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Conheci o Júlio pela internet quando ele apresentava, pelo aplicativo periscope, um
curso sobre grupos vulneráveis que foi muito bem recebido e elogiado nas redes sociais.
A partir daí, fomos nos aproximando até nascer uma amizade com diversos objetivos
profissionais em comum, o que resultou no seu ingresso como professor no Curso CEI –
Círculo de Estudos pela Internet e, agora, como autor da Editora CEI.
Desde quando publiquei, em 2016, o meu livro Prática Penal para Defensoria Pública,
os leitores – entre eles, principalmente alunos e candidatos que se preparam para concursos
das Defensorias Públicas – me pediam indicações de obras com objetivo idêntico para estudarem a atuação dos defensores públicos perante a Justiça Cível. Como não havia nenhum
livro com esse propósito, passei a incentivar alguns colegas a assumirem esse desafio.
Entre os colegas com quem conversei, Júlio foi quem mais demonstrou interesse e
principalmente competência para executar esse grandioso trabalho, que demanda muito
tempo de estudo e dedicação, com sacrifício de momentos de lazer, de convívio familiar
etc. Quando ele me apresentou o resultado final, em menos de três meses depois de ter
aceitado o convite – eu demorei mais de seis meses para concluir o meu Prática Penal para
Defensoria Pública –, fiquei muito impressionado com a qualidade da obra, que agora o
leitor tem a oportunidade de conferir.
O livro Prática Cível para Defensoria Pública, que tenho a honra e a responsabilidade de
apresentar, insere-se numa “tradição moderna” de doutrina institucional – que tem grandes
representantes espalhados pelo país, de norte a sul e de leste a oeste –, já que o autor não
tenta nem parece pretender alçar a Defensoria Pública ao status de a melhor ou a mais
importante carreira jurídica, mas sim de pensar cada etapa do processo civil, incluindo
a fase extrajudicial, com o olhar de quem está acostumado a defender a parte mais vulnerável das relações jurídicas, articulando um discurso teórico que vai se encontrar com o
estabelecimento de rotinas de atuação na prática, tudo isso com um objetivo primordial:
facilitar e aprimorar o serviço de assistência jurídica integral e gratuita, tornando-o procedimentalmente previsível e qualitativamente de excelência. Com modelos de peças
judiciais, roteiros de atuação e ensinamentos de escrita e linguagem jurídica, a obra se
revela imprescindível tanto para quem estuda para concursos das Defensorias Públicas
quanto para quem já ingressou na carreira e pretende aprimorar o serviço que oferece à
população necessitada.
O colega e amigo Júlio Camargo de Azevedo, defensor público do Estado de São Paulo,
com a publicação do livro Prática Cível para Defensoria Pública, que já nasce um “clássico”,
deixa assim um legado intelectual para a instituição que o acolhe como membro e para as
atuais e futuras gerações de defensores públicos que se sentem vocacionados a se colocarem
do lado mais vulnerável da relação processual na Justiça Cível. Que esse seja o primeiro
de outros livros do autor, que tem muito a contribuir com a literatura jurídica nacional.
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