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Objetivos
Desenvolver estudos e pesquisas sobre a temática do “acesso à justiça”; Despertar o
interesse dos alunos de Direito e da população como um todo para a importância da
Defensoria Pública como órgão essencial de efetivação de justiça; Almejar um maior
conhecimento e aproximação dos alunos da FDR com a Defensoria Pública; Promover,
no ambiente acadêmico, debates provenientes da experiência nas unidades da
Defensoria Pública;
Analisar os processos judiciais dos presos, informando-os dos
trâmites legais pelos quais os processos deles passarão e realizando a peça processual
necessária ao apenado para que a justiça se efetive; A Constituição Federal prevê a
criação da Defensoria Pública, cuja função é prestar assistência jurídica à população.
Conquanto seja uma instituição de grande valia para o acesso à justiça, infelizmente a
estrutura, tanto física quanto humana, assim como os investimentos, são insuficientes
em face a uma demanda cada vez maior.
Em outro lado, temos os graduandos dos
cursos de Direito, que em grande número, limitam-se a uma visão de interesses
particulares esquecendo, assim, da indispensável função social da Universidade. .
Nesse diapasão, o SAJU vem propiciando o contato com a as Defensorias, com o intuito
de o estudante ter uma formação crítica e mais fincada na realidade da maioria da
população, atuando como uma especié de estagiario voluntário.
Resumo
Pretende-se, em 2013, dar continuidade aos trabalhos realizado no ano de 2012, nas
unidades prisionais da capital. Tendo em vista os diversos problemas do sistema
penitenciário brasileiro, em particular, o do Estado de Pernambuco, no tocante o acesso
à justiça pelos presidiários, pretendemos continuar levando aos presos, informações
sobre a tramitação de seus processos judiciais e atuar prol da justiça nessas unidades.
Com a atuação dos graduandos em Direito junto aos Defensores Públicos, procura-se
consolidar o acesso à justiça. È tarefa também do SAJU, continuar lutando por um maior

engajamento do meio acadêmico pela concretização dos direitos individuais e coletivos
de toda a população.

