ii) porque 

mesmo quando possuem acesso, têm dificuldade 

de enviar documentos e se comunicar; (iii) porque 

muitos(as) assistidos(as) não possuem letramento 

digital e sentem dificuldade de compreender o 

que é requerido no atendimento; (iv) porque há 

uma sobrecarga de trabalho e demandas para 

poucos funcionários(as); (v) porque faltam 

“Eu atendo as demandas 
que chegam, mas acredito 

que muitas não têm chegado, 
em razão da exclusão virtual 

das pessoas. As famílias 
de pessoas presas acabam, 

provavelmente, tendo dificuldade 
em acessar os canais remotos. 

Do mesmo modo, a população em 
situação de rua que tem acesso 

precário a computadores e quase 
nenhum a celulares.”

Cível

Criminal

Família e Sucessões

Fazenda Pública

Infância e Juventude

setor Administrativo

Triagem/Atendimento inicial

Outra

   Sim, está atendendo satisfatoriamente       Não estã atendendo satisfatoriamente

55,7%

51,0%

53,2%

54,5%

45,1%

54,9%

45,7%

51,5%

44,3%

49,0%

46,8%

45,5%

54,9%

45,1%

54,3%

48,5%

7

A pAndemiA de Covid-19 
e os(As) profissionAis dAs defensoriAs públiCAs



recursos institucionais para promover e facilitar o atendimento; (vi) 

porque é impossível realizar uma parte dos atendimentos sem ser de 

forma presencial. 

Por outro lado, cerca de 80% dos(as) respondentes acreditam que 

seu trabalho contribui para mitigar certos efeitos da pandemia 

na vida de seus(suas) assistidos(as). Dentre os motivos que levam 

20% dos(as) profissionais das Defensorias a pensarem o contrário, 

temos: a falta de planejamento; o direcionamento de atuação apenas em ações urgentes; a ideia 

de que os impactos da crise são estruturais; pelas barreiras de exclusão digital; pela lentidão dos processos 

e dependência do Judiciário, que não considera, por exemplo, as demandas das pessoas presas. Em 

concomitância a esse cenário, 38,5% dos(as) respondentes creem que poderiam estar 

atuando também em outras ações para reduzir os 

impactos negativos da pandemia sobre seus(suas) 

assistidos(as). Alguns dos relatos dos(as) 

respondentes indicam ações como o mapeamento 

da situação local para viabilizar o atendimento à 

população de forma remota, canais exclusivos de 

atendimento da Defensoria Pública, articulação com 

CRAS e CREAS para identificação de demanda, uso de 

mídias de massa para promover informações gerais e 

formação de equipes itinerantes para atendimendo em 

bairros, evitando aglomerações nas sedes.

Condições atuais de trabalho e saúde mental

Tendo em vista o cenário exposto de vulnerabilidade do público 

atendido e do impacto da pandemia no acesso à justiça, faz-se 

necessário captar a percepção dos(as) respondentes quanto às 

suas condições de trabalho no contexto atual. A primeira questão 

a este respeito perguntava se os profissionais sentem medo do 

coronavírus, em que 87,9% deles disseram que sim. Este dado tem 

alguma, embora pouca, variação comparando as regiões: a região Norte apresenta o maior percentual de 

profissionais que afirmam sentir medo do coronavírus - 97% - seguida por Nordeste (90%), Sudeste (88%) 

e Sul (88%), enquanto o Centro-Oeste se destacou pelo menor percentual comparado às outras regiões: 

79% dos(as) profissionais sentem medo do coronavírus.. 

Quando analisamos as respostas a essa mesma pergunta, mas segmentando os(as) respondentes por 

função, temos uma situação mais homogênea. A categoria “demais carreiras” apresenta maior percentual 

de profissionais com medo do coronavírus (92%), percentual que cai para 85% entre os(as) assessores(as) 

e trabalhadores do setor administrativo, como observado no Gráfico 04 abaixo:

“Estamos 
enxugando gelo, 
sem condições 
de trabalho, sem 
tecnologias, sem 
servidores, sem 
condições de fazer 
o mínimo.”

