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                                                   RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho consiste em verificar a atuação da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo na proteção do direito à educação infantil para 

entender como esta desempenha a defesa do direito ao ensino infantil para os 

necessitados. O problema de pesquisa consiste em examinar o papel da 

Defensoria Pública na garantia do direito ao acesso às vagas em creches e 

pré-escolas para crianças de zero a cinco anos no Município de São Paulo. O 

presente estudo parte do marco teórico produzido, na década de 1970, a partir 

do relatório a respeito do Acesso à Justiça, de Mauro Cappelletti e Bryant 

Garth. Com essa finalidade foram realizados levantamento teórico e entrevistas 

semiestruturadas. Durante a pesquisa, a base territorial para a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo configura-se um desafio perante a expansão 

institucional instituída pela Emenda Constitucional n.º 80/2014 quanto diante da 

influência da demanda pela política pública de educação infantil municipal no 

tocante à oferta de vagas em creches e pré-escolas na capital do Estado. 

Verificou-se, ainda, que a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a 

proposição da ação civil pública (Lei n.º 7.347/1985 alterada pela Lei n.º 

11.448/2007) configura-se como ponto de intersecção entre a Defensoria 

Pública e o Ministério Público. Indicou-se, como horizonte para enfrentar esses 

desafios, o aperfeiçoamento de mecanismos de diálogo intrainstitucional e 

interinstitucional com os demais integrantes do sistema de justiça. Conclui-se 

pela necessidade de rever a condução interna pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo das ações judiciais e extrajudiciais em casos de direitos 

difusos e coletivos a partir do contexto de litígio estratégico, tendo em vista a 

natureza plurilateral dos conflitos de justiça distributiva. 

 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Direito à educação infantil; Creches; 

Defensoria Pública do Estado; Sistema de Justiça; Políticas públicas. 

 



 
 

                                               RESUMEN 

 

  

 

El objetivo de este trabajo consiste en verificar la actuación de la Defensoría 

Pública de San Paulo en relación a la protección del derecheo a la educación 

infantil para entender como esta desempeña la defensa de los derechos a la 

enseñanza infantil para los necesitados. El problema de investigación consiste 

en examinar el papel de la Defensoría Pública en la garantía del derecho al 

acceso a los cupos en los jardines infantiles y preescolares para niños de cero 

a cinco años en el Municipio de San Paulo. El presente estudio parte del marco 

teórico productivo, en la década de 1970, a partir del informe al respecto del 

Acceso a la Justicia de Mauro Cappelletti y Bryant Garth. Con esa finalidad 

fueron realizados levantamientos teóricos y entrevistas semi-estructuradas. Se 

verificó, todavía, que la legitimidad activa de la Defensoría Pública para la 

proposición de la acción civil pública (Ley n.º 7.347/85 alterada por la Ley n.º 

11.448/2007) se configuró como punto de intersección entre la Defensoría 

Pública y el Ministerio Público. Se indicó, como horizonte para enfrentar esos 

defectos el perfeccionamiento de mecanismos de diálogo intrainstitucional e 

interinstitucional con los demás integrantes del sistema de justicia. Se concluye 

como desafío la necesidad de rever la conducta interna por la Defensoría 

Pública del Estado de San Paulo de las acciones judiciales y extrajudiciales en 

casos de derechos difusos y colectivos a partir del contexto de litigio 

estratégico teniendo en vista la naturaleza plurilateral de los conflictos de 

justicia distributiva. 

  

PALABRAS LLAVES: Acceso a la Justicia; Derecho a la educación infantil; 

Jardín de infancia; Defensoría Pública del Estado; Sistema de Justicia; Políticas 

públicas. 

 

                                                        



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................ 12 

Objetivos do trabalho ................................................................................... 16 

Problema de pesquisa ................................................................................. 17 

Hipóteses ..................................................................................................... 17 

Metodologia de pesquisa ............................................................................. 18 

Estrutura da dissertação .............................................................................. 26 

CAPÍTULO 1: ACESSO À JUSTIÇA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO ............................................................................................. 27 

1.1 A assistência jurídica no Estado de São Paulo ...................................... 28 

1.2 Criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo ........................ 33 

1.3 Desenho institucional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo .. 38 

1.4 Pontos controvertidos enfrentados pela Defensoria Pública .................. 47 

CAPÍTULO 2: EDUCAÇÃO INFANTIL COMO POLÍTICA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: BREVE CONTEXTO ...................................... 51 

CAPÍTULO 3: PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL.......... 65 

3.1 A transição institucional sob a ótica da defesa do direito à educação 

infantil .......................................................................................................... 66 

3.2 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a tutela individual ....... 70 

3.3 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a tutela coletiva .......... 81 

CAPÍTULO 4: SISTEMA BRASILEIRO DE JUSTIÇA: INTERSECÇÃO ENTRE 

A DEFENSORIA PÚBLICA E O MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO AO 

DIREITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ............................................................. 94 

4.1 A legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo como ponto de intersecção com o Ministério 

Público Estadual .......................................................................................... 95 

4.2 Pontos de intersecção entre a Defensoria Pública e o Ministério Público 

quanto ao direito à educação infantil ............................................................ 96 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...........................................................................108 

REFERÊNCIAS .............................................................................................114 

APÊNDICE  ...................................................................................................136 

  



12 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

  

  A Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, segundo o artigo 134 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), tem 

como dever a orientação jurídica e a defesa dos necessitados1 de forma 

integral e gratuita. No entanto, em São Paulo, a criação da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo (DPE/SP) ocorreu por meio da aprovação do Projeto 

de Lei Complementar n.º 18/2005, sancionada em 9 de janeiro de 2006, que 

originou a Lei Complementar Estadual n.º 988/2006 (LCE 988/2006). 

  O dever constitucional da Defensoria Pública, conforme o artigo 134 

da Constituição Federal de 1988 envolve a defesa dos direitos individuais e 

coletivos dos necessitados tanto em esfera judicial quanto extrajudicial. 

  Dentre os objetivos da Defensoria Pública, segundo o artigo 3ºA, da 

Lei Complementar n.º 80/1994 (LC2 80/94), consta a redução das 

desigualdades sociais e a prevalência e efetividade dos direitos humanos. 

  Observa-se dentre as funções institucionais da Defensoria Pública, 

de acordo com o artigo 4º, incisos XI e VII, respectivamente da LC 80/94, 

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

adolescente, além de outros grupos considerados vulneráveis como o idoso, a 

pessoa portadora de necessidades especiais, a mulher vítima de violência 

doméstica e familiar e promover ação civil pública e demais ações que 

possibilitem a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais 

homogêneos para a defesa de grupo de pessoas hipossuficientes. 

  Ademais, dentro das resoluções internas, existe a Deliberação n.º 

144, de 26 de novembro de 2009, do Conselho Superior da Defensoria 

                                                             
1
 Neste trabalho, portanto, o termo “necessitado” – e suas variações em gênero e número – 

configura o público-alvo da prestação da assistência jurídica integral e gratuita, o qual 
comprove a insuficiência de recursos (artigo 5.º, inciso LXXIV, da CF/1988).  
2
 A Lei Complementar n.º 80/1994 (LC n.º 80/94) regulamenta a Defensoria Pública da União, 

do Distrito Federal e dos Territórios e dispõe normas gerais para as Defensorias estaduais. 



13 
 

 
 

Pública do Estado de São Paulo, a qual determina que a atuação na área da 

infância e juventude deve ser prioridade em todas as Regionais. 

  A Defensoria Pública do Estado de São Paulo possui órgão interno 

de atuação denominado “Núcleos Especializados” de natureza permanente, 

cujo objetivo é promover uma performance estratégica da instituição em áreas 

de sensível importância ao propor medidas judiciais e extrajudiciais para a 

tutela de interesses individuais, coletivos e difusos. Entre os Núcleos 

Especializados da Defensoria Pública do Estado de São Paulo temos o 

Núcleo da Infância e Juventude, o qual será detalhado no Capítulo 1 (item 

1.3) deste trabalho.            

  Para o recorte específico da presente pesquisa, concentra-se na 

atuação da Defensoria Pública quanto ao acesso às vagas em creches e pré-

escolas para crianças de zero a cinco anos no Município de São Paulo, uma 

vez que durante conversas informais anteriores à coleta de dados, como 

também ao longo das entrevistas, os Defensores Públicos mencionaram 

como a maior parte da demanda de direito à educação infantil está 

relacionada a pedidos de vagas em instituições de ensino infantil. 

  A educação infantil é um direito constitucional previsto no artigo 208, 

inciso IV, da Carta de 1988 e reafirmado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA)3 no artigo 54, inciso IV, e pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB)4 no artigo 4.º, inciso IV. 

  A Constituição Federal de 1998 prevê no artigo 208, inciso I, como 

obrigatória e gratuita apenas a educação básica para crianças e adolescentes 

de 4 a 17 anos de idade, incluídos aqueles que não tiveram acesso na idade 

própria de acordo com a alteração da Emenda Constitucional n.º 59 de 2009 

(EC n.º 59/2009). 

  O direito à educação infantil na presente pesquisa é entendido como 

o ensino formal, educação escolar conforme o artigo 1.º, § 1.º, da Lei de 

                                                             
3
 Lei n.º 8.069/1990. 

4
 Lei n.º 9.394/1996. 
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Diretrizes e Bases (LDB). Compreende, portanto, a educação em instituições 

próprias de crianças em idade de 0 a 5 anos de acordo com o artigo 208, 

inciso IV, da Constituição Federal de 1988, conforme a obrigatoriedade de 

ensino gratuito estabelecida pela Emenda Constitucional n.º 53 de 2006 (EC 

n.º 53/2006). 

  Ao expor a respeito do sistema constitucional de proteção aos 

direitos fundamentais das crianças e adolescentes, Martha de Toledo 

Machado afirma: 

[A] Constituição brasileira de 1988, inaugurou novo tratamento 
jurídico a crianças e adolescentes, fundado na concepção 
central de que eles vivem peculiar situação (pessoas em 
processo de desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo, social 
etc.). Condição que demanda respeito e especial proteção 
jurídica, também pela maior vulnerabilidade deles na fruição, 
reivindicação e defesa de seus direitos, quando comparados 
aos adultos. Condição especial que demanda o 
reconhecimento de direitos especiais, que lhes permita 
construir suas potencialidades humanas em sua plenitude, 
para que a dignidade da criança e do adolescente seja 
efetivamente resguardada (MACHADO, 2009, p. 147-148) 

  

 A autora elenca cinco princípios constitucionais gerais, a saber: 

princípio da proteção integral (“máxima proteção possível”);5 princípio do 

respeito à peculiar condição de pessoa em desenvolvimento; princípio da 

prioridade absoluta; princípio da igualdade de crianças e adolescentes; 

princípio da participação popular6 (MACHADO, 2009, p. 152). 

                                                             
5
 Constituição Federal de 1988: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 65, de 2010.) 
  
6
 O artigo 227, § 7.º, da Constituição Federal de 1988 remete ao artigo 204 do mesmo diploma, 

a partir dos quais se extrai a base para a inclusão da participação popular como princípio 
constitucional geral do direito da criança e do adolescente. De acordo com a Constituição 
Federal, o artigo 204 dispõe que: “[a]s ações governamentais na área da assistência social 
serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além 
de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: [...] II – participação da 
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 Ao considerar a condição peculiar da criança em processo de 

desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social, é relevante destacar que 

Amartya Sen menciona que a pobreza subtrai o acesso às liberdades básicas – 

incluindo a educação, saúde e moradia.  

 A partir do prisma de desenvolvimento além da métrica utilizada 

para avaliar crescimento econômico, Amartya Sen defende o desenvolvimento 

“[...] como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas 

desfrutam” (2000, p. 17), o qual não exclui pontos “como as disposições sociais 

e econômicas (por exemplo, os serviços de educação e saúde) e os direitos 

civis” (2000, p. 17). 

 A capacidade individual como condição indispensável para o 

desenvolvimento compreende a participação dos indivíduos para a promoção 

de mudanças no contexto social, econômico e político (SEN, 2000). Nesse 

sentido, a concepção de desenvolvimento como remoção de formas de 

privação de liberdades envolve tanto a pobreza e a negligência estatal na 

promoção de serviços essenciais como limitadores desse processo (SEN, 

2000). 

  Embora a concepção de cidadania de T.H. Marshall tenha sido 

formulada a partir da experiência inglesa, tais ideias esclarecem que: 

[...] A educação das crianças está diretamente relacionada com 
a cidadania, e, quando o Estado garante que todas as crianças 
serão educadas [...] [e]stá tentando estimular o 
desenvolvimento de cidadãos em formação. O direito à 
educação é um direito social de cidadania genuíno porque o 
objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em 
perspectiva  (MARSHALL, 2002, p. 20). 

[...] [O] dever de autoaperfeiçoamento e de autocivilização é, 
portanto, um dever social e não somente individual porque o 
bom funcionamento de uma sociedade depende da educação 
de seus membros. E uma comunidade que exige o 
cumprimento dessa obrigação começou a ter consciência de 
que sua cultura é uma unidade orgânica e sua civilização, uma 
herança nacional. Depreende-se disto que o desenvolvimento 
da educação primária pública durante o século XIX constituiu o 

                                                                                                                                                                                   
população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações em todos os níveis. 
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primeiro passo decisivo em prol do restabelecimento dos 
direitos sociais da cidadania no século XX (MARSHALL, 2002, 
p. 21). 

 

 A partir da interligação entre cidadania e educação, temos “presente 

a ideia de liberdade, democracia e justiça social, conquistas que requerem dos 

poderes públicos permanente vigilância do direito à Educação” (CURY, 2013, 

p. 41): 

 [...] o sistema jurídico e suas instituições podem contribuir com 
as aspirações constitucionais, como a do direito à Educação, 
de múltiplas formas. [...] É da relação entre sociedade que 
demanda direitos de forma consistente e persistente, da 
existência de canais abertos de participação e controle da 
esfera pública e da existência de um marco normativo menos 
retórico, que os direitos de grupos vulneráveis dependem para 
ser ampliados e protegidos. Estas são as condições 
institucionais mínimas para que os direitos possam ser levados 
a sério (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 13-14). 

 

Objetivos do trabalho   

  O presente trabalho possui como objetivo geral verificar a atuação 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo na proteção do direito à 

educação infantil. 

  Configura-se como escopo específico radiografar as atividades dos 

Defensores Públicos direcionadas a garantir o direito à educação infantil e 

verificar em que medida essa atuação pode colaborar para a formação de 

arranjos interinstitucionais (por exemplo: entre a Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo e a Secretaria Municipal de Educação; entre a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São 

Paulo). 

  Entende-se por arranjos interinstitucionais “o conjunto de regras, 

mecanismos e processos que definem a forma particular como se coordenam 

atores e interesses na implementação de uma política pública específica” 

(PIRES; GOMIDE, 2014). Nesse sentido, por meio da sua produção 
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documental de circulação interna e das experiências dos Defensores 

Públicos, busca-se compreender como a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo organiza a forma de atuação para enfrentar o descumprimento dos 

direitos à educação infantil no Município de São Paulo. 

 

Problema de pesquisa   

  A pergunta que orienta a presente investigação é: qual é o papel da 

Defensoria Pública na garantia do direito à educação infantil no Município de 

São Paulo? 

  A partir dessa pergunta de pesquisa é importante esclarecer que o 

objetivo é verificar, considerando uma análise de documentos produzidos pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo – os quais serão enumerados a 

seguir – e por entrevistas semiestruturadas, qual o papel que essa instituição 

desempenha desde 2006 até 2015. Portanto, vale salientar que este trabalho 

não alcança um objetivo normativo em estabelecer qual deveria ser a atuação 

da Defensoria Pública nesse ramo, mas somente constatar como as normas 

constitucionais e infraconstitucionais são aplicadas na prática de acordo com 

as características e circunstâncias em território do Município de São Paulo. 

 

Hipóteses   

  A escolha pela pesquisa empírica e a forma de abordagem 

qualitativa permitem averiguar quais as formas de atuação da Defensoria 

Pública estadual no Município de São Paulo na garantia do direito à educação 

infantil, identificar a origem e a natureza das demandas e apontar alguns 

efeitos. 

  As hipóteses a serem testadas são: a) A Defensoria Pública 

estadual possui atuação coordenada internamente para as demandas de 

acesso à educação infantil no Município de São Paulo; b) A Defensoria 
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Pública estadual exerce arranjos interinstitucionais para a garantia do acesso 

à educação infantil no Município de São Paulo.  

 

Metodologia de pesquisa   

  O levantamento bibliográfico integra a fase inicial da pesquisa, o 

qual é concentrado no conceito de acesso à justiça7 na área do Direito. 

Buscaram-se trabalhos produzidos na área de Educação,8 uma vez que esse 

campo apresenta pesquisas a respeito da exigibilidade do direito à educação 

infantil pelas instituições do sistema de justiça. Autores da Ciência Política9 

foram adotados em virtude das pesquisas desenvolvidas pertinentes ao 

acesso à justiça e às instituições do sistema de justiça. Paralelamente, na 

área da Ciência Política foi selecionada a bibliografia concernente à instituição 

do Ministério Público e do Judiciário em razão da baixa quantidade de 

produção acadêmica relacionada à Defensoria Pública.10 

  Ademais, as organizações atreladas à Defensoria Pública compõem 

parcela do conjunto de sítios eletrônicos utilizados para a pesquisa, a saber: 

Associação Nacional dos Defensores Públicos (Anadep), Colégio Nacional 

dos Defensores Gerais (Condege – associação civil) e a Associação Paulista 

dos Defensores Públicos (Apadep – entidade representativa dos Defensores 

Públicos do Estado de São Paulo) para verificar dados estatísticos quanto à 

                                                             
7
 Apesar de concordarmos com a proposta da Professora Maria Paula Dallari Bucci quanto à 

metodologia jurídica de análise de políticas públicas, esta não se aplica a esta pesquisa, uma 
vez que o olhar proposto é diverso: “[a] tônica não recairia mais sobre o direito subjetivo, o 
acesso ao direito – ter oportunidade de se educar ou não, ter acesso aos benefícios da 
assistência à saúde ou não –, mas ao modo de organização das estruturas jurídicas, internas 
ao Estado ou mediadas por ele (no sentido de sujeitas, com maior ou menor intensidade, à sua 
órbita jurídica), que fazem eficaz o exercício do direito” (2008, p. 258).   
8
 Destacamos as seguintes pesquisas e artigos na área da Educação quanto à exigibilidade do 

direito à educação infantil: Silveira (2006; 2010), Cury (2013), Campos (2009), Rosemberg 
(1999), Oliveira (2007).  
9
 Quanto ao acesso à justiça e ao sistema de justiça é recomendável a leitura de Sadek (2002; 

2010; 2014), Cunha (1999), Arantes (1999), Avritzer (2014), Almeida (2006). 
10

 No banco de dados do portal eletrônico da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), após uma busca com a expressão “defensoria pública”, o site 
apresentou 42 resultados, e três destes tratavam do mesmo trabalho, enquanto a busca pelo 
termo “ministério público” gerou 408 registros. Disponível em: 
<http://bancodeteses.capes.gov.br>. Acesso em: 24 ago. 2015. 
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estrutura da Defensoria Pública paulista e a existência ou não de debates 

relacionados ao objetivo da pesquisa. 

  As fontes documentais utilizadas foram: 1) legislação concernente à 

DPE; 2) dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao 

direito à educação infantil; 3) documentos produzidos pela Anadep; 4) 

propostas aprovadas na I, II e III Conferências Estaduais da DPE/SP e as 

propostas debatidas na IV e V Pré-Conferências da DPE/SP, essas duas 

últimas realizadas respectivamente nos anos de 2013 e 2015; 5) planos de 

atuação da DPE/SP; 6) relatório de monitoramento dos Ciclos de Conferência; 

7) teses institucionais da DPE/SP; 8) deliberações do Conselho Superior da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo (deliberações do CSDP); 9) 

relatórios de gestão da Defensoria Pública-Geral de 2010 a 2014 e de 2015; 

10) relatórios de reuniões abertas realizadas no ano de 2013; e 11) material 

de apoio a triagem disponível no portal eletrônico da 2.ª e 3.ª Subdefensoria 

Pública. Vale mencionar a permanente investigação de documentos 

produzidos em diferentes órgãos e setores internos da DPE/SP, em especial 

no Núcleo Especializado da Infância e Juventude, Defensoria Pública-Geral 

(Subdefensoria Pública-Geral, Assessoria Cível, Corregedoria-Geral), 

Triagem e Ouvidoria Externa. 

  Além da legislação concernente à organização da Defensoria 

Pública, optou-se por verificar as propostas relacionadas ao direito à 

educação infantil das Conferências Estaduais, uma vez que esse é um canal 

de participação da sociedade civil para compor o plano de atuação da 

Defensoria Pública paulista.  

  As teses institucionais foram examinadas por serem elaboradas 

pelos Defensores Públicos em encontros anuais organizados pela Escola da 

Defensoria Pública (Edepe) para “eleger as estratégias de ação através da 

prevalência da vontade da maioria dos membros da carreira, observando o 

amplo debate de ideias e a escolha de um posicionamento institucional” 



20 
 

 
 

(CARDOSO, 2014, p. 60). Por conseguinte, deparamos no I Encontro 

Estadual a seguinte súmula:11  

A ausência de vaga em educação infantil ou ensino 
fundamental/médio enseja a propositura de ação para garantia 
de direito individual na vara da infância e juventude, sem 
prejuízo da instauração de procedimento administrativo para 
apurar a dimensão global da problemática no município/região 
visando possível acordo com o poder público ou ajuizamento 
de ação civil pública (SÃO PAULO, [s.d.]). 

   

  Quanto às Deliberações do Conselho Superior da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo (Deliberações do CSDP), a seleção teve 

como base os seguintes tópicos: tutela coletiva, triagem (atendimento inicial 

especializado), direitos da criança e do adolescente. 

  Vale esclarecer que os relatórios de reuniões abertas realizadas em 

maio de 2013 tratam das áreas de infância e juventude e tutela coletiva. 

  Em virtude da ausência de banco de dados e de classificação 

temática de documentos da DPE/SP e relatórios predominantemente 

quantitativos concentrados na Corregedoria-Geral, optou-se por realizar 

entrevistas para o preenchimento de lacunas da investigação. 

  Outro ponto de dificuldade para a execução desta pesquisa 

encontra-se no fato de os processos judiciais em trâmite na Vara da Infância e 

da Juventude serem classificados como segredo de justiça. Nesse sentido, as 

ações judiciais em tutela coletiva para a defesa de interesses difusos ou 

coletivos circunscritos às crianças e aos adolescentes são de competência 

absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, conforme disposição do artigo 

148 da Lei n.º 8.069/1990.12  

                                                             
11 Teses institucionais do primeiro ao oitavo Encontro Estadual de Defensores Públicos do 

Estado de São Paulo estão disponíveis em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/33/Documentos/I,%20II,%20III,%20IV,%20
V,%20VII%20e%20VIII%20ENCONTROS%20ESTADUAIS%20DOS%20DEFENSORES%20P
%C3%9ABLICOS%20DO%20ESTADO%20DE%20S%C3%83O%20PAULO.pdf>. Acesso em: 
4 fev. 2015. 
12

 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 



21 
 

 
 

  De acordo com o Código de Processo Civil,13 os processos que 

tratam de casamento, filiação,14 separação, divórcio, alimentos e guarda de 

menores e em que exigir o interesse público tramitam em segredo de justiça. 

Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990 – ECA) 

no artigo 17 garante a proteção à inviolabilidade física, moral, incluindo a 

preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e 

crenças das crianças e adolescentes. Acrescido a isso, o artigo 18 do mesmo 

diploma resguarda a dignidade humana e a proteção contra qualquer 

tratamento vexatório ou constrangedor. A proteção inclui também aqueles 

imputados como autores de atos infracionais conforme os artigos 143 e 144 

do ECA. 

  Apesar desse importante rol de garantias, entendemos que a 

restrição dos procedimentos que tramitam nas Varas da Infância e da 

Juventude15 que não configuram potencial lesivo à intimidade das crianças e 

adolescentes não apresentaria oposição às normas supramencionadas.  

  Neste trabalho, optou-se por não categorizar as sentenças 

resultantes das ações judiciais individuais e coletivas promovidas pela 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, uma vez que acarretaria um 

distanciamento da resposta de pergunta de pesquisa e se aproximaria de 

propostas de pesquisas a respeito das decisões promovidas pelo Poder 

Judiciário.16  

  Importante introduzir os mecanismos iniciais utilizados na pesquisa 

para a coleta de dados das ações judiciais na área de educação infantil, 

propostas e/ou em andamento na Defensoria Pública do Estado de São 

                                                             
13

 Artigo 155 do Código de Processo Civil. A partir do novo CPC – artigo 189 –, em vigor a 
partir de março de 2016. 
14

 Reiterado no artigo 27 do ECA. 
15

 Sob esse prima, citemos dois exemplos: a) uma ação civil pública proposta pela Defensoria 
Pública ou qualquer outro legitimado com o objetivo de exigir do Estado a obrigação de 
fornecer um serviço de transporte escolar para crianças e adolescentes; b) uma ação judicial 
com a finalidade de apurar irregularidade na prestação do serviço público na área da educação 
infantil em estabelecimento de ensino. Ambas as situações não teriam fator potencial violador 
dos direitos mencionados; por outro lado, a visibilidade dos casos poderia favorecer o 
monitoramento dos interessados na apuração dos fatos.   
16

 Nesse sentido, recomenda-se a leitura da dissertação de mestrado de Luiza Andrade Corrêa 
e tese de doutorado de Adriana Aparecida Dragone Silveira. 
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Paulo, em especial no Município de São Paulo. Como essas informações não 

estão disponíveis ao público, em junho de 2015 foi feito um pedido por meio 

da Lei de Acesso à Informação para disponibilizar quantas ações civis 

públicas (ACPs) foram propostas pelos defensores públicos, a partir de 2006 

a 2015, com a finalidade de garantir o direito à educação infantil, bem como 

em quais unidades da DPE/SP estão em curso ações judiciais coletivas com o 

propósito de assegurar o direito ao acesso à educação infantil.  

  Essas informações são importantes para compor os dados 

referentes à atuação da Defensoria Pública nessa área. No entanto, a 

resposta obtida dessa solicitação formal apenas indica estatísticas anuais 

disponibilizadas pela Corregedoria-Geral da DPE/SP referente ao Estado de 

São Paulo.  

  No caso da capital, as unidades da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo estão divididas17 em Regional Sul (Unidade: Santo Amaro, 

Ipiranga), Regional Norte-Oeste (Unidade: Santana, Lapa, Nossa Senhora do 

Ó, Butantã, Pinheiros), Regional Leste (Unidade: Tatuapé, Penha de França, 

São Miguel Paulista, Itaquera e Vila Prudente), Central (Unidade: Cível, 

Família, Plantão Cível e Plantão Família, Fazenda Pública, Jabaquara),18 

Criminal (Unidade: Vara de Execuções Criminais – VEC; Júri; Departamento 

de Inquéritos Policiais – Dipo e Juizado Especial Criminal – Jecrim), e Infância 

e Juventude. 

  Dessas unidades estão excluídas da presente pesquisa, por não 

abarcarem a matéria estudada: as unidades do setor criminal, bem como na 

unidade Central, o setor de família e plantão família; a unidade de infância e 

juventude localizada na região do Brás, uma vez que tal unidade trata de 

questões de atos infracionais. 

                                                             
17

 Disponível em: <http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=2873>. 
Acesso em: 1.º out. 2015. 
18

 O foro regional do Jabaquara, apesar de estar localizado na zona sul de São Paulo, não 
possui instalação própria da Defensoria Pública Estadual na região desse foro regional, apenas 
com sala no fórum do Jabaquara. Portanto, até o final da pesquisa – primeiro trimestre de 2016 
– parte das atribuições da DPE/SP relacionadas ao foro do Jabaquara encontra-se no prédio 
unidade central – na avenida Liberdade, n.º 32, São Paulo/SP.   



23 
 

 
 

  No âmbito da Secretaria Municipal de Educação (SME), bem como 

na Secretaria de Negócios Jurídicos (SNJ), foram questionados por meio da 

Lei de Acesso à Informação os dados das demandas judiciais referentes ao 

acesso à educação infantil por meio das seguintes perguntas: 1) No Município 

de São Paulo, quais os principais proponentes de ação judicial individual 

(mandado de segurança e ação de obrigação de fazer) com o objetivo de 

obter vaga em creche e pré-escola? Seria a Defensoria Pública do Estado ou 

advogados particulares? 2) Quais os números anuais de ações judiciais 

individuais propostas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o 

objetivo de vaga em creche e pré-escola nos anos de 2006 a 2015 no 

Município de São Paulo (números anuais de cada ano); 3) A partir de 2006 a 

2015 quantas ações civis públicas (ACPs) foram propostas pelos defensores 

públicos com a finalidade de garantir o direito à educação infantil no Estado 

de São Paulo; 4) Atualmente, quais as ações judiciais coletivas com o 

propósito de assegurar o direito ao acesso à educação infantil em curso 

contra o Município de São Paulo (números dos processos)? 5) Quantas ações 

judiciais individuais foram propostas com o objetivo de obtenção de vaga em 

creche e pré-escola durante os anos de 2006 a 2015? Desse número, 

quantas resultaram em decisão favorável para o(a) autor(a) da ação 

transitada em julgado em cada ano? E quantos terminaram em decisão 

desfavorável para o(a) autor(a) da ação transitada em julgado em cada ano? 

  Quanto à primeira questão, ambas as Secretarias responderam que 

a maior proponente de ações judiciais individuais com o objetivo de obter 

vaga em creche e pré-escola é a Defensoria Pública. 

  As duas perguntas subsequentes, de acordo com as Secretarias, 

exigem trabalho adicionais de análise ou consolidação de dados e 

informações, e foram respondidas com base no artigo 16 do Decreto n.º 

53.626/2012. 

  Ambas as Secretarias informaram que existem duas ações civis 

públicas promovidas contra o Município de São Paulo com o objetivo de 

garantir o direito ao acesso à educação infantil (Ação Civil Pública n.º  
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0150735-64.2008.8.26.0002 e Ação Civil Pública n.º 0018645-

21.2010.8.26.0003).  

