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RESUMO 

 

 

O conceito de “acesso à justiça” sofreu ressignificações ao longo do tempo e, o que antes 

denotava apenas o acesso do cidadão ao Judiciário, passou a ser visto não só como tal, mas 

como um direito fundamental constitucionalmente previsto, que é base para a manifestação de 

todos os demais direitos e garantias. Sendo assim, devendo o Estado prover mecanismos para 

que o acesso à justiça esteja assegurado na prática aos cidadãos historicamente marginalizados, 

foram criadas as Defensorias Públicas. O presente estudo buscou demonstrar, por meio de 

material doutrinário, observação prática e artigos, que apenas a atuação de profissionais do 

Direito não garantia, de fato, o acesso à justiça. Visto isso, buscou-se comprovar que o 

atendimento interdisciplinar exerce papel de fundamental importância no asseguramento de um 

acesso integral à justiça, posto que o diálogo entre os saberes promove uma visão ampla e 

complexa do usuário da Defensoria. Para tanto, estudou-se o exemplo dos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar da Defensoria de São Paulo, analisando-se os dados 

disponibilizados pelo Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP dos anos de 2014 

a 2017 e outras práticas interdisciplinares das demais regiões do Brasil.  

 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça, Defensoria Pública, Interdisciplinaridade, Centros de 

Atendimento Multidisciplinar.  

  



ABSTRACT 

 

The concept of “access to justice” has been redeterminated over the years and, although it used 

to mean only the “access to judiciary”, nowadays it is seen as a fundamental right, fixed on the 

Constitution and essential for the others rights and guarantees.  Therefore, since the State must 

provide mechanisms to assure the access to justice to all historically marginalized citizens, 

Public Defender Services have been created. The present study tried to demonstrate, through 

doctrinal material, practical observation and articles, that only the services of law professionals 

did not guarantee, in fact, access to justice. Therefore, it was sought to prove that 

interdisciplinary care plays a fundamental role in securing an integral access to justice, since 

the dialogue between the knowledge promotes a broad and complex view of the user. For that, 

it is shown the example of the Center of Multidisciplinary Service of the Pulic Defender of São 

Paulo, analyzing the data made available by the Report of the Psychosocial Technical Advice 

of DPESP from 2014 to 2017 and other examples of interdisciplinarity in all the regions of 

Brazil.  

 

 

Keywords: Access to Justice, Public Defender, Interdisciplinarity, Center of Multidisciplinary 

Service.  
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa o estudo da utilização de práticas interdisciplinares no âmbito 

do atendimento das Defensorias Públicas estaduais, de modo a garantir o acesso à justiça 

integral aos usuários dos seus serviços. 

A fim de entender em que contexto o acesso à justiça está inserido, será delineado o seu 

traçado histórico, tanto no panorama internacional, quanto nacional. A contextualização 

histórica do acesso à justiça possibilitará a análise de sua evolução, bem como a identificação 

dos fatores que a limitam. Por meio dessa observação, tornar-se-á viável a tentativa de propor, 

senão soluções, métodos que poderão garantir uma maior efetivação desse direito 

constitucionalmente previsto. 

 Relevante se mostra o estudo no que concerne a expor as dificuldades que a Defensoria 

Pública enfrenta ao lidar com casos de maior complexidade, que demandam dos agentes do 

direito um olhar mais sensível e, ao mesmo tempo, apto a solucionar conflitos que vão além da 

mera aplicação do direito, suscitados pelos usuários das mais diversas realidades sociais.  

 É sabido que há uma grande quantidade de conflitos que chegam ao Judiciário, 

entretanto transcendem a esfera puramente jurídica, como ocorre nos casos que envolvem 

questões de família, indivíduos com transtornos mentais, usuários problemáticos de drogas, 

violências e vulnerabilidade social como um todo. 

 Partindo dessa perspectiva, é possível apreender que a atuação de profissionais 

capacitados para lidar com essas demandas mais complexas, em conjunto com o atendimento 

dos Defensores Públicos, amplia o sentido de justiça e potencializa as estratégias para seu 

acesso.  

 Isto posto, a presente pesquisa chama a atenção para os métodos e instrumentos 

interdisciplinares que podem ser adotados a fim de diminuir a distância entre os operadores do 

direito, em especial da Defensoria Pública, e os cidadãos por ela atendidos, a partir da atuação 

de profissionais capacitados de variadas áreas, que possam oferecer o suporte primordial nos 

atendimentos, tanto para o usuário, quanto para os servidores.  

 Nesse mesmo sentido, de ampliar o acesso à justiça aos usuários, é que se pensa o papel 

da interdisciplinaridade na Defensoria Pública. Essa é, mais do que um método de trabalho, 

uma maneira de enxergar o Direito em si. Possuir uma visão interdisciplinar significa adotar 
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uma postura de abertura para o diálogo com os demais saberes1, baseando-se no fato de que 

nenhum profissional, por mais especializado que seja, é capaz de deter tamanho conhecimento 

sobre determinado assunto, que torne desnecessária a influência de outros saberes na sua área 

de atuação.   

 A prestação de atendimento interdisciplinar constitui uma das funções institucionais da 

Defensoria Pública e possui previsão legal no artigo 4º, IV, da Lei Complementar 132 de 2009, 

que prescreve as normas de organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e 

dos Territórios, assim como as normas gerais para sua organização nos Estados, entre outras 

providências, in verbis: 

 
Art. 4º: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

IV: prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores 

de suas Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. (Lei 

Complementar nº 123/2009) 

 

No que concerne ao acesso à justiça, esse é um direito fundamental previsto pela 

Constituição Federal no artigo 5º, XXXV, que não deve ser encarado tão somente para o uso 

da via judicial, com a exclusiva finalidade repressiva na solução de conflitos, mas de forma 

mais abrangente, na qual ela pode ser alcançada também pela via preventiva ou reparatória. 

Neste sentido, partindo da premissa que o acesso à justiça não se concretiza no mero 

oferecimento do serviço judicial gratuito pela Defensoria Pública, mas em um momento 

posterior, quando da eficácia real do atendimento prestado, é que se insere o tema desta 

pesquisa.  

 A fim de exemplificar, na prática, um método de atendimento interdisciplinar que tem 

mostrado resultados expressivos na ampliação do acesso à justiça, o presente estudo tratará dos 

Centros de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública, que tiveram início no estado 

de São Paulo e estão, aos poucos, ganhando espaço nas defensorias estaduais do país.  

Os Centros de Atendimento Multidisciplinares (CAMs) estão previstos na Lei 

Complementar nº 988/2006, lei de criação da Defensoria Pública de São Paulo e foram criados 

com o objetivo de prestar atendimento interdisciplinar a litígios de maior complexidade, a fim 

de promover o acesso à justiça de forma integral, com suporte na atuação de outras profissões, 

dentre eles assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, em conjunto com os servidores da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP).  

                                                
1 Conceituação utilizada por Melina Machado Miranda, assistente social do Centro de Atendimento 

Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no II Congresso Brasileiro de atuação 

interdisciplinar nas Defensorias Públicas. 
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 Cumpre salientar que a presente pesquisa não tem a pretensão de esgotar o estudo 

relativo à solução de todos os problemas particulares que o assistido enfrenta ao procurar a 

Defensoria Pública, mas sim demonstrar que o exercício do órgão tem a possibilidade de ser 

mais completo, dentro dos limites de suas funções institucionais, se combinado com a atuação 

de profissionais de outras áreas, capacitados para oferecer ao assistido um atendimento mais 

especializado frente a litígios de natureza complexa.  

 O objetivo é, portanto, atentar para as dificuldades que as partes enfrentam ao procurar 

a Defensoria Pública com demandas que necessitam de soluções que transcendem a mera 

aplicação do direito positivo, e requerem do defensor público e dos demais servidores, aptidão 

para enfrentá-las. 

 Devido à escassez de material acerca do tema da interdisciplinaridade nas Defensorias 

Públicas, alguns dados foram retirados do canal da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

no site Youtube, que disponibilizou na íntegra o II Congresso Brasileiro de Atuação 

Interdisciplinar das Defensorias Públicas. No referido Congresso, que ocorreu em novembro de 

2017, dentre outros painéis, destacou-se o painel “Panorama de práticas interdisciplinares das 

Defensorias Públicas de todas as regiões do Brasil”, do qual foi possível extrair alguns 

programas e projetos interdisciplinares que estão em desenvolvimento em defensorias públicas 

dos estados em cada uma das regiões brasileiras, por meio de depoimentos de servidores das 

referidas Defensorias. Dessa forma, será possível destacar e analisar as diferentes formas de 

abordagem do tema e os avanços obtidos por cada Comarca.  

 

1. ORIGEM E TRAJETÓRIA DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

1.1.  DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO TEÓRICO DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

1.1.1. O conceito de acesso à justiça nos estados liberais do século XVIII e XIX.  

 

A fim de entender a importância e o papel do acesso à justiça, necessário se faz esmiuçar 

as mudanças de conceitos que permearam a sua evolução histórica. Nos séculos dezoito e 

dezenove, os estados liberais “burgueses” entendiam o direito ao acesso à proteção judicial 

como o direito formal do indivíduo de propor ou contestar uma ação. Nota-se, portanto, que o 

conceito de “acesso à justiça” era, basicamente, o mesmo de direito de ação, utilizado pela 

doutrina atual.  
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Sustentava-se, assim, a ideia de que o acesso à justiça era um direito natural e, assim 

sendo, não necessitaria da atuação estatal para que fosse garantido, como observam Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth (1998, pág. 9), “esses direitos eram considerados anteriores ao 

Estado; sua preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem infringidos 

por outros”. 

A postura do Estado era eminentemente passiva com relação ao direito de acesso à 

justiça do cidadão e, por conseguinte, esse direito não era dotado de efetividade. Para que um 

indivíduo se valha do acesso à justiça, é preciso que ele saiba, primeiramente, quais são seus 

direitos para que ele seja capaz de identificar um possível ato que os viole. Se o Estado, porém, 

só age no momento posterior, quando do pleito, ele exclui do direito ao acesso à justiça àquelas 

pessoas que não conseguiram sequer identificar a infração sofrida. Dessa forma, é possível 

aferir que esse conceito de acesso à justiça é limitado na medida em que não coloca à disposição 

do cidadão instrumentos que o façam capazes de ter conhecimento dos seus direitos. 

 O Estado não se imiscuía na função de prover recursos para a população superar a 

incapacidade de utilizar plenamente a justiça e suas instituições. Apontam Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth (1998, pág. 10) que “a justiça, como outros bens, no sistema laissez-faire, só podia 

ser obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não pudessem fazê-lo 

eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte”. A igualdade, portanto, era meramente 

formal, não correspondia a uma igualdade real.  

 Desse modo, havia um distanciamento palpável entre o direito posto e a realidade que 

se enfrentava na sociedade daquela época. O estudo era predominantemente formalista, 

dogmático e alheio às questões reais vividas no foro cível. As reformas sugeridas eram pautadas 

na melhora procedimental, mas deixavam de lado a experiência da realidade.  

 Essa mentalidade acerca do direito foi se modificando à medida que essas sociedades 

do laissez-faire se desenvolveram e as ações assumiram um caráter mais coletivo. O preâmbulo 

da Constituição Francesa de 1946 positivou os direitos e deveres sociais dos governos, das 

comunidades e dos indivíduos. Esses direitos foram tidos como essenciais para a efetivação dos 

demais direitos que já haviam sido garantidos formalmente – como o direito ao trabalho, à 

saúde, à segurança material e à educação.  

 A partir de então, não havia mais discussão acerca da importância da atividade positiva 

estatal na garantia desses direitos sociais básicos, sendo unânime essa constatação. Lecionam 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth: 
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De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 

sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez 

que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para 

sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 

requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos. 2 

 

 

A primeira norma do direito internacional dos Direitos Humanos (sistema da ONU) na 

qual o direito de acesso à justiça foi estabelecido é o artigo VIII da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948) e é possível perceber que esse direito é tratado tão somente como um 

direito de acesso aos Tribunais:  

 

Artigo VIII. Todo homem tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes 

remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam 

reconhecidos pela constituição ou pela lei. 

 

Essa concepção restritiva de acesso à justiça foi reafirmada no artigo 6º, inciso 1º e 

demais da Convenção Europeia de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais (1950). No 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) consta no artigo 14º, § 1º e demais. E 

no âmbito do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos encontra-se no artigo 

XVIII da Declaração Americana de Direitos Humanos e Deveres (1948) e no artigo 8º, inciso 

1º e demais da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José de 1969).  

Todos os artigos supramencionados definem o acesso à justiça enquanto direito de 

acesso a tribunais, apenas e tão somente. A ampliação do significado do direito de acesso à 

justiça só ocorreu na segunda metade do século XX, graças à publicação do relatório Acesso à 

justiça, de Bryan Garth e Mauro Cappelletti.  

 

1.1.2. O conceito de acesso à justiça nos estados contemporâneos 

 

Em linhas gerais, o direito de acesso à justiça deriva diretamente da própria teoria do 

contrato social, como matriz fundante do Estado e da ordem social.3 A teoria do contrato social, 

vislumbrada por Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, visa explicar como e 

porque os indivíduos abririam mão de suas liberdades individuais em favor do bem-estar 

político e social de toda a sociedade em que estão inseridos. 

                                                
2 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Fabris, 1988, p. 11 e 12. 
3 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, 

Forense, 2017, p. 1.  
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Assim, ao assumir o monopólio da jurisdição por meio do contrato social, o Estado 

assumiu também o compromisso de garantir uma sociedade justa e igualitária perante a lei e a 

oportunizar a todos o acesso à justiça.  

