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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo discutir o controle da legitimação coletiva 
adequada da Defensoria Pública no Brasil após a Emenda Constitucional nº80/2015. 
Através de apresentação da pré-compreensão básica sobre o assunto e de uma 
análise crítica da doutrina e da jurisprudência, propõe-se uma visão conformadora 
da atuação coletiva da instituição em prol dos necessitados econômicos. Nessa 
perspectiva, a tutela coletiva dos “necessitados organizacionais”, entendidos como 
os grupos socialmente vulneráveis, dependeria, por meio da concretização do art.98 
do ADCT, da implementação efetiva da assistência jurídica do pobre, público 
inerente à função institucional precípua do Estado-Defensor. 
.   
PALAVRAS-CHAVE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. 
REPRESENTAÇÃO ADEQUADA. CONTROLE OPE LEGIS. PARÂMETROS 
CONSTITUCIONAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work is scope to discuss the ope legis control of the adequacy of representation 
of the Public Defender in Brazil after the EC No. 80/2015. Through the presentation 
of pre- basic understanding of the subject and a critical analysis of the brazilian 
doctrine and jurisprudence, it proposes a framed vision of collective action of the 
institution for the benefit of economic need. In this perspective , the collective 
procedure protection of "organizational need", understood as the socially vulnerable 
groups, depend, through the implementation of art.98 ADCT, the effective 
implementation of legal assistance of the poor , public inherent in institutional 
fundamental role of the defender. 
 
KEYWORDS: BRAZILIAN PUBLIC CLASS ACTION. PUBLIC DEFENDER. 
ADEQUACY OF REPRESENTATION. OPE LEGIS CONTROL. CONSTITUCIONAL 
PARAMETERS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Niterói, 03 de março de 2016. 

 

Primeiramente, agradeço a Deus e a minha família (avó, pais, irmãos e 

sobrinho), os quais tornaram e ainda tornam possível a minha existência. 

Igualmente, agradeço aos meus professores em geral, aos demais 

autores de livros relevantes que li durante esses anos e a todos os integrantes do 

Gabinete do Dr. Celso de Albuquerque Silva, os quais, em especial na figura de sua 

então assessora Vivian Almeida de Carvalho e do eminente Procurador-Regional da 

República, revelaram-se muito importantes na minha trajetória acadêmica, 

contribuindo com lições valiosas de conhecimento, humildade na valorização dos 

subordinados e excelência no desempenho das atribuições, algo que pretendo levar 

para o resto da vida profissional. 

Por fim, um agradecimento especial à professora Esther Benayon, pelos 

questionamentos sempre pertinentes e pela imensa solidariedade em todos os 

momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wot’s…Uh the deal (Lyrics by Roger 
Waters)  

“Heaven sent the promised land 
Looks alright from where I stand 
Cause I’m the man on the outside looking 
in 
Waiting on the first step 
Show me where the key is kept 
Point me down the right line because it’s 
time 
To let me in from the cold 
Turn my lead into gold 
Cause there’s a chill wind blowing in my 
soul  
And I think I’m growing old…” 

 
 



 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO ..............................................................................................................  

1. A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM NA TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS 
POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASPECTOS GERAIS ............................... 10 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................. 10 

1.2. OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA .................................................................. 10 

1.2.1. DIREITO DIFUSO ........................................................................................ 13 

1.2.2. DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU ...................................................... 14 

1.2.3. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS .................................................. 15 

1.3. NATUREZA DA LEGITIMAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA ............................. 17 

1.4. ROL DE LEGITIMADOS A PROMOVER A ACP E CARACTERÍSTICAS DA 
LEGITIMAÇÃO .......................................................................................................... 20 

1.5. CONTROLE DA LEGITIMAÇÃO? ...................................................................... 22 

1.6. CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO ...................................... 28 

1.7. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO JUSTITIA SOCIALIS E LEGITIMAÇÃO 
COLETIVA ................................................................................................................. 29 

2. A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A 
PROPOSITURA DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – ANÁLISE DOUTRINÁRIA ........... 31 

2.1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DEFENSORIA NA TUTELA COLETIVA E 
PARÂMETRO ATUAL ............................................................................................... 31 