  Tais ações civis públicas foram propostas pela ONG Ação Educativa 

em nome de organizações que compõem o “Movimento Creche para 

Todos”,19  com o objetivo de atender as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses 

em instituições de educação infantil, bem como a apresentação de plano para 

a ampliação da oferta de vagas com base nos parâmetros no Plano Nacional 

de Educação. 

  A ação civil pública promovida20 em 2008 foi ajuizada perante a Vara 

da Infância e Juventude do Fórum Regional de Santo Amaro. Dois anos 

depois, foi proposta a segunda ação civil pública, no Fórum Jabaquara. Em 

abril de 2013, ao examinar apelação e agravo regimental, a Câmara Especial 

convocou uma audiência de conciliação. Diante disso, o Grupo 

Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI) e os autores dessas ações civis 

públicas ofereceram a proposta de uma audiência pública, a qual foi realizada 

em agosto de 2013 com mais de 40 entidades. Em dezembro de 2013, a 

Câmara julgou parcialmente improcedente a ação e determinou a obrigação 

do Município em criar 150 mil vagas em educação infantil. Dentro desse 

número, 105 mil apenas para creches até o ano de 2016, e instituiu um 

Comitê de Monitoramento na Coordenadoria da Infância e Juventude do 

Tribunal de Justiça de São Paulo para acompanhar o plano de ampliação de 

oferta de vagas e as respectivas construções de unidades. 

  Quanto à última solicitação enviada para a Secretaria Municipal de 

Educação e para a Secretaria de Negócios Jurídicos, apesar de a resposta 

conter uma tabela com a consolidação anual das demandas entre 2007 e 

2015, as informações sobre as decisões judiciais não constam armazenadas 

com os detalhes solicitados.  

                                                             
19 São membros do “Movimento Creche para Todos”: a Ação Educativa – Assessoria, Pesquisa 

e Informação; Instituto de Cidadania padre Josimo Tavares; Centro de Direitos Humanos e 
Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP); Casa dos Meninos e Associação Internacional à 
Humanidade Jd. Emílio Carlos e Irene; Associação Comunidade Ativa de Vila Clara. 
20

 Esse ponto será tratado no Capítulo 4. 
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  A partir da compreensão da organização interna da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, localizamos pontos de intersecção entre o 

Ministério Público do Estado de São Paulo e a Defensoria estadual para a 

defesa dos direitos educacionais de crianças de 0 até 5 anos e 11 meses. 

  Ao identificar pontos de intersecção entre a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e o Ministério Público estadual, encontramos o Grupo 

Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI),21 o qual é constituído por 

representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, Ação Educativa, 

Rede Nossa São Paulo e escritório de advocacia Rubens Naves. 

  Para a produção das entrevistas, a partir de técnica semiestruturada, 

elaboraram-se questionários específicos para cada instituição envolvida no 

Grupo Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI), o que admite livres 

colocações dos entrevistados.  

  As entrevistas ocorreram entre abril de 2015 e o primeiro trimestre 

de 2016, e foram divididas em quatro eixos: perfil social do entrevistado; 

atuação e estrutura do local em que o entrevistado desempenha as suas 

atribuições na instituição; as ações judiciais em sede de tutela individual e 

coletiva; e diálogos interinstitucionais e intrainstitucionais.  

  Quanto aos entrevistados integrantes da Defensoria Pública 

paulista, eles foram selecionados para abarcar não apenas os Defensores 

Públicos que atendem na triagem da instituição em virtude da rotatividade na 

qual é desempenhada essa atividade, mas também aqueles com experiência 

na área da infância e juventude. 

  Os entrevistados do Ministério Público paulista foram selecionados 

em razão da atuação conectada ao direito à educação infantil, enquanto os 

demais entrevistados colaboraram diretamente com a experiência construída 

pelo GTIEI. 

                                                             
21

 O Grupo Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI) foi criado em 2012, durante o trâmite 
de ação civil pública proposta pela ONG Ação Educativa em 2008 em nome do “Movimento 
Creche para Todos”, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da primeira etapa do ensino 
básico para crianças de zero a cinco anos em creches e pré-escolas. 
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  Nessa etapa da pesquisa foram realizadas entrevistas individuais e 

presenciais com cinco Defensores Públicos/as do Estado de São Paulo, 

sendo três homens e duas mulheres.  

  No tocante à ONG Ação Educativa, foi entrevistado o advogado que 

atuou no momento da propositura da ação civil pública que será objeto de 

investigação no quarto capítulo deste trabalho. 

  No Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE/SP), 

participaram das entrevistas três Promotores de Justiça. Por último, também 

colaborou com a entrevista uma professora especialista em processo civil que 

participou de audiência pública realizada no Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJSP) a respeito do tema de direito à educação infantil.  

  Tais entrevistas auxiliaram na compreensão dos caminhos exercidos 

pelas instituições responsáveis em defender direitos sociais e direitos de 

interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Durante as 

entrevistas foram identificados pontos problemáticos semelhantes pelos 

membros do Ministério Público e da Defensoria estadual. 

 

Estrutura da dissertação  

  Em sua estruturação, a presente pesquisa está dividida em quatro 

capítulos. 

  O primeiro capítulo aborda breve resgate histórico da criação e 

implementação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP) e o 

movimento de acesso à justiça.  

  O segundo capítulo trata do contexto das políticas públicas 

educacionais no ensino infantil no Município de São Paulo por meio de curso 

histórico e dados estatísticos a respeito do déficit de vagas. 
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  O terceiro capítulo apresenta a estrutura e a organização da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, bem como a abordagem dos 

dados colhidos da atuação da DPE/SP relacionados à tutela individual e 

coletiva com base nas Deliberações do CSDP, com o objetivo de mapear a 

performance da DPE/SP na capital do Estado quanto ao direito à educação 

infantil. 

  O quarto capítulo busca descrever o campo de intersecção entre a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado 

de São Paulo, tendo como premissa a legitimidade ativa concorrente e 

disjuntiva de ambas as instituições, conforme o marco da Lei de Ação Civil 

Pública. Para compreender a condução por parte da Defensoria Pública 

estadual na garantia de direito à educação infantil por meio da atuação 

judicial em tutela individual e coletiva, apresentamos os espaços 

compartilhados com o Ministério Público estadual, ilustrados também por 

meio da atuação do Grupo Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI). 

  Por fim, discorre a respeito das conclusões da pesquisa, do 

reconhecimento de possibilidades e limites do papel da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo e apresenta síntese de indicações para futuras 

pesquisas.   
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CAPÍTULO 1 

ACESSO À JUSTIÇA E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

1.1 A assistência jurídica no Estado de São Paulo  

 

                O acesso à justiça é direito humano fundamental segundo a 

Constituição Federal de 1988. Esse conceito abrange não apenas o direito de 

ingresso às instâncias do Poder Judiciário, mas também uma multiplicidade de 

direitos, os quais perpassam pelo reconhecimento e aplicabilidade de direitos 

regidos pela CF/1988. 

O referencial teórico para esse conceito é dirigido ao “Projeto de 

Florença”, ordenado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth com o objetivo de 

compreender as pesquisas relacionadas ao acesso ao sistema de justiça. A 

partir de 1978, com a publicação da obra Acess to Justice: The Worlwide 

Movement to Make Rights Effective, ao instituir esse conceito como movimento 

de reforma, também concentrou os obstáculos ao acesso à justiça como: 

econômicos, sociais e culturais.  

A superação desses obstáculos está dividida em “três ondas” (waves 

of reform) cappelletianas: a primeira onda é configurada pela assistência 

judiciária de modo a proporcionar os serviços jurídicos aos necessitados; a 

segunda onda abarca os interesses difusos em uma perspectiva de ampliação 

da concepção coletiva no processo civil, e não apenas individualista centrada 

no autor e réu; a terceira onda aponta a relevância dos instrumentos para 

prevenir litígios por meio de soluções alternativas de conflitos (como mediação, 

conciliação, arbitragem). 

O acesso à justiça engloba o objetivo de resultados imparciais por 

meio de acessibilidade a todos os cidadãos, sem qualquer restrição em razão 

de gênero, orientação sexual, religião, etnia e classe social. 
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No entanto, Mauro Cappelletti e Bryant Garth observaram quanto 

aos obstáculos que o aspecto econômico envolve os custos decorrentes de 

preparos, custas judiciais, peritos, honorários advocatícios e descolamento das 

partes agravados pela morosidade dos processos (CAPPELLETTI; GARTH, 

1988).  

Ao fazer referências aos estudos apresentados por Cappelletti e 

Garth a respeito do acesso à justiça, Santos (2006, p. 168) afirma que:  

[E]stes estudos revelam que a justiça civil é cara para os 
cidadãos em geral, mas revelam sobretudo que a justiça civil é 
proporcionalmente mais cara para os cidadãos 
economicamente mais débeis. É que são eles 
fundamentalmente os protagonistas e os interessados nas 
acções de menor valor e é nessas acções que a justiça é 
proporcionalmente mais cara, o que configura um fenômeno da 
dupla vitimização das classes populares face à administração 
da justiça (SANTOS, 2006, p. 168). 

[...] 

De facto, verificou-se que essa vitimização é tripla na medida 
em que um dos outros obstáculos investigados, a lentidão dos 
processos, pode ser facilmente convertido num custo 
econômico adicional e este é proporcionalmente mais gravoso 
para os cidadãos de menos recursos (SANTOS, 2006, p. 168). 

 

Quanto aos obstáculos culturais e sociais, abarcam desde 

“reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível” (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988) até os meios oferecidos para reclamá-los nas instituições 

competentes.  

O tema do acesso à justiça no Brasil, a partir da redemocratização, 

transparece, entre diversos aspectos, na criação dos Juizados de Pequenas 

Causas (Lei n.º 7.244/1984) – posteriormente com os Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais (Lei n.º 9.099/1995) –, na ampliação das atribuições do 

Ministério Público e com o advento da garantia da assistência jurídica integral 

aos necessitados como missão institucional da Defensoria Pública na 

Constituição Federal de 1988. 

A partir do contexto brasileiro, são identificados três momentos no 

modelo de assistência jurídica: o marco final do primeiro momento ocorre com 
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a regulamentação da assistência judiciária por meio da promulgação da Lei n.º 

1.060/1950; a partir desse marco legal, o segundo momento alcança a 

promulgação da Constituição-Cidadã em 1988, e o último reúne as 

modificações apresentadas na Constituição Federal de 1988 (CUNHA, 2001, p. 

156). 

Vale notar que a obrigatoriedade por parte do poder público em 

prestar a assistência judiciária não constava na referida lei de 1950, ao passo 

que o caráter caritativo era presente na prestação do serviço público pelos 

Departamentos de Assistência Social dos estados (CUNHA, 2001, p. 157). 

O sistema de justiça brasileiro, entendido como “o conjunto de 

instituições estatais encarregadas de garantir os preceitos constitucionais, de 

aplicar a lei e de distribuir justiça” (SADEK, 2002), envolve diversos agentes e 

instituições distribuídos em vários pontos do território brasileiro.  

Quanto à divisão judiciária, as comarcas atrelam os juízes a 

exercerem sua jurisdição a determinado território. Dessa forma, esse fator 

remete ao estudo “Cartografia da Justiça no Brasil – uma análise a partir de 

atores e territórios”, o qual introduz: 

É importante que a opção pela politização da condição de 
sujeito (individual ou coletivo) de direitos que conecta a 
segunda e a terceira onda cappellettianas coloca a questão do 
território. O território não constitui uma entidade neutra ou 
apolítica no processo de geração do acesso à justiça. Pelo 
contrário, ele opera seletivamente em relação a determinados 
atores e temas. A opção pela continuidade ou pela ruptura com 
os atuais modelos organizacionais e territoriais da justiça 
depende, portanto, e desde logo, da resposta política que se 
der à questão da manutenção da atual matriz judicial em que a 
comarca constitui a unidade de referência. De um lado, a 
ampliação do acesso à justiça implica a busca de outros 
patamares territoriais, mediante a reorganização mais eficaz 
dos meios auxiliares da justiça, da introdução de novos 
mecanismos de administração e gestão dos recursos humanos 
e materiais e da especialização dos órgãos judiciais de modo a 
possibilitar um tratamento diferenciado dos litígios, em especial 
daqueles de origem coletiva. Depende também do território a 
definição de uma política pública de justiça que assente em um 
sistema integrado de resolução de litígios, integrando os 
mecanismos extrajudiciais e judiciais e também os 
mecanismos comunitários (AVRITZER; MARONA; GOMES, 
2014, p. 24-25) 
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A Emenda Constitucional n.º 80/2014 determina que em oito anos, a 

partir da sua promulgação, a União, os Estados e o Distrito Federal assegurem 

a existência e o funcionamento de Defensorias Públicas em todas as unidades 

jurisdicionais do País com a quantidade de Defensores Públicos proporcional 

ao seu público-alvo e à respectiva população.  

 De acordo com o IV Diagnóstico da Defensoria Pública do Brasil, 

“[o]s cenários mais desafiadores em termos da proporção de comarcas ainda 

sem atendimento estão localizados nos Estados de Goiás [...], Bahia [...], Rio 

Grande do Norte [...], Paraná [...] e São Paulo (84,2%)” (FILGUEIRA; 

GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 59-60). 

Os critérios para a distribuição dos Defensores Públicos do Estado 

de São Paulo são o tamanho da população, o percentual da população de 

baixa renda, o número de varas judiciais, o índice de desenvolvimento humano 

local, entre outros22 (FILGUEIRA;GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 63-64). 

A tendência convencional das instituições do sistema de justiça – de 

acordo com a posição de dois Defensores Públicos entrevistados – 

corresponde às comarcas e, portanto, à divisão territorial do Poder Judiciário. 

No entanto, esses entrevistados afirmam que a Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo procura pouco a pouco alcançar a parcela dos destinatários dos 

seus serviços rompendo a lógica em que a instituição se estabeleça nas 

regiões centrais ou em locais com maior oferta de serviços. 

Nesse sentido, as observações descritas na pesquisa da Professora 

Maria Tereza Aina Sadek contextualizam os obstáculos enfrentados no Brasil: 

“[p]ara a maior parte da população a figura do juiz resume todo o sistema de 

justiça” (2010, p. 11). No entanto, “[i]gnora-se, quase inteiramente, que o juiz é 

um agente passivo, que só opera quando provocado [...]” (2010, p.12). 

                                                             
22

 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo utiliza o Índice Gini (cálculo para medir a 
desigualdade social a partir da elaboração do estatístico italiano Conrrado Gini), “a quantidade 
de domicílios até três salários mínimos, Índice de Fragilidade Municipal, quantidade de 
processos, presença de unidades prisionais, presença de unidades da Fundação Casa” 
FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 63-64). Tais parâmetros também constam nos 
documentos elaborados durante as reuniões abertas em tutela coletiva e outros temas em 
2013.  
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A prática dessa provocação do Poder Judiciário pela Defensoria 

Pública, a partir da Constituição de 1988, em favor dos interesses dos 

necessitados, merece destaque, uma vez que sua atuação é a favor da 

inclusão (SADEK, 2014, p. 26): 

 

Num país com déficit democrático como o nosso, a previsão de 
uma instituição governamental preparada para voltar sua 
artilharia contra o próprio Estado, historicamente o grande 
violador dos direitos fundamentais, certamente cria uma série 
de embaraços às mentalidades mais conservadoras. Problema 
maior quando se pensa em uma instituição tecnicamente 
preparada, especializada e afinada com os movimentos 
sociais, a exigir judicialmente cumprimento do direito à 
educação, moradia, à saúde, creche, assistência social. E, 
transcendendo de patamar, procedendo à orientação das 
pessoas mais vulneráveis no sentido da compreensão sobre a 
gama de direitos a que podem ter acesso (MUNIZ, 2011, p. 
258). 

 

Para alcançar os fins da presente pesquisa, é importante 

estabelecer uma ordem cronológica dos diplomas legais concernentes à 

assistência jurídica: a Lei n.º 1.060/1950, a primeira a regular a assistência 

judiciária no Brasil; em 1994, a Lei Complementar n.º 80 (LC n.º 80/1994) é o 

marco legal inaugural da organização da Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal, dos Territórios e norteadora das normas gerais para os 

Estados; em 2004, a Emenda Constitucional n.º 45/2004 (EC n.º 45/2004), 

popularmente conhecida como a “emenda da reforma do Judiciário”, a qual 

atribuiu às Defensorias Públicas estaduais a autonomia funcional, 

administrativa e de iniciativa de proposta orçamentária. 

Poucos anos depois, em 2007, ocorreu a alteração do artigo 5.º da 

Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985) com o advento da Lei n.º 

11.448/2007 ao dispor de modo explícito a legitimidade ativa da Defensoria 

Pública para a propositura de ação civil pública. 

A LC n.º 80/1994, em 2009, foi objeto de alterações pela Lei 

Complementar n.º 132/2009 (LC n.º 132/2009), entre elas, a previsão de 
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Ouvidora externa, expansão do rol de atribuições institucionais e o reforço da 

incumbência de articulação social na atuação extrajudicial  perante o Judiciário. 

Como visto, a EC n.º 45/2004 atribuiu autonomia às Defensorias 

Públicas estaduais e em 2012, com as Emendas Constitucionais n.º 69/2012 e 

n.º 74/2013, foram reconhecidas a autonomia administrativa e a iniciativa de 

proposta orçamentária das Defensorias Públicas da União23 e do Distrito 

Federal. A primeira apenas declarou a aplicabilidade de princípios e regras das 

Defensorias Estaduais às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal 

(artigo 2.º, EC n.º 69/2012). A EC n.º 74/2013 instituiu de forma expressa a 

autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas da União e do 

Distrito Federal com a alteração do artigo 134 da Constituição Federal.  

No Brasil, o modelo de assistência jurídica configura-se pelo sistema 

público, uma vez que, diante de 1988, temos a constitucionalização por meio 

da Defensoria Pública.   

Ao lado do sistema público, em que o Estado tem o dever de prestar 

assistência judiciária a todas as pessoas que, conhecendo seus direitos, 

desejem utilizar advogados para defendê-las, temos o sistema judicare, o qual 

advogados privados recebem remuneração do Estado para atender todas as 

pessoas que se enquadrem nos termos da lei (CAPPELLETTI, 1988, p. 35). 

 

1.2 Criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

 

No Estado de São Paulo, em 2006, foi criada a Defensoria Pública 

do Estado. Apesar da previsão no artigo 134 da Constituição Federal de 1988, 

a Defensoria Pública em âmbito estadual possui dez anos de existência, motivo 

pelo qual é preciso compreender os movimentos para esse tardio surgimento. 

                                                             
23

 Em abril de 2015, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.296 (ADI 5.296) foi ajuizada 

pela Presidente da República contra a Emenda Constitucional n.º 74/2013 (EC n.º 74/2013) em 

defesa do argumento da ocorrência de vício de iniciativa, uma vez que a EC n.º 74/2013, de 

iniciativa parlamentar, teria violado o artigo 61, § 1.º, inciso II, alínea “c”, da Constituição 

Federal. Até o término da pesquisa (no primeiro trimestre de 2016) o julgamento da ADI foi 

suspenso – em outubro de 2015 – após pedido de vista do Ministro Dias Toffoli. 
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Anteriormente à criação da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo (DPE/SP), o acesso à justiça das pessoas em condição de 

vulnerabilidade social estava relacionado ao Poder Executivo por meio da 

Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ). A PAJ acumulava as funções de 

defesa e orientação jurídica ao Governo do Estado e prestação de assistência 

judiciária aos necessitados. 

A partir da Constituição do Estado de São Paulo de 1967, a 

Procuradoria-Geral do Estado obteve a qualidade de instituição permanente 

reconhecida como essencial à Administração Pública, sendo disciplinada em 

1986 pela Lei Complementar n.º 478 (Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do 

Estado). Esse é um órgão vinculado diretamente ao Governador do Estado, 

responsável pela defesa do Estado, da Administração direta e autarquias, por 

assessorar e prestar consultoria ao Poder Executivo. 

Antes da criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a 

organização interna da Procuradoria-Geral do Estado estava dividida em três 

campos de atuação por meio dos órgãos de execução: o Contencioso Geral, 

cujo papel central se constitui em representar a Fazenda do Estado em Juízo; a 

Consultoria, direcionada à emissão de pareceres de assunto de interesse da 

Administração Pública; e a Assistência Judiciária, espaço para a assistência 

judiciária aos necessitados.  

Esse desenho institucional fazia com que as procuradorias, tanto do 

Estado quanto do Município, tivessem uma atuação paradoxal, visto que, ao 

defenderem os órgãos públicos estaduais e municipais, atuavam muitas vezes 

contra os clientes da própria Procuradoria do Estado, em seu exercício como 

Procuradoria de Assistência Judiciária. Somada a essa situação, a CF/1988 

impunha a existência de um órgão do Estado responsável único e 

exclusivamente à defesa dos necessitados.  

Em 2001, o Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, 

das Fundações e das Universidades Públicas do Estado de São Paulo 

(Sinproesp) organizou o anteprojeto de lei orgânica para a Defensoria Pública 

paulista.  
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As entidades da sociedade civil também participaram do 

aperfeiçoamento do anteprojeto de lei orgânica da criação da Defensoria 

Pública paulista. Entre as instituições participantes podemos citar: Conselho 

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (Condepe); Comissão 

Teotônio Vilela de Direitos Humanos (CTV); Centro Acadêmico XI de Agosto da 

Faculdade de Direito da USP; Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 

Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem-Brasil); Organizações das Mulheres 

Negras; e Centro de Direitos Humanos de Sapopemba (CDHS).  

Eneida Gonçalves de Macedo Haddad (2011, p. 65) esclarece que a 

atuação em direitos humanos de alguns Procuradores estimulou a relação com 

algumas entidades, o que contribui para a ampliação e o fortalecimento do 

Movimento pela Criação da Defensoria.  

No ano seguinte, diversas instituições e movimentos sociais 

organizados uniram esforços em prol da instalação da Defensoria Pública 

paulista. Com a participação de mais de 400 entidades, em 2002, foi instituído 

um momento de lançamento dessa campanha. 

Na lista de entidades subscritoras do “Manifesto pela Criação da 

Defensoria Pública” disponibilizada pelo sítio eletrônico do Movimento pela 

Defensoria Pública, apenas duas entidades entre as organizações 

compreendidas pelo Ministério Público brasileiro24 estão presentes: o 

Movimento do Ministério Público Democrático (MMPD)25 e a Procuradoria 

Regional dos Direitos do Cidadão – Ministério Público Federal. 

Apenas em 9 de janeiro de 2006 foi sancionada a Lei Complementar 

Estadual n.º 988 (LCE n.º 988/2006), a qual organiza internamente a 

Defensoria Pública paulista. Nesse momento inicial, 87 Procuradores do 

                                                             
24

 O Ministério Público brasileiro, de acordo com o artigo 128 da Constituição Federal, abrange: 

Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos Estados. Vale pontuar que o 

MPU compreende o: Ministério Público Federal; Ministério Público do Trabalho; Ministério 

Público Militar; e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 
25

 O Movimento do Ministério Público Democrático (MMPD) constitui uma associação civil sem 

fins lucrativos, fundada por membros do Ministério Público em agosto de 1991, antes de a 

Constituição Federal de 1988 completar três anos, com o objetivo de promover a 

independência e autonomia do Ministério Público e a promoção de direitos humanos. 
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Estado optaram pela carreira de Defensor Público de modo a proporcionar o 

início dos trabalhos da instituição. 

De acordo com o artigo 134, caput, da Constituição Federal de 1988, 

cabem à Defensoria Pública: “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” (BRASIL, 

1988). 

Esse dispositivo menciona o caráter permanente e essencial à 

função jurisdicional do Estado da instituição, asseguradas a autonomia 

funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária (artigo 

134, § 2.º, CF/1988). 

Em linhas gerais, a CF/1988 elenca os princípios institucionais da 

Defensoria Pública: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Diante 

do caráter estrutural, Amélia Soares da Rocha afirma que “são o alicerce, o 

chão onde se fincam as raízes da Defensoria e lhe conferem a identidade: são 

aqueles que viabilizam o papel institucional da Defensoria Pública” (2013, p. 

111).  

A unidade como princípio constitucional institui o alinhamento entre a 

finalidade, os objetivos e as funções institucionais. Nesse sentido, afirma 

Amélia Soares Rocha: 

É a unidade o meio que lhe confere a força institucional 
necessária a que se possa ter acesso às instâncias de poder e 
realmente garantir o acesso à Justiça das pessoas em 
condição de vulnerabilidade: é essa unidade que garante a 
comunicação e a interligação necessária ao intercâmbio de 
experiências e a soma das ações positivas do Oiapoque ao 
Chuí, num país de dimensões continentais como o Brasil. É a 
sua forma unitária, por exemplo, que garante a uma mesma 
pessoa acesso à Justiça em toda a federação [...] (ROCHA, 
2013, p. 112). 

 

O princípio da indivisibilidade é um desdobramento do princípio da 

unidade, uma vez que garante que a atuação do Defensor seja considerada da 

instituição, o que evita a exclusividade pessoal dos atos praticados. 
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Para traçar a linha divisória entre os princípios, a referida autora 

aponta: 

[O princípio da unidade] diz respeito à estrutura hierárquica, 
administrativa e institucional, porquanto o segundo [princípio da 
indivisibilidade], à atuação institucional; enquanto o princípio 
da unidade garante o mesmo núcleo gestor, o da 
indivisibilidade, que cada membro é a instituição; 
enquanto o primeiro tem uma maior aplicabilidade político-
administrativa, o segundo tem uma maior perspectiva 
técnica-funcional (ROCHA, 2013, p. 114 – grifos do original). 

 

A independência funcional possui dois aspectos e configura-se a 

partir do prisma externo e interno. Do ponto de vista externo, é uma barreira 

para a intervenção exterior de qualquer ente estatal, enquanto do ponto de 

vista interno abrange cada um dos membros de modo a evitar a interferência 

dos demais profissionais da carreira, incluindo os integrantes da Administração 

Superior, sem prejuízo dos direitos dos usuários26 (REIS, 2013). 

Do ponto de vista do Estado, esses princípios impõem obrigações e 

responsabilidades concernentes à prestação de um serviço de qualidade com 

abrangência em diferentes áreas do direito.  

Sob a visão dos Defensores Públicos, os princípios de unidade, 

indivisibilidade e independência funcional indicam a necessidade de um 

comprometimento com as necessidades encaminhadas pelos usuários e da 

obrigação de representar os valores morais e de justiça instituídos pela 

Constituição Federal e pelo ordenamento jurídico como um todo.  

                                                             
26 Nesse sentido, vale pontuar que o termo “assistido” encontra-se cada vez mais em desuso 

por parte dos membros da instituição da Defensoria Pública em São Paulo, uma vez que essa 

expressão remete à assistência jurídica sob o prisma de assistencialismo (próxima à ideia de 

caridade).  A partir da CF/1988, apesar de utilizar a expressão “necessitado” para aquele que 

precisa usufruir dos serviços públicos de assistência jurídica integral e gratuita, demonstra 

oposição à conduta receptiva e passiva ao elencar o rol de direitos e garantias fundamentais. 

Em reforço a esse empoderamento do sujeito de direitos com base nos conceitos de cidadania 

e igualdade, a Lei Complementar Estadual n.º 988/2006 descreve os direitos dos usuários e 

alinha a educação em direitos como função institucional. Diante disso, optou-se pela expressão 

“usuário” – e suas variações em gênero, número e grau – nesta dissertação em razão de o 

público-alvo da Defensoria Pública ser destinatário de serviço público.     
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Para os usuários27 da Defensoria Pública, esses princípios criam 

expectativas em relação ao Estado possuir um órgão responsável pelo serviço 

de prestação jurídica disponível a todo cidadão vulnerável, independentemente 

do vínculo pessoal com determinado Defensor, - seja em razão do atendimento 

inicial, da propositura da ação ou em relação a lotação em certa área de 

atuação. Existe um órgão do Estado responsável por essa ação, além de este 

responder por suas ações executadas por um Defensor Público, perante os 

usuários. 

 

1.3 Desenho institucional da Defensoria Pública do Estado de São Paulo  

 

Quanto à estrutura interna, a Defensoria Pública dos Estados possui 

quatro divisões básicas: Administração Superior, Órgãos de Atuação, Órgãos 

de Execução e Órgão Auxiliar. 

A Administração Superior compreende a Defensoria Pública-Geral 

do Estado, a Subdefensoria Pública-Geral do Estado, o Conselho Superior e a 

Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado (artigo 98, I, LC n.º 

80/1994). Vale ressaltar que, no caso do Estado de São Paulo, a LCE n.º 

988/2006 institui a Ouvidoria-Geral como parte integrante da Administração 

Superior, com o dever de participar da gestão e fiscalizar a instituição (artigo 36 

da LCE n.º 988/2006). 

Durante o período de existência da DPE/SP, três28 Defensores 

Públicos ocuparam o cargo de Defensor Público-Geral: Cristina Guelfi 

Gonçalves,29 Daniela Sollberger Cembranelli30 e Rafael Valle Vernaschi (sendo 

                                                             
27

  A pesquisa de Juliana Ribeiro Brandão (2010) elaborada durante o programa de pós-
graduação em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade São Paulo, a partir 
da teoria das representações sociais, investiga em que medida a Defensoria Pública paulista é 
concebida como responsável pelo acesso à justiça pelos usuários.  
28

 Mariângela Sarrubbo Fragata foi Defensora Pública-Geral interina nos primeiros meses de 

2006 até a nomeação de Cristina Guelfi Gonçalves. 
29

 A escolhida e nomeada pelo Governador do Estado de São Paulo nesse período, Claudio 

Lembo – filiado na época ao Partido da Frente Liberal (PFL) –, não era a mais votada da lista 

tríplice feita a partir da indicação dos defensores públicos. Ela era a terceira da lista, com 8% 

dos votos, atrás de Vitore Maximiano e Pedro Giberti.  
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os dois últimos nomeados pelo Governador do Estado Geraldo Alckmin). 

Observa-se que o atual Defensor Público-Geral é o primeiro a estar nesse 

cargo oriundo de concurso público próprio da carreira da DPE/SP, uma vez que 

as anteriores são Defensoras Públicas provenientes de concurso público 

realizado pela PAJ. 