“A Defensoria Pública da União 
não tem dado uma resposta 

rápida para os casos de auxílio 
emergencial, que em São 
Paulo tem representado 

cerca de 80% da demanda 
atendida durante a 

pandemia. Uma resposta 
mais célere tranquilizaria 

a população e atingiria 
a finalidade do 

benefício.”
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Gráfico 04 - Medo do coronavírus - por profissão (%)

 

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

A fim de dar suporte às análises posteriores de interação com o público e entender as diferenças entre 

as carreiras, foram feitas perguntas sobre o tipo de atendimento e as dinâmicas de trabalho dos(as) 

profissionais. Na primeira delas, as respostas mostram que 91% dos(as) defensores(as) públicos(as) 

trabalham com atendimento direto ao público, número próximo dos 90% de “demais carreiras”. 

Estagiários(as) e assessores(as)/setor administrativo tendem a ter menos contato direto com os atendidos: 

78% e 62%, respectivamente. 

O tipo de atendimento ao público reflete diretamente nas respostas à pergunta “A crise do coronavírus 

alterou as suas dinâmicas de trabalho?”, em que 100% dos(as) defensores(as) e 94% dos(as) profissionais das 

demais carreiras afirmaram que sim, enquanto estagiários(as) (92%) e assessores(as) (88%) apresentaram 

percentual menor de respondentes que tiveram suas dinâmicas de trabalho alteradas. A partir da amostra, 

o percentual dos(as) trabalhadores(as) respondentes que atualmente estão sob o regime de teletrabalho 

é de 94,7%. 

Na pesquisa, indagamos ainda se houve demissões de membros da equipe após o início da pandemia. 

O resultado obtido a partir da amostra é de 14,5% respostas positivas. Ademais, a média de demissões 

relatadas por esses(as) profissionais nas suas unidades é de 3 casos. Alguns, inclusive mencionam que 

perderam estagiários(as) e trabalhadores(as) terceirizados que compunham suas equipes. 

Ao adentrarmos o campo da saúde mental, observamos que, em termos gerais, 73% dos(as) profissionais 

das Defensorias acreditam que houve impactos prejudiciais a sua saúde mental em decorrência da 

pandemia. O Gráfico 05 abaixo demonstra que 85% dos(as) estagiários(as) acreditam ter a saúde mental 

prejudicada, enquanto no caso dos(as) defensores(as) esse valor se reduz para 70%. 

Defensor(a) Estagiário(a) OutroAssessoria/
administrativo

   Não       sim

11%

89%

10%

90%

15%

85%

8%

92%
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Gráfico 05 - Percepção sobre impactos na saúde mental - por profissão (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

Em paralelo, indagamos sobre a percepção desses(as) profissionais em relação a apoios institucionais 

para cuidar da saúde mental. Do total dos(as) respondentes, 75,3% afirma não ter recebido qualquer tipo 

de apoio, e entre eles, os(as) defensores(as) são os(as) que proporcionalmente relatam maior existência 

desse tipo de apoio (33%). Já no caso dos(as) servidores(as) do setor administrativo e assistentes da 

Defensoria temos que apenas 15% percebe que existem apoios. 

Gráfico 06 - Percepção sobre apoio à saúde mental - por profissão  (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.
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administrativo

Defensor(a) OutroEstagiário(a)

   Não       sim

25%
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30%

70%

15%

85%

28%

72%

Assessoria/
administrativo

Defensor(a) OutroEstagiário(a)

   Não       sim

85%

15%

67%

33%

76%

24%
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Os tipos de apoio institucionais mencionados pelos(as) respondentes são: palestras e orientações 

institucionais; apoio psicológico; conteúdo online; grupos e rodas de conversa; canal de atendimento; 

oferta de atendimento psicológico, etc.