Observa-se, então, que o conceito anteriormente utilizado nos estados burgueses dos 

séculos dezoito e dezenove acerca do acesso à justiça sofreu modificações. Agora, não era 

esperado do Estado apenas uma atuação negativa, mas uma dupla função, de aspecto positivo 

e negativo, para a efetivação do direito de acesso igualitário à justiça. Dessa forma, o Estado 

deve, sob um viés negativo, impedir quaisquer meios que obstem o exercício do direito de ação 

e, ao mesmo tempo, sob um viés positivo, deve prover à sociedade instrumentos que assegurem 

a todos condições de postular e de defender seus direitos, não importando sua condição 

financeira ou social.4 

Da mesma forma, se o Estado oferece justiça gratuita à população hipossuficiente, mas 

não promove a paridade de armas dos litigantes, por meio de profissionais capacitados para 

orientar e atender essa população, a efetividade do acesso continua restrito e limitado.  

Ocorre que a parcela da população que fica excluída do acesso à justiça 

consequentemente é privada do exercício de diversos outros direitos que lhe são inerentes. 

Observa-se, portanto, um claro rompimento do contrato social, uma vez que o Estado não 

cumpre com a sua parcela da obrigação de proporcionar a todos os cidadãos a proteção de seus 

direitos e garantias, quando era esperado que o fizesse.  

É, portanto, na concepção mais ampla de acesso à justiça que o papel das Defensorias 

ganha extrema relevância, pois além de possibilitar o acesso ao Poder Judiciário, a Instituição 

tem o dever de lutar pela erradicação das desigualdades sociais. 

O acesso à justiça deve ser encarado, hodiernamente, como o requisito fundamental, e 

mais básico dos direitos humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 

garantir, e não apenas proclamar, os direitos de todos. 5  

Neste sentido, se alinha o pensamento da professora da USP, Maria Teresa Sedek, 

conforme citado por Gustavo Augusto Soares dos Reis, Daniel Guimarães Zveibl e Gustavo 

Junqueira (2013, pág. 17): 

 

 

Para a materialização de todos os direitos, sejam eles individuais ou supra individuais, 
o acesso à justiça é requisito fundamental. Em outras palavras, o direito de acesso à 

justiça é o direito sem o qual nenhum dos demais se concretiza. Assim, qualquer óbice 

                                                
4 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit., p. 2. 
5 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Fabris, 1988, p. 12.   
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ao direito de acesso à justiça tem condições de provocar limitações ou mesmo de 

impossibilitar a efetivação dos demais direitos e, portanto, a concretização da 

cidadania, a realização da igualdade.6 

 

 

A expressão “acesso à justiça” abrange uma série de definições, mas traz, 

principalmente, duas finalidades importantes do sistema jurídico: a ideia de que o sistema deve 

ser acessível a todos, de forma igualitária, e deve produzir resultados justos para o indivíduo e 

para a sociedade.  

Apesar de não possuir um único significado, o conceito de “acesso à justiça” não deve 

ser reduzido, portanto, como sendo apenas o acesso ao Judiciário, apesar do tema da assistência 

jurídica ser um dos estudos mais importantes dentro do tema de acesso à justiça. 

 

 

1.2. DAS “ONDAS” DE ACESSO À JUSTIÇA  

 

No ano de 1979, um projeto internacional de pesquisa sobre o “acesso à justiça”, que 

fora produzido com o auxílio de sociólogos, juristas, antropólogos, cientistas políticos, entre 

outros, foi divulgado, denominado “Projeto Florença de Acesso à Justiça”.  

Esse projeto foi comandado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth e tinha como objetivo 

principal identificar os fatores que obstam o acesso ao sistema jurídico, analisando os 

obstáculos jurídicos, econômicos, político-sociais, culturais ou psicológicos. O projeto 

envolveu 23 (vinte e três) países, que apontaram em seus relatórios os problemas encontrados 

e as possíveis soluções técnicas para a resolução dos litígios. 

O projeto identificou e relacionou as barreiras tradicionalmente encontradas por aqueles 

que buscam a justiça, quais sejam7:  

a) Custas judiciais; 

b) Possibilidades das partes; 

c) Problemas especiais dos interesses difusos. 

Esses obstáculos ao acesso à justiça são, basicamente, de cunho econômico, cultural e 

social. No que tange ao aspecto econômico, é evidente que esse representa um obstáculo àqueles 

                                                
6 Justiça e direitos: a construção da igualdade. In: Agenda brasileira – temas de uma sociedade em mudança, 

André Botelho e Lili Moritz Schwarcz (orgs.). São Paulo: Companhia das Letras, 2011. P. 331, apud, REIS, 

Gustavo Augusto de Soares dos., ZVEIBIL, Daniel Guimarães., JUNQUEIRA, Gustavo., Comentários à lei da 

defensoria pública. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 17. 
7 Série monografias do CEJ: democratização do acesso à justiça: análise dos juizados especiais federais itinerantes 

na Amazônia Legal brasileira. Disponível em: 

http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/mono/article/viewFile/2154/2056. 
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que não são capazes de arcar com as custas do processo judicial, honorários advocatícios ou 

ônus da sucumbência, sem que isso prejudique seu próprio sustento ou de sua família.  

Além do aspecto econômico, há também o viés sociocultural que afasta uma parcela da 

população da prestação jurisdicional. Nesse sentido, quanto maior for o nível de 

“desfavorecimento social” do indivíduo, esclarece Boaventura de Sousa Santos8, maior será a 

distância da pessoa em relação à solução de seu conflito. Os óbices inerentes às condições 

socioculturais dizem respeito à dificuldade que uma parcela da população, menos favorecida, 

encontra em identificar os seus direitos e, então, perceber quando esses estão sendo violados e, 

em um terceiro momento, buscar a satisfação do seu direito por meio de uma ação judicial. 

Ademais, é mister reconhecer a intimidação dessas pessoas diante do sistema , diante do 

formalismo exacerbado, da burocratização da justiça, assim como da descrença no sistema 

judiciário.  

Em linhas gerais, a estrutura analítica da evolução do movimento mundial de acesso à 

justiça delineada pelo Projeto Florença foi desenvolvida em torno da metáfora de três ondas, 

como demonstra Mauro Cappelletti e Bryant Garth: 

 

 

Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse 

movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas 
tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses “difusos”, 

especialmente nas áreas de proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e mais 

recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso à justiça” 

porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, 

dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e 

compreensivo.9 

 

 

1.2.1. A primeira onda de acesso à justiça: assistência judiciária para os pobres 

 

Nesse contexto, a primeira onda renovatória diz respeito à assistência jurídica oferecida 

à população pobre, revelando a necessidade de haver órgãos especializados que cumpram essa 

função de assistir os hipossuficientes – sendo esses aqueles que não podem arcar com as custas, 

honorários e ônus sucumbenciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.  

Inicialmente, os esquemas de assistência judiciária baseavam-se, majoritariamente, em 

serviços prestados por advogados particulares, sem contraprestação – a chamada advocacia pro 

bono – por mero dever ético-moral. Ocorre que, em economias de mercado, os advogados 

                                                
8 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre, Sergio Fabris, 1988, p. 30. 
9 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryan, Op. Cit., p. 31. 
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particulares tendiam a priorizar as demandas remuneradas em detrimento da assistência 

judiciária gratuita e, para essas, eram fixados limites altamente restritos para a habilitação dos 

usuários. 

No final do século XIX, muitos países europeus já haviam reconhecido legalmente o 

direito à assistência jurídica por advogado em causas cíveis e criminais, como meio de assegurar 

o acesso à justiça. Sendo assim, a advocacia gratuita não se apresentava meramente como um 

ato de caridade, mas passou a ser um direito previsto em lei. 

 No início do século XX, as crises econômicas mundiais evidenciaram o colapso da livre 

regulação de mercado pregada pelo liberalismo, que determinou a emergência do Welfare State, 

que buscou suavizar o conflito de classes e amenizar os problemas econômicos e sociais. Tendo 

esse modelo sido adotado por diversos países na Europa, verifica-se um movimento com vistas 

a fortalecer a assistência jurídica, reflexo da luta social pelo acesso à justiça. Nesse sentido, 

comenta o professor Cléber Francisco Alves: 

 

 

Na trajetória de mutações sofridas pelo Estado de Direito, um novo quadro se 

desenhou nas décadas finais do século XX, com o aparecimento de uma outra 

expressão da organização política estatal agora denominada de Estado Democrático 

de Direito. Nesse horizonte, é que um papel de destaque passou a ser desempenhado 

pelo Poder Judiciário, o que ocorreu simultaneamente com a eclosão de um 
movimento que teve amplo alcance internacional, de luta pela efetividade do “acesso 

à Justiça”. Assim, tem início uma nova demanda de intervenção do poder jurisdicional 

do Estado para complementar e adaptar os comandos normativos emanados do Poder 

Legislativo. É que em razão do dinamismo dos processos sociais e econômicos em 

função do qual o Estado devia agir, as normas jurídicas assumiram feições mais 

indefinidas, ou indeterminadas, de cunho programático – ao invés de meramente 

dispositivo – exigindo um trabalho de interpretação de caráter mais construtivo e 

valorativo.  

Nesse novo contexto, se intensificam e aprimoram-se algumas iniciativas por parte 

dos organismos estatais para ampliar o efetivo acesso dos mais carentes à prestação 

jurisdicional, aprofundando-se as medidas e políticas sociais que já vinham sendo 

adotadas nesse sentido dentro das diretrizes inerentes ao Estado de Bem-Estar Social, 
notadamente nos serviços de assistência judiciária gratuita.10  

 

 

 Como consequência do sistema do Welfare State, o serviço de assistência jurídica 

passou gradativamente a ser remunerado pelo Estado. Sendo assim, os países europeus 

migraram do sistema pro bono para o sistema judiciare, que se assemelha à figura dos 

advogados dativos no Brasil, no qual os advogados prestam assistência jurídica e recebem uma 

contraprestação remuneratória pelos cofres públicos.  

                                                
10 ALVES, Cleber Francisco. Assistência Jurídica Gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil, Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 22.  
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 No que tange à América Latina, no final da década de 1970, após um longo período 

ditatorial, diversos conflitos e negociações deram origem a um processo de abertura política e 

transição democrática na região, possibilitando o retorno do Estado de Direito.  

 Nessa nova conjuntura, o Poder Judiciário deixa de lado a postura de distanciamento 

técnico-jurídico e passa a ocupar uma posição central na ordem social e política. Os serviços de 

assistência jurídica gratuita assumem paulatinamente o lugar de protagonista, essencial para a 

consolidação do regime democrático latino-americano a partir do final da década de 1980. 

 Ao contrário do que era visto no sistema europeu, com o sistema judiciare, nos países 

latino-americanos preponderou o sistema do salaried staff model, o que significa dizer que o 

Estado mantém um corpo próprio de servidores para atender a população que não possui 

condições de constituir advogado, prestigiando o acesso à justiça e resolução extrajudicial de 

conflitos. Esses servidores, intitulados de Defensores Públicos, são remunerados 

exclusivamente pelo Estado e atuam apenas na esfera pública.  

 No Brasil, o modelo do salaried staff model foi eleito pela Constituição Federal de 1988, 

que, no art. 13411 elegeu a defensoria como instituição democrática responsável pela prestação 

de assistência jurídica pública integral e gratuita, constituindo um direito fundamental 

insculpido no art. 5º, LXXIV, CRFB.12  

 Inicialmente, a Emenda Constitucional nº 45/2004 positivou a autonomia funcional, 

administrativa e financeira das Defensorias Públicas dos Estados (vide art. 134 §2º, da CRFB), 

que foi posteriormente estendida à Defensoria Pública do Distrito Federal (EC nº 69/2012) e à 

Defensoria Pública da União (EC nº 74/2013).  

 Inserindo-se na primeira onda de acesso à justiça, Diogo Esteves e Franklyn Roger 

atentam para a tecnologização da assistência jurídica como uma das sub-ondas de assistência 

jurídica. Essa tecnologização preconiza a busca pela otimização de recursos e, então, propõe o 

investimento em tecnologia como uma tentativa de estabilizar os gastos orçamentários com os 

serviços jurídico-assistenciais públicos.  

 À título de exemplo, apontam os serviços de call center, que já são utilizados por grande 

parte dos modelos de assistência jurídica no mundo, seja como etapa preliminar para o 

atendimento presencial, ou como meio de prestar orientação extrajudicial. Assim, é possível 

                                                
11 Art. 134, CRFB/88: Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 

a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 

coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 

Federal.  
12 Art. 5º, LXXIV, CRFB/88: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. 
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reduzir sensivelmente os custos com deslocamento de advogados e, ainda, otimizar o tempo 

gasto quando da prestação de informações e orientações jurídicas, além de superar os limites 

geográficos do atendimento, possibilitando a globalização do atendimento.  

 

 

1.2.2. A segunda onda de acesso à justiça: representação dos interesses difusos 

 

O segundo grande movimento em busca da efetivação do acesso à justiça enfrentou o 

problema da representação dos interesses difusos, “assim chamados os interesses coletivos ou 

grupais, diversos daqueles dos pobres”,13 especialmente nas áreas da proteção ambiental e 

consumerista.  

A concepção tradicional de que o processo civil cuida, apenas, de uma relação bilateral 

– entre duas partes – dificultou a proteção dos direitos difusos, sendo esses entendidos como os 

direitos comuns a um grupo de pessoas não determináveis e que apenas se encontram unidas 

em razão de uma situação de fato.14 

Seguindo essa lógica, o novo Código de Processo Civil de 2015 traz a figura do 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no art. 976 e seguintes, como 

instrumento paralelo às ações coletivas, de modo a potencializar ainda mais a solução coletiva 

de direitos. 