Apesar de a escolha do Defensor Público-Geral ser atribuição do 

Governador do Estado, após lista tríplice aprovada por eleição na DPE/SP, o 

referido cargo possui atribuições próprias e independência em relação ao 

Estado e não configura qualquer relação com secretarias estaduais. 

Foram candidatos para a disputa para o biênio 2014-2016: Rafael 

Valle Vernaschi, com 324 votos, e Davi Eduardo Depiné Filho, com 215 votos. 

Foram apurados ainda 7 votos em branco e 22 votos nulos. O voto é permitido 

aos Defensores Públicos em caráter pessoal, direto, secreto e obrigatório. No 

período da eleição 610 Defensores Públicos estavam habilitados para votar em 

dois nomes para o cargo de Defensor Público-Geral, pois o voto é plurinominal 

em cédula oficial. Nessa eleição, a escolha pelo Governador de São Paulo foi 

pelo candidato que obteve o maior número de votos.  

Os requisitos para o cargo de chefe da instituição são: ser membro 

estável da carreira e maior de 35 anos, nomeado pelo Governador do Estado 

escolhido em lista tríplice formada pelo voto direto, secreto, plurinominal e 

obrigatório de seus membros, de acordo com o artigo 99 da LC n.º 80/1994. O 

período de mandato é de dois anos, permitida uma recondução. 

Em São Paulo, a organização da Defensoria Pública-Geral conta 

com três subdefensorias: Primeira Subdefensoria-Geral, à qual compete 

coordenar o planejamento, além de substituir as faltas, licenças, férias e 

impedimentos do Defensor Público-Geral; a Segunda Subdefensoria é 

responsável pela coordenação das Regionais da capital e respectiva Região 

Metropolitana; a Terceira Subdefensoria desempenha a função de 

coordenação das Regionais do Interior e Litoral do Estado.   

                                                                                                                                                                                   
30

 Daniela Sollberger Cembranelli foi nomeada em 2010 e reconduzida ao cargo em 2012, nas 

duas nomeações pelo Governador Geraldo Alckmin, filiado ao Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) – eleito na eleição de 2010 e reeleito em 2014 no Estado de São Paulo. 
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À Corregedoria-Geral cabe orientar e fiscalizar a atividade funcional 

dos Defensores Públicos e dos servidores da Defensoria Pública. Nesse ponto 

vale a contribuição de Amélia Soares Rocha: 

O nome Corregedoria lembra correção, ato de corrigir, ajudar a 
encontrar o caminho. E é essa a minha impressão sobre o 
importante papel da Corregedoria para o crescimento 
sustentável e propositivo de uma instituição: é o órgão 
independente, autônomo, que deve contar com instrumentos 
para bem conhecer e apurar a realidade concreta dos atos dos 
que fazem a instituição com vistas ao seu melhoramento; o 
objetivo primeiro não é punir, é ajustar, é educar, é 
pedagógico. Todavia, desde que respeitados os princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, a punição, 
seja ela mais branda ou severa, é pedagógica tanto para quem 
a está recebendo quanto para os demais membros da 
instituição. A impessoalidade é um elemento de suma 
importância a que a Corregedoria atinja seus objetivos. 
(ROCHA, 2013, p. 190) 

 

O Conselho Superior da Defensoria Pública (CSDP) é o principal 

órgão deliberativo da Defensoria Pública do Estado, pois entre as 

competências implantadas nos vinte e nove incisos do artigo 31 da LCE n.º 

988/2006 constam: exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria 

Pública; fixar parâmetros mínimos de qualidade para a atuação dos Defensores 

Públicos; aprovar o plano anual de atuação da instituição; estabelecer regras 

para a eleição do Defensor Público-Geral; decidir, pelos votos de 2/3 de seus 

membros, pelo afastamento do Defensor Público-Geral e do Corregedor-Geral.   

Quanto à composição do Conselho Superior da Defensoria Pública 

dos Estados, a LC n.º 80/1994 determina quais os membros natos, a saber: o 

Defensor Público-Geral, o Subdefensor Público-Geral, o Corregedor-Geral e o 

Ouvidor-Geral (artigo 101). 

Em São Paulo, o CSDP é composto por 13 membros, sendo 5 

membros natos e 8 eleitos, entre os defensores estáveis. Além da 

obrigatoriedade dos membros natos mencionados, são acrescidas as 

presenças do Segundo Subdefensor Público-Geral do Estado e o Terceiro 

Subdefensor Público-Geral do Estado. 
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Em regra, as sessões do Conselho Superior são públicas (artigo 

102, § 3.º, LC n.º 80/1994), exceto nos casos legais de sigilo, e todas as suas 

decisões devem ser motivadas e publicadas. 

Conforme o regimento interno do Conselho Superior, as normas 

editadas a partir das sessões são chamadas de “Deliberações CSDP”. Nos 

próximos capítulos deste estudo serão investigadas as Deliberações CSDP 

relacionadas à triagem, tutela coletiva e infância e juventude.  

Diferentemente de outras instituições, a reunião do órgão máximo 

deliberativo possui participação social, a qual ocorre de duas formas: a primeira 

advém da presença do Ouvidor-Geral, que é membro nato; a segunda 

acontece por meio do chamado “Momento Aberto”, isto é, pelo espaço com 

duração de cinco minutos disponibilizado para três participantes para 

manifestação oral perante os membros do Conselho Superior.  

Os órgãos de atuação são compostos pelos Núcleos Especializados 

e os Defensores Públicos. Atualmente a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo possui31 719 Defensores Públicos designados em 65 unidades em 43 

municípios.  

O ingresso na carreira de Defensor Público ocorre por meio de 

aprovação em concurso público de candidatos bacharéis em Direito. Em 

decorrência de a instituição ter completado dez anos de existência, apenas seis 

concursos para a carreira de Defensor Público foram concluídos32 até o ano de 

2015.  

Quanto aos órgãos de atuação, a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo possui os seguintes Núcleos Especializados:33 Cidadania e Direitos 

Humanos; Infância e Juventude (Neij); Habitação e Urbanismo; Segunda 

Instância e Tribunais Superiores; Direitos da Mulher; Combate à Discriminação; 

                                                             
31

 Dados atualizados até 16 de outubro de 2015. 
32

 Vale pontuar que durante o 2.º semestre de 2015 e início de 2016 ocorre o processo seletivo 

para o cargo de Defensor Público para o preenchimento de 60 vagas por todo o Estado. Pela 

primeira vez no Estado de São Paulo esse concurso público institui a reserva de 20% de vagas 

para candidatos negros e indígenas, após aprovação do Conselho Superior da Defensoria 

Pública (CSDP) – Deliberação CSDP n.º 307, de 19 de novembro de 2014. 
33

 Todos os Núcleos Especializados são de natureza permanente na instituição e estão 

localizados na região central do Município de São Paulo. 
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Defesa do Consumidor; Situação Carcerária; Direitos do Idoso e da Pessoa 

com Deficiência.   

Os Núcleos Especializados são compostos por Defensores Públicos 

designados pelo Defensor Público-Geral, após seleção, para desempenhar 

suporte e auxílio aos demais membros da instituição. O Núcleo Especializado 

de Infância e Juventude é formado por 1734 Defensores Públicos, duas 

Defensoras Públicas também exercem o papel de coordenadoras. Todos esses 

integrantes possuem mais de cinco anos de efetivo exercício35 na Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, os quais desempenham suas funções por 

meio de procedimentos administrativos36 instaurados internamente para a 

organização de informações sustentar eventuais ações cabíveis. Os 

Defensores Públicos que atuam como coordenadores nos Núcleos são de 

dedicação exclusiva a eles, sendo afastados das suas atuações originais. 

Vale registrar que nos anos iniciais da Defensoria Pública o Núcleo 

Especializado da Infância e Juventude era composto apenas por um Defensor 

Público e contava com um número reduzido de colaboradores em comparação 

ao quadro atual. 

No âmbito interno da instituição cabe aos Núcleos Especializados 

estimular o intercâmbio entre os Defensores Públicos com o objetivo de 

aprimorar as atribuições institucionais, além de uniformizar os entendimentos 

ou teses jurídicas, compilar informações técnico-jurídicas e remetê-las aos 

Defensores Públicos, prestar assessoria aos Órgãos de Atuação e Execução. 

Compete, ainda, aos Núcleos Especializados atuar por meio de 

medidas judiciais e extrajudiciais em casos de tutela de interesses individuais, 

coletivos e difusos, bem como designar representante perante conselhos e 

demais órgãos colegiados, mediante designação do Defensor Público-Geral. 

                                                             
34

 Conforme resposta ao pedido realizado por meio da Lei de Acesso à Informação no primeiro 
trimestre de 2016. Anteriormente constavam no portal eletrônico do referido Núcleo 
Especializado catorze defensores colaboradores. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3200>. Acesso em: 3 out. 
2015. 
35

 De acordo com o artigo 1.º da Deliberação n.º 67, de 1.º de fevereiro de 2008, do Conselho 
Superior da Defensoria Pública, a qual institui o regimento interno do Núcleo da Infância e 
Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=3141>. 
36

 Conforme o artigo 30 da Deliberação n.º 67, de 1.º de fevereiro de 2008, do Conselho 
Superior da Defensoria Pública. 
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Além disso, cabe aos Núcleos Especializados a atuação perante o 

Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, como também coordenar os 

casos nas Cortes Internacionais.   

Os projetos coordenados pelo Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude envolvem diversos temas relativos ao sistema de garantias dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, por exemplo, gestão dos serviços de 

acolhimento institucional, rede de atendimento em saúde mental e violência 

contra internos da Fundação Casa. 

No que diz respeito à educação infantil, objeto deste trabalho, o 

Núcleo Especializado da Infância e Juventude atende os representantes de 

movimentos sociais, realiza reuniões com associações civis e acolhe qualquer 

interessado em apresentar violações de direitos fundamentais nessa temática 

conforme os relatos dos entrevistados. No entanto, em razão da amplitude dos 

temas relacionados às crianças e adolescentes e de haver apenas duas 

coordenadoras afastadas do cargo original para a dedicação exclusiva ao 

Núcleo Especializado da Infância e Juventude que defere demandas do Estado 

de São Paulo, e não apenas da capital – onde se encontra a sede –, os 

pedidos de acesso às vagas em creches e pré-escolas são tratados pelas 

unidades regionais da Defensoria Pública a partir do comparecimento do 

usuário no atendimento inicial, como exposto no Capítulo 3. 

No tocante ao canal de participação social, a Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo a cada dois anos realiza o Ciclo de Conferências com a 

finalidade de abarcar a participação dos destinatários do serviço público 

prestado pela instituição no seu Plano Anual de Atuação. Por meio dos Ciclos 

de Conferências é garantida aos interessados a participação no delineamento 

das diretrizes institucionais da Defensoria Pública paulista da seguinte forma: 

meses antes da Conferência Estadual,37 ocorrem as Pré-Conferências 

                                                             
37

 Quanto ao material de apoio (2009) para a II Conferência Estadual, ao fazer uma busca pela 
palavra “creche”, encontramos a seguinte proposta: “Atuar pela criação de escolas e creches, 
especialmente em Diadema” na regional do Grande ABCD, a qual foi considerada “proposta 
em implementação” em que a ação concreta tratava de “proposta Ação Civil Pública para a 
ampliação das creches existentes e realizado acordo com a Prefeitura Municipal”.  Na regional 
do Município de Bauru também foram aprovadas nessa área: 1) “Propor ações para 
cumprimento das leis propostas (Estatuto da Criança e do Adolescente)” em que a ação 
concreta instituía “Atuação, pelos Defensores Públicos da área cível, na Vara da Infância e 
Juventude postulando direitos como vagas em creches, medicamentos etc.” (avaliada como 
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conforme as regionais da instituição divididas em grupos de trabalhos 

temáticos – Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente; Combate à 

Discriminação, Racismo e Preconceito; Direitos do Consumidor; Direitos do 

Idoso e da Pessoa com Deficiência; Habitação, Urbanismo e Conflitos Agrários; 

                                                                                                                                                                                   
proposta em implementação); 2) “Atuar nos municípios para implantar políticas sociais (vagas 
em creche e escolas)”, a qual foi considerada proposta em implementação e que a ação 
concreta configurava “Impetração de Mandados de Segurança, a fim de garantir direitos 
previstos, como, por exemplo, para a aquisição de vagas em creches. Atuação restringe-se 
apenas as cidades de Bauru e Jaú. Depende de caso concreto”. Na regional de Marília foi 
considerada proposta em análise: “Atuar nos municípios para implantar políticas sociais (vagas 
em creche e escolas)”. Na regional de Sorocaba consta nesse mesmo documento (2009): 
“Atuar junto aos municípios para a criação de mais creches” em que a ação assinalada indica: 
“O poder público municipal é sempre oficiado para disponibilizar vagas em creches. Depende 
do Poder Executivo Municipal”, também considerada naquele relatório como proposta em 
implementação. Quanto ao direito à educação, verifica-se como ação concreta relacionada a 
proposta de “Priorizar a tutela dos direitos difusos” na regional de São José dos Campos.  
Enquanto a proposta “Atuar na implantação do sistema de educação fundamental em tempo 
integral” foi considerada em análise, uma vez que “As estratégias para implementação da 
educação fundamental em tempo integral carecem de maior discussão com a sociedade civil e 
órgãos governamentais. A regional vem lutando contra o fechamento de escolas e saltos ou 
retrocessos no sistema de ensino, luta esta materializada em duas Ações Civis Públicas 
ajuizadas no último período. Depende das organizações da sociedade (sindicatos, associação 
de pais e educadores), Secretaria de Educação”. Essas citações foram retiradas do Relatório 
do I Ciclo de Conferências da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Material de apoio 
do II Ciclo de Conferências da DPE/SP). Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Monitoramento%20I%20Ciclo.pdf>. 
Acesso em: 19 out. 2015. Durante o II Ciclo de Conferências foram apresentadas nas Pré-
Conferências as seguintes propostas na capital: “Ampliação do horário de atendimento das 
crianças junto ao EMEI (período integral), com o oferecimento de atividades no período”; 
“Ampliação da rede de atendimento do CEI na região Norte-Oeste (quantidade de unidades)”; 
“Destinação prioritária das vagas do CEI e EMEI para as crianças da comunidade mais 
próxima”. Essas citações estão disponíveis em 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Norte-Oeste.pdf>. Acesso 
em: 19 out. 2015. Além dessas, foi apresentada a seguinte proposta: “Atuação da Defensoria 
para garantir vagas em CEI e EMEI”. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Sul.pdf>. Acesso em: 19 
out. 2015. No caderno de propostas aprovadas nas Pré-Conferências do III Ciclo de 
Conferências da DPE/SP constam quatro a respeito de direito à educação infantil. Na capital do 
Estado de São Paulo foram aprovadas duas propostas (na regional Norte-Oeste e na regional 
Leste, respectivamente): “Palestras para educação em direitos para os pais/ educadores, sobre 
direitos e deveres sobre educação (ensino infantil, médio e fundamental)”; “Medidas para 
aumento do número de creches, inclusive em atendimento com tempo integral, e de escolas”. 
Na regional do Município Campinas trata de: “Ingresso de Ação Civil Pública para 
melhoramento da infraestrutura (escolas, creches, postos de saúde etc.) em áreas de 
construção popular e de comprovada vulnerabilidade social”. A proposta da regional de 
Presidente Prudente é: “Atuar pela construção de novas creches e ampliação do número de 
vagas nas já existentes”. No entanto, essas propostas encaminhadas para a Conferência 
Estadual não foram selecionadas no momento final. Portanto, no Relatório de Monitoramento 
da III Conferência Estadual, após a busca pelas palavras “creche”, “infantil”, “educação”, não 
foram encontradas propostas a respeito de acesso à educação infantil, apenas no tocante à 
proteção a educação inclusiva em todos os níveis de ensino, o qual não configura objeto da 
pesquisa.   Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5619>. Acesso em: 26 ago. 
2015. 
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Política Institucional e Educação em Direitos; Promoção e Defesa dos Direitos 

da Mulher; e Situação Carcerária e Infância e Juventude. 

Durante a Pré-Conferência, após a formulação das propostas pelos 

grupos de trabalhos nos respectivos eixos temáticos, os participantes podem 

se inscrever para a eleição da função de Delegado, a qual centraliza o direito 

de voz e voto na Conferência Estadual dos grupos temáticos de cada regional. 

Nesse evento são votadas38 as propostas por todos os participantes para 

posterior encaminhamento à Conferência Estadual.39 

Durante a IV Pré-Conferência, em 2013, participamos na unidade 

central e na votação não foram aprovadas propostas referentes ao acesso à 

educação infantil para o encaminhamento à Conferência Estadual. No entanto, 

as regionais dos Municípios40 de Campinas, Presidente Prudente, Jundiaí e 

São José dos Campos apresentaram propostas relacionadas ao enfrentamento 

do problema de déficit de vagas em estabelecimentos de ensino infantil. Tais 

propostas foram aglutinadas em uma única proposta, a qual foi aprovada 

durante a Plenária final da IV Conferência Estadual.41 

Na V Pré-Conferência do Estado42-43 de São Paulo, uma das 

Defensoras Públicas participantes afirmou que o tema a respeito do acesso de 

                                                             
38

 Para maiores detalhes, consultar: Rizzardi, 2015; Cardoso, 2014. 
39

 Maíra Martinelli Rizzardi (2015) apresenta críticas sobre a metodologia aplicada nos Ciclos 
de Conferências, em especial quanto ao período de realização da Conferência Estadual e a 
discrepância entre a publicação do Plano Anual de Atuação aliada à votação do orçamento 
anual da Defensoria Pública paulista e à alteração da composição da gestão da Administração 
Superior da instituição; a forma de divulgação do evento; a condução dos trabalhos; o critério 
quanto à definição das propostas consideradas implementadas, parcialmente implementadas e 
não implementadas; o caráter das propostas aprovadas (consultivo, vinculante do 
monitoramento das propostas e a transparência das informações). 
40

 Apesar de o recorte da presente pesquisa centralizar a atuação da Defensoria Pública 
quanto ao acesso à educação infantil na capital do Estado, indicamos os demais municípios 
como forma de demonstrar a relevância do tema apontado pela sociedade civil em diversas 
regiões do Estado de São Paulo para integrar o Plano Anual de Atuação da instituição e evitar 
qualquer viés individual da pesquisadora. 
41

 No entanto, em 15 de julho de 2015, durante a reunião de monitoramento das propostas 
aprovadas no IV Ciclo de Conferências, a Defensoria Pública estadual apenas mencionou que 
participa das reuniões do Comitê de Monitoramento do Tribunal de Justiça de São Paulo – 
instituído após acórdão proferido durante processo proposto pela ONG Ação Educativa, como 
será detalhado no Capítulo 4 da pesquisa – quanto à seguinte proposta aprovada: “Enfrentar o 
problema da falta de vagas em creche, principalmente de forma coletiva, sem prejuízo da 
atuação nas demandas individuais, inclusive com atendimento prioritário, e atuar para 
ampliação e qualificação das redes públicas, no tocante à capacitação de profissionais, número 
de vagas, jornada escolar em tempo integral e localização das unidades de ensino”.  
42

 Em razão da ausência de respostas de e-mails enviados pela pesquisadora para os(as) 
Defensores(as) Públicos(as), optou-se por apresentar ao grupo de trabalho de Infância e 
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vagas em creches e pré-escolas está “diluído na Defensoria”. Esse ponto é 

tratado preponderantemente a partir da presença do usuário no setor de 

triagem44 após teleagendamento, apesar de ser considerado pelos Defensores 

Públicos entrevistados a principal matéria quanto ao direito à educação infantil 

na instituição no Município de São Paulo.  

                                                                                                                                                                                   
Juventude da V Pré-Conferência na região central duas propostas para a elaboração de banco 
de dados e intercâmbio com outras instituições, bem como a parceria para a promoção de 
pesquisas acadêmicas na área da infância e juventude, as quais foram redigidas por Defensora 
Pública após a discussão dos demais participantes desse eixo temático: 1) “Sistematização e 
divulgação dos dados referentes às vagas em creche (demandas individuais e coletivas 
ajuizadas, vagas criadas pelo Executivo, cumprimento ou não das decisões judiciais), de forma 
a fortalecer a atuação estratégica, que deve ser feita incluindo o diálogo com o Ministério 
Público”; 2) “Buscar a promoção de pesquisas acadêmicas que envolvam infância e juventude, 
para auxiliar na compilação de dados (como mortes pela polícia, casos de tortura e vagas em 
creche), inclusive com a realização de convênios e parcerias com universidades”. Após a 
votação nessa mesma Pré-Conferência, as duas propostas foram aprovadas para a 
Conferência Estadual. No V Ciclo das Pré-Conferências foram aprovadas as seguintes 
propostas quanto ao direito à educação infantil para votação na Conferência Estadual em 2015: 
“Acompanhar o cumprimento dos planos municipais de educação” (regional Município de 
Guarulhos); “Articular esforços junto às entidades da sociedade civil para o enfrentamento da 
problemática das vagas em creche, visando ao cumprimento da meta 01 prevista no plano 
nacional de educação” (regional Município de Guarulhos); “Atuar coletivamente na 
implementação e melhoras da Rede de Saúde, Assistência Social e, prioritariamente, na 
Educação Infantil do Município, bem como atuar, junto à Secretaria de Segurança Pública, a 
fim de evitar abusos e violência policial contra crianças e adolescentes” (regional Município de 
Campinas); “Mapear nos municípios as regiões que não possuem creches e escolas suficientes 
para atender o direito à educação da população, a fim de subsidiar tutelas coletivas para 
garantia desse direito e eventualmente a propositura de ação civil pública de modo a efetivá-lo” 
(regional Ribeirão Preto); “Atuar na adequação da qualidade das creches conforme LDB e 
Planos Nacional/Estadual/Municipal” (regional Município de Sorocaba); “Trabalhar na 
ampliação de vagas na educação infantil” (regional zona sul do Município de São Paulo); “Atuar 
no sentido de garantir a efetivação do direito à educação infantil de forma direta” (regional 
Município de Bauru); “Continuar atuando para garantia do direito de vagas em creche” (regional 
Município de Jundiaí). Durante as discussões na V Conferência Estadual, na Câmara dos 
Vereadores do Município de São Paulo, as duas propostas seguintes, ainda que não 
mencionem explicitamente a respeito de creches ou educação infantil, tiveram representantes 
dessas regionais do Estado de São Paulo que pontuaram que a problemática das vagas em 
creche está na raiz do encaminhamento dessas propostas para a Plenária final: “Criar 
observatório de dados na Defensoria Pública com intuito de analisar demandas, ofertas de 
serviços e identificar ações de aperfeiçoamento em parceria com conselhos de direitos e 
serviços de atendimento” (regional do Município de Osasco); ”Atuar para que a construção de 
conjuntos habitacionais seja acompanhada de equipamentos públicos que assegurem os 
direitos da criança e do adolescente” (regional do Município de Presidente Prudente). Durante 
a Plenária final em caráter estadual, dentre essas propostas relacionadas ao direito à educação 
infantil foi selecionada pelos Delegados a seguinte proposta: “Acompanhar o cumprimento dos 
planos municipais de educação”. Esclarecemos que optamos por participar da Pré-Conferência 
para a votação de propostas pelos motivos mencionados supra, no entanto não realizamos 
candidatura para a função de Delegada para apenas acompanhar os trabalhos na Conferência 
Estadual.  
43

 Quanto ao papel dos Ciclos de Conferências no que diz respeito à participação e ao controle 
social da Defensoria Pública, recomendamos a leitura da dissertação de Maíra Martinelli 
Rizzardi (2015).  
44

 A estrutura do atendimento inicial será tratada no Capítulo 3. 
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Após a verificação nos relatórios de monitoramento das propostas 

aprovadas nas Conferências Estaduais e nas propostas das Pré-Conferências, 

constata-se que a sociedade civil em diversas regiões do Estado de São Paulo, 

em todos os Ciclos de Conferências promovidos pela Defensoria Pública, 

apresentar a proteção ao direito à educação infantil em estabelecimento de 

ensino como prioridade para a composição do Plano de Atuação da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo. 

 

1.4 Pontos controvertidos enfrentados pela Defensoria Pública  

Além do insuficiente número de Defensores Públicos e de servidores 

no quadro de apoio, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo deparou-se 

com alguns desafios após a sua criação, a saber: a instalação da instituição 

apenas com o quadro de 87 Procuradores do Estado que optaram por 

migrarem para a nova carreira; o convênio com a Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB); a capacidade postulatória sem a inscrição regular nos quadros da 

OAB; a ausência de equiparação salarial dos Defensores Públicos com relação 

aos membros da magistratura e do Ministério Público; e a divergência45 do 

Ministério Público quanto à legitimidade ativa da Defensoria Pública para a 

ação civil pública após alteração da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985 

(promovida pela Lei n.º 11.448, de 15 de janeiro de 2007).  

A insuficiência de Defensores Públicos é apontada por especialistas 

a partir do momento da instalação da instituição no Estado de São Paulo 

(HADDAD, 2011; CARDOSO, 2010), no tocante às demais instituições do 

sistema de justiça (MOURA, 2013; BRASIL, 2009), além da estimativa de 

déficit de Defensores Públicos relativamente ao seu público-alvo (para cada 

dez mil pessoas com até três salários mínimos) (MOURA, 2013).  

De acordo com o III Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil, no 

Estado de São Paulo havia 397 Defensores Públicos, 608 servidores, 1.394 

estagiários (BRASIL, 2009, p. 117). Atualmente, o Estado de São Paulo conta 

com 719 Defensores Públicos “para uma população alvo superior a 17 milhões 

de pessoas, a maior de todo o País” (FILGUEIRA et al., 2015, p. 46).  

                                                             
45

 Este último ponto será detalhado nos Capítulos 3 e 4. 
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Em razão do número insuficiente de Defensores Públicos no Estado 

de São Paulo, a assistência jurídica gratuita suplementar à desempenhada pela 

Defensoria Pública do Estado é realizada por meio de convênio46 com a Ordem 

dos Advogados do Brasil.  

Dois aspectos geraram discussões quanto à autonomia 

administrativa, funcional e financeira da Defensoria Pública no tocante ao 

convênio:47 a exclusividade e a responsabilidade pela sua gestão. Em 29 

fevereiro de 2012, por meio da decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) n.º 4163, proposta pelo Procurador-Geral da República, questionando a 

autonomia da Defensoria Pública paulista, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

que a obrigatoriedade do convênio confronta a Constituição Federal e que este, 

portanto, possui um caráter temporário. 

Quanto à transferência da gestão do convênio de assistência 

judiciária e de seus recursos, atualmente sob responsabilidade da Defensoria 

Pública, há o Projeto de Lei Complementar n.º 65/2011 que altera o artigo 164, 

inciso XVIII, e os artigos 234, 235 e 236 da Lei Complementar n.º 988/2006 – a 

qual regulamenta a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O referido 

projeto – de autoria do Deputado Campos Machado – prevê convênio por meio 

da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania e a OAB paulista, 

sem a participação da Defensoria Pública.  

Vale esclarecer que a Lei n.º 4.476, de 20 de janeiro de 1984, 

regulada pelo Decreto n.º 23.703, de 27 de maio 1985, criou o Fundo de 

Assistência Judiciária (FAJ) com o objetivo de custear as despesas 

concernentes à prestação de assistência judiciária gratuita.  

Quanto à gestão do FAJ e seus recursos, a discussão em torno do 

PLC n.º 65/2011 em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado recebeu 

reforço após o mês de dezembro de 2015 quando a Defensoria Pública paulista 
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 No interior de São Paulo, os locais em que não há a atuação da Defensoria Pública o 
convênio constitui recurso de acesso à prestação jurídica e gratuita. 
47

 Vale notar que a discussão também foi objeto de ADI proposta pela OAB paulista contra ato 
normativo da Defensoria Pública paulista perante o Tribunal de Justiça de São Paulo (sob o n.º 
9053984-62.2008.8.26.0000), a qual foi julgada improcedente e reconheceu a possibilidade do 
cadastramento de advogados para o convênio sem a participação da OAB paulista. A partir 
dessa decisão, a Defensoria Pública define a tabela de honorários advocatícios para os 
advogados integrantes do convênio, a qual determina valores inferiores da tabela de honorários 
da OAB. 
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atrasou o pagamento de 40 milhões de reais em honorários aos advogados 

conveniados. Em 29 de dezembro de 2015, a OAB paulista apresentou pedido 

de bloqueio de verbas orçamentárias da Defensoria Pública paulista com o 

objetivo de garantir o pagamento dos advogados que atuam por meio do 

convênio de assistência jurídica, além de ofício perante o Governador de 

Estado com o escopo de destituir o Defensor Público-Geral de São Paulo.48  

Em outro ângulo da discussão quanto ao convênio da OAB com a 

Defensoria Pública, vale recordar que a Defensoria Pública possui a obrigação 

constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita para os 

necessitados, diferentemente dos advogados que recebem honorários 

advocatícios de seus clientes, enquanto os Defensores Públicos são 

remunerados por vencimentos, “[c]onsequentemente, advogados têm interesse 

no litígio, não lhes interessando soluções alternativas de controvérsia” 

(CUNHA; FEFERBAUM, 2014, p. 19).   

Nesse sentido, a Defensoria Pública do Estado é “capaz de mobilizar 

e fazer valer as demandas da população carente [...] assumindo o papel de 

interlocutor entre essa população e o Estado” (CUNHA, 2001, p. 199). Por 

outro lado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo “presta um serviço de 

atendimento multidisciplinar, o encaminhamento dos casos torna-se mais apto 

a soluções não contenciosas” (CUNHA; FEFERBAUM, 2014, p. 20). 

A partir disso, existe um debate49 na Defensoria Pública para a 

concentração de casos relacionados aos direitos da infância e juventude, 

incluindo aqueles concernentes ao direito à educação infantil, ser absorvida na 

instituição e não direcionada ao convênio. 