Ainda, buscamos explorar quais as principais emoções que os(as) profissionais das Defensorias têm sentido 

no contexto da pandemia. O Gráfico 07 expressa o percentual das menções dos(as) respondentes em 

relação a cada uma dessas emoções. Chama atenção o fato de que os principais sentimentos elencados 

são negativos: ansiedade e estresse, medo e cansaço. A despeito de alguns sentirem empatia e esperança, 

é possível perceber que o cenário vivido por esses(as) profissionais é crítico.

Gráfico 07 - Emoções pessoais dos(as) profissionais das Defensorias (%)

Fonte:  Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. Cada segmentação corresponde ao universo 
total de respondentes (n = 530). Elaboração própria, 2020. Nota: o 100% corresponde ao total de respondentes, e as porcentagens são calculadas a 
partir da menção positiva a determinada categoria.

Em concomitância, as principais situações mencionadas pelos(as) respondentes que, na sua visão, 

teriam gerado tais sentimentos são: aumento progressivo da disseminação do vírus; falta de ação dos 

governos; possibilidade de se infectar; possibilidade de transmitir o vírus para colegas e familiares; 

sobrecarga de trabalho; exaustão física e psicológica; incertezas sobre o futuro; falta de recursos 

e instruções de como agir e ver os colegas com medo ou desesperança; queda na renda familiar; 

isolamento social; risco de desemprego. 

Perguntamos que tipo de estratégias pessoais os(as) profissionais têm empregado para se sentirem 

motivado(as). Os resultados das codificações demonstraram a distribuição nas seguintes menções: 

isolamento social quando não está trabalhando (43%); humor e empatia com colegas (50%); estar em 

contato com família e amigos (59%); solidariedade (51%); não se sentem preparados ou motivados (13%); 

leitura e hobbies (2%).
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Cansaço

Empatia e afeto
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Reconhecimento
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A evolução da pandemia e o desenvolvimento de cada vez mais 

estudos que abordam as relações de trabalho e as dinâmicas pessoais 

em um contexto de pandemia tornaram de extrema importância a 

percepção dos(as) respondentes sobre situações de assédio moral 

vivenciadas no trabalho. Embora 92,6% dos(as) profissionais dizem 

não ter sofrido qualquer tipo de assédio moral nesse período, é 

importante jogar luz ao fato de que 7,4% deles(as) afirmam ter 

sido moralmente assediados(as). Mais especificamente, 2,8% do 

total de respondentes dizem que o assédio se iniciou na pandemia, 

enquanto 2,3% relatam que já sofriam antes, mas essa violência se 

intensificou nesse período, como mostra o Gráfico 08.

Gráfico 08 - Percepção sobre assédio moral (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

Suporte ao(à) trabalhador(a)

Após olharmos o panorama geral da justiça sob o ponto de vista dos(as) trabalhadores(as) das Defensorias 

Públicas, passamos a analisar o que está sendo feito para que os efeitos negativos da pandemia 

nestes(as) profissionais e no público atendido sejam mitigados, isto é, qual o suporte oferecido aos(às) 

trabalhadores(as) neste momento. No que se refere ao fornecimento de equipamentos necessários 

aos trabalhadores(as) que estão realizando trabalho remoto (que correspondem a 94,7% dos(as) 

respondentes), é possível observar no Gráfico 09 que 86% dos(as) respondentes da região Nordeste 

receberam todos os equipamentos necessários para trabalho remoto ou, se não receberam, têm em casa 

tudo que precisam. Em contrapartida, o cenário na região Sudeste indica uma realidade diferente: 30% 

dos(as) profissionais não receberam os equipamentos necessários e tampouco os possuem em casa. 

“Pressão para 
assumir atribuições 
que não eram minhas, 
para cobrir a mão de 
obra de vários idosos 
em grupo de risco, ou 
seja, queriam que eu 
assumisse o trabalho 
de 6 pessoas.”