O IRDR e o Incidente de Assunção de Competência (IAC) fazem parte do microssistema 

de formação de precedentes.15 O IRDR possui caráter complementar, se prestando a atuar 

quando não for possível o ajuizamento de ação civil pública, assim como nas hipóteses que 

gerem repetição de demandas perante o Judiciário e que necessitem serem tratadas de maneira 

uniforme. 

A Defensoria Pública é inserida no rol de legitimados a requerer a instauração do IRDR, 

vide art. 977, III, CPC/15, com o intuito de suprir as necessidades da parcela mais vulnerável 

da população, agindo por meio da legitimidade extraordinária, e asseverando a máxima dessa 

segunda onda de acesso à justiça que busca a garantia dos direitos difusos.  

 

 

                                                
13 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant, Op. Cit., p. 49.  
14 Em: <https://direitodiario.jusbrasil.com.br/noticias/426794577/diferenca-entre-direitos-difusos-coletivos-e-

individuais-homogeneos-no-codigo-de-defesa-do-consumidor> Acesso em: 04/06/2018.  
15Em: < https://www.conjur.com.br/2016-fev-12/alexandre-camara-cpc-permite-superacao-decisoes-vinculantes> 

Acesso em: 04/06/2018.  
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1.2.3. A terceira onda de acesso à justiça: do acesso  

à representação em juízo a uma concepção mais ampla de acesso à justiça 

 

A terceira onda, e mais importante para o estudo do presente trabalho, preconiza um 

novo enfoque ao acesso à justiça, porque “centra sua análise no conjunto de mecanismos e 

instituições, pessoas e procedimentos utilizados no processamento e mesmo na prevenção dos 

conflitos das sociedades modernas”.16 

Nesse momento, encoraja-se a efetivação de uma ampla variedade de reformas para o 

sistema jurídico, incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos 

tribunais ou mesmo a criação de novos tribunais, a participação de outros atores, tanto como 

juízes quanto como defensores, modificações para se evitar litígios ou facilitar sua solução e a 

utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos litígios. 

Essa “terceira onda” de reforma inclui, portanto, a advocacia, judicial e extrajudicial, 

particular ou pública. Como se pode observar, quando se refere a alternativas de justiça, essa 

nova onda abre um vasto leque de possibilidades para o exercício das mais variadas 

experiências de resolução de conflitos. 

Ressaltam Diogo Esteves e Franklyn Roger acerca dessa onda renovatória: 

 

 

A partir desse movimento, são discutidos os problemas dos procedimentos judiciais, 

seus custos e seu tempo de duração, sendo formuladas propostas alternativas, como a 

prevalência da oralidade e a concentração de ritos processuais; a redução de custos do 

processo, seja pela supressão das custas processuais e da taxa judiciária ou pela 

instituição de órgãos jurisdicionais autônomos que possam solucionar questões de 

pequenas causas de modo gratuito; a adoção de métodos alternativos de solução de 

conflitos como a arbitragem, a conciliação e a mediação. 17 

 

 

 Tendo isso em vista, é possível traçar um paradigma entre essas propostas com o papel 

da Defensoria Pública atualmente, que se propõe a promover uma assistência jurídica integral 

com atuação judicial e extrajudicial, e no fomento à educação em direitos e à composição 

extrajudicial de conflitos.  

No Brasil, a composição extrajudicial de conflitos tem sido largamente incentivada e já 

há previsão legal de vários métodos, como, por exemplo, a conciliação, prevista pelo Código 

de Processo Civil, a mediação, instituída pela Lei nº 13.140/2015, a arbitragem, regrada pela 

Lei nº 9.307/1996 e, mais recentemente, a resolução colaborativa e a justiça restaurativa. 

                                                
16 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryan, Op. Cit. p. 67.  
17 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Princípios institucionais da Defensoria Pública. Rio de Janeiro, 

Forense, 2017, p. 36. 
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 Dessa forma, vem sendo desconstruída a ideia de que o litígio inerente ao processo 

judicial deva ser resolvido por meio de disputas entre as partes envolvidas, mas, ao contrário, é 

fomentada a ideia de que as partes, mesmo havendo intermediadores, podem chegar a um 

resultado que seja útil para ambas por meio do fomento ao diálogo e à cooperação. “A tendência 

é considerar que o processo seja palco de exposição de pontos de vista e que a Defensoria 

Pública brasileira seja a Ágora Contemporânea, um palco para o debate de ideias e porta-voz 

daqueles menos afortunados.”18 

 Nesse sentido, é importante que as partes sejam levadas em consideração para a 

resolução do conflito. Pode ser que as partes envolvidas mantenham um relacionamento 

prolongado e complexo, como também podem apenas manter contatos eventuais. Sendo assim, 

é necessário observar qual seria o método de resolução de litígios mais eficaz para cada 

hipótese: a mediação, por exemplo, é o método que se entende mais apropriado para preservar 

os relacionamentos.  

Os ensinamentos de Cappelletti e Garth (1988) reforçam a importância do trabalho 

interdisciplinar na área, quando convidam “outros atores” para o sistema jurídico, para a 

construção e participação em “procedimentos”. Ademais, eles apontam “(...) o uso de pessoas 

leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores”. É factível depreender 

deste ponto a proposta de se ampliar o sistema de justiça, de modo que este convite e inserção 

seja para todos, profissionais ou não.  

 Diogo Esteves e Franklyn Roger expõem em sua obra autores que defendem a existência 

de uma quarta e quinta onda renovatória de acesso à justiça, como o professor Kim Economides, 

de acordo com o excerto a seguir: 

 

 

Tendo como base a sensação comum na sociedade moderna de estar-se rodeado de 

injustiça, ao mesmo tempo em que não se sabe onde a justiça está, o professor Kim 

Economides preconiza a existência de uma quarta onda de acesso à justiça, expondo 

a dimensão ética e política da administração da justiça.19  

 

 

 Conforme o entendimento do professor Kim, a quarta onda se imiscuiria na função de 

garantir o acesso à justiça dos próprios operadores do direito, partindo da premissa que apenas 

                                                
18 ESTEVES, Diogo e ROGER, Franklyn, Op. Cit. p. 39.  
19 ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do ‘Movimento de Acesso à Justiça’: epistemologia versus metodologia?, 

In PANDOLF, Dulce Chaves. CARVALHO, Jose Murilo de. CARNEIRO, Leandro Piquet. GRYNSZPAN, 

Mario. Cidadania Justiça e violência, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, p. 62 apud. ESTEVES, Diogo e 

ROGER, Franklyn, 2017, p. 40.  
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o acesso à justiça dos cidadãos, sem que se observe como os advogados e os servidores do 

sistema judicial, em geral, enxergam o conceito de justiça e do seu acesso, seria inútil.  

Desse modo, ele propõe que se enfrente não somente as questões metodológicas do 

acesso à justiça, mas também as questões epistemológicas que envolvam o próprio conceito de 

justiça. Para tanto, o professor destaca dois aspectos que devem ser observados: o acesso dos 

cidadãos ao ensino do direito e ao ingresso nas profissões jurídicas e, uma vez qualificados, 

deve-se atentar para o acesso dos operadores do direito à justiça, indagando-se como os 

cidadãos teriam a certeza de que esses profissionais estariam aptos a fazer “justiça”.  

O professor sugere, portanto, que essa quarta onda renovatória se disponha a analisar o 

perfil do estudante de direito que adentra às universidades, de modo a entender quem tem acesso 

ao ensino do direito e de quais bases dispõe. Em um segundo momento, sugere que seja 

analisada a possibilidade de garantia de que esses profissionais do direito terão acesso à justiça. 

Diogo Esteves e Franklyn Roger, porém, entendem que essa teoria proposta pelo 

professor não seria propriamente uma quarta onda, na medida em que ele se utiliza de premissas 

metodológicas diversas daquelas que foram adotadas pelo “Projeto Florença de Acesso à 

Justiça” para formular as três primeiras ondas. Mauro Cappelletti e Bryan Garth, para elaborar 

as três ondas renovatórias de acesso à justiça, visavam identificar os óbices enfrentados para 

que o acesso fosse possível e, para cada barreira constatada, propunham uma onda renovatória 

que, na concepção deles, poderiam transpor essas dificuldades.  

O professor Kim Economides, entretanto, foca seu estudo na “justiça”, e não mais no 

“acesso”, intentando analisar criticamente as carreiras jurídicas e as questões internas a elas 

referentes e, por isso, na visão de Diogo Esteves e Franklyn Roger, a teoria trazida pelo 

professor não se enquadraria como uma quarta onda renovatória de acesso à justiça. 

Ainda na visão de Diogo Esteves e Franklyn Roger, ambos entendem haver uma quinta 

onda renovatória de acesso à justiça, advinda do processo de generalização da proteção 

internacional dos Direitos Humanos, e que preconiza a efetividade da proteção jurídica do 

indivíduo em face do próprio Estado, que deveria protegê-lo.  

 

 

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A DEFENSORIA PÚBLICA 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NO BRASIL 
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Cumpre esclarecer, de antemão, algumas expressões que podem ser, à primeira vista, 

semelhantes, mas que possuem uma semântica distinta e que, embora interligadas, a doutrina 

cuidou de diferenciá-las, são elas: “assistência jurídica”, “assistência judiciária” e “gratuidade 

judiciária”, também conhecida por “gratuidade de justiça”.   

A expressão “gratuidade judiciária”, por exemplo, também conhecida como “gratuidade 

de justiça”, diz respeito às isenções de custas processuais oferecidas àqueles que não possuem 

condições financeiras para tal. Já a expressão “assistência judiciária” se propõe a cuidar de outro 

viés do hipossuficiente, qual seja a representação jurídica dos seus interesses, e, então, é atinente 

aos profissionais do Direito que exercem essa função. E, por último, o termo “assistência 

jurídica” abarca tanto a ideia do patrocínio jurídico para a causa, como também tudo que a 

envolve, assim sendo as informações jurídicas, orientações em geral e aconselhamento. Outro 

elemento inerente à assistência jurídica, que está em voga, é a educação em direitos voltada 

para a população. 

A garantia da assistência jurídica gratuita e da gratuidade de justiça no âmbito nacional 

se deu de modo gradativo e têm seus primeiros registros na época das Ordenações Filipinas, em 

1595, as quais previam o direito à isenção de custas para a impetração de aggravo e livraram 

os presos pobres do pagamento dos feitos em que fossem condenados.20 

Em meados de 1842, o direito à gratuidade de justiça já era previsto no ordenamento da 

época, porém de maneira esparsa, e, portanto, sua aplicação e interpretação era prejudicada e 

ineficiente para garantir o acesso efetivo à justiça, ao passo que a assistência jurídica gratuita 

ainda era encarada apenas como uma caridade, sem preocupação com a qualidade ou 

continuidade do serviço prestado.  

A Câmara Municipal da Corte, no período imperial, criou o cargo de “Advogado dos 

Pobres” e essa foi considerada a primeira manifestação por parte do poder público de remunerar 

um cidadão para que ele representasse os direitos e exercesse a defesa dos miseráveis. Esse teria 

sido, portanto, o primeiro cargo de Defensor Público da história do Brasil21. 

 A assistência judiciária foi tratada constitucionalmente, pela primeira vez, na 

Constituição de 1934, na qual ficou estabelecido no art. 113, nº 32, que a União e os Estados 

teriam o dever constitucional de conceder aos necessitados a assistência jurídica, por meio da 

criação de órgãos públicos especiais para tal e sendo assegurada a isenção de emolumentos, 

custas, taxas e selos. Assim sendo, não mais os advogados eram incumbidos na função de 

                                                
20 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 47.  
21 ALVES, Cléber Francisco. Justiça para Todos! Assistência Jurídica Gratuita nos Estados Unidos, na França e 

no Brasil, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 240. 
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assistir os necessitados, por meio da advocacia pro bono, mas, desde então, passou a ser um 

ônus atribuído ao poder público, ficando evidente a adoção do modelo de assistência do salaried 

staff model.  

 Pela ordem cronológica, a Constituição seguinte, de 1937, não tratou do tema da 

assistência jurídica, voltando a matéria a ser prevista somente via legislação infraconstitucional. 

A ausência de previsão constitucional da assistência jurídica foi explicada pelo contexto 

ditatorial em que a Carta Magna estava inserida.  

 No ano de 1939 foi editado o Código de Processo Civil (Decreto-Lei nº 1.608, de 18 de 

setembro de 1939), que regulamentou normas relativas à concessão do benefício da gratuidade 

de justiça e, sendo uma legislação federal, difundiu em âmbito nacional o que era anteriormente 

previsto apenas pelas legislações estaduais. Apesar desse aparente avanço, o Estado, sob a 

vigência da Constituição de 1937, não se comprometeu com a implementação do serviço de 

assistência judiciária gratuita, integral e pública. 

 Seguindo à Constituição de 1946, essa reestabeleceu o tratamento constitucional à 

assistência judiciária quando a positivou no art. 141, §3522. Entretanto, a referida Carta Magna 

não estabeleceu a forma como se daria essa assistência, não tendo sido previsto quais órgãos o 

fariam e, assim, a proteção e a efetividade desse direito ficaram comprometidas. A ausência de 

uniformidade de tratamento quanto à prática da assistência judiciária culminou em diferentes 

modelos de assistência adotados pelos estados brasileiros, como salientam Diogo Esteves e 

Franklyn Roger: 

 

 

Em face do lacônico texto constitucional, vários estados da federação preocuparam-

se em criar órgãos estatais específicos de auxílio legal aos pobres (como no estado de 
Minas Gerais23, no antigo estado do Rio de Janeiro24 e no estado de Pernambuco25) 

enquanto outros continuaram a credenciar advogados para a prestação gratuita da 

assistência judiciária.26 

  

 

                                                
22 Art. 141 da CF/1946: “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) 

§35: O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados.” 
23 Decreto-Lei nº 2.131, de 2 de julho de 1947, regulamentado pelo Decreto-Lei nº 2.481, de 23 de setembro de 

1947, estabeleceu o “Serviço de Assistência Judiciária” no Estado de Minas Gerais. 
24 Lei nº 216 de 9 de janeiro de 1948 previu a assistência judiciária gratuita aos carentes pelos membros do 

Ministério Público.  
25 Lei Estadual nº 2.028, de 1º de janeiro de 1955. 
26 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 54. 
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 Seguiu-se a Constituição de 1967, que manteve a previsão da assistência judiciária como 

um direito a ser garantido pelo Estado, conforme art. 153, §32, que previa que “será concedida 

assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei”. Essa norma, porém, era de eficácia 

limitada, dependendo sua regulamentação de edição de lei infraconstitucional, vide art. 150, 

§32, CF/196727. Essa mesma redação se repetiu na Carta Magna de 1969 no art. 153, §1º. 