Por fim, após o ponto relativo ao convênio vale um alerta da 

Professora Luciana Gross Cunha:  

                                                             
48

 Até o encerramento da pesquisa (no primeiro trimestre de 2016) esses pedidos propostos  
pela OAB não haviam apresentados outras etapas. 
49

 Documentos elaborados para as reuniões ocorridas no ano de 2013. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Atua%C3%A7%C3%A3o%
20Minima%20Direta%20Defensoria%20P%C3%BAblica%20-
%20reformulado%20ap%C3%B3s%20sugest%C3%B5es%20das%20unidades.pdf>. 
Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Expans%C3%A3o%20da%20DP%20tutel
a%20coletiva.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2015. 
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[...] é necessária uma alteração na concepção da defensoria 
pública como instituição e como carreira, por parte de seus 
integrantes. Se, na atual estrutura da defensoria pública, os 
defensores pretendem se igualar ao ministério público e às 
demais carreiras jurídicas públicas, no modelo aqui sugerido, 
os defensores devem assumir um papel de produtores de 
políticas públicas na área da justiça, em parceria com os 
poderes executivo e legislativo, no sentido de promover de 
forma estratégica casos que possam gerar maior repercussão 
na forma pela qual se dá o exercício da cidadania. Isso será 
possível por meio da capacitação e da repetição de práticas 
exitosas por meio de envolvimento da sociedade civil, na 
construção de tais práticas e de maior visibilidade às suas 
ações (2014, p. 21). 

 

Outro ponto que também gera polêmica na atuação da Defensoria 

Pública é a divergência que ela apresenta com a OAB Seccional de São Paulo, 

sobre a capacidade postulatória dos Defensores Públicos sem a inscrição nos 

quadros na Ordem dos Advogados do Brasil.50 Após o ingresso na carreira de 

Defensor Público, a Defensoria Pública entende pela não obrigatoriedade do 

cadastro nos quadros da OAB da mesma forma como já acontece com os 

membros do Ministério Público. Isso com base no artigo 4.º, § 6.º, da LC n.º 

80/1994 – alterada pela LC n.º 132/2009 –, sob o argumento de que a 

capacidade postulatória51 decorre da nomeação e posse no cargo. No entanto, 

a OAB/SP entende que o artigo 3.º, § 1.º, do Estatuto da Advocacia prevalece 

sobre o referido dispositivo da LC n.º 80/1994.  

O quarto ponto a respeito dos desafios enfrentados pela Defensoria 

Pública refere-se à questão remuneratória.52 Em 2009, o III Diagnóstico da 
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 Em 4 de fevereiro de 2016, a decisão da 3.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª 
Região – TRF 3.ª Região, ao julgar o recurso interposto pela Associação Paulista de 
Defensores Públicos (Apadep) contra a seccional paulista da OAB, conferiu parcial provimento 
no voto vista da juíza federal convocada Eliana Marcelo, ao caracterizar como obrigatória a 
inscrição dos defensores públicos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, exceto nos 
casos em que houver conflito entre os dispositivos que regulamentam a Defensoria Pública. 
Além dessa ação judicial, há a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n.º 4636) proposta, 
em 2011, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, contra a referida norma 
que autorizaria a dispensa dos Defensores Públicos do registro dos quadros da OAB e também 
do dispositivo que prevê a atuação da Defensoria Pública em favor das pessoas jurídicas. Até a 
conclusão dessa pesquisa, não havia decisão final do STF. 
51

 Para mais detalhes, ver: REIS; JUNQUEIRA; ZVEIBIL, 2013. 
52

 Quanto aos Defensores Públicos Federais, a aprovação do Projeto de Lei (PL n.º 
7.924/2014), com a finalidade de equiparar a remuneração do Defensor Público-Geral ao dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República, ocorreu apenas 
em março de 2015. 
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Defensoria Pública no Brasil relata que especialmente o salário inicial dos 

Defensores Públicos estaduais apresenta diferenças em comparação ao dos 

Procuradores do Ministério Público (BRASIL, 2009, p. 124-125). No entanto, a 

partir de 2013, em São Paulo o salário inicial dos Defensores Públicos passou 

a ser equivalente ao dos membros do Ministério Público após aprovação na 

Assembleia Legislativa de São Paulo em novembro de 2013 – sete anos depois 

de sua instalação em São Paulo.  

Por último, a divergência entre a Defensoria Pública e o Ministério 

Público quanto à ação civil pública para a defesa do direito à educação infantil 

será detalhada nos Capítulos 3 e 4. Antes disso, com a finalidade de 

compreender o contexto em que a Defensoria Pública intervém na política 

pública direcionada ao acesso à educação infantil, o próximo capítulo tratará do 

déficit de vagas em creches e pré-escolas no Município de São Paulo. 
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CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO INFANTIL COMO POLÍTICA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: BREVE CONTEXTO 

 

Para a abordagem adequada da questão do acesso à educação 

infantil no Município de São Paulo é importante contextualizar, ainda que 

brevemente, aspectos políticos, econômicos, sociais e jurídicos no campo da 

política pública53 da educação básica.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988 (CF/1988)54 a 

educação no Brasil é estruturada, em linhas gerais, em educação básica e 

superior. A educação básica compreende o ensino infantil, fundamental e 

médio (do 0 a 17 anos de idade). No entanto, a CF/1988 impõe como 

obrigatório e gratuito apenas o ensino dos 4 aos 17 anos de idade – estendida 

a gratuidade àqueles que não tiveram acesso em idade própria conforme o 

artigo 208, inciso I. Nesse sentido, Romualdo Portela Oliveira assevera que: 

O direito à educação consiste na compulsoriedade e na 
gratuidade da educação, tendo várias formas de manifestação, 
dependendo do tipo de sistema legal existente em cada país. A 
forma de declaração desse direito refere-se ao número de anos 
ou níveis de escolaridade garantidos a todos os cidadãos. 
Pode ser declarado o direito à educação elementar pela faixa 
etária da população a ser atendida (educação dos 6 aos 14 
anos para todos), pelo nível de ensino abrangido (ensino 
fundamental) ou, de forma mais precisa, “escola fundamental 
de nove anos”, por exemplo. Ao se afirmar que o ensino 
fundamental é obrigatório, está-se trabalhando com um direito 
e uma dupla obrigatoriedade. Um direito, na medida em que 
todo cidadão, a partir de tal declaração, tem o direito de acesso 
à educação nessa etapa. A dupla obrigatoriedade refere-se, de 
um lado, ao dever do Estado de garantir a efetivação de tal 
direito e, de outro, ao dever do[s] pai[s] ou responsável de 
provê-la, uma vez que passa não fazer parte do seu arbítrio a 

                                                             
53

 Maria Paula Dallari Bucci define políticas públicas: “são programas de ação governamental 
visando a coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a 
realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados” (2002, p. 241). 
“Uma política pública, juridicamente, é um complexo de decisões e normas de natureza variada 
[...]. As políticas públicas são um conjunto heterogêneo de medidas do ponto de vista jurídico. 
Envolvem elaboração de leis programáticas, portanto de orçamentos de despesas e receitas 
públicas. [...]” (LOPES, 1998b, p.131-134). 
54

 Para aprofundar a respeito do processo anterior à Constituição de 1988, consultar: MENDEZ, 
1994; OLIVEIRA, 1995. 
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opção de não levar o filho à escola. [...] A gratuidade é a 
contrapartida da obrigatoriedade do cidadão frequentar a 
escola e da obrigação do Estado em fornecê-la a todos, pois, 
do contrário, a compulsoriedade seria apenas um ônus para a 
família, não se caracterizando um direito do indivíduo 
(OLIVEIRA, 2007, p. 15).  

 

A educação infantil, recorte da presente investigação, é direito 

público subjetivo das crianças de 0 a 5 anos de idade, de acordo com o artigo 

208, § 1.º, da CF/1988. A ampliação da educação infantil para crianças de 0 a 

5 anos ocorreu com a Emenda Constitucional n.º 59 em 2009 (EC n.º 59/2009), 

uma vez que esse reconhecimento estava circunscrito para crianças a partir do 

ensino fundamental.  

De forma ampla, a educação é assegurada como direito social no 

artigo 6.º (Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Capítulo II dos 

Direitos Sociais), além de possuir um capítulo próprio na CF/1988 no Título VIII 

– Da Ordem Social, Capítulo III – Da Educação, da Cultura e do Desporto. 

Não obstante a CF/1988 instituir como gratuita apenas a partir dos 

quatro anos de idade (artigo 208, I), aos filhos dos trabalhadores é garantida 

assistência a partir do nascimento aos cinco anos de idade (artigo 7.º, inciso 

XXV).55 

Com a Constituição Federal de 1988, uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB – Lei n.º 9.394/1996) substituiu a primeira de 1961 e 

sua versão de 1971. De acordo com a LDB vigente (artigo 22), o objetivo da 

educação básica é desenvolver, por meio de formação comum, o sujeito de 

direitos para o exercício da cidadania56 e proporcionar meios para progredir nos 

estudos e no trabalho.  

                                                             
55

 Em 1942, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) institui a responsabilidade das 
empresas de oferecer às mães o direito de assistências aos seus filhos – seja por meio de 
creche ou dotação salarial extra para a cobertura de custos que envolvem a proteção infantil. 
Nesse momento, a inserção de crianças em creches compreendia a integração das mulheres 
no mercado de trabalho em um contexto de modernização e urbanização.  
56

 Na presente dissertação, optou-se por utilizar o conceito de cidadão no sentido mais amplo 
em comparação ao adotado pela legislação eleitoral – relacionada apenas aos direitos políticos 
de votar e ser votado. A literatura utilizada segue os ensinamentos de T.H. Marshall e José 
Murilo de Carvalho. 
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Em razão da organização federativa do Brasil, a etapa do ensino 

infantil é de competência do Município (artigo 211, § 2.º, CF/1988) com a 

cooperação financeira e técnica da União e do respectivo Estado (artigo 211, § 

4.º, CF/1988). 

Quanto à receita proveniente de impostos, o Município e o Estado 

devem no mínimo aplicar 25% da arrecadação em educação (artigo 212, caput, 

CF/1988), não incluída a parcela de arrecadação proveniente de outro ente 

federativo, isto é, o valor transferido da União para o Estado ou do Estado para 

o Município (artigo 212, § 1.º, CF/1988). 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo ampliou57 o valor mínimo 

de aplicação da receita para 31%, no entanto está incluída a arrecadação de 

transferências e demais campos da educação de competência do Município, 

isto é, além da educação infantil e fundamental, a educação especial 

(atendimento especializado para crianças portadoras de deficiência), 

fornecimento de transporte escolar e educação de jovens e adultos.  

Nesse ponto de distribuição de recursos públicos, apenas em 2006, 

com a Emenda Constitucional n.º 53/2006, a educação infantil passou a 

receber recursos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundef) – atual 

Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação), antes destinados exclusivamente 

ao ensino fundamental.   

O Fundeb58 é um fundo de cada Estado e do Distrito Federal, 

formado por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios (artigo 212, CF/1988), complementado com 

recursos federais e regulamentado pela Lei n.º 11.494/2007 e pelo Decreto n.º 

6.253/2007, em substituição ao Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. A 

existência do Fundeb, em linhas gerais, busca equidade na distribuição dos 

recursos disponíveis entre os entes federativos com base no número de alunos 

matriculados. 
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 Com a promulgação do Plano Municipal de Educação, em 2015, a primeira meta estipulada é 
a aplicação mínima de 33% da receita dos impostos incluída a arrecadação das transferências 
do Estado para o Município e da União para o Estado. 
58

   Para aprofundar esse ponto indicamos o estudo de PINTO, 2000. 
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Nesse modelo cooperativo, a ideia de regime de colaboração (artigo 

211, CF/1988) é promovida com o escopo de articulação dos entes federativos, 

respeitada a atuação na etapa da educação de respectiva competência. Nesse 

aspecto, vale lembrar que a competência dos Municípios está relacionada tanto 

à educação infantil quanto ao ensino fundamental (artigo 211, § 2.º, CF/1988), 

os Estados são responsáveis pelas etapas do ensino básico: fundamental e 

médio (artigo 211, § 3.º, CF/1988), e a União pelo ensino superior (artigo 211, § 

1.º, CF/1988). 

No que concerne a esse sistema colaborativo, Marta Ferreira Santos 

Farah defende o enfrentamento do desafio no caminho de uma “cooperação 

federativa de estabelecer relações não hierarquizadas e cooperativas entre os 

entes federados” (2013, p. 189). 

 Fernando Luiz Abrucio recomenda cinco mecanismos institucionais 

com o objetivo de coordenar ações intergovernamentais: 

 

a) Por meio de fóruns federativos nos quais os níveis de 
governo possam negociar formas de dirimir conflitos e 
coordenar suas ações; b) Por meio de mecanismos de indução 
dos níveis mais centralizados às instâncias descentralizadas, 
buscando auxiliar o poder local e/ou aumentar a cooperação 
entre eles; c) Por meio de um sistema de políticas públicas, 
cujo objetivo é articular os entes federativos no exercício de 
suas competências em determinada área governamental; d) 
Por meio do associativismo territorial, horizontal e/ou vertical, 
realizado num território contíguo para resolver um problema da 
coletividade que alcance mais uma jurisdição político-
administrativa; e) Por meio de associações horizontais entre 
níveis de governo em torno de um tema ou problema, 
constituindo um mecanismo de advocacy federativo para ser 
usado na barganha intergovernamental (ABRUCIO, 2013, p. 
208).    

 

A partir desse conjunto geral, importante adentrar na experiência do 

Município de São Paulo a partir da redemocratização59 do País. Em janeiro de 
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 Em breve síntese, no período anterior à Constituição de 1988, em especial na década de 

1940, foram criados o Departamento Nacional da Criança e o Serviço de Assistência ao Menor, 

os quais repassavam recursos financeiros às entidades sociais e, ao exercerem a função 

fiscalizadora, expediam diretrizes técnicas com o conteúdo predominantemente da área da 

saúde. Após alguns anos, quanto às instalações físicas, as cobranças foram diminuindo, e, 
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1989, Luiza Erundina – filiada, na época, ao Partido dos Trabalhadores – foi 

eleita prefeita do Município de São Paulo com mandato até 1992. Em 1989, por 

meio da “Política de Creches” instituída pela Secretaria do Bem-Estar Social 

(Sebes),60 o município apresentou uma iniciativa de assumir a educação das 

crianças menores de 5 anos. Nesse período, ocorreram os primeiros concursos 

públicos para auxiliares de desenvolvimento infantil – com a finalidade de 

substituir os pajens.61 

Na década de 1990, a principal alteração, porém, para além do 

governo de Luiza Erundina, foi o crescimento no número de creches 

coordenadas por organizações privadas. Isso ocorreu principalmente nos 

mandatos dos Prefeitos Paulo Maluf – filiado, na época, ao Partido 

Democrático Social (PDS) com mandato de 1993 a 1996 – e Celso Pitta – 

membro, na época, do Partido Progressista Brasileiro (PPB) com mandato de 

1997 a 2000. 

No período de 2001 a 2004, na gestão da Prefeita Marta Suplicy, um 

ponto de virada tornou-se visível com a mudança da Secretaria de Assistência 

Social para a Secretaria Municipal de Educação, uma vez que o cunho 

assistencialista das políticas voltadas às crianças passou a evidenciar a função 

pedagógica do ensino com base na Lei de Diretrizes e Bases Nacional da 

Educação (LDB) de 1996. 

No mandato da segunda mulher eleita prefeita do Município de São 

Paulo ocorreu a criação de vagas para professores de desenvolvimento infantil 

(profissionais com magistério) para substituir as auxiliares de desenvolvimento 

infantil; a descentralização da administração na área educacional em 31 

                                                                                                                                                                                   
conjugados com os índices de desnutrição, mortalidade infantil e a insuficiência de cobertura 

da demanda, surgem os espaços para atender as crianças com base no trabalho voluntário em 

determinados locais. Na década de 1960, a Secretaria do Bem-Estar Social (Sebes) – atual 

Secretaria da Assistência Social – passou a transmitir às entidades sociais conveniadas 

orientações técnicas e auxílio financeiro.  
60

 Em 1993, o Decreto-lei n.º 32.962 alterou o nome da Sabes para Fabes (Secretaria Municipal 

da Família e Bem-Estar Social). Renomeada, no final da década de 1990, como Secretaria de 

Assistência Social (SAS) no final da gestão do mandato do prefeito Celso Pitta. 
61

 Na década de 1990, discussões a respeito da educação como caráter contínuo a partir do 

nascimento apontavam a necessidade de profissionalização da classe dos trabalhadores 

atuantes na área da educação infantil, por exemplo, os pajens – profissionais com perfil 

centrado aos cuidados higiênicos da criança. 
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subprefeituras; a reunião de diferentes etapas da educação em um 

equipamento – Centros Educacionais Unificados (CEUs). 

A partir das administrações de José Serra – filiado ao Partido Social 

Democracia Brasileira (PSDB), com mandato de 2005 a 2008 – e Gilberto 

Kassab – membro, na época, do Partido da Frente Liberal (PFL), com mandato 

de 2009 a 2013, a forma escolhida para aumentar a oferta de vagas foi por 

meio da expansão da rede conveniada62 com a administração realizada por 13 

Diretorias Regionais de Ensino e o sistema de cadastro de vagas passou a ser 

virtual. Além disso, tivemos a existência de concursos públicos com a finalidade 

de substituir os professores de desenvolvimento infantil por professores com 

formação superior em Pedagogia ou equivalente. Em observância à Emenda 

Constitucional n.º 59/2006, as crianças de 0 a 3 anos foram dirigidas às 

creches, enquanto as de 4 e 5 anos à pré-escola – Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEIs).  

Em pesquisa de mestrado, Ana Marcia Fornaziero Ramos, ao 

examinar as conexões entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) 

da cidade de São Paulo e algumas entidades sociais quanto ao atendimento de 

creches, investiga a compreensão dos atores envolvidos a respeito das 

creches conveniadas, bem como dos funcionários e famílias no tocante às 

creches diretas. Apresenta, ainda, um histórico63 dessa prestação de serviço e 

conclui que: 

 

[A]s lutas travadas pelos atores, que defendem os interesses 
das crianças pequenas no âmbito de sua atenção, cuidado e 
educação, cruzam com os embates realizados na SAS em sua 
busca de identidade e legitimidade junto à população usuária 

                                                             
62

 Em São Paulo, as creches municipais são divididas em rede direta e rede conveniada. As 

características que envolvem a rede direta são: a contratação de profissionais por meio de 

concurso público, o custeio, gestão e o prédio próprio do poder público para o seu 

funcionamento, enquanto a rede conveniada abrange a rede conveniada indireta – na qual o 

imóvel é cedido pelo poder público – e a rede conveniada particular, na qual o imóvel pertence 

à própria entidade. Ambas as redes conveniadas devem seguir normas e diretrizes comuns.   
63

 “A ampliação do acesso à educação infantil é um fenômeno recente na história educacional 
brasileira, coincidente com a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho e 
com a institucionalização dos direitos da criança e do adolescente” (GRINKRAUT; 
NAKAGAWA; CAMPAGNUCCI; SILVA, 2013, p. 50). Para aprofundar a respeito do histórico 
nesse tema: CAMPOS; ROSEMBERG; FERREIRA, 1993.  
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de seus serviços. A SAS e as Creches fundem-se e suas 
histórias se confundem (RAMOS, 2003, p. 42). 

 

Com o escopo de estabelecer um sistema nacional de educação, a 

Constituição Federal de 1988 prevê no artigo 214 o Plano Nacional de 

Educação (PNE), o qual constitui instrumento vetor em direção à supressão do 

analfabetismo, à universalização do atendimento escolar, ao aperfeiçoamento 

da qualidade do ensino, à promoção humanística, científica e tecnológica 

aliada à formação para o trabalho, declaradas as metas – incluindo a de 

recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto – e 

as formas estratégicas de implementação das diferentes etapas e modalidades 

de ensino por meio de ações integradas das distintas esferas federativas.   

Em junho de 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação64 

(Lei n.º 13.005/2014) com previsão de vigência de dez anos, o qual estipula 

como primeira meta a universalização da educação infantil na pré-escola até 

2016 e o atendimento mínimo de 50% das crianças de até 3 anos até 2024 – 

período final da vigência do PNE.  

A Constituição Estadual de São Paulo, no artigo 241, determina que 

o Plano Estadual de Educação seja elaborado por meio de consulta aos órgãos 

descentralizados do Sistema Estadual de Ensino, a comunidade educacional 

coordenada pelo Executivo, observados os diagnósticos e necessidades 

relatados no Plano Municipal de Educação. 

Na Lei Orgânica do Município de São Paulo constam as orientações 

para a aprovação do Plano Municipal de Educação, entre elas, a participação 

popular para adequação das metas às particularidades de cada região do 

Município (artigo 200, § 3.º). 

                                                             
64

 “Os Planos de Educação constituem o principal instrumento da política educacional, aos 
quais as políticas e os programas de cada gestão devem estar subordinados. Para serem 
efetivos, necessitam abordar o conjunto do atendimento educacional existente em um território, 
envolvendo redes municipais, estaduais, federal e as instituições privadas que atuam em 
diferentes níveis e modalidades da educação (das creches às universidades), e estimular 
também as articulações com a educação não escolar. Os Planos são um importante 
instrumento contra a descontinuidade das políticas, pois orientam sua formulação e 
implementação e referenciam o controle social” (CARREIRA, 2013, p. 157). 
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Dentro da Câmara Municipal de São Paulo, o Projeto de Lei n.º 

415/2012 (PL n.º 415/2012 – Plano Municipal de Educação) passou por quatro 

comissões, favoráveis à aprovação, antes de ser votado em plenário: a 

primeira passagem foi pela Comissão de Constituição e Justiça, a qual resultou 

em parecer sobre a legalidade do projeto; a segunda direcionada para a 

Comissão de Administração Pública; a terceira pela Comissão de Educação, 

Cultura e Esportes, em novembro de 2014; a quarta aprovação ocorreu na 

Comissão de Finanças e Orçamento em junho de 2015. Durante o trâmite final, 

o Projeto de Lei do Plano Municipal de Educação foi aprovado em duas 

sessões plenárias em agosto de 2015. 

 A promulgação da Lei Municipal n.º 16.271, em 17 de setembro de 

2015, institui pela primeira vez65 no Município de São Paulo o Plano Municipal 

de Educação, com vigência de dez anos, centrado em treze metas, das quais 

destacamos aquelas relativas à educação infantil. 

A primeira meta amplia a aplicação mínima de 33% da receita 

derivada dos impostos, incluída a originária de transferências em manutenção 

e desenvolvimento do ensino, mais a educação inclusiva. 

A segunda meta busca, após a atender a demanda cadastrada,66 

reduzir a quantidade de alunos por professor (relação educando/docente) com 

a finalidade de fortalecer a qualidade tanto da educação quanto das condições 

para o exercício da atividade laboral dos profissionais. 

                                                             
65

 Há mais de duas décadas existe a obrigatoriedade do Plano Municipal de Educação (PME) – 
artigo 241 da Constituição Estadual de São Paulo e artigo 208 da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo –, no entanto, entre as tentativas infrutíferas, apenas em 2008 ocorreu o início da 
construção do Plano a partir da Comissão Organizadora do PME que em 2015 resultaria na 
promulgação da lei. Vale notar que, entre os esforços mobilizados pela sociedade civil, o 
Ministério Público do Estado, por meio do seu Grupo de Atuação Especial de Educação 
(Geduc), instaurou, em setembro de 2012, um inquérito civil a respeito do tema, o qual 
colaborou para a proposta do Plano de Educação chegasse à Câmara Municipal. 

66
 “Apesar da relevância do cadastramento e divulgação oficial dos dados de demanda não 

atendida, destaca-se que a forma pela qual esses dados são coletados ainda não representa a 
totalidade da demanda potencial para essa etapa da educação básica. Como o cadastramento 
se dá de forma espontânea pelos pais e/ou responsáveis interessados pela vaga, tal 
cadastramento é intensamente influenciado pelo processo de expansão das vagas na cidade; 
ou seja, o cadastramento, de maneira geral só ocorre quando a população constata a 
existência do serviço e de seu direito em pleiteá-lo” (GRINKRAUT, NAKAGAWA, 
CAMPAGNUCCI, SILVA, 2013, p. 56). 



60 
 

 
 

A universalização da educação infantil para as crianças de 4 e 5 

anos, até 2016, está descrita na meta 5 e estabelece dentro da vigência do 

Plano o objetivo de assegurar atendimento para 75% das crianças de 0 a 3 

anos e 11 meses ou 100% da demanda registrada, sendo priorizado o que for 

em maior quantidade.  

Vale notar que essa meta 5 inclui, dentro das suas estratégias, a 

garantia de educação infantil no Município de São Paulo também para as 

comunidades indígenas, considerando as suas peculiaridades e territórios, 

como também o atendimento especializado para educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, educação bilíngue para crianças 

surdas, incluídos aqueles com altas habilidades ou superdotação durante essa 

fase da educação básica. 

Dentro das estratégias da meta 5, ainda declara o caráter prioritário 

do acesso à educação infantil nas esferas com mais de 20% das crianças de 0 

a 5 anos em Índice Paulista de Vulnerabilidade Social67 (IPVS) Alta e Muito 

Alta, bem como em esferas com menos de 20% de matrículas na faixa de 0 a 3 

anos, com o objetivo de zerar a demanda efetiva. 

Na última meta do Plano consta a obrigatoriedade, no prazo de dois 

anos contados da promulgação do PME, a elaboração dos Planos Regionais 

de Educação com o escopo de diminuir as desigualdades e fomentar o avanço 

da qualidade de atendimento à população, especialmente nas áreas mais 

desfavorecidas. 

Nesse sentido, cabe a observação realizada na pesquisa promovida 

pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária 

(Cenpec)68 – no tocante às áreas consideradas de alta vulnerabilidade social e 

de escassez de cobertura de serviços públicos com o objetivo de garantir 

direitos sociais, em especial nos territórios de alta vulnerabilidade social, os 

quais “concentram as famílias com menores recursos culturais e que são, por 

esse motivo, mais distantes da cultura letrada e do universo escolar” 

(CENPEC, 2011). Diante disso, a insuficiência da política pública para a 

                                                             
67

 Índice desenvolvido pela Fundação Seade.  
68

 O Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) é 
uma organização não governamental sem fins lucrativos fundada em 1987. 
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educação infantil nesses locais provoca “o afastamento inicial que já existiria 

entre esses alunos e o universo escolar, acentuando, assim, as desigualdades” 

(CENPEC, 2011). 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de 

Educação até junho de 2015, estão matriculadas 240.840 crianças em creches 

e 204.715 em pré-escola, enquanto 124.741 crianças aguardam vaga para 

matrículas em creche e 10.780 em pré-escola. Portanto, conforme esses 

números, o Município de São Paulo possui 445.555 crianças matriculadas no 

ensino infantil, ao passo que a demanda total cadastrada é de 135.521 

crianças.69 

Os resultados preliminares do Censo Escolar70 de 2015 divulgados 

pelo Inep demonstram uma cobertura menor nas regiões rurais do Estado de 

São Paulo. Apesar de o foco da presente investigação concentrar o Município 

de São Paulo, a questão territorial é relevante tanto do ponto de vista da 

cobertura da política pública educacional quanto do âmbito de expansão da 

Defensoria Pública – o que será detalhado nos capítulos seguintes.  

O fato de, nas zonas rurais,71 as crianças serem transportadas desta 

para zona urbana traz uma valorização do ensino na área urbana em 

detrimento das características do ensino no campo, o que deve ser encarado 

por meio de duas frentes: o transporte escolar e a realocação física das 

escolas na zona rural (VASCONCELLOS, 1991). 
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 A totalidade de matrículas em processo (1.229 em creches e 519 em pré-escolas), conforme 

tabela da Secretaria Municipal de Educação, não foi computada nesse número descrito supra.   
70

 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) coordena o 

levantamento anual de dados estatísticos e educacionais com a colaboração das secretarias 

estaduais e municipais de educação. As informações organizadas apresentam um panorama 

nacional da educação básica no Brasil permitindo referências para elaboração de políticas 

públicas e execução de programas, entre eles: os de transferência de recursos públicos para a 

alimentação e transporte escolar, instalação de bibliotecas, fornecimento de livros e repasse do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb). Ademais, por meio dos dados do Censo Escolar 

acrescidos de avaliações do Inep no ensino fundamental e médio (Saeb e Prova Brasil) são 

ferramentas para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - 

indicador de referência para as metas do Plano Nacional da Educação (PNE), do Ministério da 

Educação. 
71

 Para maiores detalhes ver: SILVA; PASUCH; SILVA, 2012. 
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Vale recordar, nesse ponto, que a dificuldade de locomoção dos 

alunos à escola compôs o cenário fático com a principal questão jurídica da 

segregação racial de crianças negras no sistema de ensino infantil nos EUA 

discutida no caso Brown v. Board of Education of Topeka (1954), em que 

ventilou a doutrina dos “separados, mas iguais” (separate but equal) – ou seja, 

que brancos e negros eram iguais, mas deveriam permanecer separados. 

Nesse caso, a Suprema Corte americana reconheceu que tal doutrina violava a 

14.ª Emenda da Constituição, ainda que as condições materiais nas escolas 

estivessem em nível semelhante. 

Quanto à qualidade do ensino brasileiro, diversas discussões 

pautam os estudos na área da Educação e do Direito. A partir da leitura da 

Constituição Federal de 1988, temos o reconhecimento de que apenas o 

acesso à educação é insuficiente, e nesse ponto temos os seguintes 

dispositivos:72 a garantia do padrão de qualidade (artigo 206, inciso VII), a 

fixação de conteúdos mínimos para a formação de base comum (artigo 210, 

caput) e a promoção de melhoria do ensino no Plano Nacional de Educação 

(artigo 214, inciso III).  

Diante das diretrizes constitucionais e dos tratados internacionais de 

direitos humanos, o Professor Salomão Barros Ximenes elenca sete dimensões 

quanto ao conteúdo jurídico do direito à qualidade do ensino: estudantes, 

ambiente escolar, condições de infraestrutura e insumos básicos, conteúdos, 

processos educacionais relevantes, resultados e financiamento público (2014, 

p. 392), e conclui que: 

O direito à qualidade na educação básica é entendido [...] como 
o conjunto de condições de infraestrutura, humanas e de 
insumos que permitem o desenvolvimento de processos 
educacionais relevantes e adaptados, assegurados gratuita e 
universalmente pelo Estado, visando garantir a todos a 
aprendizagem de conteúdos, habilidade e competências 
necessárias à realização dos direitos humanos na educação e 
através da educação. O objetivo do direito à educação é 
alcançar a igualdade de base em termos de sucesso escolar, 
com respeito à diversidade. Nesse caminho, ambiente escolar, 
conteúdos e processos educacionais são partes estruturantes 

                                                             
72

 Os dispositivos constitucionais quanto à qualidade da educação são detalhados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996) – artigo 

3.º, inciso IX; artigo 4.º, inciso IX; artigo 7.º, inciso II (quanto à iniciativa privada); artigo 8.º, 

inciso VI; artigo 70, inciso IV; artigo 74, inciso IV; artigo 75. 
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e inalienáveis do direito à qualidade, devem assim ser 
protegidos e realizados. Ao direito infraconstitucional cabe 
delimitar e articular cada um desses aspectos, o que deve ser 
feito tanto através de normas jurídicas gerais como do desenho 
jurídico-institucional das políticas públicas (2014, p. 402-403). 