2.2. POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS SOBRE A LEGITIMAÇÃO ADEQUADA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA E MÉTODO DE ABORDAGEM ........................................ 35 

2.3. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E A 
DEFENSORIA COMO EXPRESSÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO ....................... 36 

2.4. O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL PODERIA CRIAR NOVAS 
ATRIBUIÇÕES PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DIVERSAS DO TEXTO 
CONSTITUCIONAL? ................................................................................................. 39 

2.5. NECESSITADOS: DE QUEM ESTAMOS TRATANDO? O ASPECTO CENTRAL 
DO DEBATE ACERCA DA LEGITIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA 
AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. ........................................................................................ 40 

2.6. A TENTATIVA DE TORNAR POSSÍVEL A MISSÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA - O ART. 98 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS ........................................................................................................ 48 



 
 

 
 

2.7. A QUESTÃO DA LEGITIMAÇÃO DA DEFENSORIA NA TUTELA DE DIREITOS 
DIFUSOS E A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS POR PARTE DO GRUPO .................................................................... 51 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO PRÁTICA DO TEMA – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL .. 53 

3.1. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.943/DF E SUA 
REPERCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.192.577 .. 53 

3.2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.022/DF .............................. 63 

3.3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 558/RJ .................................. 65 

CONCLUSÃO ................................................................................................................  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..............................................................................  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo tema desta monografia nasceu de fecundos debates e 

situações concretas vivenciadas por mim quando estagiário da Procuradoria 

Regional da República da 2ª Região, órgão integrante do Ministério Público Federal.  

O presente estudo objetiva, através das análises doutrinária e 

jurisprudencial, oferecer diretrizes para controle da legitimação adequada da 

Defensoria Pública no tocante à propositura de ações civis públicas. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que a presença da Defensoria 

Pública no âmbito do processo coletivo é pretérita à positivação de sua legitimação 

coletiva no ordenamento jurídico.  

A guisa de exemplo, antes da positivação expressa, a instituição 

patrocinou judicialmente associações civis legitimadas1, bem como figurou em nome 

próprio no pólo ativo dessas demandas, através de órgãos de tutela do consumidor 

integrantes de sua estrutura administrativa 2.  

Contudo, foi através do reconhecimento de sua legitimidade ativa ad 

causam no direito positivo que a atuação coletiva da Defensoria ganhou maior 

impulso e contornos de notoriedade. Essa hipótese foi introduzida expressamente 

pela Lei nº 11.448/2007, a qual, alterando o art.5º da Lei nº 7.347/85 (LACP), passou 

a prever a aludida instituição no seu inciso II, figurando de forma expressa dentre o 

rol de legitimados, in litteris: 

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007)      
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
II - a Defensoria Pública;      (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      (Incluído 
pela Lei nº 11.448, de 2007). 

                                                            
1 V.g., a Constituição Fluminense previa expressamente no art.179,V, alínea "e", que a Defensoria 
Pública poderia "patrocinar ação civil pública em favor das associações que incluam entre as suas 
finalidades estatutárias a proteção ao meio ambiente e a de outros interesses difusos e coletivos". 
Esse dispositivo foi impugnado por meio da ADI 558-RJ, objeto de estudo no capítulo 4. 
2 O Núcleo de Tutela do Consumidor (NUDECON) no Rio de Janeiro, p.ex., ingressou com diversas 
ações coletivas para a proteção de direitos individuais homogêneos, com esteio nos arts. 6º, VIII, 82, 
III e 83 do Código de Defesa do Consumidor e 4º, XI da LC 80/1994, tese que encontrou guarida na 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Exemplificativamente, veja-se: STJ, REsp 555111 / 
RJ, Rel. Min. Castro Filho.  



 
 

 
 

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista;     (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
V - a associação que, concomitantemente:     (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007). 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;    
(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.       (Redação 
dada pela  Lei nº 13.004, de 2014) 

 

Entretanto, ocorre que o enunciado normativo não oferecia de forma 

objetiva quais os parâmetros dessa atuação. Assim, seria a legitimação ativa da 

Defensoria Pública universal ou submeter-se-ia a algum controle, a exemplo do que 

já acontecia com o Ministério Público? Ou mais, seria constitucional a presença da 

DP na categoria de legitimados diante da primazia histórica de atuação do MP, 

órgão com função precípua nesta seara? 