92,6%

2,3%2,8%
2,3%

  Não

  Sim, e aumentou no contexto da pandemia

  Sim, e se iniciou com a pandemia

  Sim, mas continua igual ao que era antes
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Gráfico 09 - Fornecimento de equipamentos para trabalho remoto - por região (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. Nota: o universo de respondentes corresponde 
aos que estão realizando trabalho remoto (n = 502). Fundação Getulio Vargas, 2020

Com relação ao fornecimento de equipamentos considerando as funções ocupadas no órgão, temos que 

os(as) defensores(as) públicos(as) são aqueles(as) cujo percentual de profissionais que receberam tudo 

que precisam é o mais alto (21%), sendo que na outra extremidade estão os(as) estagiários(as), em que 

apenas 5% receberam o suporte de equipamentos necessário. O Gráfico 10 ilustra a situação:

Gráfico 10 - Fornecimento de equipamentos - por profissão  (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. Nota: o universo de respondentes corresponde 
aos que estão realizando trabalho remoto (n = 502). Fundação Getulio Vargas, 2020
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  Não, e também não tenho em casa tudo que preciso

  Outro

7%

5%

21%

14%

66%

73%

56%

68%

22%

23%

23%

15%

5%

2%

13

A pAndemiA de Covid-19 
e os(As) profissionAis dAs defensoriAs públiCAs



Em relação àqueles(as) que estão em regime de teletrabalho, indagamos também sobre como esses cenários 

de teletrabalho afetaram o seu desempenho. Ao codificar as respostas abertas, observamos que os(as) 

profissionais das Defensorias que não receberam os equipamentos se queixam de: (i) queda na produtividade, 

a dificuldade de realizar tarefas; (ii) instabilidade da conexão e lentidão dos equipamentos eletrônicos em 

seu domicílio; (iii) inconveniência de ter que comprar e usar redes ou mesmo equipamentos pessoais; (iv) 

dificuldade em entrar em contato com os(as) assistidos(as) que muitas vezes não têm acesso a e-mail e telefone 

fixo; (v) aumento da carga de trabalho; (vi) dificuldade de conciliar o trabalho com as tarefas domésticas; (vii) 

dificuldade de gerir as informações e obter arquivos importantes referentes aos processos; entre outros.

O aspecto de suporte aos(às) profissionais pode ser percebido também através da relação entre o(a) 

trabalhador e seus(suas) colegas que ocupam cargos de chefia, os(as) coordenadores(as) de suas áreas 

e, também, por meio das ações realizadas pela própria Defensoria-Geral para garantir a realização do 

trabalho dessas pessoas. A segmentação por região nos mostra que nas regiões Sul (84%), Sudeste (76%) e 

Centro-Oeste (71%), o percentual de profissionais que receberam orientações diretas da chefia é maior se 

comparado à percepção sobre as orientações da coordenação e da Defensoria-Geral. Na região Nordeste, 

o suporte da Defensoria-Geral é percebido por um maior número de pessoas (82%), enquanto no Norte é 

a coordenação quem oferece mais apoio. A Tabela 01 abaixo retrata esses dados:

Tabela 01 - Percepção sobre o suporte ao(à) trabalhador(a) - por região  (%)

Região
Orientações da chefia Suporte da coordenação Suporte da Defensoria-Geral

Não sim Não sim Não sim

Centro-Oeste 29% 71% 31% 69% 30% 70%

nordeste 25% 75% 27% 73% 18% 82%

norte 32% 68% 30% 70% 32% 68%

sudeste 24% 76% 38% 62% 34% 66%

Sul 16% 84% 28% 72% 29% 71%

Total geral 25% 75% 32% 68% 29% 71%

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. Cada segmentação (orientação da chefia, suporte 
da coordenação e suporte da Defensoria-Geral) corresponde ao universo total de respondentes (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

“Assumi os custos, meu celular particular está sobrecarregado de 
mensagens, os atendimentos são realizados em todos os horários e dias 
da semana porque quem sabe usar WhatsApp aciona diretamente o 
número do celular particular; há maior dificuldade de atendimento 
de pessoas com deficiência (p ex. Surdas) e de pessoas idosas que 
são digitalmente excluídas. Também recebo reclamação das 
servidoras, que não possuem os recursos necessários. Causou 
sobrecarga de trabalho, que coincide com o trabalho doméstico 
e exercício da maternidade.”