 

Apesar de os parâmetros legais concernentes aos insumos e 

processos relacionados à implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial 

(CAQi) e Custo Aluno-Qualidade (CAQ) conterem base para a exigibilidade do 

direito à educação ao conter categorias dimensionáveis para a elaboração de 

agenda de monitoramento (XIMENES, 2013), a Defensoria Pública paulista não 

tem atuação relacionada às questões atinentes a qualidade da educação 

infantil na mesma proporção que a demanda de acesso à vaga em creche e 

pré-escola, uma vez que os usuários apresentam esse ponto com mais 

recorrência no atendimento inicial de acordo com os Defensores Públicos 

coordenador do setor de triagem e do ex-coordenador do Núcleo Especializado 

da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Quanto à meta de universalização da pré-escola, um dos 

Defensores Públicos entrevistados mencionou que aguardarão até o mês de 

abril de 2016 para verificar o cumprimento por parte do Poder Executivo 

Municipal, e em caso de descumprimento aplicarão medidas cabíveis, porém 

ainda não desenhadas. 

No tocante aos casos de ausência de transporte escolar ou em 

casos de transferência de crianças para outras escolas,73 são resolvidos a 

depender da forma de atuação do Defensor Público, por meio de contato por 

telefone com a creche, pré-escola, Diretoria Regional de Ensino ou por meio de 

ação judicial, conforme relata o Defensor Público ex-coordenador do Núcleo 

Especializado da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São 

                                                             
73

 Nos casos de ausência de transporte escolar e transferência de crianças para outras 
escolas, três Defensores Públicos entrevistados com experiência na área cível e infância e 
juventude apontam que o fato de irmãos estudarem em escolas diferentes, a distância entre a 
residência e estabelecimento escolar, a mudança de residência ou de local de trabalho dos 
pais ou responsáveis pela criança são os motivos mais comuns apresentados pelos(as) 
usuários(as) que compõem a demanda concernente à educação infantil, exceto os casos de 
acesso à vaga. 
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Paulo. Nesse sentido, os casos tanto de tutela individual quanto coletiva são 

tratados no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 

PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO PARA A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Para compreender o formato em vigor na Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo (DPE/SP) para a garantia do direito ao acesso à vaga em 

creche e pré-escola, alguns apontamentos sobre o período da Procuradoria de 

Assistência Judiciária (PAJ) serão apresentados a partir da entrevista 

concedida pelo Defensor Público ex-coordenador do Núcleo da Infância e 

Juventude da DPE/SP e do levantamento bibliográfico e documentos 

administrativos.  

Em seguida, são identificadas a organização institucional quanto ao 

atendimento inicial em vigor, as formas de divulgação dirigidas ao público-alvo 

e a distribuição interna nas unidades da Defensoria Pública na capital do 

Estado de São Paulo a partir de entrevistas com cinco Defensores Públicos. 

Na seção seguinte, tratamos da tutela jurisdicional coletiva a partir 

de documentos produzidos pela Administração Superior da Defensoria Pública, 

especialmente as deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo, os anuários estatísticos da Corregedoria-Geral e relatório 

de gestão de 2014 a 2015 da Defensoria Pública-Geral do Estado de São 

Paulo, e em reuniões abertas ocorridas em 2013 e do IV Diagnóstico da 

Defensoria Pública no Brasil. 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

3.1 A transição institucional sob a ótica da defesa do direito à educação 

infantil  

A assistência judiciária dirigida aos necessitados em São Paulo foi 

realizada pela Procuradoria de Assistência Judiciária (PAJ)74 – órgão de 

execução da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) de 1947 a 2006, com a 

criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (SOARES, 2011, p. 

214). A atribuição do Procurador da Assistência Judiciária era considerada 

paradoxal, uma vez que o membro da PAJ era propositor de ações judiciais 

contra o Estado e simultaneamente estava inserido na mesma instituição com a 

função de promover a defesa de ações judiciais contra o Estado (CUNHA, 

2001; SOARES, 2011). 

De acordo com Soares, “até o início do funcionamento da Defensoria 

Pública em 2006, havia 351 procuradores do Estado atuando na PAJ 

distribuídos em apenas 21 das mais de 300 comarcas do Estado” (2011, p. 

215). 

O Defensor Público ex-coordenador do Núcleo da Infância e 

Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo fez parte do grupo 

de Procuradores da Assistência Judiciária que optou para o ingresso75 na 

carreira na Defensoria Pública e descreve o período inicial da garantia do 

acesso à vaga em creche e pré-escola no período da PAJ: 

 

Na verdade, a PAJ não tinha uma tradição para atuar nas 
áreas da infância não infracional. [...] Existia na PAJ um 
desconhecimento da importância da defesa técnica nesses 
casos não infracionais. [...] É uma tradição histórica desde o 
Código de Menores. [...] [Participei da] primeira iniciativa da 
PAJ para deixar um defensor pra atuar só na área da infância 
[cível]. E aí na época a gente fez um levantamento e a gente 
viu que a vara de Santo Amaro era o que tinha maior volume 
de processos na capital. [Então participei da inauguração] 
[d]essa parte não infracional. O cenário era outro. Existia uma 
dificuldade por parte do juiz, uma resistência em relação, na 
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 Capítulo 1 supra. 
75

 De acordo com a Constituição Estadual de São Paulo, no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias foi facultada aos Procuradores do Estado, no prazo de sessenta 
dias da promulgação da Lei Orgânica da Defensoria Pública, a escolha pela permanência no 
quadro da Procuradoria-Geral do Estado, ou no quadro de carreira de Defensor Público. 
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época de um procurador [aos] processos em geral, sobretudo 
os processos que envolvem acolhimento de criança, na época, 
o abrigamento de crianças. Foi um trabalho de abrir fronteiras, 
foi um trabalho bem difícil.  

 

De acordo com o referido entrevistado, a Procuradoria do Estado de 

São Paulo decidiu encerrar os trabalhos na área da infância e juventude não 

infracional, e complementa: 

 

Então foi uma experiência curta. [...] Eu lembro que lá durante 
esse período eu entrei com as primeiras ações para garantir a 
vaga em creche. Lembro que no começo os promotores na 
época [apresentavam] parecer desfavorável para a concessão 
da liminar. Os juízes começaram a conceder a liminar. Mas 
quando a coisa começou a tomar um corpo eles encerraram a 
nossa designação para atuar na área da infância e perdeu a 
continuidade.  

 

A partir da instalação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo 

em 2006, a área da infância e juventude foi definida como prioridade. 

 

Um primeiro posicionamento nesse sentido foi em relação ao 
primeiro concurso para Defensor Público. [Inserimos] a 
disciplina de direitos da criança e do adolescente no mesmo 
patamar das demais. Na primeira prova tinha 10 questões de 
direitos da criança e do adolescente, 10 questões de processo 
civil, processo penal, constitucional.  Era o mesmo nível de 
relevância.  Isso, eu acho, teve um impacto bastante relevante, 
significativo porque a partir daí os cursinhos76 passaram a dar 
relevância a isso, muito gente começou a produzir também 
nisso em termos de formação e as demais Defensorias com o 
tempo foram também agregando esse modelo. Incorporado 
esse modelo de dar um destaque importante para a área da 
criança e do adolescente. 

 

Em 2008, a Defensoria propôs ação civil pública para manter as 

creches e pré-escolas abertas no tempo de férias77 escolares sob o argumento 
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 Cursos preparatórios para concursos públicos. 
77

 No Município de Ribeirão Preto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo firmou termo 
de ajustamento de conduta com a Prefeitura para o funcionamento de estabelecimentos de 
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de que as mães não teriam onde deixar seus filhos no período de recesso 

escolar, o que comprometeria a atividade laboral e em consequência o 

sustento familiar. A Apelação n.º 0221522-90.2009.8.26.0000, julgada pela 

Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão da 

Vara da Infância e Juventude de São Miguel Paulista,78 a qual determinou o 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino da rede municipal durante as 

férias escolares.  

Bruno Diaz Napolitano e Leonardo Scofano Damasceno Peixoto 

afirmam em artigo que, em torno do ano de 2008, quando as primeiras 

demandas de vagas em creche chegaram na DPE/SP, foram expedidos ofícios 

às diretorias municipais de ensino da região com o objetivo de proteger o 

direito à educação infantil (NAPOLITANO; PEIXOTO, [s.d.]). 

Sustentam, ainda, que, a partir do retorno dos ofícios contendo a 

afirmação da ordem do cadastro das crianças para a organização de 

interessados e eventual surgimento de vagas para posterior matrícula, a 

DPE/SP prosseguiu com a exigência impetrando mandados de segurança 

(NAPOLITANO; PEIXOTO, [s.d.]). 

O ex-coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude 

entrevistado relata que no período em que foi coordenador do referido núcleo o 

atendimento era realizado desde casos individuais até coletivos, indicados por 

representantes de movimentos sociais, organizações não governamentais, 

entre outros.  

 

O “Movimento de mães sem creche” era um movimento com 
um alcance na região central. A área deles era na região 
central. E eles eram muito organizados [...] Através do Núcleo 

                                                                                                                                                                                   
ensino infantil em período de recesso escolar. Após a homologação da juíza da Vara da 
Infância e Juventude de Ribeirão Preto, o Ministério Público interpôs apelação (0065981-
93.2011.8.26.0000) sob dois argumentos: a ausência de legitimidade da Defensoria Pública 
para tutelar interesse difuso e coletivo; a inexistência de estudo prévio a respeito da 
necessidade de prestação ininterrupta dos serviços de creches e pré-escolas à população e a 
desconsideração do caráter pedagógico do serviço concernente à educação infantil. No 
entanto, após manifestação ministerial em segunda instância pelo desprovimento do recurso. O 
Tribunal entendeu que os serviços em estabelecimento de ensino infantil possuem caráter 
essencial, portanto o fornecimento do serviço deve ser contínuo. 
78

 Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Noticias/NoticiaMostra.aspx?idItem=39077
&idPagina=3260>. Acesso em: 10 maio 2014. 



69 
 

 
 

eu distribuía as ações para as regionais e os colegas davam 
continuidade. Era assim que funcionava.  

 

Na visão do ex-coordenador do Núcleo Especializado da Infância e 

Juventude, o aumento da procura pelos usuários para obter a matrícula em 

estabelecimento de ensino infantil ocorreu a partir da divulgação – por internet 

– da organização da fila de espera das crianças cadastradas a partir da ordem 

cronológica.  

Outros Defensores Públicos entrevistados apresentaram como 

causa do aumento um “efeito boca-boca” em dois sentidos diferentes – a partir: 

(1) do momento em que uma pessoa procura um estabelecimento de ensino ou 

outra instituição da rede municipal de educação e recebe a informação da 

existência de lista de espera da Secretaria Municipal de Educação (SME) e que 

os primeiros ocupantes dessa ordem geralmente são em razão de decisão 

judicial, ou ainda nos casos em que conhecem pessoas que realizaram a 

matrícula da criança com maior agilidade a partir de uma ação judicial ou nos 

casos em que os pais ou responsáveis, ao buscarem informações quanto ao 

andamento dos cadastrados na lista de espera da SME, encontram mudança 

para posição inferior da criança na lista; (2) da divulgação79 da Defensoria 

Pública nos meios de comunicação. 

De acordo com o Defensor Público coordenador do setor da triagem 

da instituição, em 2015, do total do atendimento inicial realizado na região 

central na rua Boa Vista, n.º 150, de 1/4 a 1/3 da demanda corresponde aos 

casos envolvendo direito ao acesso à educação infantil. 

A estrutura da triagem, a entrada e a distribuição interna da 

demanda de acesso à vaga em creche e pré-escola na Defensoria Pública no 

Município de São Paulo são apresentadas na seção seguinte. 

 

 

 

                                                             
79

 Essas formas de divulgação são exemplificadas na seção seguinte (item 3.2). 



70 
 

 
 

3.2 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a tutela individual 

 

A partir do primeiro semestre de 2014, a procura da população pelo 

serviço de assistência jurídica pela Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, no Município de São Paulo, é organizada na área cível em duas fases: 

atendimento inicial e segundo atendimento. 

O atendimento inicial ocorre após agendamento por ligação 

telefônica80 no dia e horário previamente marcados o cidadão deve se dirigir ao 

posto de atendimento inicial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

para cadastro e preenchimento dos requisitos para a atuação da DPE/SP (em 

especial o critério de três salários mínimos de renda familiar). 

No setor de triagem ocorre o atendimento inicial em sede própria da 

Defensoria Pública, localizada em região central81 no Município de São Paulo, 

por um quadro de servidores, estagiários e Defensores Públicos. O Defensor 

Público é designado por meio de lista rotativa para o atendimento de triagem 

na sede central. No caso de Defensores Públicos lotados na área criminal, a 

designação para a triagem é considerada atividade extraordinária em razão da 

matéria, enquanto os Defensores Públicos lotados na área cível devem atuar 

por determinado período mínimo mensal no setor de triagem. 

O atendimento na área cível inicia-se com a procura da população 

pelo serviço de assistência jurídica ou com a citação judicial. Na triagem, a 

orientação jurídica é uma atividade constante dos Defensores Públicos que 
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 O agendamento por telefone é efetuado no período das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, 

por atendimento de empresa terceirizada e por funcionários não necessariamente bacharéis 

em Direito. De acordo com o Relatório de Gestão da Defensoria Pública-Geral de 2010 a 2014, 

o sistema de teleagendamento foi implementado nos Municípios de Guarulhos e Campinas em 

2009. Enquanto na capital do Estado de São Paulo o início desse serviço ocorreu em abril de 

2014. 
81

 Antes de abril de 2014, o atendimento era realizado na avenida Liberdade, n.º 32, região 

central do Município de São Paulo. Esse edifício também foi sede do atendimento inicial 

durante o período em que a assistência judiciária era realizada pela Procuradoria de 

Assistência Judiciária (PAJ). Conforme o Relatório de Gestão da Defensoria Pública-Geral de 

2010 a 2014, o edifício Santa Margarida, situado na avenida Liberdade, n.º 32, durante 70 anos 

constituiu a imagem da assistência jurídica pública gratuita da capital do Estado de São Paulo.  



71 
 

 
 

atuam na área cível em razão do comparecimento de pessoas em busca de 

orientação jurídica ou de um esclarecimento. 

O segundo atendimento na área cível ocorre com o retorno do 

usuário com os documentos solicitados em novo dia e horário marcados – o 

retorno pode ser na própria sede do atendimento inicial ou poderá ser dirigido 

às demais unidades, conforme o caso apresentado. 

O setor de triagem contém 42 postos de atendimentos e mais 4 

postos auxiliares. De acordo com o Defensor Público coordenador do setor, o 

atendimento diário é efetuado por 22 estagiários no período da manhã e entre 

10 e 14 Defensores Públicos, além dos servidores de apoio para a realização 

do atendimento dos cidadãos. O número de Defensores Públicos não é exato, 

e o coordenador complementa: “alguns Defensores atendem diretamente; 

outros estão afastados para coordenar os estagiários que atendem. Então 

direta ou indiretamente o usuário é sempre atendido por um Defensor Público”. 

No caso de demandas por vagas na rede de ensino de educação 

infantil existe preferência no agendamento, de acordo com os Defensores 

Públicos entrevistados, para evitar o perecimento do direito em razão do tempo 

de transcurso processual. 

A demanda por vagas em creches e pré-escola na Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo é concentrada no primeiro atendimento no 

setor de triagem com o cadastro do usuário ou usuária82 – no caso de vagas no 

ensino infantil, geralmente são mães –, com a avaliação do perfil 
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 O perfil dos usuários e usuárias foi constado em uma pesquisa promovida pela Ouvidoria da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pesquisadores voluntários, conforme o que 

segue: “73% são mulheres, 48% se declaram brancos e 47% pretos ou pardos. 44% são 

católicos, destacando-se ainda expressiva presença de evangélicos, que representam 37% do 

total dos usuários entrevistados. A idade média dos cidadãos atendidos pela Defensoria é de 

43 anos. 28% dos entrevistados não concluíram o ensino fundamental. A maior parte dos 

usuários é composta por pessoas que têm o ensino médio completo – 32%. Apenas 6,5% dos 

entrevistados declararam ter ensino superior completo. 30,5% do público atendido pela 

Defensoria tem emprego com carteira assinada, destacando-se ainda o expressivo número de 

desempregados, 22%. Com relação à composição de suas moradias, os pesquisados moram, 

em média, com 3,5 pessoas, acompanhando neste quesito o quadro geral do Estado. Dentre 

essas pessoas que residem juntamente com os pesquisados, 34,5% fazem tratamento médico 

por doença grave, 24,5% são idosos, 17% moram com pessoas com deficiência física ou 

mental e 6% são egressos do sistema prisional. 76% dos entrevistados estão na faixa de renda 

‘até 3 salários mínimos’, mas a maior participação é de pessoas que recebem até 2 salários 

mínimos, o que soma 54% do total da amostra” (CARDOSO; SADEK, 2012, p. 19-20). 
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socioeconômico e verificação de renda83 e apresentação dos documentos 

pelo(a) usuário(a) (a partir da orientação prévia no momento do agendamento 

telefônico). 

Por se tratar de pessoas necessitadas, conforme a Constituição 

Federal, vale pontuar as formas de divulgação84 dos trabalhos realizados pela 

instituição conforme as atribuições institucionais85 de “informar, conscientizar e 

motivar a população carente, inclusive por intermédio dos diferentes meios de 

comunicação, a respeito de seus direitos e garantias fundamentais” elencadas 

no artigo 5.º da Lei Complementar n.º 988/2006. 

Além do trabalho promovido por Defensores Públicos de educação 

em direitos,86 a divulgação dos trabalhos realizados pela Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo ocorre por diferentes meios de comunicação: televisão,87 

                                                             
83

 O critério para a atuação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo é o limite de renda 
familiar de três salários mínimos. 
84

 Apesar de ocorrer divulgação dos eventos da Defensoria Pública como instrumento para 
operacionalizar a mencionada atribuição institucional, concordamos com as críticas formuladas 
por Maíra M. Rizzardi (2015) referente à exígua divulgação dos Ciclos de Conferências 
Estaduais. 
85

 Ciclo de palestras “Defensoria Pública e Conselho Tutelar: atuação integrada para garantia 
de direitos” realizado no mês de setembro de 2015. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/03_09_CONSELHO_TUTELAR_LESTEv
3.pdf>. Acesso em: 25 set. 2015. “O curso tem por objetivo informar, conscientizar e motivar a 
população socialmente vulnerável a respeito de seus direitos, garantias fundamentais, sobre o 
exercício de suas liberdades públicas e de sua cidadania. [...] Os encontros são destinados ao 
público-alvo da Defensoria Pública, ou seja, a pessoas em situação de hipossuficiência social 
ou jurídica, com enfoque na população socialmente vulnerável e nas pessoas que demonstram 
interesse na obtenção de capacitação em direito e cidadania para reprodução do conhecimento 
em seu meio social.” Disponível em: 
<https://www.anadep.org.br/wtk/pagina/materia?id=24247>. Acesso em: 25 set. 2015. A 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo promoveu em setembro de 2015 o “Curso de 
Educação Popular: praticando direitos na comunidade” com duração de dois meses no Centro 
de Formação Cultural Cidade Tiradentes com temas relacionados a direitos humanos, direitos 
da criança e do adolescente etc. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/PROGRAMACAO_CURSO_EDUCACA
O_POPULAR_CIDADE_TIRADENTES.pdf> . Acesso em: 25 out. 2015. 
86

 Entre os meses de setembro e dezembro de 2015 foi promovido o “I Curso de Educação em 
Direitos e Cidadania da Defensoria Pública do Estado de São Paulo” abordando os seguintes 
temas: criminologia, resoluções alternativas de conflitos, justiça restaurativa, ações afirmativas, 
infância e juventude (maioridade penal). Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/26set_a_5dez_Educacao_direitos.pdf>. 
Acesso em: 25 out. 2015. Durante os meses de março e dezembro de 2015 foi ministrado o 
curso “Defensores Populares: formação de representação comunitária” direcionado para 
representantes e lideranças comunitárias, membros de associações comunitárias e de bairro, 
membros de associações de pais e mestres, estudantes de diretórios acadêmicos, grêmios 
estudantis no Município de Taubaté. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/20/cartazes_eventos/mar_2015/FOLDER.D
efensoresPopularestaubate.2015.pdf>. Acesso em: 25 set. 2015. 
87

  Geralmente no início de ano escolar, os telejornais (da Rede Globo, TV Gazeta, TV Brasil, 
TV Cultura, Rede Bandeirantes, por exemplo) transmitem notícias em rede nacional e rede 
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rádio,88 plataforma de site próprio da instituição, redes sociais, canais do 

youtube89 e panfletos90 informativos impressos – incluindo os casos de 

creches. 

De acordo com esse panfleto informativo e com as declarações dos 

entrevistados, os documentos necessários para o ingresso da ação judicial são: 

documentos pessoais dos pais, comprovante de residência, comprovante de 

renda familiar, certidão de nascimento da criança, comprovante de inscrição 

(protocolo) de cadastro da criança na creche desejada, com a ressalva da 

possibilidade da solicitação de outros documentos. A Defensoria Pública 

orienta, antes de ingressar com a ação, que os pais ou responsável pela 

criança faça a inscrição na creche mais próxima de sua residência, ainda que 

não haja vaga disponível, uma vez que a Defensoria Pública apenas atuará 

após a inscrição da criança e com o número de protocolo gerado no ato do 

cadastro. 

Embora a Defensoria Pública do Estado de São Paulo não realize 

levantamento sistemático para saber a origem dos(as) usuários(as) em busca 

de soluções na área da educação infantil, um Defensor Público com mais de 

cinco anos de experiência na carreira sinaliza não ser incomum ouvir 

desses(as) usuários(as) que funcionários dos estabelecimentos de ensino e 

Delegacias Regionais de Ensino indicaram procurar a Defensoria Pública. Um 

                                                                                                                                                                                   
local a respeito das dificuldades dos pais, das mães ou responsáveis em matricular os filhos 
em estabelecimentos de ensino, transporte escolar irregular, entre outros aspectos 
judicializados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O acompanhamento dessas 
matérias por parte da pesquisadora ocorreu principalmente entre os anos de 2013 e 2016 – 
incluindo o período anterior ao início da pesquisa.  A título ilustrativo, ver pela Rede Globo. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/04/mais-de-6-mil-procuram-
defensoria-publica-para-pedir-vaga-em-creche.html>. Acesso em: 1.º maio 2014; por meio da 
TV Gazeta disponível em: 
<http://www.tvgazeta.com.br/videos/crechesprometidasnaosaempapel/>. Acesso em: 5 dez. 
2015. 
88

  Disponível em: <http://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/sao-paulo/pais-recorrem-justica-
para-colocar-filhos-na-creche-predio-da-defensoria-ja-separa-area-para-criancas.html>.  
Acesso em: 10 fev. 2016. Disponível em: 
<http://blog.jovempan.uol.com.br/radioatividade/2015/07/22/lugar-de-criancas-e-parece-que-
nao-e-na-creche/>. Acesso em: 4 set. 2015. 
89

 Disponível em: <https://www.youtube.com/user/DefensoriaPublicaSP>. Acesso em: 16 set. 
2015; Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ouvidoriageraldpesp>. Acesso em: 16 
set. 2015. Quanto à vaga em creche, disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=jaaUCJ7J4EY>. Acesso em: 30 jun. 2014. 
90

 Acessível em formato impresso em unidades da Defensoria Pública e no portal eletrônico da 
instituição. Disponível em 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Default.aspx?idPagina=5751>. Acesso em: 26 ago. 
2015. 
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Defensor Público com mais de cinco anos de exercício na Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo relata que em alguns casos os(as) usuários(as) da 

Defensoria mencionaram que funcionários da rede municipal de ensino 

afirmaram:  

 

“Não é problema meu. O problema é seu porque eu tenho o 
meu problema aqui que é gerenciar esse número, eu não vou 
ficar aqui perdendo tempo para acomodar os problemas de 
cada um, tá?! Porque temos os nossos critérios. As regras são 
fechadas e acabou!” [...] “Se a senhora não está contente vai lá 
e procura a Defensoria!” “Vai lá e procura a Defensoria!” [...] 
“Então vai procurar a Justiça!” 

 

A partir desses relatos dos(as) usuários(as), o Defensor Público 

entrevistado visualiza esse encaminhamento dos cidadãos para a Defensoria 

Pública por alguns funcionários da rede municipal de ensino da seguinte forma: 

 

A gente percebe que algumas demandas que chegam aqui 
relacionadas com a educação têm a ver com o mau 
atendimento. Ou seja, os profissionais lá da ponta ou eles não 
têm paciência ou não sabem dar orientação para a pessoa. A 
pessoa, muitas vezes, vem aqui e a gente percebe claramente 
que é um problema de comunicação, de orientação, que se 
eles tivessem um pouco mais de respeito ou um pouco mais de 
compromisso com a qualidade de atendimento isso não 
reverteria na pessoa procurar a Defensoria Pública. [...] 
[Nesses casos, esse funcionários] não trabalham com a 
perspectiva de sentar, discutir para resolver o problema. Sabe 
aquela preocupação genuína em garantir o direito básico de 
acesso à educação?! [...] São muitas as situações que a gente 
percebe claramente uma má vontade de analisar a situação 
concreta, as especificidades do caso e uma má vontade de 
atender e ouvir. Não tem escuta, infelizmente. 

 

Entre as dúvidas e as reclamações dos(as) usuários(as) que buscam 

a Defensoria Pública do Estado de São Paulo a respeito de educação infantil, 

as mais recorrentes são: como obter vaga em creche e pré-escola, 

transferência da vaga em creche e pré-escola (por motivo de mudança de 

residência, alteração de local da atividade laboral, baixa qualidade do ensino, 

ausência de estrutura material, alimentação fornecida insuficiente ou 
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inadequada, alocar irmãos na mesma creche ou pré-escola) reivindicação a 

respeito da vagarosidade do contato por parte das instituições responsáveis 

após o cadastro da criança, entre outras. 

O atendimento inicial no setor de triagem, de acordo com o Defensor 

Público coordenador, conta com uma média de 400 atendimentos91 na área 

cível e família no período da manhã, incluindo o pedido de transferência para 

outra creche, em razão de mudança de endereço residencial.  

O pedido inicial de vaga em creche e pré-escola ocorre quando a 

criança está inscrita na fila do cadastrado da Secretaria Municipal de 

Educação, porém não atendida para o acesso à vaga. 

Para as crianças cadastradas e não atendidas pela Secretaria 

Municipal de Educação, a Defensoria Pública atende no período da tarde 

exclusivamente esses pedidos iniciais de vaga em creche e pré-escola, isto é, 

aquela pessoa que possui o protocolo de pedido de matrícula, e que por 

morosidade ou algum outro motivo não conseguiu efetivá-la, procurando, assim 

a Defensoria Pública para ter o seu direito assegurado.  

Vale notar que no atendimento para pedido inicial de creche, além 

de o agendamento ser categorizado como urgente e com menor tempo de 

intervalo até a data do atendimento, a pessoa é orientada pelo telefone a trazer 

os documentos necessários, diferentemente de outras matérias em que o 

interessado no atendimento inicial receberá as orientações de quais 

documentos apresentar a respeito da sua questão.  

O interessado ao relatar, por meio do teleagendamento,92 caso 

envolvendo pedido inicial relacionado à vaga em creche e pré-escola, tem 

                                                             
91

 De acordo com o Defensor Público coordenador do setor de triagem “o ano passado [2015] a 
Defensoria foi abarcada pela crise econômica. Muitas pessoas ficaram desempregadas ou 
voltaram para o mercado de trabalho com uma renda menor. Isso fez com que atendêssemos 
um público maior. Talvez se a gente não tivesse aumentado a capacidade de absorção 
teríamos nossa agenda para 4, 5 meses. Mas foi uma grande vitória conseguir manter essa 
agenda para 2 meses e as demandas urgentes para o dia seguinte. Mas precisamos melhorar 
ainda mais a capacidade de absorção”. 
92

 De acordo com alguns entrevistados, o teleagendamento é considerado polêmico porque os 
usuários da Defensoria Pública que, de alguma forma, já conheciam a forma de atendimento 
que vigorava desde 2006 até 2014, ou aqueles que não conhecem ao ligarem recebem a 
notícia do atendimento agendado para 2, 3 meses contados da data da ligação, apresentam 
reclamações na Ouvidoria Externa quanto à impossibilidade de redução do período de espera 
ou da impossibilidade do atendimento no mesmo dia, como ocorria nos anos anteriores à 
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horário e data marcada para o período da tarde. A média para o período 

vespertino é de 180 atendimentos relacionados ao pedido inicial de vaga em 

estabelecimento de ensino infantil, de acordo com informações do coordenador 

da triagem. Anteriormente, a capacidade de atendimento era de 70 

agendamentos, aumentando-se a capacidade para 140 e em seguida para 180 

agendamentos para atendimento inicial de vagas em creches e pré-escolas.  

O início de ano configura o auge da apresentação dessa demanda 

pelos interessados em virtude do calendário escolar, conforme o coordenador 

do setor de triagem da Defensoria Pública na capital do Estado de São Paulo. 

As ações judiciais envolvendo pedido inicial à vaga em creche e pré-

escola tramitam na Vara da Infância e Juventude, por isso após o atendimento 

inicial central a demanda é dirigida para as unidades regionais da Defensoria 

Pública na capital do Estado de São Paulo. As unidades da Defensoria Pública 

na área da infância e juventude acompanham os foros regionais.93 

A partir do atendimento inicial na capital do Estado de São Paulo, as 

demandas são encaminhadas para as seguintes unidades da DPE/SP: Penha 

de França, Tatuapé, Itaquera, Vila Prudente, São Miguel Paulista, Central, 

Jabaquara, Ipiranga, Pinheiros, Lapa, Freguesia do Ó, Butantã, Santana e 

Santo Amaro. 