No ano de 1986 foi editada a Lei nº 7.510/1986, trazendo mudanças à Lei nº 1.060/1950, 

que estabelecia normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. A partir de 

então, o indivíduo, a fim de ter direito à prestação jurisdicional gratuita precisaria apenas 

afirmar sua condição de hipossuficiência, ou seja, que não teria condições de arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, mencionando-a na petição 

inicial, conforme previsão do art. 4º, da lei 1.060/50.  

Antes da edição dessa lei, no entanto, o hipossuficiente só seria assim declarado 

mediante apresentação do chamado atestado de pobreza, seguida da descrição minuciosa de 

seus rendimentos. 

Por fim, no contexto de início da redemocratização do país, em 1988, a Constituição da 

República Federativa do Brasil garantiu a assistência jurídica integral e gratuita como um 

direito fundamental, estabelecido no art. 5º, LXXIV e possuindo aplicação imediata, vide art. 

5º, §1º.28 

A redação do artigo modificou a expressão “assistência judiciária” para “assistência 

jurídica”, denotando a vontade do constituinte de ampliar o sentido da assistência, visto que, 

como dito anteriormente, o segundo termo é mais abrangente que o primeiro, uma vez que 

abarca não só a representação em juízo do hipossuficiente pelo profissional do direito, como 

também toda a orientação jurídica e aconselhamento por parte desse para com o beneficiário. 

Outra mudança significativa que adveio com a Carta Magna de 1988 foi a previsão 

expressa no art. 134, caput, com a redação dada pela EC nº 80/2014, da Defensoria Pública 

como “instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado”, dessa forma, a 

Constituição deixou clara a sua opção pelo salaried staff model. Anos mais tarde, em 1994, 

com a edição da Lei Complementar nº 80, a Defensoria Pública foi regulamentada em âmbito 

                                                
27 Art. 150, CF/1967: “A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

§ 32: Será concedida assistência judiciária aos necessitados, na forma da lei. 
28 Art. 5º, LXXIV, CRFB/1988: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”.  

§1º: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” 
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nacional, organizando a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e 

prescrevendo normas gerais para sua organização nos Estados.  

 

 

2.2. A EVOLUÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COM O ADVENTO DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

2.2.1. A Defensoria Pública e o Estado Democrático de Direito  

 

A Constituição Federal inseriu a Defensoria Pública no complexo intitulado “Funções 

essenciais à justiça”, no qual também se encontram presentes o Ministério Público, a Advocacia 

Pública e a Advocacia Privada. Esse conjunto, porém, não representa um quarto Poder imbuído 

na função de descentralizar o poder Estatal – mantendo-se os três poderes: Legislativo, 

Executivo e Judiciário.  

Esse complexo orgânico29, apesar de não poder ser definido como um quarto Poder, pela 

posição majoritária da doutrina, possui uma função política, ao lado dos demais poderes, qual 

seja a função de prover a justiça. Essa função, portanto, tem como escopo auxiliar na promoção 

e manutenção do Estado Democrático de Direito, agindo como mecanismo controlador das 

funções estatais. Visto isso, é errada a ideia de que a Defensoria Pública faz parte do Executivo, 

do Legislativo ou do Judiciário; ela seria, porém, uma instituição extrapoder30, de maneira a 

não depender de nenhum outro Poder do Estado e não podendo algum de seus membros 

receberem instruções vinculantes de qualquer autoridade pública, nota-se que, por essa razão, 

as “Funções Essenciais à Justiça” possuem um capítulo próprio na Constituição (Capítulo IV).  

A delimitação conceitual da Defensoria Pública encontra-se no art. 134 da CRFB/88, o 

qual fora modificado com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, que define o órgão 

como: “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, 

como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação 

jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 

dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do 

inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.” 

                                                
29 Expressão utilizada por Diego Esteves e Franklyn Roger no livro Princípios Institucionais da Defensoria 

Pública.  
30 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 66.  
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A essencialidade à justiça não deve ser analisada em sentido estrito. A Defensoria 

Pública deve prestar auxílio aos seus usuários tanto no que tange ao ajuizamento de ações e à 

promoção da defesa dos réus em juízo, como também deve exigir a realização do valor justiça 

perante os demais Poderes do Estado.  

Depreende-se, ainda, da redação do caput, que a Defensoria deve também atuar perante 

as instâncias administrativas, uma vez que o artigo menciona a prestação jurídica e a promoção 

dos direitos humanos tanto na esfera judicial quanto extrajudicial. Um exemplo de atuação 

extrajudicial está contido na hipótese do art. 5º, §6º, da Lei nº7.347/198531, que estabelece que 

a Defensoria Pública está autorizada a firmar Termo de Ajustamento de Conduta, capaz de 

solucionar extrajudicialmente um conflito, sem que seja necessário o ajuizamento de Ação Civil 

Pública ou Coletiva. 

A Defensoria Pública passou a assumir, após o advento da CRFB/1988, um papel de 

significativa importância na promoção e garantia dos direitos fundamentais tanto individuais 

quando coletivos. Assim sendo, o direito à assistência jurídica estatal gratuita aos 

hipossuficientes é mencionado no art. 60, §4º da Carta Magna, restando configurada sua posição 

como cláusula pétrea.  

Dessa forma, ficou clara a inserção da Defensoria Pública como função essencial à 

justiça, visto que é o órgão que detém o monopólio do serviço de assistência jurídica, conforme 

disposto no art. 134, caput, CRFB, e, sendo essa considerada um direito fundamental por força 

do art. 5º, LXXIV, CRFB. Assim dispõem Diego Esteves e Franklyn Roger: 

 

 

(...) para os carentes e necessitados, que compõem a grande maioria da sociedade 

brasileira, a Defensoria Pública funciona como instrumento de concretização de todos 
os direitos e liberdades constitucionais. Tanto que a própria existência constitucional 

da Defensoria Pública restou expressamente associada pelo art. 134 da CRFB ao 

direito fundamental à assistência jurídica estatal gratuita. 

Justamente por isso, a Defensoria Pública recebeu do constituinte originário o 

qualificativo de “função essencial à justiça” (Título IV, Capítulo IV), sendo 

considerada “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado” (art. 

134 da CRFB, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014).32 

 

 

                                                
31 Art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/1985: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 

de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial.” 
32 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 74. 
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2.2.2. As inovações trazidas pela CRFB/88 e suas alterações no que concerne a Defensoria 

Pública 

 

Em consonância com o que foi mencionado acima, o art. 134 da CRFB/88 consolidou a 

previsão da Defensoria Pública como entidade governamental responsável pela orientação 

jurídica e pela defesa dos necessitados, sendo ela, portanto, responsável pela função essencial 

do Estado.  

Dessa forma, a Carta Magna trouxe algumas inovações constitucionais que merecem 

destaque. Primeiramente, a inovação se dá no tocante ao meio de demonstração da 

“necessidade” do beneficiário da justiça gratuita. O caput do referido artigo menciona a 

expressão “necessitados” ao se referir aos usuários da Defensoria Pública e, segundo José 

Carlos Barbosa Moreira33, a verificação dessa necessidade dos usuários sofreu um “processo 

evolutivo”. No Código Civil de 1939, o usuário comprovava a necessidade de fazer jus à 

gratuidade de justiça mediante atestado de autoridade pública. Posteriormente, a Lei nº 6.654/79 

substituiu o atestado pela apresentação da carteira de trabalho, cabendo ao juiz aferir a 

necessidade quando da análise do documento. Após, com o advento da Lei nº 6.707/79, bastava 

que o requerente auferisse salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal. Seguindo a ordem 

cronológica, a Lei nº 7.510/86 determinou que para a análise da questão da carência o 

requerente precisava apenas declarar que não possuía condições de arcar com as custas judiciais 

sem o prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família.34 

Em segundo lugar, essa discussão sobre a pessoa necessitada também abriu margem 

para o debate quanto à “pessoa”, no sentido de estabelecer se somente a pessoa natural seria 

guardiã do direito à gratuidade de justiça ou se a pessoa jurídica também o seria. Na 

jurisprudência, o STF já entendeu que a pessoa jurídica de direito privado, com e sem fins 

lucrativos, pode gozar da gratuidade se provar a incapacidade econômica (RE 192715). O STJ, 

porém, entende que somente a pessoa jurídica com fins lucrativos necessita provar a 

hipossuficiência.  

A Constituição de 1988 trouxe também a figura da assistência jurídica integral, que 

significa, para a maioria da doutrina, dizer que ela deve, em todas as suas manifestações, zelar 

                                                
33 O direito à assistência jurídica: evolução o ordenamento brasileiro de nosso tempo, Revista de Processo, jul-set, 

São Paulo, RT, 1992, p. 127, apud, SOARES DOS REIS, Gustavo Augusto., ZVEIBIL, Daniel Guimarães., e 

JUNQUEIRA, Gustavo., Comentários à lei da Defensoria Pública, São Paulo, Saraiva, 2013, p. 23.  
34 SOARES DOS REIS, Gustavo Augusto., ZVEIBIL, Daniel Guimarães., e JUNQUEIRA, Gustavo., op. Cit. p. 

24.  
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pelo devido processo legal, assim como deve ser prevista para todas as áreas do Direito, ou seja, 

o serviço gratuito deve ser oferecido em tudo que exigir a intervenção do Direito.   

Após a Lei Complementar nº80/94, que foi a primeira lei orgânica nacional da história 

da Defensoria Pública, a emenda constitucional nº 45/04 reforçou a autonomia da instituição. 

Com o advento da emenda, o §único do art. 134 da CRFB/88 passou a ser §1º, pois foi inserido 

o §2º, que conferiu autonomia funcional, administrativa e iniciativa de proposta orçamentária 

às Defensorias Públicas dos estados.  

A Lei Complementar nº 132/2009 ampliou o rol de atribuições institucionais, inserindo 

mecanismos de participação social, com a previsão de Ouvidoria Externa, por exemplo.  

Por sua vez, a EC nº 74/2013 acrescentou o §3º ao art. 134, CRFB, possibilitando a 

aplicação do §2º também para as Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.  

Posteriormente, EC nº 80/2014, que decorreu da proposta de Emenda Constitucional 

247/2013, que ficou conhecida como a PEC Defensoria para Todos, projetou a instituição para 

um patamar normativo inédito. Assim assevera Caio Paiva, Defensor Público Federal, 

especialista em ciências criminais:  

 

 

A Defensoria Pública ganhou, com a EC 80/2014, um novo perfil constitucional, o 

qual projetou a instituição para um patamar normativo inédito, trazendo, além da já 

citada obrigação do Poder Público de universalizar o acesso à Justiça e garantir a 

existência de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais no prazo 

máximo de oito anos, as seguintes inovações: 1) inserção da Defensoria Pública em 

seção exclusiva no rol das funções essenciais à Justiça, separada, agora, da advocacia; 

2) explicitação ampla do conceito e da missão da Defensoria Pública; 3) inclusão dos 

princípios institucionais da Defensoria Pública no texto constitucional; e 4) aplicação 

de parte do regramento jurídico do Poder Judiciário, no que couber, à Defensoria 

Pública, principalmente a iniciativa de lei.35 

 

 

  Diversas leis infraconstitucionais também trouxeram inovações para a Defensoria 

Pública, tais como a Lei nº 11.448/2007, Lei 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), 

entre outas. Essas diversas alterações denotam o fortalecimento da Instituição ao longo dos anos 

para que ela chegue cada vez mais perto do seu objetivo de promover o acesso à justiça aos que 

dela necessitam. 

 

                                                
35 PAIVA, Caio, Tribuna da Defensoria EC 80/2014 dá novo perfil constitucional à Defensoria Pública, site 

ConJur. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-out-06/tribuna-defensoria-ec-802014-perfil-

constitucional-defensoria-publica. Acessado em: 11/06/2018. 
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3. INTERDISCIPLINARIDADE E AS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA 

DEFENSORIA PÚBLICA 

 

3.1. FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

As funções institucionais da Defensoria Pública revelam as principais atribuições do 

órgão e são verdadeiras missões à Instituição impostas pelo ordenamento jurídico. Elencadas 

no art. 4º da Lei Complementar nº 80/1994, as funções institucionais devem ser garantidas e 

exercidas por todos os servidores da Defensoria Pública, dentro de suas atribuições e de modo 

a cumprir as determinações legais. Para tal, é necessário destacar o dever dos gestores da 

Defensoria de criarem estruturas apropriadas para que se torne possível o seu exercício. Nesse 

sentido, cumpre salientar que não cabe apenas à figura do defensor público suprir e gerir todo 

o sistema que envolve a Defensoria, mas, ao contrário, é inerente à ideia de interdisciplinaridade 

que cada profissional exerça sua função na medida de suas possibilidades e de modo a otimizar 

o trabalho de cada servidor. 