 Motivado por essas indagações, a Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público - CONAMP ingressou no ano de 2008 com a ADI 3.943/DF. A 

irresignação ministerial contém dois pedidos, a saber:  

a) declaração de inconstitucionalidade material, com redução de texto, do inciso II do 

art.5º da Lei 11.448/07, escorada na tese de que a legitimidade ativa ad causam da 

DP na LACP invadiria as atribuições conferidas por excelência ao Parquet no âmbito 

da tutela coletiva (pedido principal); 

 b) interpretação conforme a Constituição para exclusão da legitimidade ativa da 

Defensoria Pública, quanto ao ajuizamento de ação civil pública para defesa de 

interesses difusos, limitando-se, por conseguinte, a atuação da instituição à defesa 

dos direitos coletivos e individuais homogêneos. Nesse particular, considerou-se o 

fato de que os titulares de direitos difusos são indetermináveis, e a atuação da 

Defensoria estaria adstrita à tutela dos carentes de recursos financeiros (pedido 

subsidiário).  

É bem de ver que durante a tramitação da referida ação no STF, houve 

duas alterações normativas sobre a matéria que merecem destaque.  



 
 

 
 

A primeira promovida pela Lei Complementar nº 120/2009, modificadora 

da Lei Complementar nº 90/94 a qual, por sua vez, dispondo sobre organização da 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescrevendo 

normas gerais para sua organização nos Estados, passou a estabelecer como 

função institucional da DP, o seguinte: 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 
pessoas hipossuficientes; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009).  
VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma 
do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009). 
X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 
econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies 
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais 
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado; (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 

Por outro lado, a mudança normativa também se deu no plano 

constitucional pela EC nº 80/2015, a qual alterou significativamente o conteúdo 

material das normas afetas à Defensoria. 

Com efeito, o art.134, caput, delineado pelo constituinte originário previa a 

Defensoria Pública como “instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 

necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV)”. Nada tratava a respeito da defesa 

coletiva desses necessitados, malgrado os intensos debates a respeito, consoante 

será descortinado em momento oportuno.  

Desse modo, devido a alteração realizada pelo legislador constituinte 

derivado reformador, a Defensoria passou a ser prevista expressamente na 

Constituição Federal de 1988 como: 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 



 
 

 
 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos 
e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na 
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 

 

Além disso, indispensável mencionar que a referida Emenda adicionou ao 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, o art. 98, assim redigido: 

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
§ 2º Durante o decurso do prazo previsto no § 1º deste artigo, a lotação dos 
defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

Ademais, com base na nova normatividade constitucional, bem como pelo 

acolhimento do entendimento elástico do conceito de necessitados disposto no texto 

magno, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, acolhendo o voto da 

Relatora, julgou improcedente os pedidos da CONAMP na ADI 3943/DF. 

A decisão será abordada em espaço próprio no presente estudo. Até lá, o 

iter a ser percorrido será o seguinte:  

Primeiramente, serão abordados conceitos básicos acerca do processo 

coletivo e da ação civil pública a título de pré-compreensão do assunto. 

Após, trataremos especificamente da legitimação da Defensoria Pública 

nas ações civis públicas bem como os elementos constitucionais que são 

parâmetros de sua atuação coletiva. 

Adiante, faremos uma contextualização prática do tema, contendo a 

análise da ADI 3943/DF e sua repercussão, além de dois outros julgados 

selecionados da jurisprudência do STF que nos parecem indispensáveis à 

compreensão da controvérsia. 

Por derradeiro, será feita uma conclusão argumentativa a respeito do que 

fora empreendido e a exposição crítica de nosso entendimento. 
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1. A LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM NA TUTELA DOS DIREITOS 
COLETIVOS POR MEIO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASPECTOS GERAIS 
 
 
1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Preliminarmente, antes de adentrarmos no tema da legitimação ativa 

coletiva da Defensoria Pública, mister trazer à baila brevemente alguns conceitos 

gerais acerca da ação civil pública e da legitimidade ativa ad causam a fim de 

melhor situar o intérprete acerca do que iremos discorrer nesse trabalho.  