Na capital, a Defensoria Pública possui capacidade para alcançar os 

foros regionais na área da infância e juventude incluindo a região de 

Parelheiros,94 que, apesar de não ter unidade da Defensoria Pública, é 

                                                                                                                                                                                   
mudança em abril de 2014. A partir dessa data, o local foi alterado e atualmente existe um 
ambiente climatizado e com assentos suficientes para a acomodação de todos os agendados. 
Nesse sentido, na visão dos entrevistados proporciona um conforto ao usuário que não era 
oferecido anteriormente. Antes de 2014, as pessoas chegavam à porta da Defensoria Pública 
paulista na unidade central de madrugada para a fila da triagem. Um Defensor Público 
exemplificou a chegada de um interessado pelo atendimento às 8h que apenas foi atendido às 
14h, uma espera de 6 horas. Para mais detalhes, ver Relatório da Ouvidoria-Geral de 2012 
(CARDOSO; SADEK, 2012). 
93

 No relatório de pesquisa “Justiça Infantojuvenil: situação atual e critérios de aprimoramento” 
– aponta-se que “São Paulo concentra altos índices processuais nas comarcas, o que indica a 
necessidade de investigar o acúmulo de serviços nestas localidades e a pertinência da criação 
de novas varas especializadas, inclusive pensando-se no quantitativo ideal de profissionais 
para atender adequadamente à demanda” (IPEA, 2011, p. 87). 
94

 É o segundo maior distrito da cidade em extensão territorial. Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demog
raficos/index.php?p=12758>. Acesso em: 13 fev. 2016. “Segundo dados do IBGE, uma área de 
360,6 km², representando quase que 25% dos 1.523,278 km² da cidade de São Paulo”. 
Disponível em: 
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abarcada pela unidade de Santo Amaro, conforme a declaração do 

coordenador do setor da triagem da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo. 

Durante as entrevistas realizadas com os Defensores Públicos, foi 

declarada a facilidade de trabalhar com o peticionamento eletrônico e a 

celeridade dos processos envolvendo pedido inicial de acesso à vaga em 

creche e pré-escola. A Defensora Pública com experiência no campo dos 

direitos da criança e do adolescente em âmbito cível e ato infracional menciona 

que:  

[...] peticionamento eletrônico agilizou muito mais o andamento 
dos processos. Às vezes em uma semana eu recebo o 
processo duas vezes. [...] o que jamais aconteceria por meio 
do processo físico. Então de fato o peticionamento eletrônico 
agilizou muito. Também proporciona uma mobilidade maior 
para a gente trabalhar. 

 

Apesar da celeridade processual apontada pelos Defensores 

Públicos e flexibilidade do local de trabalho, um Defensor Público com 

experiência em unidade da Defensoria Pública na Região Metropolitana de São 

Paulo, a qual acumula a área da infância e juventude com outras matérias – 

diferentemente da maioria das unidades da capital quanto ao direito da infância 

e juventude em âmbito cível –, aponta que: 

 

[...] o peticionamento eletrônico traz obviamente um beneficio 
de melhor acesso, de consulta pronta do processo. Isso é 
muito importante para o nosso atendimento. [...] O problema é 
a parte burocrática do peticionamento eletrônico. Hoje somos 
em 719 Defensores Públicos e o quadro de servidores é de 
618 servidores. Então há mais defensores que servidores. O 
juiz ele tem todo um cartório responsável por toda essa parte 
burocrática de apoio. Isso onera muito o Defensor, que fica 
preso nessa tarefa administrativa que tem de cadastrar nome, 
data etc. [...] O Defensor precisa desse suporte para vencer 
essa barreira burocrática. Ela é muito onerosa. O Poder 
Judiciário conseguiu terceirizar essa parte que era dos 
cartorários e passou a ser dos advogados, Defensor e 
Promotor de Justiça também. Conseguiu se desonerar dessa 
parte burocrática e recebe os documentos do processo já 

                                                                                                                                                                                   
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/parelheiros/historico/index.ph
p?p=411>. Acesso em: 13 fev. 2016. 
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cadastrados, digitalizados, dividido em grupos. Há juízes 
inclusive que indeferem a petição inicial quando não tem essa 
divisão. O Poder Judiciário entende que terceirizou e que é um 
ônus do Defensor, advogado e Promotor essa parte 
burocrática. Isso impacta muito o trabalho do Defensor Público. 
Mas por outro lado tem esse benefício do pronto acesso ao 
processo. 

 

O tempo do processo foi tema da pesquisa de Dalton Tria Cusciano, 

o qual investigou a duração dos processos judiciais envolvendo direito à 

educação no Tribunal do Estado de Minas Gerais. Cusciano aponta que a 

média para a duração dos mandados de seguranças propostos concernentes 

ao oferecimento de vagas em creche e pré-escola é de 118,18 dias em 

primeira instância (2011, p. 55). 

O resultado obtido por Cusciano corresponde à estimativa 

mencionada pelos Defensores Públicos entrevistados entre a propositura da 

ação95 e a sentença proferida por juiz de primeiro grau de jurisdição. Nesse 

sentido, o Defensor Público da unidade de Santo Amaro da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo menciona: 

 

[Entre o ajuizamento da ação e a sentença de primeira 
instância são] três a quatro meses de duração de um processo 
de conhecimento. Quando o Município recebe a cópia da 
decisão do juiz tem um funcionário na Procuradoria do 
Município que recebe esse mandado. Eles têm um funcionário 
cedido pela Secretaria Municipal de Educação e ele é 
responsável pelo o que nós chamamos de priorização. Então 
ele pega o número de protocolo dessas crianças que são 
beneficiadas pela ação e lança [no sistema] a existência da 
ordem da decisão judicial. 

 

A natureza dos conflitos constituídos na pretensão dos pais ou 

responsáveis para a obtenção de vagas em creches e pré-escolas e na 

discricionariedade do poder público para atender aos solicitantes indica um 

fator a ser contabilizado nos casos distributivos: “[...] a melhor solução é 
                                                             
95

 No caso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, os entrevistados mencionaram a 
ação de obrigação de fazer, a ação para a defesa de interesse individual homogêneo com 
antecipação de tutela como exemplos de ação de conhecimento proposta para a finalidade de 
matrícula em creche e pré-escola no Município de São Paulo. 
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frequentemente uma solução de compromisso, de modo a tornar possível a 

continuidade das relações entre as partes” (LOPES, 2006, p. 232) a fim de 

contemplar as alternativas para implementação e continuidade do serviço 

público em equação de resultados previsíveis.  

A litigância judicial por meio de ações individuais quanto ao acesso 

de vagas em creches e pré-escolas versa a respeito de eventos de 

repercussão coletiva, como demonstram as estatísticas do déficit de vagas.96  

Tal questão submetida ao Judiciário fornece julgamento apenas à 

parte autora. Nesse sentido, José Eduardo Faria assevera:  

 

[...] a realidade brasileira é incompatível com esse modelo de 
“Justiça”. Iníqua e conflitiva, ela se caracteriza por situações de 
miséria que negam o princípio da igualdade formal perante a 
lei, impedem o acesso de parcelas significativas da população 
aos tribunais e comprometem a efetividade dos direitos 
fundamentais [...] (FARIA, 2004, p. 105). 

 

A partir da ótica de um representante da Secretaria Municipal de 

Educação, a recorrente judicialização para a obtenção de matrícula em 

estabelecimento de ensino infantil apresenta entraves para que o Município 

conceda vagas para a população mais vulnerável por meio do Cadastro Único 

do Governo Federal (CadÚnico), o qual identifica as famílias com renda mensal 

de meio salário mínimo por pessoa (CORRÊA, 2014, p. 77). 

No entanto, os Defensores Públicos, quando questionados sobre os 

efeitos97 da judicialização,98 afirmam que possuem a obrigação de atender a 

todos(as) os(as) usuários(as), e se estes tivessem renda para pagar advogado 

sem afetar o seu sustento ingressariam com ação judicial, portanto na visão 

                                                             
96

 Ver capítulo 2 supra. 
97

 Em caráter positivo, alguns Defensores Públicos entrevistados mencionaram a pressão 
política como efeito positivo da judicialização, uma vez que intensifica a atuação prioritária do 
Município para a ampliação da oferta de vagas em creches e pré-escolas. Esse entendimento é 
compartilhado pelos Promotores de Justiça entrevistados durante a pesquisa (Capítulo 4). 
98

 Os efeitos da judicialização são, por exemplo, a mudança no planejamento inicial da 
Prefeitura quanto ao oferecimento de vagas em estabelecimentos de ensino, a alteração da 
ordem das crianças na fila de espera da Secretaria Municipal de Educação a partir das 
decisões judiciais e por consequência o prejuízo daqueles que são afastados dos primeiros 
locais da lista – principalmente aqueles que desconhecem a possibilidade da via judicial.  
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dos entrevistados não cabe a Defensoria Pública negar o ajuizamento da ação, 

apenas nos casos99 de pedido manifestamente incabível ou contrário ao 

interesse da parte.  

Por outro lado, alguns Defensores Públicos mencionaram que o 

Município não disponibiliza informações precisas a respeito do cumprimento da 

proposta do Plano de Metas no tocante à ampliação de oferta de vagas. Se 

essas informações fossem acompanhadas de prazos razoáveis, esses 

Defensores Públicos entendem que seria viável encaminhar as informações 

para os(as) usuários(as) de acordo com a respectiva região em que o 

interessado reside e eventualmente não ingressar com a ação judicial. 

Por meio da região em que reside o(a) usuário(a), o Defensor 

Público coordenador da triagem indica que: 

 

[...] em bairros mais afastados existem equipamentos públicos 
que atendem satisfatoriamente a população sem que precise 
entrar com uma ação. De um outro ponto da cidade é escassa 
a disponibilidade de vagas e faz com que a população procure 
mais a justiça. É uma diferenciação territorial abissal. [...] É 
diferente falar em Butantã, São Miguel Paulista e Itaquera. 

  

Do ponto de vista do acesso à justiça, vale considerar que “a 

distância dos cidadãos em relação à administração da justiça é tanto maior 

quanto mais baixo é o estado social a que pertencem” (SANTOS, 1989, p. 48), 

e complementa que: 

 

Quanto mais baixo é o estrato socioeconômico do cidadão 
menos provável é que conheça advogado ou que tenha amigos 
que conheçam advogados, menos provável é que saiba onde e 
como e quando pode contatar o advogado, e maior é a 
distância geográfica entre o lugar onde vive ou trabalha e a 
zona da cidade onde se encontram os escritórios de advocacia 
e os tribunais.   

 

                                                             
99

 Deliberação CSDP n.º 89, de 8 de agosto de 2008. Disponível em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Conteudos/Materia/MateriaMostra.aspx?idItem=2485>. 
Acesso em: 1.º set. 2015. 
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Portanto, a descentralização do primeiro atendimento no setor de 

triagem concentrado na região central do Município de São Paulo configura 

alternativa para o acesso dos usuários à assistência jurídica integral e gratuita. 

Por último, cabe mencionar que as “Defensorias Públicas [...] por 

estarem em contato com um grande volume de demandas individuais, podem 

funcionar como um termômetro das necessidades de medidas coletivas” 

(SECRETARIA DA REFORMA DO JUDICIÁRIO, 2013, p. 19). 

 

 

3.3 A Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a tutela coletiva 

 

Uma das preocupações relativas à atuação da Defensoria Pública na 

tutela coletiva dos direitos, apresentadas tanto pelos Promotores de Justiça 

entrevistados como por Defensores Públicos, pode ser sintetizada pelas 

inquietações manifestadas há mais de dez anos pelo Professor José Eduardo 

Faria: “Se as regras processuais foram concebidas basicamente para filtrar, 

canalizar e viabilizar a tramitação de litígios interindividuais, como os tribunais 

devem tratar conflitos comunitários, grupais e classistas?” (FARIA, 2004, p. 

106). 

O momento processual elencado – tanto pelos Promotores de 

Justiça quanto pelos Defensores Públicos entrevistados – como principal óbice 

para o cumprimento da decisão favorável à medida inicialmente requerida 

remete à execução da sentença.  

Os Defensores Públicos e os Promotores de Justiça entrevistados 

concordam que o Judiciário não constitui o local que proporcione a solução 

plena dos conflitos, judicializados em caráter individual ou coletivo, em relação 

à defesa do direito à educação em razão da abrangência de aspectos da 

judicialização de políticas públicas. Do ponto de vista dos profissionais de 

ambas as instituições, o Judiciário possui uma seletividade inerente,100 uma 

                                                             
100

 Wang e Ferraz (2013), no caso da judicialização do direito à saúde, apontam nos resultados 
pontos contraditórios quanto aos casos propostos entre 2006 e 2009 pela Defensoria Pública 
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vez que apenas uma parcela daqueles que necessitam da prestação do serviço 

público estatal com base nos direitos sociais atinge o sistema de justiça. 

A partir das entrevistas realizadas, os Defensores Públicos, ao 

serem questionados a respeito do reduzido número de ações judiciais em tutela 

coletiva na área do direito à educação, mencionaram, sob o aspecto 

processual, que, ainda que haja previsão legal, mecanismos processuais para 

reivindicar tais direitos, aliados a instrumentos coercitivos – como penalidades 

envolvendo multas –, o Judiciário não dispõe de meios próprios para 

implementar as sentenças em razão dos recursos materiais atrelados ao setor 

público. 

Sob outro aspecto do processo coletivo, entre os entrevistados da 

Defensoria Pública, o alerta, ainda que não dirigido a um setor ou instituição 

específica, remete aos estudos de Arantes (1999, p. 83-102) quanto ao 

manuseio de instrumentos judiciais em sede de tutela coletiva.  

Em um contexto de judicialização dos conflitos políticos, Arantes 

aponta dois aspectos: o voluntarismo dos membros do Ministério Público e a 

politização da instituição. Esclarece as duas compreensões a partir da 

politização:  

 

                                                                                                                                                                                   
do Estado: “Se levarmos em consideração a renda autodeclarada dos litigantes, esse dado 
parece indicar que a vasta maioria das ações judiciais interposta pela DP (mais de 80%) inclui 
indivíduos que estão abaixo da linha de pobreza na região metropolitana de São Paulo e que 
pertencem ao quintil de mais baixa renda na região. No entanto, quando incluímos na análise o 
local de residência combinado com um indicador mais amplo de privação (IDH) e um indicador 
específico de privação em saúde (INS), o quadro muda significativamente e a tendência de 
atender os mais pobres desaparece. A porcentagem de indivíduos representada pela DP 
vivendo em bairros com menor IDH e nos bairros com INS mais elevado, ou seja, onde de 
supõe que as necessidades na área de saúde sejam as mais gritantes, cai para 49% e 42% 
respectivamente” (2013, p. 10). Para interpretar os dados a respeito do perfil dos litigantes 
representados pela Defensoria Pública, os autores elencam duas hipóteses: (1) “a renda 
familiar é um indicador que deveria ser levado em consideração com cautela, uma vez que 
esse dado é coletado por meio de autodeclaração. Cidadãos podem ter subestimado sua renda 
familiar e declarado uma renda inferior à linha de pobreza estabelecida pela DP para receber 
assistência jurídica gratuita”; (2) “a DP é mais acessível aos indivíduos que, embora sejam 
economicamente pobres, vivem em áreas melhores. O fato de essas pessoas viverem em 
regiões mais ricas parece indicar que elas possuem melhor acesso à informação sobre seus 
direitos e sobre as instituições que fornecem assistência gratuita. [...] Ademais, essas pessoas 
possuem mais acesso aos serviços públicos e às unidades de saúde, o que aumenta as 
chances de que suas necessidades de saúde, quando insatisfeitas, deem ensejo a uma ação 
judicial. Exemplos dessas vantagens são o acesso a um hospital onde possam obter prescrição 
médica e a disponibilidade de transporte público para chegar a unidades da Defensoria” 
(WANG; FERRAZ, 2013, p. 13-15).  
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[...] do ponto de vista do arranjo institucional de poderes, o MP 
rompeu o isolamento do sistema judicial para se constituir em 
ator relevante no processo político, interferindo muitas vezes 
de modo decisivo na dinâmica entre os poderes; internamente, 
a politização também vem ocorrendo no sentido de um 
posicionamento ideológico de seus integrantes diante dos 
desafios de redução de desigualdades sociais e ampliação da 
cidadania (1999, p. 98). 

 

Quanto à atuação em tutela jurisdicional coletiva, um Defensor 

Público entrevistado aponta que essa manifestação depende da: 

 

[...] proatividade maior de uns e menor de outros. Aqueles 
proativos acabam absorvendo uma maior [demanda] pela sua 
própria personalidade e contribuição para a carreira. Mas a 
gente precisa discutir melhor isso e cobrar mais do Defensor 
Público a atuação coletiva. 

 

A Defensora Pública entrevistada com experiência na área de 

direitos da criança e do adolescente na área infracional afirma que, em razão 

do excesso de trabalho: 

 

[...] fica muito a cargo do voluntarismo de cada Defensor que 
identifica a demanda de uma coisa em determinada região e 
faz, mas eu acho que não deveria ser assim... porque a gente 
fica “enxugando gelo” atuando em casos individuais. [...] Fazer 
uma ação civil pública é uma coisa que requer muito trabalho, 
pensar não só numa ação civil púbica como pensar em levar 
um caso para as instâncias internacionais, fazer audiência 
pública, tudo isso demanda muito trabalho do Defensor, claro, 
você consegue fazer com o seu outro trabalho [diário], mas fica 
extremamente prejudicado. E o Núcleo [Especializado de 
Infância e Juventude] não dá conta, porque são duas 
Defensoras para cuidar da demanda do Estado inteiro, elas 
nem tem como ficar entrando com uma ação civil pública séria 
e bem instruída. 
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Quanto ao papel dos Núcleos Especializados da Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, Cibele Cristina Baldassa Muniz – integrante da 

pesquisa101 coordenada por Haddad (2011) – relembra: 

 

É papel dos núcleos especializados congregar esforços para 
uma intervenção coordenada nos processos. A partir deles, a 
Defensoria Pública espera diagnosticar o problema da atuação 
do Sistema de Justiça como um todo para, assim, definir, 
estratégias a serem utilizadas pelos defensores públicos em 
cada área de atividade (MUNIZ, 2011, p. 267). 

 

Nesse sentido, o Defensor Público ex-coordenador do Núcleo 

Especializado de Infância e Juventude entrevistado reflete: 

 

Acho que o papel dos Núcleos [Especializados da Defensoria 
Pública] tem que ser repensado um pouco, têm características 
de atuação diversificada entre um Núcleo e outro. Também 
depende muito do perfil de quem está lá. Tem Defensor que 
adora entrar com ação civil pública. Chegou qualquer coisa no 
Núcleo e sempre escreve ação. 

 

A partir disso, esse entrevistado explica que o seu perfil de atuação 

abrange estudar as alternativas antes de judicializar interesses difusos e 

coletivos: “tenho que conversar, [...] tenho uma certa resistência a ficar 

judicializando [...] a não ser que isso esteja maduro e que você perceba 

claramente que essa seja a alternativa”. No entanto, avalia: “aqui [na unidade 

de Santo Amaro da DPE/SP] mesmo têm várias ações que a gente poderia 

estar propondo aqui, mas aí falta um pouco de articulação também para a 

gente tocar para frente isso”. 

Além disso, o Defensor Público entrevistado rechaça a atitude das 

instituições legitimadas para ajuizar ação civil pública que utilizam esse 

                                                             
101

 A pesquisa coordenada por Eneida Gonçalves de Macedo Haddad “buscou alcançar quatro 
objetivos: resgatar a memória do Movimento organizado tendo em vista a criação da instituição; 
conhecer a tramitação do pertinente projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo; 
analisar a atuação da instituição e, por fim, avaliar o papel que ela vem desempenhando 
juridicamente na defesa dos direitos sociais” (HADDAD, 2011, p. 13). 
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mecanismo como instrumento para interferir na opção política do governante 

eleito democraticamente: 

 

Tem outra coisa que você percebe que é opção política do 
governante e o ônus do resultado que isso vai ter é político, 
porque tem muita gente que quer fazer política por meio da 
ACP. [...] Discorda da opção política do governante e aí você 
vai procurar um fundamento jurídico. 

  

O alerta apontado pelo entrevistado remete à paralela sinalização de 

Rogério Bastos Arantes, no sentido de que, ainda que haja aspectos 

institucionais que corroborem a separação de posicionamentos político-

partidários de seus membros, a nomeação do Procurador-Geral de Justiça no 

Ministério Público estadual pelo chefe do Poder Executivo estadual indica 

tênues alinhamentos com o governo (ARANTES, 1999, p. 98). 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo regulamenta, por meio 

da Deliberação do Conselho Superior n.º 139, de 6 de novembro de 2009 

(Deliberação n.º 139/2009), a organização e as atribuições das Defensorias de 

Tutela Coletiva – para a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.  

A referida deliberação determina a obrigatoriedade das Defensorias 

de Tutela Coletiva – órgãos de atuação em tutela coletiva – em cada unidade 

da Defensoria Pública do Estado, constituindo os setores preferenciais para a 

sua instalação as áreas de: infância e juventude; questões agrárias, habitação 

e urbanismo; questões penais e penitenciárias. 

As atribuições centrais das Defensorias de Tutela Coletiva 

constituem em: propor medidas judiciais e extrajudiciais, promover educação 

em direitos, participar dos conselhos municipais e cultivar o diálogo com órgãos 

do poder público. 

Ao longo da referida deliberação são apresentados os requisitos 

para a instauração, instrução, arquivamento dos procedimentos administrativos 

de tutela coletiva com os requisitos do compromisso de ajustamento de 

conduta.  
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Estabelece aos Núcleos Especializados102 o dever de organizar e 

manter o cadastro dos termos de ajustamento de conduta e das ações civis 

públicas com o objetivo de divulgação a respeito da existência e estado dessas 

medidas em tutela coletiva, às demais instituições do sistema de justiça e 

outros interessados. No entanto, de acordo com todos os Defensores Públicos 

entrevistados, essa normativa interna não está implementada. 

Com base na Deliberação CSDP n.º 139/2009, a visão dos 

Defensores Públicos entrevistados caminha ao encontro do posicionamento 

daqueles que estavam presentes na Reunião Aberta103 (em maio de 2013) a 

respeito da atuação estratégica e tutela coletiva da instituição em razão das 

principais dificuldades apresentadas: o número reduzido de Defensores 

Públicos por unidade regional, o que inviabiliza o afastamento de um(a) 

Defensor(a) para assumir as obrigações exclusivas das Defensorias de Tutela 

Coletiva; volume excessivo de processos provenientes de atendimentos dos 

usuários; insuficiência de recursos materiais para o desempenho das funções;  

a insuficiência de definição das atribuições do(a) Defensor(a) designado para a 

respectiva função; a ausência de concentração das demandas em virtude da 

apresentação  não organizada dos problemas enfrentados pelos potenciais 

usuários da Defensoria Pública  aliada a rotatividade de Defensores Públicos 

no setor da triagem. 

Dentre as observações realizadas pelos(as) Defensores Públicos(as) 

destaca-se: a provocação articulada da sociedade civil em busca da Defensoria 

Pública com a finalidade de solucionar questões que envolvem tutela coletiva é 

apresentada em menor quantidade em comparação com as demandas 

individuais propostas diariamente pelos usuários. 

                                                             
102 A pesquisa “Advocacia de interesse público no Brasil: a atuação das entidades de defesa da 

sociedade civil e sua interação com os órgãos de litígio do Estado” relata a visão das entidades 
da sociedade civil com relação aos núcleos especializados da Defensoria Pública. “Tais 
núcleos facilitam a interação na medida em que, ao se especializarem em certos temas, 
acabam se familiarizando com problemas mais relevantes naquela área, aperfeiçoam as 
melhores estratégias de atuação judicial e potencialmente ficam mais próximos dos atores 
sociais ligados à questão” (SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO, 2013, p. 98). 
103

 A Reunião Aberta a respeito de atuação estratégica e tutela coletiva ocorreu em 13 de maio 
de 2013 com o objetivo de demonstrar dados da atuação dos Defensores Públicos quanto aos 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A síntese da reunião está disponível 
em: 
<http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/Expans%C3%A3o%20da%20DP%20tutel
a%20coletiva.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2014. 
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A partir da normativa interna da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, bem como da obrigatoriedade de os Defensores Públicos estaduais 

apresentarem mensalmente relatório de atividades para a Corregedoria-Geral, 

buscou-se obter informações com a Administração Superior e com os Órgãos 

de Execução.104 

Em São Paulo, a Corregedoria-Geral, por meio de anuário estatístico 

Defensoria Pública estadual, revela a quantidade de atos praticados no 

período. Por meio desses números, somente é alcançado o número de ações 

coletivas em cada unidade, sem indicar, portanto, elementos relacionados aos 

temas tratados nessas ações judiciais. 

Ao buscar o I Relatório Nacional de Atuações Coletivas da 

Defensoria Pública,105 publicado em 2013 pela Anadep, encontramos 50 casos 

de atuação em tutela coletiva, no entanto ausente o procedimento adotado 

para amostragem, o que remete a um espaço destinado a boletins, assim como 

no segundo relatório publicado em 2015.  

Os Defensores Públicos entrevistados de modo recorrente 

apresentam a insuficiência de membros na carreira, servidores de apoio e 

infraestrutura como motivos para a restrita atuação em tutela jurisdicional 

coletiva. 

Apesar do excesso de trabalho pela demanda diária dos usuários, os 

Defensores Públicos entrevistados apresentam sensibilidade a respeito do 

tema, apesar de não indicarem alternativas para a condução dos trabalhos em 

tutela coletiva na instituição.  

Embora alguns entrevistados tenham cogitado a hipótese de a 

Administração Superior possuir algumas informações a respeito da atuação em 

tutela coletiva, não foram mencionados pelos integrantes do Órgão de 

                                                             
104

 Ver item 1.3 supra. 
105

 De acordo com Sousa (2014, p. 195), “[o] estudo foi feito, originalmente, a pedido do 
presidente da Anadep – Associação Nacional dos Defensores Públicos (gestão 2009-2013) [...] 
para subsidiar postulações da entidade junto ao Supremo Tribunal Federal”. Entendemos que o 
I Relatório Nacional de Atuações Coletivas da Defensoria Pública foi produzido de forma 
reativa em razão da propositura de ação judicial contra a legitimidade ativa para a ação civil 
pública da Defensoria Pública. A partir disso, manifestamos que estudos institucionais 
requerem a apresentação da metodologia adotada. Além disso, acreditamos que estudos com 
foco institucional devem ser realizados de forma proativa, e não apenas após questionamentos 
judiciais de outras entidades. 
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Execução propostas ou estudos elaborados pela Administração Superior, o que 

poderia indicar diferentes visões a respeito do tema entre os integrantes do 

Órgão de Execução e a Administração Superior da Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo. 

Nesse ponto, durante as entrevistas, constatou-se a inexistência de 

feedback por parte da Administração Superior de relatórios enviados pelo 

Órgão de Execução, respondendo o questionamento sobre a reunião de 

procedimentos internos adotados na Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo na área do direito ao acesso à educação infantil de forma genérica. 

O IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil publicado em 

dezembro de 2015 quanto à comunicação interna aponta que:  

 

[...] o aperfeiçoamento dos serviços prestados pela 
organização depende fortemente dos arranjos internos 
estabelecidos entre o seu corpo de servidores. A comunicação 
interna apresenta-se como um elemento-chave para o 
desenvolvimento organizacional [...]. 

O desenvolvimento de uma boa comunicação interna possibilita 
o estabelecimento de canais de relacionamento mais ágeis e 
transparentes entre a gestão e o quadro de funcionários da 
Defensoria, além de contribuir para a melhoria do processo de 
trabalho, o aprendizado rotineiro de seus colaboradores, a 
integração dos profissionais e a construção de um clima de 
trabalho melhor, mais participativo e, nesse sentido, mais 
responsivo (FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 56). 

 

O referido diagnóstico questionou a presença de locais dentro da 

Defensoria Pública estadual com a finalidade de intercâmbio de experiências e 

obtiveram os seguintes resultados: “13 das 24 Defensorias Públicas [...] 

afirmaram não possuir esses espaços [...], o que representa 54,2% do total”. 

Nesse resultado negativo consta a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

O alerta sobre o escasso intercâmbio de conhecimento adquirido 

pela experiência é registrado pelo IV Diagnóstico da Defensoria Pública do 

Brasil, seja entre Defensorias de mesma unidade jurisdicional, seja entre 

unidades diferentes: 
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Apesar das diferenças encontradas entre a realidade 
experimentada por cada estado, existem princípios e objetivos 
que são comuns a todas elas e só serão nacionalmente 
efetivados de maneira balanceada se houver um sentimento de 
unidade e cooperação entre as instituições. A concepção de 
rede aqui se torna praticamente imperativa (FILGUEIRA; 
GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 56). 

 

No que concerne ao intercâmbio entre o Órgão de Execução e a 

Administração Superior em um contexto de planejamento estratégico, o IV 

Diagnóstico da Defensoria Pública do Brasil indica que, apesar da percepção 

de que existe um plano estratégico entre os Defensores Públicos de São Paulo 

(70,3%), a participação na elaboração desse planejamento é reduzida (19,6%) 

(FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 75-76): 

 

[...] a elaboração de um plano estratégico emerge como um 
fator essencial para a estruturação das Defensorias Públicas 
do Estado. Seu objetivo seria fornecer um direcionamento 
comum a ser seguido por toda a organização, identificando 
responsabilidades, garantindo alinhamento e oferecendo meios 
para medição do sucesso da estratégia de modo focado, 
visando ao alcance dos objetivos institucionais e à 
maximização dos resultados.  

[...] 

Vale mencionar que tal divisão [existência, percepção dessa 
existência e participação na elaboração do planejamento 
estratégico] é importante, uma vez que formalidade e 
percepção nem sempre estão conectadas. Ou seja, ainda que 
exista um planejamento formal, é possível que ele não seja 
percebido pelos Defensores, o que denota um problema 
relevante (FILGUEIRA;GONÇALVES ; BRITO, 2015, p. 75). 