A Lei Complementar nº 132/2009, por sua vez, ampliou as funções institucionais da 

Defensoria Pública, trazendo um viés mais coletivo às atribuições, tanto no âmbito judicial 

quanto extrajudicial. Esse apreço pelas funções institucionais coletivas, trazido pela Lei 

Complementar supramencionada, revela-se na consolidação da legitimidade da Defensoria 

Pública para propor demandas coletivas (art. 4º, VII, VIII, X e XI), na previsão legal para 

convocar audiências públicas (art. 4º, XXII) e na possibilidade de participar dos conselhos de 

direitos (art. 4º, XX).  

 Ante esse movimento de ampliação das funções institucionais da Defensoria Pública, 

no sentido de garantir que não somente os direitos subjetivos individuais sejam por ela 

protegidos, mas também os direitos coletivos, observa-se a intenção do legislador de equilibrar 

a ampla proteção individualizada dos direitos do cidadão e a eficiente tutela coletiva da 

sociedade. Nesse sentido, assim como a Lei Complementar nº 132/09, também a Lei nº 

11.448/07, que concedeu à Defensoria Pública, de maneira ampla, legitimidade para a 

propositura de ações civis públicas, contribuiu para a quebra do pensamento puramente 

individualista acerca da Defensoria Pública.  

 Sob a perspectiva de José Augusto Garcia de Sousa, o tema das ações coletivas se mostra 

oportuno para se ratificar a instrumentalidade da Defensoria, que possui como fim a tutela dos 
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hipossuficientes e como meio quaisquer técnicas que possa se valer para chegar ao seu fim. Na 

visão do autor supramencionado, era essa função de caráter instrumentalista que legitima a 

Defensoria para ações coletivas, mesmo que não tivesse lei expressa para tal, conclusão essa 

que também era respaldada pela teoria dos poderes implícitos. Dispõe José Augusto Garcia: 

 

 

“Com efeito, se se atribui à instituição o monumental encargo de prestar assistência 

jurídica integral à massa de necessitados do país, ficam automaticamente transferidos 

os poderes à altura da empreitada, entre eles o poder de movimentar a jurisdição 

coletiva”. 36 

 

 

 Partindo do princípio de que a atuação da Defensoria Pública é plural e multifacetada 

com o objetivo de garantir a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, os professores 

Humberto Peña de Moraes e José Fontenelle Teixeira da Silva dividiram as funções 

institucionais da Defensoria em funções típicas e atípicas.37 

 Para eles, seriam consideradas funções típicas da Defensoria Pública aquelas que 

intentam tutelar direitos titularizados por hipossuficientes econômicos. Essas funções seriam 

típicas porque seguem a destinação fundamental da Instituição, que representam o mínimo 

constitucional, elencado no art. 134 da CRFB c/c art. 5º, LXXIV também da CRFB. Assim, as 

funções típicas são as atividades da Defensoria voltadas para a defesa dos interesses das pessoas 

desprovidas de recursos financeiros, seja atuando judicial ou extrajudicialmente.  

 As funções atípicas, por outro lado, seriam todas as funções da Defensoria Pública que 

não fosse pautada na hipossuficiência econômica do usuário dos serviços. A condição 

financeira do destinatário seria irrelevante para o desempenho dessas funções, bastando que se 

preencham os requisitos legais para que a Instituição atue.  

Essa classificação, porém, vem caindo em desuso para ceder lugar a uma classificação 

mais moderna sobre as funções da Defensoria Pública. Diego Esteves e Franklyn Roger 

entendem que: 

 

 

(...) a interpretação do texto constitucional pós EC nº80/2014 conduz à conclusão de 

que as funções típicas não mais se resumem unicamente à assistência jurídica integral 

                                                
36 SOUSA, José Augusto Garcia de., O destino de Gaia e as funções constitucionais da Defensoria Pública: ainda 

faz sentido – sobretudo após a edição da Lei complementar 132/09 – a visão individualista a respeito da 

instituição? Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, p. 48.  
37 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 364. 
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e gratuita prestada aos economicamente necessitados. Tendo a Constituição Federal 

passado a prever outras funções modernamente típicas.38 

 

 

Dessa forma, a tutela coletiva, a garantia do regime democrático e a promoção de 

direitos humanos, antes vistas como funções atípicas da Defensoria Pública, tornaram-se, nessa 

nova concepção, funções típicas, visto que estão inseridas no art. 134, caput, da CRFB. Já as 

demais funções da Instituição que advirem da legislação orgânica do órgão e que não guardarem 

conexão direta com o art. 134 da CRFB serão consideradas, segundo o entendimento dos 

professores Diego Esteves e Franklyn Roger, funções atípicas da Defensoria Pública. 

As funções institucionais da Defensoria Pública estão elencadas no art. 4º da Lei 

Complementar nº 80/199439 e pode-se depreender da própria redação do artigo que esse é um 

rol meramente exemplificativo. São elas: 

 

 

I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus; 

II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, visando à 
composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, 

conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos; 

III – promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do 

ordenamento jurídico; 

IV – prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas 

Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;   

V – exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o 

contraditório em favor de pessoas naturais e jurídicas, em processos administrativos 

e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou 

extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva 

defesa de seus interesses; 
VI – representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, 

postulando perante seus órgãos; 

VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a 

adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o 

resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes; 

VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e 

individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma do inciso LXXIV do 

art. 5º da Constituição Federal; 

IX – impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de 

segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas 

de seus órgãos de execução; 

X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 
abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e 

ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 

adequada e efetiva tutela; 

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 

adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 

mereçam proteção especial do Estado; 

                                                
38 ESTEVES, Diogo & ROGER, Franklyn. Op. Cit. p. 364. 
39 Art. 4º, da Lei Complementar nº 80/1994: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras (..)”. 
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XIV – acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão 

em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado; 

XV – patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública; 

XVI – exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; 

XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de 

adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício 

pleno de seus direitos e garantias fundamentais; 

XVIII – atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, 

abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, 

propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas; 
XIX – atuar nos Juizados Especiais; 

XX – participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais 

afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de 

seus ramos; 

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, 

inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos 

pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da 

Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;   

XXII – convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas 

funções institucionais. 

 
 

O presente estudo focará, a partir daqui, na função institucional do art. 4º, IV, da referida 

Lei Complementar, qual seja a prestação de atendimento interdisciplinar na Defensoria Pública, 

por meio de órgãos ou de servidores, assim como seus desdobramentos e seu papel como 

garantidor do acesso integral à justiça.  

 

 

3.2. A INTERDISCIPLINARIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

A prestação de atendimento interdisciplinar constitui uma das funções institucionais da 

Defensoria Pública e possui previsão legal no artigo 4º, IV, da Lei Complementar nº 80/1994, 

com a redação alterada pela Lei Complementar nº 132/2009, que prescreve as normas de 

organização da Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, assim como 

as normas gerais para sua organização nos Estados, entre outras providências, in verbis: 

 

 

Art. 4º: São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 

IV: prestar atendimento interdisciplinar, por meio de órgãos ou de servidores de suas 

Carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. 
 

 

No que concerne ao acesso à justiça, esse é um direito fundamental previsto pela 

Constituição Federal no artigo 5º, XXXV, que não deve ser encarado tão somente para o uso 

da via judicial, com a exclusiva finalidade repressiva na solução de conflitos, mas de forma 

mais abrangente, na qual ela pode ser alcançada também pela via preventiva ou reparatória. 
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Neste sentido, partindo da premissa que o acesso à justiça não se concretiza no mero 

oferecimento do serviço judicial gratuito pela Defensoria Pública, mas em um momento 

posterior, quando da eficácia real do atendimento prestado, é que está inserida a discussão a 

seguir.  

É sabido que as demandas levadas pelos usuários até a Defensoria Pública não 

perpassam a esfera puramente jurídica, uma vez que advém da própria casuística humana a 

interdisciplinaridade de suas questões. Visto isso, não é possível imaginar que um atendimento 

seja completo e, assim, garanta o acesso integral à justiça do usuário, se a assistência for focada 

apenas nas questões jurídicas em sentido estrito.  

Dessa forma, uma das funções institucionais da Defensoria Pública, enquanto órgão que 

pretende garantir o acesso à justiça, direito fundamental, é o atendimento interdisciplinar. Esse 

modelo de atendimento consegue aprimorar a eficiência dos serviços prestados, uma vez que 

dialoga com diversas áreas do saber, enxergando o usuário como um todo e não apenas os seus 

conflitos de interesse.  

Sendo assim, a combinação da aplicação do Direito com outros saberes das ciências 

humanas, como, por exemplo, a psicologia, a pedagogia, a assistência social, a sociologia, 

antropologia, entre muitos outros, é capaz de efetivamente solucionar demandas mais 

complexas que são inerentes às relações interpessoais.  

Tudo o que foi discutido até então, no presente estudo, sobre o acesso integral à justiça 

e sobre a sua mudança de entendimento ao longo dos anos recai sobre a interdisciplinaridade 

no âmbito da Defensoria Pública. Isso porque é por meio de um atendimento interdisciplinar 

que se consegue, efetivamente, levar ao usuário do serviço o acesso à justiça no seu sentido 

mais amplo, no sentido de lhe proporcionar todas as ferramentas necessárias para que se consiga 

entender o problema apresentado e tratá-lo da forma mais completa possível. 

Cumpre salientar a importância de se delinear a distinção entre os termos 

multidisciplinar e interdisciplinar. Assim sendo, os psicólogos Paulo Keishi Ichimura Kohara 

e Paula Rosana Cavalcante, ambos atuantes na Defensoria Pública de São Paulo, atentam ao 

seguinte: 

 

 

Definimos determinada atuação como multidisciplinar quando disciplinas (ou 

diferentes áreas do saber) se somam na “na tarefa de dar conta de um objeto que, pela 

sua natureza multifacetada, exigiria diferentes olhares” (PASSOS; BARROS, 2000). 

Por sua vez, a interdisciplinaridade define-se por um grau maior de envolvimento e 
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diálogo entre as disciplinas. Segundo Passos e Barros (2000), a interdisciplinaridade 

seria o movimento de criação de uma zona de intersecção entre as disciplinas.40  

 

 

Isto posto, a interdisciplinaridade seria, mais do que a atuação de diversas disciplinas 

sobre um mesmo objeto (multidisciplinaridade), a articulação constante entre os diversos 

saberes para que se chegue a um resultado mais satisfatório.  

No âmbito da Defensoria Pública, como já dito, especialmente em áreas nas quais a 

complexidade dos conflitos e a necessidade de um atendimento sensível se mostram mais 

acentuadas – como por exemplo nas áreas de família, criminal, infância e juventude e violência 

doméstica – a interdisciplinaridade é um instrumento eficaz e frequentemente acionado, visto 

que essas questões, por si só, já são transcendentes à esfera jurídica em sentido estrito.  

Dessa forma, a fim de cumprir sua função típica de promover acesso integral à justiça 

ao cidadãos historicamente marginalizados, hipossuficientes, as Defensorias Públicas precisam 

lidar com essas demandas culturais, estruturais e complexas de maneira criativa e diversificada, 

convocando pessoas de diferentes áreas do saber para que essa atuação seja potencializada e 

para que a solução a que se chegue consiga atingir o nível de complexidade da causa em voga.  

Outro aspecto, destacado por Melina Machado Miranda e Paula Rosana Cavalcante, 

assistente social e psicóloga, respectivamente, da Defensoria Pública de São Paulo, é o fato de 

que, na sociedade contemporânea, as situações de violência, conflitos, vulnerabilidades ou 

violações de direitos fazem com que os sujeitos envolvidos busquem, muitas vezes, no Poder 

Judiciário, respostas às suas demandas. Ambas asseveram: 

 

 

(...) as pessoas acabariam procurando a justiça no intuito de efetivar seus direitos, pois 

muitos direitos - embora reconhecidos pelas leis - não possuem aplicação na vida das 

pessoas. Com isso, complexas situações, relacionadas a múltiplos fatores (sociais, 

políticos, relacionais, familiares, culturais entre outros), são levadas às instituições 

jurídicas, tais como a Defensoria Pública, para acompanhamento e busca por 

resolução. Problemas multifatoriais que reforçam a necessidade de ampliarmos nossas 

ferramentas para seu enfrentamento. Daí a imprescindibilidade do trabalho 

interdisciplinar.41 
 

 

                                                
40 CAVALCANTE, Paula Rosana; KOHARA, Paulo Keishi Ichimura; 2015 – “Interdisciplinaridade na 

Defensoria Pública: Reflexões sobre a implantação do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria 

Pública de São Paulo.” In BARROS, Luiza Aparecida de. et al; Interdisciplinaridade na Defensoria Pública, 

Lumen Juris, 2015, p. 31.  
41 II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1NwCLs2504&index=10&list=PLCITLRQjmWsyY6I2xWdQF3H8rGko8

N5v-. Acessado em 05/04/18. 
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A interdisciplinaridade permite criar conceitos de diferentes entendimentos para uma 

abordagem nova que pode contribuir com o fortalecimento da Defensoria e com a construção 

de saberes (interdisciplinaridade seria equivalente a construção de saberes)42.  

Apesar de relevante, a inserção de profissionais de outras áreas do saber nas Defensorias 

Públicas é algo bem recente. O Estado de São Paulo foi o primeiro a contar com equipes 

multiprofissionais no quadro efetivo da instituição e em número significativo. 