Somente quando vencida essa pré-compreensão do tema é que 

poderemos ir adiante. Afinal, como mergulhar no controverso debate acerca da 

possibilidade de tutela de direitos difusos pela Defensoria sem compreender 

previamente em que consistem esses direitos? Como tratar de um legitimado 

específico, in casu a Defensoria, sem compreender o debate prévio acerca do 

controle da legitimidade e das conseqüências jurídicas de sua ausência nas 

demandas coletivas? 

Portanto, nesse capítulo primeiro, abordaremos as espécies de direitos 

tutelados coletivamente em ação civil pública, a natureza jurídica da legitimação, as 

suas características, seu controle e a conseqüência de sua ausência. 

 

1.2. OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
 

A ação civil pública é remédio constitucional previsto como atribuição do 

Ministério Público (art.129, III da CRFB/1988), tendo por objeto “a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos”. Entretanto, é bem de ver que esta atribuição não é exclusiva do Parquet 

(art.129, §1º da CRFB/1988)3. 

O objeto da referida ação é tratado ainda no art.1º da Lei nº 7.347/1985 

- LACP, in verbis: 
 

                                                            
3  A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de 
terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. 
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Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação 
popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 
l - ao meio-ambiente; 
ll - ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei nº 8.078 
de 1990) 
V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 
2011). 
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001) 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos.      (Incluído pela Lei nº 12.966, de 2014) 
VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 
2014) 
Parágrafo único.  Não será cabível ação civil pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza 
institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 

 

Veja-se, pois, diante dos objetos elencados no art.1º da LACP que a ação 

civil pública é instrumento dos mais relevantes para a garantia dos direitos 

fundamentais encartados na Constituição Federal. Entretanto, verifica-se que o 

inciso IV bem como a Constituição Federal não mencionam a figura dos direitos 

individuais homogêneos como alvo de tutela por ação civil pública.  

 

O art. 91 do CDC4, ao mencionar o termo “ação civil coletiva” como 

instrumento de defesa desses direitos, em verdade tumultua a questão, porquanto, 

não utiliza o mesmo nomen júris da LACP, abrindo margens para interpretações 

diversas, embora se reconheça de forma majoritária se tratarem de sinônimos.  

Carvalho Filho comenta a incongruência5: 

O principal problema, a nosso ver, foi que a lei usou a expressão “ação civil 
coletiva”, não se podendo saber, a priori, se o legislador quis adotá-la como 
sinônima de ação civil pública (que sempre teve e continua a ter 
denominação própria) ou se pretendeu criar novo tipo de ação civil 
especialmente para a defesa dos interesses individuais homogêneos, 
reservando aquela para a tutela dos interesses transindividuais coletivos e 
difusos. Se perfilhou a primeira hipótese, não agiu com a técnica e a 

                                                            
4 Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no interesse das 
vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente 
sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. 
5 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: Comentários por artigo. 6ªedição. Ed. 
Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2007. Pág.31. 
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precisão desejadas: mais lógico, mais exato e menos complicado teria sido 
utilizar a já consagrada expressão ação civil pública. Não é incomum 
encontrar-se as duas denominações na hipótese, mas parece prevalecer, 
na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que se trata da mesma 
ação civil pública, ainda que agora voltada também para a defesa de 
interesses individuais homogêneos. 

 

Ademais, dada a pluralidade de leis integrantes do microssistema 

coletivo, DIDIER JR. e ZANETTI JR. ensinam ao intérprete o caminho a ser 

percorrido para a identificação da regra adequada para a ação civil pública:  
 

para solucionar um problema de processo coletivo, em uma ação civil 
pública, o caminho deve ser mais ou menos o seguinte: a)buscar a solução 
no diploma específico da ACP (Lei Federal nº7.347/1985). Não sendo 
localizada esta solução ou sendo ela insatisfatória: b) buscar a solução no 
Tít. III do CDC (Código Brasileiro de Processos Coletivos). Não existindo 
solução para o problema: c) buscar nos diplomas que tratam sobre 
processos coletivos a ratio do processo coletivo para melhor resolver a 
questão6.  