 

No tocante à instância de monitoramento/gestão de projetos e ações 

estratégicas, a Administração Superior da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo afirmou possuir tal espaço, no entanto a percepção dessa instância 

não alcança 30% dos Defensores Públicos paulistas (FILGUEIRA; 

GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 76-77). 
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Não obstante a atuação em tutela de direitos difusos e coletivos e o 

emprego de meios extrajudiciais de soluções de conflitos serem as principais 

medidas favoráveis elencadas pelos Defensores Públicos no IV Diagnóstico da 

Defensoria Pública no Brasil (2015, p. 128), fazemos a seguinte pergunta: 

como elencar as práticas exitosas de meios extrajudiciais de soluções de 

conflitos durante determinado período? Como medir métodos frutíferos a médio 

e longo prazo tendo em vista o processo de expansão das unidades pelo 

Estado? A partir de estratégias adotadas pela Defensoria Pública, como avaliar 

informações a respeito de ações judiciais com temas recorrentes e traduzir em 

balanços para caminhos futuros? 

Tais questionamentos surgem uma vez que, durante a pesquisa, 

constatou-se a ausência de banco de dados ao encontro dessas manifestações 

favoráveis ao estímulo do exercício da atuação em tutela coletiva, ainda que 

nos dias atuais, a partir do uso das novas tecnologias, o peticionamento 

eletrônico106 e a digitalização de processos sejam instrumentos de uso diário 

entre os Defensores Públicos na área cível. 

O presente estudo não pretende alcançar tais respostas, no entanto 

buscamos apontar a reflexão da necessidade do levantamento interno de 

informações dentro da instituição. 

Se somássemos aos relatórios mensais enviados pelo Órgão de 

Execução para a Corregedoria-Geral o planejamento e feedback da 

Administração Superior, em tom de apoio, seja do ponto de vista de ações 

pretéritas ou de parâmetros para cálculo de ações futuras como forma de 

retroalimentação para sustentar os princípios da unidade e indivisibilidade 

institucionais, otimizar o know-how da unidade regional, alternativas para a 

criação de espaços de diálogos interinstitucionais poderiam ser construídas, 

fortalecendo, ainda, a memória institucional da Defensoria Pública do Estado 

de São Paulo. 

Em caminho oposto à burocratização ou formalismo das atividades 

dos Defensores Públicos, o feedback da Administração Superior para os 

Órgãos de Execução proporcionaria a observação de fragilidades e potências 

                                                             
106

 Na área da infância e juventude infracional os processos são físicos, e não eletrônicos. 
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entre as unidades regionais em favor da aplicação do princípio constitucional 

da unidade e indivisibilidade institucionais e a construção e continuidade do 

litígio estratégico – independentemente da movimentação da carreira dos 

Defensores Públicos. 

Ao refletirmos sobre a condução das atribuições institucionais, 

acrescentamos elementos para pensar o litígio estratégico de interesse público, 

o qual tem “por finalidade assegurar, promover ou ampliar a realização de 

direitos, por intermédio fundamentalmente da desestabilização de práticas 

violadoras de direitos” (VIEIRA; ALMEIDA, 2013, p. 16).   

Nesse sentido, Oscar Vilhena Vieira e Eloísa Machado de Almeida 

chamam a atenção no sentido de que “[p]oucas vezes vemos um litígio à 

correção de processos de tomada de decisão ou ampliação de informações, 

para que as políticas públicas possam ser mais bem concebidas” (VIEIRA; 

ALMEIDA, 2013, p. 16).  

Diversos estudos na área tiveram como foco o Poder Judiciário107 ao 

tratar a respeito de políticas públicas na área da educação. Sobre isso, os 

profissionais do direito108 “têm sido muitas vezes pouco ousados na formulação 

de pedidos e remédios para problemas complexos, pois miram mais na 

concessão de um benefício do que na solução estrutural do problema” (VIEIRA; 

ALMEIDA, 2013, p. 17). 

[...] [O]s demandantes tradicionais do sistema de justiça devem 
aprimorar suas teses e suas capacidades para enfrentar não 
só as deficiências das políticas públicas, mas também do 
próprio Judiciário. Ministério Público, Defensorias Públicas e 
organizações não governamentais devem criar espaços mais 
amplos de interlocução entre si e com o Judiciário, procurando 
a formulação de demandas articuladas e estratégicas, capazes 
de atender não só a um número estrito de beneficiários, mas 
sobretudo capazes de promover reformas estruturais que 
produzam políticas públicas mais transparentes, eficazes e 
concretamente universais (VIEIRA, ALMEIDA, 2013, p. 21). 

 

                                                             
107

 Entre estes, temos as seguintes pesquisas acadêmicas: Corrêa (2014), Cusciano (2011), 
Silveira (2010), Marinho (2009), Lopes (2006). 
108

 Membros do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e advogados de interesse 
público. 
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Vale notar que o fomento à litigância estratégica (em tutela coletiva, 

solução extrajudicial) é apontado pelos Defensores Públicos estaduais109 entre 

as principais sugestões – após as questões de ampliação do quadro de 

Defensores e funcionários, autonomia financeira e funcional, melhorias quanto 

à remuneração e infraestrutura, ampliação orçamentária, fortalecimento 

institucional – apresentadas no IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil 

(FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 121-123), bem como o 

planejamento estratégico nacional; diálogo, interlocução com os poderes 

republicanos e respeito; aperfeiçoamento e uniformização dos procedimentos 

de atendimento, interlocução e disseminação de boas práticas de atuação e 

gestão entre os Defensores do Brasil; aprimoramento de corregedorias e 

órgãos de fiscalização e controle interno (FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 

2015, p. 121-123). 

Além desses pontos, na lista de sugestões dos Defensores Públicos 

na pesquisa mencionada constam: integração entre a Defensoria Pública, os 

demais órgãos do sistema de justiça e universidades; coleta e organização de 

dados sobre a Defensoria Pública; aprimoramento na atribuição de 

competências entre a Defensoria Pública e outros órgãos da Gestão Pública 

nacional; criação de Escola de Defensores; interlocução entre as Defensorias 

Públicas dos Estados e a Defensoria Pública da União. 

O desenho institucional da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, a propositura recorrente de processos individuais a respeito de acesso à 

educação infantil, permite firmar essa instituição como repeat player a partir da 

definição de Marc Galanter,110 o que comporta a acumulação de conhecimento 

                                                             
109

 Quanto aos Defensores Públicos-Gerais dos Estados, entre as sugestões aparecem: a 
ampliação do quadro de Defensores, servidores de apoio e estagiários, autonomia (financeira, 
institucional e funcional), ampliação orçamentária, fundos próprios, o planejamento estratégico 
nacional, a equiparação orçamentária, estrutural e humana com a magistratura, o Ministério 
Público e os Tribunais de Justiça, a interlocução e disseminação de boas práticas de atuação e 
gestão entre os Defensores do Brasil, o aperfeiçoamento e uniformização dos procedimentos 
de atendimento (FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 121-123).  
110

 Marc Galanter (1974) identifica distinções entre o litigante eventual (one shot player) e 
litigante habitual (repeat player), em que o primeiro, em regra, é aquele indivíduo ou grupo 
pequeno e/ou com poucos recursos possuem grandes interesses no resultado no processo ou 
o oposto (os interesses são pequenos quando comparados com os custos de participação com 
a finalidade de defesa judicial). Por outro lado, o litigante habitual é o indivíduo ou grupo com 
participação recorrente e possuem pequeno interesse no resultado de uma ação determinada e 
detentor de recursos para satisfação dos seus interesses ainda que em longo prazo.  
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a respeito de procedimentos e estratégias judiciais e balizar riscos e 

equacionar resultados. 

Para compreender se esses profissionais que provocam o Poder 

Judiciário têm coordenação interna para posterior articulação com outras 

instituições, também é necessário voltar o olhar para as instituições 

consideradas de “maior peso” pelos entrevistados para a promoção dos direitos 

educacionais das crianças.  
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA BRASILEIRO DE JUSTIÇA: INTERSECÇÃO ENTRE A 

DEFENSORIA PÚBLICA E O MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO 

AO DIREITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O presente capítulo será dedicado a compreender os espaços de 

aproximação entre a Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público 

estadual, ambos do Estado de São Paulo.  

Para tecer comparações entre a Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo seriam necessários 

critérios cuidadosamente delineados para a tarefa, de modo a reduzir as 

incertezas e os vieses ao interpretar resultados e minimamente “duas 

inferências descritivas” (EPSTEIN; KING, 2013, p. 45-46), o que não constitui o 

objetivo deste trabalho. 

Inicialmente, vale indicar os aspectos tratados neste capítulo: as 

posições divergentes entre o Ministério Público e a Defensoria Pública quanto à 

legitimidade ativa da ação civil pública; os aspectos relativos ao Ministério 

Público estadual relativamente ao direito à educação infantil; e o 

reconhecimento dos pontos de intersecção entre ambas as instituições da 

capital do Estado de São Paulo.  

Tendo em vista que, em razão de a Defensoria Pública e o Ministério 

Público serem considerados litigantes habituais prestadores de serviços 

públicos, a identificação dos pontos de intersecção111 requer a aproximação 

entre os pontos em comum entre ambas para a garantia do direito à educação 

infantil.  

 

 

                                                             
111

 Os pontos de intersecção podem ser observados em outras áreas de direitos sociais no 
Ministério Público e Defensoria Pública. 
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4.1 A legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo como ponto de intersecção 

com o Ministério Público Estadual 

 

Primeiramente, vale registrar que o IV Diagnóstico da Defensoria 

Pública do Brasil indica como os principais pontos de atenção de acordo com a 

visão dos próprios Defensores Públicos: 

 

[...] dois temas que perpassam praticamente todo o relatório: o 
da relação entre a Defensoria com os demais órgãos do 
Sistema de Justiça, e com ela todas as questões que envolvem 
a autonomia e a integração da instituição, bem como a 
proximidade necessária com o público socialmente vulnerável  
(FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 127-128). 

[...] 

Como pontos de maior incidência de discordância estão a 
existência de uma relação tranquila e eficiente entre as 
Defensorias Públicas e os demais órgãos do Sistema de 
Justiça. [...] 

Os principais empecilhos para a atuação do poder Judiciário 
são a ausência de integração das instituições do Sistema de 
Justiça e o excesso de formalismo, combinado à má qualidade 
e “tecnicismo” do ensino jurídico. Nota-se, portanto, uma dupla 
dimensão de insatisfação: a primeira voltada ao aspecto 
orgânico da carreira – a integração ou falta dela – e uma 
segunda voltada aos processos e procedimentos e qualidade 
da formação (FILGUEIRA; GONÇALVES; BRITO, 2015, p. 
127-128). 

 

Quanto às posições divergentes entre o Ministério Público e a 

Defensoria Pública no que diz respeito à legitimidade ativa da ação civil 

pública, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp) 

propôs Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra o disposto no artigo 

5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, com redação dada pela Lei n.º 11.448/2007, 

que confere tal legitimidade à Defensoria Pública.  

No Supremo Tribunal Federal, os ministros seguiram o voto da 

Ministra Relatora Cármen Lúcia Antunes Rocha, prevalecendo os argumentos 
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da inexistência de vedação constitucional para tal legitimidade e da ausência 

de prerrogativa exclusiva para ajuizar ações em proteção aos direitos difusos e 

coletivos por parte do Ministério Público, com o entendimento de que o 

aumento de atribuições da instituição amplia o acesso à justiça, reconhecendo 

a compatibilidade com a Lei Complementar n.º 132/2009 e as alterações à 

Constituição Federal promovidas pela Emenda Constitucional n.º 80/2014, que 

ampliaram as atribuições da Defensoria Pública e incluíram a de propor ação 

civil pública.  

No tocante ao direito à educação infantil, o Ministério Público em sua 

história de atuação ajuizou ações judiciais envolvendo pedidos de acesso a 

vagas em creches e pré-escolas em diferentes comarcas, inclusive para 

pessoas com insuficiência de recursos (atual público-alvo da Defensoria 

Pública), como demonstram José Reinaldo de Lima Lopes (2006), Carolina 

Martins Marinho (2009), Lara Barbosa Quadros Côrtez (2010)112 e Paulo 

Henrique de Oliveira Arantes (2011).  

 

 

4.2 Pontos de intersecção entre a Defensoria Pública e o Ministério 

Público quanto ao direito à educação infantil 

 

Ao longo da pesquisa, encontramos a atuação conjunta de 

diferentes instituições por meio de um grupo interinstitucional com o propósito 

de garantir os direitos à educação infantil em suas especificidades no Município 

de São Paulo. 

                                                             
112

 Embora o foco da dissertação de Lara Barbosa Quadros Côrtez envolva o Ministério Público 
nas comarcas de Santo André, a autora relata também a estrutura do Ministério Público na 
capital. Importante esclarecer que no momento da pesquisa da referida autora não havia o 
Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc) na capital de São Paulo, e a criação do 
Centro de Apoio Operacional Cível de Tutela Coletiva na área de Educação (CAO Educação) – 
novembro de 2009 – ocorreu no final da pesquisa da autora citada. Entendemos que a breve 
passagem pela estrutura que o Ministério Público estadual constrói ao longo dos anos para a 
garantia do direito à educação nos permite visualizar não somente a amplitude de temas 
judicializados relacionados ao direito à educação infantil, como também a experiência de duas 
décadas – a partir da Lei da Ação Civil Pública em 1985 – à frente da Defensoria Pública na 
capital do Estado de São Paulo. 
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O Grupo de Trabalho Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI) 

foi criado em 2012 por iniciativa conjunta das seguintes instituições: 

Organização Não Governamental (ONG) Ação Educativa Assessoria, Pesquisa 

e Informação, escritório de advocacia Rubens Naves, Santos Jr. e Hesketh, 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ministério Público do Estado de 

São Paulo, além do Grupo de Trabalho de Educação da Rede Nossa São 

Paulo. 

Um dos entrevistados relata que em um evento do Instituto Pro 

Bono113 o advogado Rubens Naves mencionou que seria importante que 

advogados propusessem ações judiciais individuais de modo gratuito pelo Pro 

Bono a fim de garantir o direito à educação infantil. A Defensoria naquele 

momento já atuava com esse objetivo de assegurar o acesso à educação 

infantil por meio da tutela jurisdicional individual, então a reflexão era sobre 

como fazê-lo de modo mais estratégico. Por meio do Instituto Pro Bono essa 

ideia não prosperou, porém foi organizado um grupo com o Ministério Público e 

com o escritório Rubens Naves e em seguida decidiu-se instituir uma reunião 

mais ampla em que foram convidados a Defensoria Pública e o Grupo de 

Trabalho da Rede Nossa São Paulo (GT Rede Nossa São Paulo). 

A formação do grupo ocorreu sem características formais, mas 

apenas como uma decisão de unir os objetivos comuns segundo os integrantes 

do GTIEI entrevistados. O escopo desse grupo era, naquele momento, 

fomentar estratégias para solucionar os obstáculos violadores do direito à 

educação infantil no Município de São Paulo. 

Entre os atos praticados pelo GTIEI, foi elaborado um parecer pelos 

advogados Salomão Ximenes e Alessandra Gotti, naquele momento 

representando respectivamente o escritório Rubens Naves Santos Jr. e 

Hesketh Advogados e a ONG Ação Educativa.  

Em síntese, o parecer demonstra dados estatísticos a respeito de 

crianças matriculadas, cadastradas e não atendidas na Secretaria Municipal de 

                                                             
113

 O Instituto Pro Bono é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2001 com o objetivo 
de promover a assessoria jurídica gratuita, no entanto não está relacionada com a assistência 
jurídica gratuita, uma vez que esta é dever do Estado, tampouco é considerada voluntariado, 
pois é uma atividade com caráter profissional, apesar de não ser remunerada. 
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Educação, índices do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

quanto à projeção demográfica dessa demanda considerando o Plano Nacional 

de Educação vigente naquele ano (Lei n.º 10.172/2001), e dirige atenção aos 

parâmetros de qualidade tendo em vista o aumento da rede conveniada. 

Ademais, relata o não cumprimento do Plano Plurianual (entre os de 

2006/2009) e os recursos insuficientes provenientes do setor público.  

O parecer, após a fundamentação em diplomas legais nacionais e 

internacionais, aponta para a atuação do Poder Judiciário como mediador da 

implementação de políticas públicas educacionais.   

A união de esforços do GTIEI obteve visibilidade durante dois dias 

de audiências públicas ocorridas no Tribunal de Justiça de São Paulo durante o 

trâmite da Ação Civil Pública n.º 0150735-64.2008.8.26.0002 proposta pela 

ONG Ação Educativa. 

Essa ação civil pública, proposta em 2008, representa as demandas 

das organizações que compõem o “Movimento Creche para Todos”. Esse 

movimento é formado pelos seguintes membros: Ação Educativa – Assessoria, 

Pesquisa e Informação; Instituto de Cidadania Padre Josimo Tavares; Centro 

de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo (CDHEP); Casa 

dos Meninos e Associação Internacional à Humanidade Jardim Emílio Carlos e 

Irene; Associação Comunidade Ativa de Vila Clara.   

Em primeira instância, a alegação para o indeferimento foi baseada 

na violação do princípio da separação dos poderes, usurpação de competência 

e não ingerência pelo Poder Judiciário na discricionariedade do Poder 

Executivo Municipal.  

Contra essa decisão, a ONG Ação Educativa interpôs recurso de 

apelação e, após o convencimento dos desembargadores, foi marcada a 

audiência pública nos dias 29 e 30 de agosto de 2013 no Tribunal de Justiça de 

São Paulo. 



99 
 

 
 

Nessas datas, foram ouvidas em torno de 40 instituições:114 o 

Secretário Municipal de Educação (SME),115 o Procurador-Geral do Município 

(PGM), o Defensor Público da Assessoria Cível, o Promotor de Justiça do 

Grupo de Atuação Especial de Educação (Geduc),116 especialistas em direitos 

sociais, processo civil117 e educação infantil,118 membros de Conselhos 

Tutelares. O evento foi considerado inédito pelos participantes no Tribunal de 

Justiça de São Paulo.  

Após a audiência pública, foi realizada audiência de conciliação 

apenas com os membros do GTIEI e representantes da PGM e SME, a qual 

restou infrutífera, de acordo com os membros do GTIEI, em razão de as metas 

de ampliação da rede de oferta de vagas de creches e pré-escolas 

apresentadas na audiência pública terem sido reduzidas no momento da 

conciliação. 

Não havendo conciliação entre as partes, o TJSP decidiu em 

segunda instância condenar o poder público municipal, ordenando a criação de 

150 mil vagas para educação infantil, sendo 105 mil para crianças de 0 a 3 

anos e o restante em pré-escola (crianças de 4 e 5 anos), metade em até 18 

meses.119 Além disso, obrigou o Município a incluir na proposta orçamentária a 

ampliação da rede de ensino, como também apresentar semestralmente 

relatórios completos das medidas tomadas – com critérios detalhados para 

distribuição das vagas. Nessa decisão, coube à Coordenadoria da Infância e 

Juventude do TJSP constituir comissão de acompanhamento para garantir o 

cumprimento da decisão. 

                                                             
114

 O salão nobre do TJSP foi ocupado por diferentes segmentos da sociedade civil como 

pesquisadores, professores, representantes do sistema de justiça e noticiado pela mídia, 

inclusive por telejornais de rede nacional. Nessa audiência pública, a manifestação oral foi 

concedida para aproximadamente 50 pessoas previamente inscritas.   
115

 Em 2013, César Callegari era o Secretário Municipal de Educação. A Prefeitura de São 

Paulo no período de 2013 a 2017 possui como prefeito Fernando Haddad, filiado ao Partido 

dos Trabalhadores – PT. 
116

 Celso Augusto Coccaro Filho (PGM), Luis Rascovski (Assessoria Cível da DPE/SP), João 

Paulo Faustinoni e Silva (Geduc).  
117

 Susana Henriques da Costa. 
118

 Fúlvia Rosemberg, Ana Paula Soares da Silva, Ananda Grinkraut, Maria Malta Campos.  
119

 A decisão foi proferida em 16 de dezembro de 2013. 
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As reuniões de acompanhamento do cumprimento do acórdão 

ocorreram no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a presença de 

representantes do GTIEI e da Secretaria Municipal de Educação.  

No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu 

efeito suspensivo ao acórdão após a interposição de Recurso Especial e 

Recurso Extraordinário pela Procuradoria do Município. Essa ação judicial até o 

final desta pesquisa no primeiro trimestre de 2016 não havia sido julgada pelo 

STF. 

A especialista em processo civil participante da referida audiência 

pública confirma a importância da formação do GTIEI e relata a relevância do 

acórdão proferido após audiência pública: 

 

[...] o sistema brasileiro ele tem que empoderar o pequeno 
litigante, que no caso creche é a criança – via sistema coletivo. 
[Proporcionar] um porta-voz pra ter tamanho [perante] ao poder 
público municipal. [...] Não é uma sentença que intervém em 
política pública. É uma sentença que quer formar, fazer uma 
política pública, a partir de um interlocutor – o Judiciário. [...] É 
um passo do Judiciário tentando ser o mediador institucional. 

 

Para o Promotor de Justiça entrevistado com experiência na área da 

infância e juventude, o GTIEI é “uma iniciativa interessante no sentido de 

construção de alianças”, e complementa: 

 

[O Judiciário] tem uma função limitada. Mas cumpriu a função 
de colocar na agenda dos governos a educação infantil. É uma 
questão para ser resolvida. Então, nesse sentido, é importante 
que os atores, as discussões do Sistema de Justiça se 
apropriem dos conhecimentos produzidos nas Universidades, 
em especial nas Universidades Públicas. [...] [Ao agir] nas 
políticas públicas, se queremos ter um papel importante, nós 
precisamos politizar nossa atuação. E essa politização ela não 
se dá com o ajuizamento puro e simplesmente de uma ação 
judicial. É preciso construir alianças, é preciso identificar quais 
são os conhecimentos científicos produzidos que embasam 
essa atuação. É preciso ter o Judiciário como último alvo. [...] O 
Judiciário é o último recurso, mas nem sempre, tanto o 
Ministério Público quanto a Defensoria Pública têm essa 
dimensão. 
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O caso do GTIEI remete ao trabalho do Professor José Reinaldo de 

Lima Lopes: “[a] ideia de que o ‘interesse público’ não pode ser objeto de 

negociação também joga um papel que precisa ser revisto nos processos” 

(2006, p. 234). O referido professor considera ainda que “algumas experiências 

de ordens negociadas ou cujo cumprimento é gradual, progressivo e sujeito a 

acompanhamento” (2006, p. 234). Nesse sentido, Lopes pontua que:  

 

[...] tais exemplos, ainda não chegaram a dominar a 
imaginação dos juristas brasileiros, de modo que a criatividade 
do Judiciário na expedição de ordens ainda é relativamente 
pequena (LOPES, 2006, p. 234). 

 

Esse caso ilustra a possibilidade de diferentes instituições 

(associações civis, Ministério Público120 e Defensoria Pública) atuarem 

conjuntamente – além da possibilidade de litisconsórcio – na defesa do direito à 

educação infantil, quiçá também de direitos sociais fundamentais envolvendo 

os demais direitos das crianças e adolescentes. 

Em matéria processual, como vimos com a ação civil pública, tanto a 

Defensoria Pública quanto o Ministério Público são legitimados ativos. Em sede 

de direito material, não se vislumbram impedimentos para ambas as 

instituições defenderem direitos à educação infantil. No entanto, como alerta a 

Professora Maria Tereza Sadek: “[o]s mais críticos em cada uma das 

instituições, sublinham as diferenças, de forma a valorizar o seu próprio papel” 

(SADEK, 2010, p. 18).  

Embora haja o reconhecimento constitucional das funções dos 

membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como o respeito 

entre os membros de ambas as instituições, durante as entrevistas todos os 

Promotores de Justiça também apresentaram o conhecimento da existência de 

                                                             
120

 Por outro lado, quanto à forma de interação entre o Ministério Público e as entidades da 
sociedade civil, o estudo “Advocacia de interesse público no Brasil: a atuação das entidades de 
defesa da sociedade civil e sua interação com os órgãos de litígio do Estado” menciona:  
“algumas entidades que trabalham com a temática da criança e do adolescente que afirma que 
a postura do MP em relação aos jovens em conflito com a lei, vai, em muitos casos, no sentido 
repressivo em vez de focar no acesso a direitos fundamentais” (2013, p. 77). 
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divergências entre os membros dessa instituição e os integrantes da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo em diferentes temas concernentes 

a direitos sociais. 

Tais diferenças de entendimentos sobre os direitos sociais, durante 

as entrevistas, foram mencionadas nas áreas relacionadas à moradia, uma vez 

que nos conflitos envolvendo ocupações irregulares, por exemplo, o Ministério 

Público geralmente direciona a atuação na perspectiva da preservação do meio 

ambiente, enquanto a Defensoria Pública representa os interesses daqueles 

que exercem a ocupação irregular. 

Em outras palavras, o Defensor Público coordenador do setor de 

triagem exemplifica: 

 

[Existe] relação adversativa na área criminal – pela posição da 
Defensoria Pública em favor da melhor opção para o cidadão 
defendido. [Enquanto o Ministério Público é detentor da ação 
penal]. [No entanto,] há áreas em que há consenso, por 

exemplo, a área da educação. 

 

A especialista em processo civil entrevistada acrescenta: 

 

Toda a articulação dos atores do sistema de Justiça se ela for 
coordenada ela empodera. É a ideia de juntar grandes 
litigantes pra que sejam mais fortes. [...] [O Ministério Público e 
a Defensoria Pública] são porta-vozes de interesses diferentes. 
[...] No caso, creche é mais fácil você conseguir essa ação 
articulada, por quê? Porque tanto o MP quanto a Defensoria 
estão no mesmo sentido. Agora quando temos uma 
investigação ambiental e urbanística numa ocupação urbana é 
muito interessante ver que o MP tem assumido o lado do meio 
ambiente, planejamento urbanístico, e constantemente a 
Defensoria assume a voz dos moradores, com [base no] direito 
à moradia. Então essa complexidade que o novo CPC não 
abarca. E continua com [a lógica de] Caio versus Tício. [Em] 
alguns casos essa articulação é difícil entre MP e Defensoria 
porque eles estão sendo porta-vozes de interesses públicos 
legítimos em conflito, mas aqueles casos em que haja um 
mesmo sentido como nos casos de creches, saúde, algumas 
políticas sociais em geral é possível isso. [...] Infelizmente 
depende da boa vontade dos indivíduos [para essa 
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aproximação]. [No caso do GTIEI] o catalisador foi um ator da 
sociedade civil.  

 

Sobre a importância do indivíduo como membro de instituições 

consideradas litigantes habituais, a mudança dos profissionais de direito em 

determinadas funções pode acarretar a descontinuidade das práticas em razão 

de diferentes entendimentos relativos à condução dos trabalhos pelos 

ocupantes anteriores. Dois cenários trazem exemplos de casos nesse sentido: 

e experiência do “Grinfad” pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e a 

alteração da decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo durante o trâmite da ação civil pública proposta pela Ação 

Educativa mencionada no presente capítulo. 

No primeiro exemplo, no ano de 2007, os Promotores de Justiça 

atuantes na área da infância e juventude do Ministério Público do Estado de 

São Paulo na região do interior do Estado criaram um grupo chamado “Grinfad”  

considerando a especialização nessa área de atuação e a organização 

territorial, com a proposta de aliar forças da sociedade, Poder Executivo 

Municipal para promover espaços de gestão democrática da escola por meio 

de conselhos escolares. Paulo Henrique Arantes121 aponta dois fatores para o 

rompimento da continuidade desse grupo: o grupo não foi formalizado pelo 

Ministério Público e a mudança dos membros em virtude da circulação da 

carreira. 

No segundo exemplo, nos anos de 2013 a 2015, durante o trâmite 

da ação civil pública proposta, em 2008, pela Ação Educativa mencionada no 

presente capítulo, ocorreu em agosto de 2013 uma audiência pública com a 

presença de 40 entidades no Tribunal de Justiça que deu origem ao acórdão 

que, entre os dispositivos, determina a instalação do Comitê de Monitoramento 

para o acompanhamento do cumprimento das obrigações do Município.  

Nesse caso, um dos Promotores de Justiça entrevistados durante a 

pesquisa menciona que os próprios desembargadores presentes na audiência 

                                                             
121

 O autor entende que “a experiência do Grinfad permite avaliar a importância de se pensar 
novas formas de divisão da base espacial de atuação do Ministério Público e sobre a 
importância de se pensar na criação de promotorias de justiça ou grupos especializados na 
atuação relacionada ao direito à educação no Brasil” (ARANTES, 2011, p. 127). 
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pública apontaram que ouvir representantes de diversas instituições, 

especialistas, pesquisadores nas áreas do direito e da educação permitiria uma 

compreensão mais abrangente do tema, e que repetir o padrão de decisão não 

seria viável. No entanto, após a publicação do acórdão, a composição da 

Câmara Especial foi alterada e os desembargadores presentes na audiência 

pública se aposentaram. Com isso, esse entrevistado afirma que tanto no 

Ministério Público quanto no Poder Judiciário, em razão da independência 

funcional, as atividades são “muito personalizadas”, e o diálogo e a 

sensibilidade diante do tema construído antes e durante a audiência pública 

foram rompidos com a mudança do colegiado, além do advento da concessão 

do efeito suspensivo do acórdão proferido pelos desembargadores presentes 

na audiência pública.  

Nesse sentido, a pesquisa de Adriana Dragone a respeito da 

atuação de Promotores de Justiça de três comarcas do interior conclui que o 

perfil social do Promotor de Justiça influenciava na escolha da atuação na 

defesa do direito à educação infantil. 

A partir desses exemplos, vale o alerta de como o Ministério 

Público122 e a Defensoria Pública aproveitam o know-how dos seus membros 

para a continuidade das atividades desenvolvidas, bem como para mensurar 

quais são, como são as práticas exitosas e seus resultados dentro da 

instituição, considerando a independência funcional como fator presente em 

casos em que não há continuidade123 de determinada opção institucional diante 

de um caso. 