Embora traga diversos benefícios, esteja prevista em normativa federal e apresente 

notável qualificação no atendimento, a aplicação institucional do modelo de atendimento 

interdisciplinar encontra, ainda, algumas resistências. A principal delas, segundo as psicólogos 

Paula Rosana Cavalcante e Paulo Keishi Ichimura Kohara, é “a tradição cultural do Sistema de 

Justiça brasileiro, na qual, desde a formação dos bacharéis em direito, a multidisciplinaridade 

é vista como assessória, pericial e a experiência de interlocução horizontal para resolução de 

problemas (...) é reduzida ou inexistente.” 43 

A professora Maria Cecília de Araújo Asperti, doutoranda e mestre em direito 

processual civil pela Universidade de São Paulo e professora da escola de Direito da FGV, 

expôs, no II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas, que 

ocorreu em novembro de 2017, o que ela acredita ser um forte impedimento para a ampliação 

da prática interdisciplinar e do acesso à justiça.44 

A professora defende que os saberes os quais os alunos de direito têm contato, na 

faculdade, à parte dos saberes jurídicos, tem, muitas vezes, o viés econômico e, dentro desse 

viés, matéria econômica liberal. Isso, segundo ela, teria uma consequência muito perniciosa em 

vários aspectos, mesmo em relação à construção do aluno sobre o que seria o acesso à justiça. 

O acesso à justiça teria passado de ser uma ideia de participação de direitos para ser um 

problema, na visão dos estudantes – o Judiciário seria ativista demais, e, dessa forma, eles 

pensam em soluções de eficiência tanto para a administração pública quanto para o Judiciário.  

                                                
42 Conceito trazido por Alderon Costa, servidor da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPESP), em 29/11/2017 no II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1NwCLs2504&index=10&list=PLCITLRQjmWsyY6I2xWdQF3H8rGko8
N5v-. Acessado em 05/04/18. 
43 CAVALCANTE, Paula Rosana; KOHARA, Paulo Keishi Ichimura; Interdisciplinaridade na Defensoria 

Pública: Reflexões sobre a implantação do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública de São 

Paulo.” In: BARROS, Luiza Aparecida de. et al; Interdisciplinaridade na Defensoria Pública, Lumen Juris, 2015, 

p. 42.  

 
44 II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1NwCLs2504&index=10&list=PLCITLRQjmWsyY6I2xWdQF3H8rGko8

N5v-. Acessado em 05/04/18. 
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Quando o aluno de direito se coloca nesse debate, defende a professora, o único 

ferramental que ele tem é o jurídico e o econômico; ele não teria a vivência do que é a política 

pública na ponta, nem outros saberes com olhar crítico, inclusive para essa matriz econômica 

com a qual tem contato e, sendo assim, aceita, com muita naturalidade, o discurso de que é 

ineficiente implementar um direito social constitucionalmente previsto, que a Constituição é 

ineficiente, que o Judiciário causa ineficiência e o excesso de demandas seria causado pela 

facilitação do acesso à justiça.  

O acesso à justiça, que hoje á a gênese da Defensoria Pública, na visão da professora, 

vem sendo tratado ou como um problema ou um não assunto, como se o acesso à justiça já 

existisse e não precisasse ser debatido. O aluno do Direito trata esse assunto de forma acrítica, 

seja por ele não ter acesso a um diálogo com outros saberes ou por não conseguir contextualizar 

o saber jurídico em uma realidade estrutural complexa.  

A interdisciplinaridade, sob a ótica da professora Maria Cecília, não se cria, é o resultado 

de uma série de fatores e, por isso, deveria se discutir a realidade do ensino jurídico. O ensino 

jurídico, atualmente, é muito calcado no argumento de autoridade, não é estimulado no aluno o 

pensamento crítico, tampouco o pensamento jurídico – estimula-se muito que o aluno decore 

os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores ou doutrinas em detrimento do seu 

próprio entendimento sobre a realidade do Direito. 

O Direito ensinado hoje em dia é absolutamente não vivencial, baseado no que é dito 

apenas em sala de aula, e que leva em conta, muitas vezes, apenas o argumento de autoridade.  

O direito que se aprende no escritório e no cursinho preparatório se distancia da realidade social, 

da vivência, da interdisciplinaridade, do garantismo e do engajamento social. Nos escritórios 

de advocacia e no sistema de justiça o trabalho do advogado tem sido substituído por 

inteligência artificial e, por vezes, exerce apenas um trabalho repetitivo, no qual se depende 

muito mais do seu saber técnico do que de outras habilidades individuais. Esse advogado é 

incapaz de realmente promover um olhar interdisciplinar, um atendimento verdadeiramente 

producente ao aceso à justiça e, assim sendo, ele corre o risco de se tornar obsoleto na realidade 

que se anuncia.45 

 

 

                                                
45 Conceitos e argumentos trazidos pela professora Maria Cecília em 29/11/2017 no II Congresso Brasileiro de 

Atuação Interdisciplinar das Defensorias Públicas. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=V1NwCLs2504&index=10&list=PLCITLRQjmWsyY6I2xWdQF3H8rGko8

N5v-. Acessado em 02/05/18. 
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4. OS CENTROS DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR E A 

CONCRETIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

4.1. CONCEITUAÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO EM QUE ESTÃO INSERIDOS 

 

Os Centros de Atendimento Multidisciplinar (CAM), implementados pela Defensoria 

Pública de São Paulo no ano de 2010, são considerados pioneiros no país no que tange à oferta 

de um atendimento jurídico interdisciplinar em larga escala. Os profissionais que fazem parte 

dos CAMs, sejam eles assistentes sociais ou psicólogos, contribuem, a partir de suas 

especificidades, juntamente aos defensores públicos, com o atendimento às demandas de 

competência da Justiça Estadual. 

 Assim, são desempenhadas por esses profissionais atividades tais como mapeamento e 

articulação com as redes de serviço e demais políticas públicas, resolução extrajudicial de 

conflitos, assistência técnica na fase processual, suporte psicológico ou social e educação em 

direitos visando o acesso à justiça.  

Salienta-se que a atuação desses profissionais, em conjunto com os operadores do 

direito, tem como premissa norteadora o atendimento integral e, consequentemente, a busca 

pelo acesso integral à justiça.  

Importante ressaltar que a implementação dos CAMs, no estado de São Paulo, devido 

às condições específicas no qual foi criado, inovou na esfera da interdisciplinaridade e no modo 

como ela era trabalhada no âmbito judicial. Assim asseveram Paula Rosana Cavalcante e Paulo 

Keishi Ichimura Kohara: 

 

 

(...) entendemos que a experiência paulista é paradigmática por convergir em seu 

contexto condições históricas, institucionais e organizacionais que permitiram uma 

rápida capilarização da interdisciplinaridade no discurso e na prática institucional, 

possibilitando, por consequência, a emergência de um feixe mais complexo de situações 
para compreendermos o processo de institucionalização da atuação interdisciplinar nas 

defensorias públicas. 46  

 

 

A instrumentalização da interdisciplinaridade nas defensorias públicas foi fixada 

inicialmente como atribuição institucional no estado de São Paulo, positivada na forma do art. 

                                                
46 CAVALCANTE, Paula Rosana; KOHARA, Paulo Keishi Ichimura; Interdisciplinaridade na Defensoria 

Pública: Reflexões sobre a implantação do Centro de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública de São 

Paulo.” In: BARROS, Luiza Aparecida de. et al; Interdisciplinaridade na Defensoria Pública, Lumen Juris, 2015, 

p. 42.  
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5º, VI, Lei nº 988/06, tendo sido incorporado posteriormente pela legislação federal como 

função institucional, conforme art. 4º, IV, Lei nº 80/94, redação dada pela LC nº132/09 e, 

consequentemente, nos estados do Paraná, vide art. 4º, IV, Lei nº 136/11 e em Santa Catarina, 

no art. 4º, IV, Lei nº 575/12. Fato é, porém, que a efetivação do atendimento interdisciplinar 

em São Paulo só se deu com o advento dos Centros de Atendimento Multidisciplinar, no ano 

de 2010, conforme art. 56, VI, Lei nº 988/06. 

Atualmente, a Defensoria de São Paulo possui em seu quadro de Agentes de Defensoria 

50 psicólogas/os, 53 assistentes sociais, 03 sociólogas/os e 01 arquiteta em atuação nos Centros 

de Atendimento Multidisciplinar de Regionais/Unidades e Núcleos Especializados.47  

A carreira de Agente de Defensoria é pública efetiva e estatutária, que prevê o ingresso 

via concurso público para profissionais com formação em ensino superior. Assim sendo, 

entende-se que a estruturação de uma carreira favoreceu a construção de uma noção de 

pertencimento institucional dos psicólogos e assistentes sociais, que não seria possível via 

contrato temporário ou convênio, por exemplo.  

Além disso, como consequência desse sentimento de pertencer à Instituição, foi possível 

que os profissionais construíssem uma prática de assistência jurídica comprometida com os 

princípios da Defensoria Pública, mas não subordinadas à pessoa de um defensor, o que poderia 

comprometer a prática da interdisciplinaridade.48 

 

 

4.2. MODUS OPERANDI E OBJETIVOS DO CAM 

 

O CAM foi criado com o objetivo de prestar atendimento interdisciplinar a litígios de 

maior complexidade, a fim de promover o acesso à justiça de forma integral, com suporte na 

atuação de outras profissões, dentre eles assistentes sociais e psicólogos, em conjunto com os 

servidores da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP).  

O trabalho interdisciplinar na DPESP potencializa e qualifica o serviço prestado à 

população, já que possibilita acolher, atender e acompanhar demandas sensíveis, muitas vezes, 

interinstitucionais, e de manejo complexo, como por exemplo: transtorno mental, uso 

                                                
47 Dados coletados do Relatório sobre a atuação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar 2017, desenvolvido 

pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: 

<https://www.defensoria.sp.def.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Atua%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Cent

ros%20de%20Atendimento%20Multidisciplinar%20em%202017.pdf> Acessado em: 15/06/2018.  
48 CAVALCANTE, Paula Rosana; KOHARA, Paulo Keishi Ichimura; Op. Cit. p. 33. 
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problemático de drogas, violência doméstica e outros tipos de violência, vulnerabilidades 

sociais e conflitos familiares, priorizando as vias extrajudiciais para a garantia de direitos. 

A atuação dos CAMs está direcionada a cinco eixos principais, quais sejam: a realização 

de atendimento social e/ou psicológico à população usuária da DPESP, a produção técnica e de 

registro dos atendimentos, o mapeamento e articulação com a rede de serviços, a participação 

em atividades de educação em direitos e formação e a atuação em composição extrajudicial de 

conflitos. Tais princípios e atribuições estão presentes na Deliberação do Conselho Superior da 

Defensoria Pública nº 187, que disciplina a estrutura e funcionamento dos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar.  

Na Deliberação supramencionada também foram estabelecidos os fluxos internos 

referentes a como os casos seriam encaminhados ao CAM e, consequentemente, aos psicólogos 

e assistentes sociais. Segundo essa normativa, os defensores públicos e a Ouvidoria Geral da 

DPESP podem encaminhar as pessoas para serem atendidas e acompanhadas pelo CAM, além 

de poderem requerer outros tipos de solicitações, tais como realização de pareceres, 

mapeamento ou acionamento da rede de serviços e convite de participação em eventos e 

capacitações.  

Cabe aos defensores públicos da DPESP realizar o primeiro atendimento e a triagem 

dos casos e, após essa primeira avaliação, encaminham os novos casos ou em andamento, 

vinculados ou não a processos judiciais, aos profissionais do CAM. A atuação interdisciplinar 

nas defensorias públicas seria, então, melhor definida pela prática, segundo Paula Rosana 

Cavalcante e Paulo Keishi Ichimura Kohara, quando “uma equipe multiprofissional, utilizando-

se dos saberes e referências das diversas disciplinas que a compõe, assiste aos demandantes do 

direito para a resolução judicial ou extrajudicial de suas controvérsias” (CAVALCANTE; 

KOHARA, 2015). 

Os psicólogos e assistentes sociais contribuem quando da resolução extrajudicial de 

conflitos por ajudarem as partes a identificar demandas antes não visíveis, simplesmente por 

não se tratarem de bens jurídicos. Evidentemente, nem todos os componentes de uma disputa 

restringem-se a questões jurisdicionáveis – como os alimentos e a guarda, por exemplo – há 

também questões “ocultas” ou latentes que exercem grande influência na ampliação do conflito. 

Essas questões, que nem sempre estão muito claras no conflito, mas que são de extrema 

importância para que o litígio cesse, podem ser identificadas, no plano subjetivo, como a culpa, 

as diferenças geracionais ou a sexualidade, entre outros, que extrapolam o conhecimento 

adquirido tanto na formação jurídica quanto na dos mediadores e, apesar disso, são recorrentes, 

predominantemente nos litígios de família.  
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Nesse sentido, expõem os psicólogos Paula Rosana e Paulo Keishi: 

 
 

(...) especialmente ao que se refere à população alvo da Defensoria Pública, enxerga 

nas disputas aquilo que é causado não pelo conflito intersubjetivo e relacional, mas 

sim pela escassez de recursos e pela falta de acesso às políticas públicas. Uma 

desavença familiar pautada pela miséria imposta aos pais, pela ausência de vaga em 

creche para os filhos, ou pela dificuldade de um dos genitores em dispor de recursos, 

de transporte para visita ou de habitação para a guarda dos filhos, ao não ser tratada 

unicamente como uma questão de escolha (ou talvez fosse mais adequado dizer 

sacrifício) das partes, amplia a possibilidade de uma resolução que efetivamente 

resulte em seu atendimento jurídico integral. 49 

 
 

É importante destacar que, as partes que não solucionam seus conflitos – e, entende-se 

esses como as questões não jurisdicionáveis e ocultas – de forma a não concluírem o processo 

devidamente esclarecidas e amparadas, retornam ao Judiciário com novas demandas, 

reiteradamente, fato que sobrecarrega a Justiça. Dessa forma, o incentivo à promoção dos 

Centros de Atendimento tem um valor importante na desobstrução do Judiciário, tendo em vista 

o serviço de orientação e escuta especializada para demandas complexas, assim como o 

estímulo à resolução extrajudicial de conflitos, por meio da conciliação e mediação. 