 

Dessa forma, como a Lei de Ação Civil Pública não traz o conceito legal 

de direitos difusos e coletivos, bem como não prevê a categoria dos direitos 

individuais homogêneos, devemos mirar o estatuto consumerista para constatar que 

o objeto da tutela coletiva por meio de ação civil pública consiste fundamentalmente 

em três espécies de direitos materiais7, denominados coletivos lato sensu: a) direito 

difuso; b) direito coletivo strictu sensu e c) direito individual homogêneo, os quais 

restam conceituados no art. 81, parágrafo único do CDC8, in litteris: 

 

                                                            
6 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012. Pág 56. 
7 Não serão empenhados esforços em possíveis diferenciações entre direitos e interesses, porquanto, 
como afirma NEVES, “não consigo imaginar um “interesse” difuso, coletivo e individual homogêneo 
que não possa ser tratado como direito subjetivo” sendo, portanto, “constatada a absoluta irrelevância 
de distinção entre ambos no tocante à tutela jurisdicional no plano coletivo”. (NEVES, Daniel 
Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Edito Método. São Paulo: 2013. 
Pág.115). 
8A despeito do Código de Proteção e Defesa do Consumidor enunciar apenas três categorias de 
direitos objeto do processo coletivo, há quem vislumbre uma quarta categoria, a dos direitos 
individuais indisponíveis, com base em previsões do Estatuto de Criança e do Adolescente - ECA e 
da Lei nº 10.741/2001 (Estatuto do Idoso). Sobre o tema, veja-se: NEVES, Daniel Assumpção 
Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Edito Método. São Paulo. 2013. Págs.123 a 
125. 
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Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 
 III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 

Passemos, portanto, a análise pormenorizada dos direitos coletivos em 

espécie. 

 

1.2.1. DIREITO DIFUSO 

 

Em relação ao direito difuso, perquirindo a sua definição legal, podemos 

extrair quatro elementos cumulativos9: i) natureza transindividual, metaindividual ou 

supraindividual; ii) indivisibilidade do objeto; iii) titularidade da coletividade  e iv) 

coletividade ligada por uma situação de fato. 

A natureza transindividual, metaindividual ou supraindividual é conceito 

residual, pois, aplica-se “a todo direito material que não seja de titularidade de um 

indíviduo”10.  

A natureza indivisível do objeto reside no fato de que “um direito não pode 

ser fracionado entre os membros que compõem a coletividade”11. Em outras 

palavras, trata-se de indivisibilidade “caracterizada pela impossibilidade de distinguir 

                                                            
9 Tal sistematização é proposta no Capítulo 6 por NEVES na obra citada. 
10 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Editora Método. 
São Paulo. 2013. Pág.116 
11 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Editora Método. 
São Paulo. 2013. Pág 116 
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o titular da prestação jurisdicional ou mesmo individualizar a parcela que lhe é 

cabível, daquele determinado interesse ou direito tutelado”12. 

A titularidade é da coletividade, “composta por pessoas indeterminadas 

(ou seja, indeterminabilidade dos sujeitos, não havendo individuação)”13. 

Por fim, a coletividade é unida por uma situação de fato, não existindo um 

vínculo jurídico preexistente, v.g., “a publicidade enganosa ou abusiva, veiculada 

através de imprensa falada, escrita ou televisionada, a afetar número incalculável de 

pessoas, sem que entre elas exista uma relação jurídica base”14. 

 

1.2.2. DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU 

 

A partir da definição legal podemos concluir, assim como o direito difuso, 

que o direito coletivo stricto sensu é transindividual, bem como também é indivisível. 

A diferença reside, por conseguinte, nas outras duas características.  

Diferentemente do difuso, o direito coletivo em sentido estrito possui sua 

titularidade atrelada a uma comunidade determinada por um grupo, classe ou 

categoria de pessoas determináveis e não uma coletividade composta por pessoas 

indetermináveis.  

Ademais, há uma relação jurídica base preexistente à lesão. Assim, o 

direito coletivo “depende de uma relação jurídica que reúna os sujeitos em um 

grupo, classe ou categoria antes de qualquer violação ou ameaça de violação ao um 

direito indivisível dessa comunidade”15. 