Acrescido ao panorama normativo, a partir da pesquisa de campo, a 

qual foi composta do acompanhamento da pesquisadora nos espaços 

destinados à participação social (Reunião Aberta, Momento Aberto, 

                                                             
122

 O Ministério Público do Estado de São Paulo possui um sistema informatizado exclusivo 
para membros da instituição chamado “SIS MP” para o registro de representação (deferimento 
e indeferimento), inquérito, procedimento preparatório. No entanto, de acordo com o Promotor 
de Justiça entrevistado, não há padronização para esse cadastro.  
123

 A descontinuidade do serviço público é um argumento utilizado quando estudiosos tratam a 
respeito de políticas públicas aplicadas pelo Poder Executivo. Em sentido paralelo, as 
instituições do sistema de justiça, ao repensarem a independência funcional, poderiam instituir 
balizas para caracterizar práticas exitosas, as quais, se reconhecidas, evitariam a sua 
descontinuidade, como também para constituírem referências para replicar eventualmente em 
outras localidades. 



105 
 

 
 

Conferência Estadual, Pré-Conferências, Reunião de Monitoramento), 

constatou-se que usuários da Defensoria Pública, representantes de 

movimentos sociais e outros cidadãos declararam o direcionamento de suas 

demandas em diversas instituições públicas, incluindo o Ministério Público. 

Durante a exposição dos integrantes nesses espaços de 

participação promovidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

alguns deles mencionam que o que menos importa é qual a instituição que vai 

resolver o problema vivido por aquela comunidade de que faz parte, pois o que 

prevalece é a solução. 

Os relatos apresentados indicam que representantes de movimentos 

sociais, usuários da Defensoria Pública, em alguns casos, procuram tanto o 

Ministério Público quanto a Defensoria Pública para temas que envolvem 

direitos sociais, além dos direitos à educação infantil, o que pode provocar a 

movimentação de esforços simultâneos por ambas as instituições.  

Nesse ponto, diferentes situações podem ocorrer a partir da 

apresentação de igual demanda para o Ministério Público e a Defensoria 

Pública com a instauração de inquérito civil ou procedimento administrativo: 

nos casos em que não haja a instauração de processo judicial haverá o 

exercício das atribuições por ambas as instituições, o que mobiliza esforços 

paralelos, mas não necessariamente conjuntos e otimizados. E, nos casos 

judicializados, a decisão final poderá interferir124 de forma fragmentada na 

elaboração e na implementação de políticas públicas.    

Diante disso, verificou-se a necessidade de questionar os 

Defensores Públicos, bem como os Promotores de Justiça a respeito de 

eventuais atuações conjuntas.125 

                                                             
124

 Nesse aspecto, diversos estudos na área do direito à educação, da saúde e demais direitos 
sociais alertam a respeito da preponderância de ações individuais como incentivo ao fenômeno 
de litigância repetitiva, dos argumentos envolvidos quanto à reserva do possível, a separação 
dos poderes e legitimidade dos juízes em decidir a respeito de políticas públicas, entre outros 
aspectos. Para maiores estudos, ver GRINOVER, 2013;  e Avaliação da prestação jurisdicional 
coletiva e individual a partir da judicialização da saúde. Disponível em: 
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_judializacao_da_saude.pdf>. Acesso em: 
10 out. 2015. 
125

 Em 3 de dezembro de 2015, foi proposta, em litisconsórcio, a ação civil pública pela 
Defensoria Pública e Ministério Público, ambos do Estado de São Paulo com o objetivo de 
sustar os efeitos da reorganização escolar na capital e em todo o Estado de São Paulo. Os 
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Durante o percurso da pesquisa, todos os entrevistados da 

Defensoria Pública e do Ministério Público afirmaram que não há mecanismos 

formalizados e regulamentados com essa finalidade, apesar de reconhecerem 

a possibilidade de atuações conjuntas para um mesmo objetivo quando 

tratamos de direito à educação infantil e outros direitos sociais. No entanto, 

alguns entrevistados afirmaram oposição a qualquer ato que interferisse na 

atividade de uma instituição relativamente à outra ou que limitasse a 

independência funcional dos membros de cada instituição. 

Verificou-se a ausência de mecanismos institucionais por parte da 

Defensoria Pública e do Ministério Público para evitar esforços comuns em 

direção a um mesmo objetivo de ambas as instituições ou mesmo de 

instrumentos para evitar a atuação semelhante após o comparecimento de 

representantes de movimentos sociais, cidadãos apresentando a mesma 

demanda nessas instituições. 

A partir das funções constitucionais de Defensoria Pública em 

promover ações judiciais em tutela coletiva em defesa de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, temos a indicação de instrumentos 

judiciais comuns tanto da Defensoria Pública quanto do Ministério Público a 

favor da defesa do direito à educação infantil. 

Durante as entrevistas, constatou-se que na cidade de São Paulo, 

após o início da atuação da Defensoria Pública para promover ações judiciais 

para os necessitados quanto ao acesso à vaga em creche e pré-escola, o 

Ministério Público priorizou outros pontos relativos à educação infantil, por 

exemplo, questões que envolvem gestão democrática, financiamento pelo 

Fundeb, acompanhamento das metas e prazos do Plano Nacional de 

Educação, segurança escolar e educação inclusiva, além de outros assuntos 

concernentes as demais etapas do ensino básico. 

                                                                                                                                                                                   
responsáveis pela medida são as Defensoras Públicas Mara Renata da Mota Ferreira e 
Daniela Skromov de Albuquerque, coordenadoras respectivamente dos Núcleos de Infância e 
Juventude e de Cidadania e Direitos Humanos; e os Promotores de Justiça João Paulo 
Faustinoni e Silva, do Grupo Especial de Educação; Eduardo Dias de Souza Ferreira, da 
Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos da Infância e Juventude da 
Capital; e Patricia Salles Seguro, do Núcleo de Políticas Públicas. Até o fechamento da 
pesquisa no primeiro trimestre de 2016, a liminar foi concedida, no entanto o mérito da ação 
ainda não havia sido julgado. 
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A atuação do Ministério Público e a da Defensoria Pública poderiam 

em alguma medida ser consideradas complementares, no entanto, os 

entrevistados, quando perguntados a respeito da visão da outra instituição 

sobre proteção do direito à educação infantil, apresentavam desconhecimento 

dessas formas de atuação. 

Nesse âmbito, cabe tanto à Escola Superior do Ministério Público 

(CEAF/ESMP)126 quanto à Escola da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo (EDEPE) organizar127 eventos, incluindo palestras, debates, encontros, 

nas modalidades presencial e à distância, em conjunto para os Promotores de 

Justiça, Procuradores de Justiça e os Defensores Públicos. Essa parceria 

poderia fomentar a atuação conjunta e o intercâmbio de informações.128 

                                                             
126

 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional Escola Superior do Ministério Público de 
São Paulo. 
127

 Durante a entrevista, um Defensor Público menciona que, para evitar esforços comuns entre 
a Defensoria Pública e o Ministério Público, “A ideia é criar uma cultura de colaboração”. Por 
outro lado, José Reinaldo de Lima Lopes afirma que a cultura jurídica é utilitarista, individualista 
e formalista: “[a]lém de utilitarista, a cultura jurídica é individualista. Trata-se de um 
individualismo de base e de método, imaginando-se que a parte precede o todo: o direito do 
indivíduo está acima do direito da comunidade, mesmo porque a comunidade propriamente dita 
deixou de existir, sendo substituída pelo mercado. Entre os direitos individuais, dada a 
existência do mercado, o mais típico é o de propriedade. Assim, o individualismo e a 
propriedade são o pilar de sustentação da cultura jurídica” (1998a, p. 82).  
128

 O Projeto de Lei n.º 8.058/2014, em trâmite na Câmara dos Deputados – autor: Deputado 
Federal Paulo Teixeira –, institui processo especial para o controle e intervenção em políticas 
públicas pelo Poder Judiciário. O projeto determina a criação do Cadastro Nacional de 
Processos sobre Políticas Públicas, o qual será organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
“Art. 26. O Conselho Nacional de Justiça organizará e manterá o Cadastro Nacional de 
Processos sobre Políticas Públicas, com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder 
Judiciário e os interessados tenham amplo acesso às informações relevantes relacionadas com 
sua existência e estado. § 1.º Os órgãos judiciários aos quais forem distribuídos processos 
envolvendo controle de políticas públicas remeterão cópia da petição inicial, preferencialmente 
por meio eletrônico, ao Cadastro Nacional do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 10 
(dez) dias. § 2.º No prazo de 90 (noventa) dias, contado da publicação da presente lei, o 
Conselho Nacional de Justiça editará regulamento dispondo sobre o funcionamento do 
Cadastro Nacional e os meios adequados para viabilizar o acesso aos dados e seu 
acompanhamento por qualquer interessado por meio da rede mundial de computadores. § 3.º 
O regulamento previsto no § 2.º disciplinará a forma pela qual os juízos comunicarão a 
existência de processos objetivando o controle de políticas públicas e os atos processuais mais 
relevantes sobre o seu andamento, como a concessão de antecipação de tutela, a sentença, o 
trânsito em julgado, a interposição de recursos e a execução.”  
“Art. 27. O Conselho Nacional do Ministério Público organizará e manterá o Cadastro Nacional 
de Inquéritos Civis e de Compromissos de Ajustamento de Conduta, com a finalidade de 
permitir que os órgãos do Poder Judiciário, os colegitimados e os interessados tenham amplo 
acesso às informações relevantes relacionadas à abertura do inquérito e à existência do 
compromisso. § 1.º Os órgãos legitimados que tiverem tomado compromissos de ajustamento 
de conduta remeterão cópia ao Cadastro Nacional de Inquéritos Civis e de Compromissos de 
Ajustamento de Conduta, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 2.º No prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente lei, o Conselho 
Nacional do Ministério Público editará regulamento dispondo sobre o funcionamento do 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição Federal de 1988 impõe à Defensoria Pública o dever 

de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Em São 

Paulo, a criação ocorreu em 2006 com o advento da Lei Complementar 

Estadual n.º 988, 9 de janeiro de 2006.   

Diante da vulnerabilidade das crianças, em condição peculiar de 

desenvolvimento, e em razão desse reduzido poder de reclamar seus próprios 

direitos, a Carta de 1988 indica como dever do Estado, da família e da 

sociedade, entre diversos direitos fundamentais, resguardar o direito à 

educação. O direito à educação é um direito inicial para os demais, isto é, a 

partir da ausência ou parcial fruição desse direito no tempo regular de 

formação, em momento posterior o direito não é gozado em sua plenitude. 

Embora a Defensoria Pública do Estado de São Paulo não disponha 

de informações centralizadas acerca da atuação da instituição quanto ao 

acesso à educação infantil, a análise dos dados disponíveis permite concluir 

que, no decorrer dos dez anos de existência da Defensoria Pública estadual na 

capital do Estado de São Paulo, o número de ações judiciais individuais 

propostas pela instituição apresentou aumento, alcançando 1/3 do atendimento 

inicial no setor de triagem. 

Apesar de o atendimento inicial da Defensoria Pública ter sofrido 

mudanças desde 2014 com o teleagendamento, nova instalação do prédio 

direcionado à triagem e à concentração do atendimento vespertino exclusivo 

dessa demanda relacionada à educação infantil para acomodar melhor os(as) 

usuários(as), há desafios associados à apropriação dos instrumentos 

processuais em tutela coletiva pela estrutura interna, em especial pela não 

implementação da Deliberação n.º 139/2009 (alterada pelas Deliberações n.º 

151/2010 e n.º 204/2010) – a qual regulamenta a distribuição, organização, 

funcionamento e atribuições das Defensorias de Tutela Coletiva no âmbito das 

Regionais da Defensoria Pública do Estado.  
                                                                                                                                                                                   
Cadastro Nacional de Inquéritos Civis e Compromissos de Ajustamento de Conduta, incluindo 
a forma de comunicação e os meios adequados para viabilizar o acesso aos dados e seu 
acompanhamento por qualquer interessado.” 
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Os Defensores Públicos reconhecem que a demanda de acesso à 

educação infantil apresenta aumento desde 2006 – da instalação da Defensoria 

Pública no Estado de São Paulo até o período de encerramento da pesquisa 

em 2016 –, no entanto não possui mecanismos de coleta de dados das 

informações das ações judiciais concernentes ao direito à educação infantil. 

Há evidências de que os(as) usuários(as) que procuram a 

Defensoria Pública na capital do Estado de São Paulo para concretizar o direito 

ao acesso à educação infantil são principalmente do sexo feminino. Além disso, 

há indícios de que a demanda é dirigida para a Defensoria Pública estadual por 

funcionários da rede municipal de ensino (ainda que em caráter informal), por 

indicação de pessoas conhecidas ou por saberem da existência do serviço 

prestado pela instituição pelos meios de comunicação. 

A natureza dos conflitos é plurilateral (LOPES, 2006) e os efeitos 

dessa demanda são: a alteração da ordem da fila de cadastramento em 

momento posterior na frente de outra criança cadastrada anteriormente e 

consequentemente não atender a população em condição de maior 

vulnerabilidade, mas aquela que teve acesso ao serviço público da Defensoria 

Pública estadual. 

A partir do desenho institucional da Defensoria Pública do Estado de 

São Paulo, constatamos que o Núcleo Especializado da Infância e Juventude 

possui, entre outras funções, a de compilar e remeter informações técnico-

jurídicas, propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses 

individuais, coletivos e difusos, realizar e estimular o intercâmbio permanente 

entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento das atribuições 

institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas, realizar e 

estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, bem como 

representar a instituição perante conselhos e demais órgãos colegiados, 

prestar assessoria aos órgãos de atuação e de execução da Defensoria 

Pública estadual. 

Em que pesem as competências do Núcleo Especializado da 

Infância e Juventude, este é subaproveitado especialmente quanto ao diálogo 
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intrainstitucional sobre o acesso ao direito à educação infantil a partir da 

concepção do litígio estratégico.  

Vale pontuar que o funcionamento adequado desse Núcleo 

Especializado pode otimizar as ações judiciais e extrajudiciais relacionadas ao 

direito à educação infantil, uma vez que pode vislumbrar outros horizontes de 

resolução de conflitos considerando os benefícios de a Defensoria Pública 

estadual ser um litigante habitual das demandas concernentes ao acesso à 

matrícula de estabelecimentos de ensino. Além disso, pode expandir o diálogo 

interinstitucional com as demais instituições do sistema de justiça e da rede 

municipal de ensino com a finalidade de unir esforços em comum para a 

garantia do direito à educação infantil. 

Embora o quadro de Defensores Públicos seja insuficiente para 

atender o público-alvo, os resultados já conquistados precisam ser coletados 

internamente para amparar as unidades com as experiências institucionais já 

percorridas para a expansão do quadro – conforme Emenda Constitucional n.º 

80/2014 –, preservando a unidade e a indivisibilidade institucionais com a 

avaliação periódica da manutenção de formas de atuação ou arranjo das metas 

estabelecidas pelo Plano de Atuação ou das teses institucionais. Esse ponto é 

reforçado pela ausência de feedback da Administração Superior para os 

Órgãos de Execução a respeito dos relatórios mensais produzidos pelos 

Defensores Públicos – conforme depoimento dos entrevistados. 

O feedback da Administração Superior para o Órgão de Execução é 

relevante para que este organize elementos para eventualmente avaliar a 

possibilidade de  ações civis públicas e também a fim de que cada unidade 

tenha componentes para construir banco de dados para a continuidade dos 

serviços prestados, o que poderia minimizar desconexões entre as atuações  

quando da movimentação dos Defensores Públicos na carreira e do ingresso 

de novos integrantes após a aprovação em concurso público de provas e 

títulos.  

Não obstante a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de 

Negócios Jurídicos reconhecerem a Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, a principal proponente de ações judiciais contra o Município para 
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questões de acesso à vaga em creches e pré-escolas, a Defensoria Pública 

não demonstrou durante a pesquisa um plano interno da condução dessas 

intervenções judiciais em tutela coletiva. 

Ademais, o aperfeiçoamento da prestação do serviço aos(as) 

usuários(as) não foi apresentado como a possibilidade de reduzir a 

judicialização e/ou coordenar a demanda por meio da concepção de litígio 

estratégico. 

No tocante à melhoria do atendimento, conclui-se que esta é 

apresentada pelos Defensores Públicos apenas relativamente ao espaço físico 

(local apropriado para acomodar os usuários enquanto esperam ser atendidos), 

à estrutura material (materiais de escritório, ar-condicionado etc.) e à 

capacidade de absorção da demanda, isto é, atender a todos aqueles que 

procuram a Defensoria Pública e preenchem os requisitos socioeconômicos. 

Atados à perspectiva de um problema – de número de profissionais 

e estrutura material – que afeta até as mais antigas instituições do sistema de 

justiça, como o Judiciário e o Ministério Público, a Defensoria Pública, ao 

promover “autorreflexão” e conhecer os caminhos percorridos pelas outras 

instituições do sistema de justiça, teria diferentes elementos para organizar as 

escolhas apropriadas para seu público-alvo.  

  Ao longo da pesquisa encontramos a experiência do Grupo 

Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI),129 constituído por 

representantes da Defensoria Pública, Ministério Público, Ação Educativa, 

Rede Nossa São Paulo e escritório de advocacia Rubens Naves. 

Por fim, foram localizados pontos de intersecção entre a Defensoria 

estadual e o Ministério Público do Estado de São Paulo para a defesa dos 

direitos educacionais de crianças. 

As hipóteses iniciais deste trabalho não se confirmaram, uma vez 

que estas afirmavam que: a) A Defensoria Pública estadual possui atuação 

                                                             
129

 O Grupo Interinstitucional de Educação Infantil (GTIEI) foi criado em 2012, durante o trâmite 
de ação civil pública proposta pela ONG Ação Educativa em 2008 em nome do “Movimento 
Creche para Todos”, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas da primeira etapa do ensino 
básico para crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escolas. 
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coordenada internamente para as demandas de acesso à educação infantil no 

Município de São Paulo; b) A Defensoria Pública estadual exerce arranjos 

interinstitucionais para a garantia do acesso à educação infantil no Município 

de São Paulo.  

Quanto aos arranjos interinstitucionais, estes não foram 

reconhecidos, uma vez que inicialmente as demandas são diluídas na 

instituição, o que já apresenta uma dificuldade interna de concentrar propostas 

para o diálogo com o Poder Executivo Municipal, bem como também para o 

intercâmbio de experiências entre o Ministério Público estadual e as 

associações civis. 

A partir da investigação foi possível concluir: 1) após 

teleagendamento e a apresentação dos(as) usuários(as) no atendimento inicial 

(setor da triagem), as demandas são encaminhadas para as unidades 

(regionais), as quais ingressam com as ações individuais; 2) as ações judiciais 

propostas pela Defensoria Pública estadual na capital do Estado de São Paulo 

para garantir o acesso às vagas em creches e pré-escolas são 

predominantemente de tutela individual, enquanto no caso de tutela coletiva 

esta ocorre principalmente por meio da defesa de interesses individuais 

homogêneos; 3) as ações civis públicas, para assegurar esse direito, são 

propostas em decorrência de voluntarismo e/ou perfil de atuação dos 

Defensores Públicos; 4) a atuação judicial prevalece sobre a solução 

extrajudicial de conflitos quanto ao acesso à educação infantil na Defensoria 

Pública estadual na capital do Estado de São Paulo; 5) a atuação da 

Defensoria Pública quanto à defesa do direito ao acesso à educação infantil é 

desarticulada internamente e fragmentada no Município de São Paulo. 

Nesse sentido, identificamos desafios para subsidiar debates entre 

as instituições do sistema de justiça que atuam em demandas judiciais de 

caráter difuso e coletivo em defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 

A partir deste trabalho, espera-se contribuir para futuras 

pesquisas130 no sentido de cotejar o número de ações judiciais individuais e 

                                                             
130

 De acordo com três entrevistados, os seguintes temas poderiam ser transformados em 
pergunta de pesquisa em razão da correlação com a concretização do direito das crianças 
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coletivas promovidas pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo por 

distrito do município, a fim de verificar se o maior número de ações judiciais 

corresponde aos distritos que possuem atendimento não condizente com os 

prazos e regiões estipulados pelo Plano Municipal de Educação, a partir da 

base de dados da Secretaria Municipal de Educação para eventualmente 

verificar se ações judiciais e extrajudiciais promovidas pela Defensoria Pública 

paulista atendem à demanda por acesso à educação da população menos 

amparada pelo Poder Executivo Municipal. 

Nesse sentido, por meio do cadastramento dos interessados em 

vagas em educação infantil promovido e divulgado por distrito do município 

pela Secretaria Municipal de Educação, cotejado com o número de ações 

judiciais individuais e coletivas promovido pelas unidades regionais da 

Defensoria Pública, indicar-se-ia se essa instituição atende as áreas que 

possuem os piores indicadores sociais (Índice de Desenvolvimento Humano – 

IDH, Índice de Vulnerabilidade Social etc.), como também as regiões com 

maior demanda cadastrada e não atendida, de modo a concluir se o volume de 

demandas judiciais em determinadas regiões corresponde aos distritos com 

maior procura oficial por vagas em creches e pré-escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
quanto ao acesso à educação infantil: a) A questão jurisprudencial a respeito do fator do 
depósito prévio nos casos de desapropriação, uma vez esse tópico compõe as alegações do 
Município de São Paulo nos casos de déficit de vagas em ensino infantil; b) O tempo para 
efetivar a sentença procedente, quais são os meios coercitivos que se utilizam, por exemplo, se 
ocorre o sequestro de verba pública ou não, se a determinação judicial estabelece o 
direcionamento da criança para estabelecimento particular quando da ausência de vaga na 
rede municipal (direta); c) A partir do ponto de vista do usuário, quais foram as circunstâncias 
anteriores para chegarem à Defensoria Pública para o pedido de vagas em creches e pré-
escolas. 
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APÊNDICE  

Perfil social: Defensores Públicos/Defensoras Públicas 

1. Em qual faculdade concluiu a graduação? Em que ano? 

2. Durante a graduação em Direito, realizou estágio em órgãos públicos? 

Quais? 

3. Tem alguma outra formação? Qual? 

4. Exerceu outra atividade profissional antes de ser nomeado(a) Defensor(a) 

Público(a)? Atuou como advogado(a)? Por quanto tempo? 

5. Ingressou em que ano na Defensoria Pública do Estado de São Paulo 

(DPE/SP)?  

6. Exerce outra atividade profissional além da DPE/SP? (Por exemplo: ensino 

em universidades)? 

7. Na DPE/SP está lotado(a) em qual área? Foi designado(a) para mais de um 

cargo na instituição ao longo de sua carreira?  

8. Participou de atendimentos itinerantes da DPE/SP? 

9. Em quais unidades da DPE/SP exerceu a função de Defensor(a)? 

Trabalhou em outras cidades? (Qual o percurso dentro da carreira até chegar ao 

cargo que está?) 

10. Trabalhou na área da Infância e Juventude (cível ou infracional) ou com 

ações judiciais ou extrajudiciais que envolvem direito à educação? 

11. Há quanto tempo está vinculado(a) ou por quanto tempo esteve 

vinculado(a) na área da Infância e Juventude?  

12. Por qual motivo escolheu a atuação na área da Infância e Juventude? 
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Estrutura/atuação da unidade _____da Defensoria Pública estadual: 

1. Como é o trabalho diário? 

2. Possui um espaço próprio? 

3. Quantos estagiários e oficiais trabalham na unidade _____ da Defensoria 

Pública? 

4. Quais as dificuldades (práticas) dos Defensores ao iniciar as atividades em 

outra unidade da DPE/SP? São elaborados relatórios de atuação, em especial das 

práticas extrajudiciais (com o intuito de organizar a condução dos trabalhos futuros 

dos Defensores Públicos)?   

5. São elaborados relatórios de atuação?  

6. Os Defensores Públicos recebem algum feedback da Administração 

Superior quanto às informações prestadas? 

7. Como funciona a ascensão na carreira? A área de atuação influencia? Seria 

por antiguidade e mérito? Como ocorre a avaliação do mérito? 

8. Quais as vantagens e desvantagens a partir da mudança do local da 

triagem (da avenida Liberdade, n.º 32, para rua Boa Vista)? 

9. Você percebeu alguma mudança significativa a partir do peticionamento 

eletrônico? 

10. Na sua área de atuação, quais as repercussões do teleagendamento? 

11. Quantos Defensores Públicos estão vinculados nessa unidade? 

12. Como são selecionados os Defensores que realizam o atendimento?  

13. Quais instituições/ONGs apoiam a atuação da DPE/SP? 

14. Como é definida a agenda da atuação? Por provocação dos indivíduos, por 

organizações? 

15. Como são definidas as prioridades, a seleção de casos urgentes? 
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16. Há atuação conjunta com outros Núcleos Especializados? Quais? 

17. Há diálogo com os Núcleos Especializados ou unidades de outros Estados? 

18. São realizadas pesquisas em parceria com outras instituições para coleta e 

análise de dados para o planejamento de atuações futuras? 

19. Como ocorre a interação entre os integrantes da unidade e as instituições 

públicas (é sempre o mesmo Defensor(a) para atuar em determinada região)? Eles 

chegam via estrutura interna do órgão (p. ex., núcleo ou grupo de estudo ou 

trabalho da instituição?) Eles chegam a partir de alguma denúncia que o órgão 

recebe? 

 

Ações judiciais individuais/coletivas 

1. Desde a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE/SP), 

até hoje quantas ações judiciais individuais foram propostas com a temática de 

educação infantil? 

2. Qual foi a primeira unidade da DPE/SP a propor ações individuais para o 

acesso à educação infantil? 

3. Qual a unidade da DPE/SP que possui maior quantidade de ações judiciais 

propostas com a finalidade de garantir o direito ao acesso à educação infantil?  

4. Quantas ações judiciais individuais foram propostas? Desse número, 

quantas resultaram em decisão favorável para o(a) autor(a)? E quantos resultaram 

em decisão desfavorável para o(a) autor(a) da ação transitada em julgado? 

5.  Atualmente, quantas ações judiciais individuais estão em curso com a 

finalidade de garantir o direito à educação? E desse número, quantas são para 

garantir o direito de acesso à educação infantil? 
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Ações judiciais coletivas 

1. No período entre 2006 a 2015, quais as temáticas mais comuns discutidas 

nas ações civis públicas (ACPs) propostas pelos Defensores Públicos na área da 

infância e juventude? 

2. Quantas ACPs foram propostas pela DPE/SP com pedidos/temáticas de 

direito à educação durante 2006 a 2015? 

3. Existem mecanismos para evitar decisões conflitantes com relação ao 

modo de atuar entre Defensores Públicos, por exemplo, alguns que optam por uma 

ação individual e outros por ação de tutela coletiva?  

4. Como ocorre na DPE/SP a implementação da Deliberação n.º 139/2009, 

151/2010 e 204/2010 (relacionadas à tutela coletiva)? 

5. Você percebe alguma mudança na atuação da DPE/SP na defesa do direito 

à educação nos últimos anos? 

6. Em caso positivo, a que você atribui essa mudança? Está associada a 

algum evento/fenômeno? 

 

DPE e o GTIEI: 

1. Existe uma ação civil pública proposta pela ONG Ação Educativa em 2008 

com o objetivo de ampliar a oferta de vagas em creches e pré-escolas no 

Município de São Paulo. Em 2012 foi criado o GTIEI (Grupo de Trabalho 

Interinstitucional de Educação Infantil) formado por um representante do MP, DPE, 

ONG Ação Educativa e escritório de advocacia Rubens Naves. Em segunda 

instância, após a interposição de recurso de apelação por parte da autora, ocorreu 

em agosto de 2013 a audiência pública no Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo (TJSP) com aproximadamente 40 entidades. Após restar infrutífera a 

audiência de conciliação, o TJSP condenou o Município a apresentar um 

planejamento para a oferta de vagas em um prazo de 18 meses e instituiu um 

Comitê de Monitoramento por meio da Coordenadoria da Infância e Juventude do 

TJSP. 
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2. Você tem ou teve alguma participação na ação civil pública proposta pela 

ONG Ação Educativa? 

3. Como a DPE/SP avalia a formação e atuação do grupo GTIEI? 

4. A formação do grupo GTIEI gerou alguma alteração no comportamento da 

DPE/SP? 

5. Pode-se afirmar que o GTIEI é a primeira atuação conjunta entre MP, DPE 

quanto à garantia do direito à educação (ou apenas educação infantil) na capital do 

Estado de São Paulo? 

6. Como a DPE/SP avalia o acórdão do TJ? 

7. Houve alteração no trabalho da DPE/SP a partir da criação do GTIEI ou do 

acórdão do TJSP? 

8. Como está o acompanhamento do cumprimento do plano definido pelo 

acórdão pela DPE e pelo GTIEI? Quem faz este acompanhamento? 

9. Como ocorre o diálogo com o Executivo municipal e mais especificamente 

com a Secretaria Municipal de Educação? 

10. Como avalia a atuação da DPE na defesa/garantia de direitos difusos, 

sociais? 

11. Existe alguma ACP a respeito de vaga em creche movida pela DPE/SP na 

cidade de São Paulo/fora da cidade de SP (Região Metropolitana ou no interior de 

SP)? Qual o estágio atual? 

12. A partir de 2006 a 2015 quantas ações civis públicas (ACPs) foram 

propostas pelos Defensores Públicos com a finalidade de garantir o direito à 

educação infantil? 

 

Diálogo entre instituições 

1. Considerando a decisão do STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade – 

ADI – que tratava a respeito da legitimidade de propor ação civil pública pela 
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DPE/SP e a apresentação de demandas comuns por cidadãos tanto na Defensoria 

Pública quanto no Ministério Público. Existem mecanismos para evitar esforços em 

comum em casos de tutela coletiva? 

2. Existem casos de litisconsórcio com a DPE em casos envolvendo direito à 

educação? 

3. O Ministério Público (MP), após a CF/1988, assumiu um destaque na 

defesa desses direitos. Como você vê essa atuação? 

4. Existe diálogo com o MP para atuação da Infância e Juventude na área 

cível? 

5. Quais são as dificuldades encontradas para assegurar os direitos da 

infância e juventude em especial na área da educação?  

 

Quais os seus planos para o futuro (na carreira e para a instituição)? Qual o seu 

sonho? 

Quem você indica para eu entrar em contato? Quem poderia colaborar com essa 

pesquisa?  

Agradecimentos. 

 

 

 