14

A pAndemiA de Covid-19 
e os(As) profissionAis dAs defensoriAs públiCAs



A mesma análise pode ser feita considerando as funções exercidas nas respectivas Defensorias Públicas. 

Os percentuais de estagiários(as), assessores(as) e demais carreiras que receberam orientações das 

chefias são de 90%, 70% e 74%, respectivamente - superior ao número observado quando se trata do 

apoio oferecido pela coordenação e pela Defensoria-Geral. Chama a atenção a grande diferença de 

percentual de estagiários(as) e demais carreiras que receberam orientações da chefia e o percentual 

deles que recebeu suporte da Defensoria-Geral - diferença de 11% e 22%. No caso dos(as) defensores(as) 

públicos(as), por sua vez, o percentual de profissionais que relatam ter suporte da Defensoria-Geral é 

maior (77%), ainda que o percentual dos que afirma ter recebido orientações da chefia seja muito próximo 

(76%), como observado na Tabela 02:

Tabela 02 - Percepção sobre o suporte ao(à) trabalhador(a) - por profissão (%)

Função
Orientações da  

chefia
Suporte da 

coordenação
Suporte da  

Defensoria-Geral

Não sim Não sim Não sim

Defensor(a) 24% 76% 37% 63% 23% 77%

Assessoria/administrativo 30% 70% 32% 68% 34% 66%

Estagiário(a) 10% 90% 16% 84% 21% 79%

Outro 26% 74% 36% 64% 48% 52%

Total geral 25% 75% 32% 68% 29% 71%

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas. Cada segmentação (orientação da chefia, suporte 
da coordenação e suporte da Defensoria-Geral) corresponde ao universo total de respondentes (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

 

A partir da codificação das respostas do 

porquê aqueles(as) que acreditam não ter 

recebido suporte da Defensoria Geral se 

sentem dessa forma, observamos os seguintes 

cenários: (i) porque faltam recursos e estrutura 

de atendimento online; (ii) porque não houve um 

planejamento para adaptar o trabalho ao contexto 

de pandemia e tampouco foram dadas orientações 

diretas sobre como operar; (iii) porque faltam 

equipamentos eletrônicos adequados para trabalhar, 

principalmente para as categorias profissionais 

médias, como assistentes, estagiários(as) etc; (iv) 

porque estamos “sozinhos(as)” e sobrecarregados(as); 

(v) porque os(as) servidores que precisam atender 

presencialmente estão se expondo. 

“Faltam servidores, faltam 
tecnologias, falta padronização de 

procedimentos. A administração 
superior decide fechar o 

atendimento, mas não cria 
condições de trabalho, não 

oferece ferramentas adequadas 
para o trabalho, deixa que 

as unidades criem rotina, 
procedimentos, etc, sem dar 

condições humanas para 
execução das atividades, que 

tornaram-se invencíveis em 
algumas unidades.”
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Articulação com outros serviços

O último aspecto a ser trabalhado é o da intersetorialidade. As Defensorias Públicas tendem a formar pontes 

com diversos outros setores do poder público, desde equipamentos de saúde e assistência social até órgãos 

do poder executivo dos três níveis de governo. Essa articulação é de extrema importância para construir uma 

rede sólida de atendimento à população, especialmente em se tratando de pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade e violação de direitos, especialmente em momentos de crise, quando essas vulnerabilidades 

se exacerbam. O Gráfico 04 abaixo aponta que apenas 40% dos(as) respondentes alegaram ter realizado 

algum tipo de articulação com serviços públicos durante a crise. Os resultados mostram que a dinâmica de 

trabalho de 51% dos(as) defensores(as) públicos(as) tem a participação de algum outro setor de serviços 

públicos, enquanto no caso dos(as) estagiários(as), esse número cai para 36%.