 

 

4.2.1. Da resolução extrajudicial de conflitos  

 

A instalação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar, nos moldes dos que existem 

no Estado de São Paulo, poderá auxiliar na desobstrução do Judiciário, tendo em vista que o 

índice de resultados frutíferos na composição de conflitos pela via extrajudicial dos Centros de 

Atendimento foi de 67% (sessenta e sete por cento) no ano de 2015. 

Por outro lado, o Judiciário brasileiro solucionou apenas 27% (vinte e sete por cento) 

dos processos no ano de 2016, segundo o relatório “Justiça em números – 2017” elaborado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), relevando a suma importância que há no investimento na 

composição extrajudicial. 

 

 

Tabela 1: Resultado da composição (casos efetivamente atendidos) nos anos 2014-2015 

                                                
49 CAVALCANTE, Paula Rosana; KOHARA, Paulo Keishi Ichimura. Op. Cit. p. 40.  
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Fonte: Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP sobre os anos 2014-2015. 

 

Tabela 2: Resultado das composições (caso efetivamente atendidos) no ano de 2016 

 

Fonte: Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP sobre o ano de 2016. 

 

Tabela 3: Resultado das composições (casos efetivamente atendidos) no ano de 2017 

 

Fonte: Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP sobre o ano de 2017. 

 

A partir da análise das tabelas conclui-se que de 2014-2015 a 2016 aumenta a 

porcentagem de composições extrajudiciais de conflitos frutíferas realizadas pelos Centros de 

Atendimento Multidisciplinar de São Paulo, decaindo apenas 1% no ano de 2017, mostrando a 

potência dos CAMs na frente de atuação extrajudicial da Defensoria Pública.  

 

Gráfico 1: Origem dos encaminhamentos ao CAM 

 

Fonte: Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP sobre o ano de 2017. 
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No ano de 2017, a partir do relatório apresentado pela Assessoria Técnica Psicossocial 

da DPESP, foi possível depreender que a origem das solicitações e encaminhamento de casos 

para os Centros de Atendimento concentra-se, em sua maioria, pelo atendimento inicial da 

Defensoria, por meio da triagem ou do 2º atendimento, somando 8.538 novos casos advindos 

somente dessa fase de atendimento, representando 64,13% (sessenta e quatro vírgula treze por 

cento) do total.  

Em segundo lugar, está o retorno de banca, que ocorre quando o caso já passou pelo 

atendimento inicial, foi direcionado a um Defensor e esse identifica a necessidade de acionar o 

CAM – ocorre, portanto, normalmente, quando já há um processo em andamento.  

Sob essa perspectiva, ante a maioria dos casos ser encaminhada aos CAMs antes mesmo 

que haja um processo judicial, e dado o percentual de composições extrajudiciais frutíferas 

realizadas pelos Centros, é mister afirmar a importância que esses exercem na composição 

extrajudicial e na diminuição de processos para o Judiciário. 

 

 

4.2.2. Da garantia do acesso integral à justiça 

 

Tomando por base o que já foi dito anteriormente no presente estudo, conclui-se que os 

Centros de Atendimento Multidisciplinares desempenham função primordial na efetivação do 

acesso integral à justiça aos cidadãos historicamente marginalizados, usuários da Defensoria 

Pública.  

 Além de proporcionar uma estrutura qualificada para atender às demandas complexas 

dos cidadãos, os Centros de Atendimento possuem fundamental importância em um momento 

ainda anterior, quando da identificação da demanda e do encaminhamento ao órgão competente.  

 No gráfico a seguir, pode-se observar que a terceira maior (16%) natureza das demandas 

encaminhadas aos CAMs são de questões sem ação judicial viável. Sendo assim, a população 

reclama direitos que podem ser garantidos em outras esferas e de outras maneiras, como é o 

caso das interlocuções e parcerias com Secretarias/Órgãos Estaduais e Municipais, das 

Composições Extrajudiciais de Conflitos e dos encaminhamentos para a rede de serviços.  

 

Gráfico 2: possível natureza judicial das demandas encaminhadas aos CAMs 
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Fonte: Relatório da Assessoria Técnica Psicossocial da DPESP sobre o ano de 2017. 

 

Muito mais do que apenas oferecer uma saída consensual para os conflitos, o 

atendimento interdisciplinar possibilita um acolhimento mais qualificado das complexas 

questões que acompanham os casos envolvendo conflitos familiares, tais como: disputas de 

guarda, abandonos afetivos e materiais, violências e negligências, os quais, muitas vezes, os 

processos judiciais não conseguem solucionar de maneira eficaz, tampouco promover uma 

transformação positiva nas relações.  

Ademais, o trabalho multiprofissional integrado possibilita o acesso às políticas 

públicas, de maneira técnica e especializada, garantindo, assim, a defesa integral dos direitos e 

a assistência jurídica - e não só judicial - prestada pela Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo à população mais vulnerável. 

 

 

 

4.3. BREVE PANORAMA DE PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DAS 

DEFENSORIAS PÚBLICAS DE TODAS AS REGIÕES DO BRASIL 

 

Para o desenvolvimento desse tópico, como mencionado na introdução, levar-se-á em 

conta o II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar nas Defensorias Públicas, que 

ocorreu em São Paulo, em novembro do ano de 2017, disponível no canal do Youtube da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

O Congresso reuniu servidores das Defensorias de diversos estados brasileiros, com o 

intuito de promover a troca e a reflexão sobre os métodos que têm sido adotados para fomentar 
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as práticas interdisciplinares. Assim sendo, cada região será representada por uma cidade e 

serão apontadas suas características específicas. 

 

 

4.3.1. Estado do Tocantins – Região Norte  

 

A psicóloga Daiele Borges do Nascimento, lotada na Defensoria Pública do Estado do 

Tocantins, defende que a missão da Defensoria Pública é assegurar o acesso à justiça, integral 

e gratuito, aos necessitados, garantindo-lhes cidadania e um atendimento de qualidade.  

A equipe multidisciplinar está regulamentada através do Ato nº 349 de 8 de novembro 

de 2016, no qual, em seu art. 3º, prevê que: “a equipe multidisciplinar compõe o quadro de 

departamentos de competência psicossocial e pedagógica, atendendo pessoas encaminhadas por 

Defensores Públicos em razão de demandas judiciais, extrajudiciais ou de atendimento.”  

Cumpre observar que essa equipe multidisciplinar não está inserida em uma estrutura 

como a dos Centros de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria do Estado de São Paulo.  

O fluxo de atendimento, esclarece a psicóloga, em geral, chega à equipe acompanhado 

pelo Defensor ou então via demanda espontânea da recepção em geral.  

Há, no total, nove núcleos regionais no estado do Tocantins e, a partir de 2013, com o 

advento do concurso público, foi possível alocar em cada regional a equipe multidisciplinar de 

psicólogos, assistentes sociais e pedagogos e, então, hoje em dia, todas as regionais contam 

com esse assessoramento técnico. Dentre as principais intervenções, a equipe realiza: 

atendimento domiciliar, entrevista, atendimento sócio/psico/pedagógico, visita institucional, 

articulação com a rede social, articulação com a rede SUS, articulação e execução de ações 

educativas. 

Seguindo a tendência das demais regiões, no Tocantins a maior demanda é na área de 

família, contabilizando 4.337 intervenções, segundo a psicóloga Daiele. Além disso, também 

há grande volume de atendimento nas áreas de violência doméstica, saúde, criminal, infância e 

juventude e o núcleo de mediação e conciliação.  

A psicóloga aponta alguns avanços observados nesses últimos anos na atuação das 

equipes multidisciplinares, tais como:  

 

i. Criação da coordenação da equipe, para reunir e conversar sobre a atuação; 

ii. Inclusão da equipe no SOLAR (mecanismo que somente os Defensores tinham 

acesso para registro de todos os atendimentos) – assim que o caso chega ao 
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Defensor, por meio desse sistema, ele pode encaminhá-lo à equipe 

multidisciplinar, não sendo mais necessário o envio de ofício em papel, mas 

apenas por meio do sistema, assim como todas as atividades realizadas. A 

distribuição de casos se dá pela equipe; é ela que entende qual profissional mais 

adequado para lidar com o caso concreto e a resposta é feita pelo próprio sistema; 

iii. Evolução do diálogo com os defensores; 

iv. Implementação de um instrumental técnico padronizado para entrega de 

relatórios; 

v. Criação da Escola Superior da Defensoria Pública. 

 

A Defensoria estava acostumada a encaminhar os processos apenas às assistentes 

sociais. As pedagogas, porém, também fazem parte da equipe multidisciplinar e, por 

trabalharem em conjunto, a Defensoria passou a encaminhar não mais para as assistentes sociais 

isoladamente, mas para a equipe multidisciplinar. 

Quando se tem uma necessidade de ir até a escola, por exemplo, não só a pedagoga, mas 

a psicóloga e assistente social acompanham o trabalho – uma vez que o trabalho é de grupo.  

A equipe conta com uma brinquedoteca, que é utilizada para os atendimentos da equipe 

com o público infantil, sendo esse composto pelos filhos dos assistidos que são atendidos pela 

Defensoria, enquanto estão em atendimento. Diante da análise que foi feita na brinquedoteca, 

a pedagoga Elizete Soares da Silva pôde observar que era sintomática a falta de leitura no 

universo infantil.50 Os livros doados à brinquedoteca não ficam restritos ao espaço – cada 

criança que pega um livro para ler, leva-o para casa e repassa ao amigo.  

 

 

 

4.3.2. Cidade de Itaquaquecetuba/SP – Região Sudeste  

 

A cidade de Itaquaquecetuba está localizada a 42,6 km da capital, tem 321.770 

habitantes pelos registros do IBGE, mas fala-se em torno de 500.000. É uma cidade bastante 

pobre, estando entre os 100 piores IDH do estado. 

Na cidade há 7 defensores públicos, e a Defensoria só começou a funcionar no ano de 

2012. Há um Defensor Público responsável pela infância e juventude (cível e infracional), dois 

Defensores criminais e quatro Defensores para área cível (genérica): família, fazenda pública, 

violência doméstica, principalmente. 

                                                
50 Fala da pedagoga Elizete Soares da Silva, retirada do II Congresso Brasileiro de Atuação Interdisciplinar das 

Defensorias Públicas, 2017. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=V1NwCLs2504&index=10&list=PLCITLRQjmWsyY6I2xWdQF3H8rGko8

N5v-. Acessado em: 16/06/2018.  
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O Centro de Atendimento Multidisciplinar é composto por um assistente social, uma 

psicóloga, e duas estagiárias – sendo uma de cada área e está completo desde 2014. A psicóloga 

Mariana Louzada de Toledo explica que os CAMs da Defensoria Pública de SP atuam em 

quatro eixos: na articulação da rede de serviços, na educação em direitos, no atendimento 

(incluindo a composição extrajudicial de conflitos) e na produção técnica. 

Na temática da violência doméstica utilizam-se os primeiro e segundo eixos em 

consonância. A equipe multidisciplinar e os defensores, em 2014, começaram a investigar quais 

eram os instrumentos que estavam à disposição das vítimas de violência doméstica, por meio 

do mapeamento de como era realizado esse trabalho. A partir disso, em julho de 2014 ocorreram 

reuniões mensais com toda a rede de atendimento até 2016. Essas reuniões eram compostas em 

alguns momentos por discussões de fluxo, de casos e atividades de formações. 

Em um dado caso de violência doméstica, relata o Defensor Público Anderson Almeida 

da Silva, a atuação dos centros de atendimento juntamente com a Defensoria Pública promoveu 

o atendimento psicológico, orientações sobre a Lei Maria da Penha, a relação com a delegacia, 

transferência do local de trabalho da vítima, ação de reconhecimento e dissolução da união 

estável, ampliação da medida protetiva aos filhos e impedimento de contato telefônico e virtual, 

assim como o ajuizamento de ações de dano moral.  

De acordo com a tese defendida pela Defensoria e Centro de Atendimento de 

Itaquaquecetuba, há casos nos quais o atendimento interdisciplinar pode narrar uma história de 

um relacionamento abusivo e que, no entanto, não se comprovará um dano à personalidade, 

mas sim o sequestro da personalidade e que desencadeia o nexo causal para as doenças da 

modernidade, quais sejam: síndrome do pânico, o medo de sair, a insegurança para trabalhar. 

A defensoria e os centros de atendimento conseguem, então, narrar a história da violência que 

comprovará o nexo causal entre o abuso do relacionamento e essas doenças mencionadas, para 

que seja possível a indenização pelo dano existencial. O papel, segundo o Defensor Anderson, 

é também didático, para mostrar aos Tribunais e aos agressores no que resultou o histórico de 

abuso e violência do relacionamento e da omissão das políticas públicas. No que tange ao eixo 

de produção técnica, o relatório do CAM serviu como subsídio para a tese de dano existencial 

e violência doméstica sistemática.  

Segundo o entendimento do Defensor, a interdisciplinaridade surge quando nenhum 

saber, nenhum profissional e nenhuma instituição sabe como irá solucionar o conflito em que 

está envolvido. Seria a partir dessa “crise” que nasce a humildade do saber. Os saberes, então, 

pela via do diálogo, dão um contorno de segurança para que o atendimento seja realizado e 

obtenha êxito.  