Gráfico 11 - Percepção de articulação com outros serviços públicos - por profissão (%)

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

 

Ao analisarmos o setor específico com o qual cada carreira se articula, temos que os equipamentos 

públicos da assistência social são aqueles que estão em contato com a maior parte dos(as) profissionais 

de todas as carreiras das Defensorias Públicas. O Gráfico 05 mostra também, através da legenda “Outro”, 

que muitos profissionais se articulam com os mais variados serviços das esferas executiva e jurídica, tais 

como fóruns, secretarias municipais e estaduais, OAB, entre outros. 

Defensor(a) Assessoria/
administrativo

OutroEstagiário(a)

   Não       sim

49%

51%

64%

36%

84%

16%

64%

36%
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Gráfico 12 - Serviços público com os quais os(as) profissionais se articulam - por profissão

Fonte: Survey online Impactos do Coronavírus no trabalho dos profissionais das Defensorias Públicas (n = 530). Fundação Getulio Vargas, 2020.

rEcOmEnDAçõEs

Diante de todos os elementos trazidos neste relatório, o que se observa é que a pandemia trouxe um 

impacto direto nas dinâmicas de trabalho e, por conseguinte, no acesso à justiça da população atendida 

pelas Defensorias Públicas. Identificamos também que, institucionalmente, as Defensorias passam por 

dificuldades em dar suporte à adaptação dessa nova realidade de trabalho. Por essa razão, propomos 

abaixo algumas medidas simples que podem interferir diretamente em melhores condições para o 

exercício do acesso à justiça pelos profissionais das Defensorias Públicas:

• Ampliação e qualificação dos canais de atendimento e contato com os(as) assistidos(as), sobretudo com 

aqueles com acesso limitado à internet;

• Ampliação da articulação com demais organizações públicas e entidades da sociedade civil, visando 

estender a rede de atenção ao cidadão vulnerável, recrudescer as formas de atuação extrajudicial 

da Defensoria Pública em benefício do assistido, bem como ampliar os canais de comunicação e 

atendimento ao público; 

• Promoção de medidas de apoio tecnológico para o desempenho do teletrabalho;

• Intensificação do diálogo entre Defensorias Gerais e coordenações setoriais com defensores(as) 

públicos(as) e outros profissionais da linha de frente para definição de prioridades e alívio da 

sobrecarga de trabalho; 

• Implementação de políticas de combate ao sofrimento no trabalho, com destaque para o suporte 

institucional para saúde mental dos(as) trabalhadores(as);

  Organizações da sociedade civil

  Educação

  Saúde (Atenção Hospitalar)

  Segurança Pública

  Saúde (Atenção Básica)

  Saúde (Atenção Especializada)

  Outro

  Assistência social

Defensor(a) Assessoria/
administrativo

OutroEstagiário(a)

13%

15%

15%

17%

13%

27%

11%

11%

14%

18%

15%

31%

15%

8%

23%

54%

14%

7%

11%

18%

9%

36%

1% 2% 2%
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• Definição de estratégias para atendimento de questões prioritárias nesse momento de pandemia, como, 

por exemplo, o acesso ao auxílio emergencial, a violência doméstica e as desocupações forçadas pelo 

cumprimento de reintegrações de posse.

• Definição de estratégias de busca ativa de cidadãos em condição de vulnerabilidade que não possuem 

meios para acessar os serviços da Defensoria Pública, por exemplo, a população em situação de rua, sem 

deixar de se atentar também para a saúde e bem estar dos(as) profissionais da Defensoria Pública. 
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