49 

 

 

 

4.3.3. Distrito Federal 

 

No Distrito Federal, explicita a psicóloga Roberta de Ávila, até o ano de 2016, a 

atividade psicossocial era alocada em um departamento e, a partir da visão do Defensor Geral, 

esse departamento se modificou em uma subsecretaria. Dessa forma, ganhou mais força e 

visibilidade na rede e dentro da própria Defensoria. A subsecretaria está vinculada ao gabinete 

e à subdefensora. O objetivo é o mesmo dos demais departamentos de atividade psicossocial: 

atuar na seara extrajudicial, garantindo o cumprimento dos direitos violados.  

A atuação da subsecretaria é realizada, mormente, mediante provocação dos defensores 

públicos e dos núcleos jurídicos, mas também atua de forma espontânea e mediante 

encaminhamento da rede. Seus eixos de intervenção perpassam o âmbito da atuação em rede 

para articulação de encaminhamentos, das visitas institucionais e domiciliares, do atendimento 

psicossocial individual e em grupo e da mediação de conflitos. 

A psicóloga aponta os principais projetos da equipe, quais sejam:  

 

i. Projeto de atenção à população de rua – POP RUA. De janeiro a outubro de 2017 

foram realizados 1617 atendimentos psicossociais pela SUAP. Há atendimento 

dentro da subsecretaria, assim como atendimento itinerante e, uma vez por 

semana, atendimento fixo na rodoviária.  

ii. Projeto paternidade responsável 

iii. Jovens em harmonia com a vida 

iv. Projeto de atenção à saúde mental 

v. Projeto Vira Vida 

vi. Projeto Renovação 

 

Percebe-se, portanto, mais uma vez, a ausência de uma infraestrutura como a dos 

Centros de Atendimento Multidisciplinar, estando presente a atuação interdisciplinar, porém 

sob uma diferente proposta. 

 

 

4.3.4. Mato Grosso – Região Centro Oeste  
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A equipe multidisciplinar conta com apenas dois psicólogos para o Mato Grosso inteiro. 

Foi realizado concurso em 2014 e até dezembro de 2017 esperava-se que tomassem posse 

quatro assistentes sociais na equipe.  

Assim como na maioria das demais regiões, ainda não há uma equipe estruturada como 

o CAM no estado do Mato Grosso.  

A psicóloga Vânia Monteiro de Menezes expõe que, no início da implementação da 

atuação interdisciplinar, os Defensores não sabiam ao certo qual contribuição os psicólogos e 

assistentes sociais poderiam, na prática, oferecer, ou seja, qual seria o lugar deles na Defensoria. 

Sendo assim, a fim de que todas as funções pudessem ser exercidas de forma adequada, foi 

necessário o fomento ao diálogo e a abertura ao olhar intersetorial.  

Trabalham em diversos eixos de atuação, quais sejam: produção técnica, atendimento 

psicológico e de assistência social (individual ou em equipe), parceria da Defensoria com a 

Universidade Federal do Mato Grosso, apoio à composição extrajudicial, educação em direitos 

(com uma atuação ainda bem reduzida) e capacitação interna.  

O Defensor Marcos Rondon Silva aponta um eixo de atuação da Defensoria em conjunto 

com a equipe multidisciplinar, qual seja o “Balcão da cidadania”. Esse é um projeto que trata 

de casos envolvendo direito de família de menor complexidade, no qual a equipe é atuante tanto 

nesse projeto, quanto em todos os demais núcleos (núcleo de execuções penais, núcleo cível, 

coordenadoria de mediação de conflitos) e atuam nas demandas mais complexas, pois não seria 

possível atuar em todas elas, dado o reduzido número de servidores e a pouca estrutura 

disponível frente à enorme demanda.  

 

4.3.5. Estado da Bahia – Região Nordeste 

Apesar de ter sido a segunda Defensoria Pública do Brasil, a Defensoria Pública do 

Estado da Bahia não tem um quadro efetivo que não seja de Defensores – toda a equipe técnica, 

com exceção dos defensores, não faz parte do quadro efetivo.  

A Defensoria da Bahia, em 2014, com a proposta de intensificação das suas ações para 

o interior, alocou um psicólogo para cada regional, sendo seis regionais para todo o estado. A 

psicóloga Marisa Silva, atuante em Ilhéus, aponta que a realidade das Defensorias do interior, 

é extremamente diferente daquelas localizadas em cidades maiores como, por exemplo, Vitória 

da Conquista.  

Em 2016 houve o primeiro encontro dos profissionais dos núcleos de atendimento 

psicossocial da defensoria pública da Bahia, que possibilitou a troca de experiências e 
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informações acerca da atuação de cada núcleo, com o intuito de estabelecer as semelhanças e 

diferenças e possibilitar uma melhora no atendimento.  

Com a criação da Escola Superior da Defensoria (ESDEP), houve a possibilidade de 

participação maior da formação ofertada na capital, porque há vídeo conferência em todas as 

regionais, o que facilita o diálogo e discussão sobre o que está ocorrendo na capital e nas 

regiões. 

A psicóloga entende que a presença da ouvidoria externa da Defensoria Pública da Bahia 

é de um valor e importância inquestionável, visto que é um grupo operativo que tenta atuar nas 

regionais e trazer as demandas dos coletivos e grupos. A Ouvidora Vilmar Reis, por exemplo, 

é um coletivo de mulheres negras que traz uma discussão sobre machismo, racismo e homofobia 

que tem trazido esse público para dentro da Defensoria. 

Apenas a partir do ano de 2017 começou a atuação dos assistentes sociais nas regionais.  

A assistente social Daiane Barreto atua na capital, na subcoordenação da curadoria 

especial da criança e do adolescente, que atende 400 crianças institucionalizadas. 

A “vantagem” de quem está na capital, segundo a assistente social, é trabalhar nos 

núcleos especializados, o que torna possível a atuação em um determinado assunto, podendo 

explorá-lo com mais propriedade.  

As demandas dos usuários da Defensoria Pública são, antes de tudo, demandas do 

âmbito psicossocial, que não são eminentemente jurídicas, quais sejam: 

 

i. Mulheres em situação de violência 

ii. Idoso em situação de vulnerabilidade: seja pelos conflitos com familiares seja 

por omissão de políticas públicas. 

iii. Crianças e adolescentes: alienação parental. Esse processo é perverso e está 

muito presente nas relações familiares e muita gente não se dá conta, 

principalmente a rede: teve uma articulação da defensoria com o CRAS, CREAS 

e o Conselho tutelar e os técnicos e conselheiros não discutiam esse assunto.  

iv. Atuam também no âmbito protetivo: família. Ali são identificados muitas vezes 

demandas de família, que muitas vezes essas mulheres não procuram a 

defensoria procurando assistência para a violência em si e ela é identificada no 

decorrer do atendimento. 

v. Interdição e curatela: concretizado com a inserção da assistência social.  

vi. Saúde (exames laboratoriais, medicamentos básicos): termo de cooperação 

técnica interinstitucional em parceria com o secretário de saúde.  
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4.3.6. Estado do Paraná – Região Sul 

  

A psicóloga Naiane Costa Freire, lotada na sede central de Curitiba, que possui quatro 

assistentes sociais e quatro psicólogas, descreve que o início da defensoria no Paraná foi 

bastante conturbado. O único concurso foi em 2012 de equipe técnica e nesse concurso foram 

nomeados, em 2013, 65 servidores, muito menos dos que foram aprovados dentro das vagas. 

Em 2013, junto com as 65, entraram 5 assistentes sociais, nenhuma psicóloga – entrou em voga 

um processo judicial, que teve início em 2014, para garantir a nomeação.  

O Paraná possui o Centro de Atendimento Multidisciplinar e cada sede se organiza de 

uma forma. Na sede central capital tem um coordenador do CAM, que é um Defensor Público, 

que já foi assistente social e cuida somente da equipe técnica da sede da capital. Os outros 

CAMs espalhados não tem um coordenador específico.  

No estado todo há três núcleos especializados: cidadania e direitos humanos, 

organização fundiária e da infância.  

Em abril de 2016 ocorreu o primeiro encontro das equipes dos CAMs para dialogar e 

pensar em conjunto. Em 2017 conseguiram compor uma gestão da associação dos servidores 

da Defensoria Pública do est ado do Paraná com representação da equipe técnica.  

Gabriele Maria Rezende, assistente social, expõe que a Defensoria começou como um 

braço da secretaria de justiça do Paraná, que contava com dez Defensores Públicos que optaram 

pelo cargo. Em 2013 houve o primeiro concurso e havia somente 5 assistentes sociais para o 

estado inteiro.  

A equipe multidisciplinar atuava apenas na triagem, mas, com a vinda da psicologia, 

essa atuação foi evoluindo com o tempo. Hoje em dia, as frentes de atuação são diversas, quais 

sejam: 

 

i. Acolhida: demanda espontânea encaminhada do CAM; 

ii. Projetos distribuídos por áreas de referência (divididos em dupla de assistente 

social e psicólogo) 

iii. Distribuições de oficio.  

iv. Casa da mulher brasileira (com um psicólogo e um assistente social); 

v. Setor criminal (um assistente social); 

vi. Infância infracional (um psicólogo, não há uma demanda expressiva); 
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vii. Núcleos descentralizados. Quem dá suporte aos defensores públicos é a equipe 

técnica da central. Então, além de a equipe técnica da central atender às 

demandas próprias, atende também as dos cinco núcleos descentralizados. 

viii. Distribuição de ofícios.  

 

Os CAMs atuam nos eixos de: família, violência à mulher, infância infracional, 

demandas extrajudiciais: composição de conflitos, aproximação com a rede e mapeamento da 

rede, conselho tutelar, saúde, assistência social, educação em direitos, aproximação com 

pessoas em situação de rua, acolhimento das crianças e adolescentes, mulheres encarceradas, 

homens autores de violência doméstica, justiça restaurativa e agressores de violência sexual. 

É possível observar que o Paraná, assim como São Paulo, já possui uma infraestrutura 

mais completa que possibilita a expansão dos projetos interdisciplinares, assim como melhores 

resultados práticos, mesmo que ainda não seja tão desenvolvida quanto no estado paulista, 

pioneiro na prática multidisciplinar.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Após todo o exposto ao longo do trabalho, é possível depreender, primeiramente, que o 

conceito de acesso à justiça se modificou consideravelmente com o passar do tempo. Sendo 

assim, o que era antes conceituado como mero “acesso ao Judiciário”, hoje é encarado não só 

como tal, mas também como o direito fundamental, constitucionalmente previsto, que exerce o 

papel de garantidor de todos os demais direitos fundamentais e básicos ao cidadão. Dessa forma, 

é possível aferir que, sem a devida prestação pelo Estado de instrumentos que garantam o acesso 

à justiça a toda a população, seja ela provida de recursos financeiros ou não, não é possível se 

falar em Estado de Direito.  

Visto isso, percebe-se a fundamental importância da Defensoria Pública como 

garantidora do acesso à justiça à população historicamente marginalizada, desprovida de 

recursos financeiros e carente de garantias e proteção pelo Estado. A Defensoria exerce a função 

de garantir a essa parcela da população o atendimento jurisdicional sem custos, e, mais do que 

isso, deverá devolver a esses indivíduos a cidadania que lhes é de direito e que, sem a atuação 

da Instituição, não seria possível exercer.  

A Defensoria Pública atua, portanto, em diversas frentes. É responsável por representar 

em juízo os hipossuficientes econômicos, assim como deve promover a educação em direitos, 

para que os seus usuários, antes de ajuizarem ações, saibam quais direitos possuem para que 

possam identificar quando estes estão sendo violados. A Instituição atua, também, na solução 

extrajudicial de conflitos, visando à composição entre as pessoas em conflito de interesses por 

meio da mediação, conciliação, arbitragem, entre outras técnicas, revelando sua capacidade de 

ser célere e de levar em conta as relações interpessoais dos seus usuários para uma melhor 

solução do litígio.  

A fim de atingir seu objetivo principal como Instituição, que é promover o acesso à 

justiça aos cidadãos marginalizados, devolvendo-os a cidadania, a Defensoria Pública deve se 

valer de um instrumento essencial, mas ainda pouco explorado, que consiste na prestação de 

atendimento interdisciplinar.  

Por meio da prestação de um atendimento interdisciplinar, os profissionais da 

Defensoria Pública conseguem auxiliar os seus usuários, levando em conta toda a complexidade 

a eles inerente, pela sua própria condição de seres humanos. A fim de atingir esse objetivo, os 

profissionais do Direito devem atuar em conjunto com psicólogos, assistentes sociais, 

pedagogos, entre outros profissionais das ciências humanas, com o intuito de possibilitar o 
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diálogo com todos os saberes, para que se obtenha uma visão completa da questão vivida pelo 

usuário.  

Assim sendo, a Defensoria Pública de São Paulo inovou no atendimento interdisciplinar, 

trazendo uma nova perspectiva de como ele poderia se dar, na prática. No ano de 2010, foram 

implementados os Centros de Atendimento Multidisciplinar na cidade de São Paulo, para 

absorver as demandas mais sensíveis, tais quais o atendimento de pessoas com transtornos 

mentais, população em situação de vulnerabilidade social, mediação e conciliação de conflitos, 

direitos da criança e do adolescente, do idoso, mulheres em situação de violência, entre outras 

situações complexas que necessitam de estratégias e ações também complexas para o seu 

enfrentamento. Fato é que a abordagem interdisciplinar na Defensoria Pública das demais 

regiões do Brasil ainda precisa ser estimulada, posto que sua atuação ainda é consideravelmente 

reduzida.  

Desse modo, após todo o exposto, é factível depreender que a abordagem 

interdisciplinar e intersetorial pela Defensoria Pública é de fundamental importância para que 

os cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica e social possam retomar a condição de 

igualdade com os demais. A prestação de um atendimento de qualidade, levando em conta a 

complexidade inerente aos seres humanos, é imprescindível para a promoção do acesso integral 

à justiça e, consequentemente, para a manutenção de um Estado democrático de direito.  
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