                                                            
12 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários do 
Código de Defesa do Consumidor. 2ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006. Pág.974 
13 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág. 78. 
14 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág. 78. 
15 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Editora Método. 
São Paulo. 2013. Pág.118 



15 
 

 
 

Não é fácil a compreensão dessa relação jurídica base. Seria ela 

proporcionada apenas através de vínculo entre os membros da comunidade ou 

englobaria eventual liame com a oposta? Didier Jr. e Zanetti Jr. elucidam: 

A relação jurídica base pode se dar entre os membros do grupo “affectio 
societatis” ou pela sua ligação com a parte contrária. No primeiro caso 
temos os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (ou 
qualquer associação de profissionais); no segundo, os contribuintes de 
determinado imposto. Os primeiros ligados ao órgão de classe, 
configurando-se como “classe de pessoas” (advogados); os segundos 
ligados ao ente estatal responsável pela tributação, configurando-se como 
“grupo de pessoas” (contribuintes). (...) O elemento diferenciador entre o 
direito difuso e o direito coletivo é a “determinabilidade e a decorrente 
coesão como grupo, categoria, ou classe anterior à lesão, fenômeno que se 
verifica nos direitos coletivos stricto sensu e não ocorre nos direitos 
difusos16. 

 

Vistos os direitos essencialmente coletivos17, passemos a análise de tema 

ainda mais controvertido.  

 

1.2.3. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

 

Os direitos individuais homogêneos como o próprio nome já diz não são 

transindividuais e indivisíveis18 e desde que fundados em uma tese aplicada a todos 

os titulares, são objetos da tutela coletiva, como será aqui descortinado.  

O art.81, parágrafo único do CDC não nos oferece subsídios para aferir o 

que seria “origem comum”, deixando ao intérprete a extensão desse sentido. 

Segundo Daniel Assumpção Amorim Neves: 

A origem comum decorre dos dois elementos que compõem a causa de 
pedir: fato e fundamento jurídico. Havendo um dano a grupo de pessoas em 
razão de um mesmo fato, ou ainda de fatos assemelhados, pode-se afirmar 

                                                            
16 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág. 79. 
17 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ação Civil Pública. In: Revista Trimestral de Direito Público n.3. 
Ed Malheiros. São Paulo: 1993. Pág.24 
18 “Os direitos individuais homogêneos são indivisíveis e indisponíveis até o momento de sua 
liquidação e execução, voltando a ser indivisíveis se não ocorrer a tutela integral do ilícito” (DIDIER 
JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo (vol.4), Ed. 
JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág. 82 
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que os direitos individuais de cada um deles ao ressarcimento por seus 
danos são de origem comum. Da mesma forma, sendo possível que, 
mesmo diante de fatos distintos, um grupo de sujeitos possa postular por 
um direito com base em um mesmo fundamento jurídico, também se poderá 
afirmar que seus direitos individuais decorrem de uma origem comum19. 

 

Veja-se, pois, que o conceito de “origem” deita raízes na causa de pedir. 

Mas qual seria então a diferença para um litisconsórcio comum? Isto é, o que 

diferenciaria a tutela coletiva do processo singular em litisconsórcio por afinidade?  

Araújo Filho explica com maestria: 

“Uma ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos não 
significa a simples soma das ações individuais. Às avessas, caracteriza-se a 
ação coletiva por interesses individuais homogêneos exatamente porque a 
pretensão do legitimado concentra-se no acolhimento de uma tese jurídica 
geral, referente a determinados fatos, que pode aproveitar a muitas 
pessoas. O que é completamente diferente de apresentarem-se inúmeras 
pretensões singularizadas, especificamente verificadas em relação a cada 
um dos respectivos titulares do direito”20. 

De lege ferenda, propõe-se a adoção dos critérios da predominância de 

questões comuns sobre as individuais e da utilidade da tutela coletiva no caso 

concreto (art.2º,§1º do CM-IIDP)21, para aferição de quais demandas estariam sob a 

égide das normas de processo coletivo e quais outras seriam litisconsórcios 

disfarçados (pseudocoletivas).  

Parcela da doutrina atual, entretanto, advoga que os critérios até então 

apontados não são abstratamente suficientes para resolver de forma coerente a 

questão, sendo cabível a tutela coletiva desses direitos somente quando a violação 

ocorrer contra um número razoável de vítimas. Nesse sentido, obtempera NEVES: 

Basta imaginar dois consumidores que, ao dividirem uma mesma garrafa de 
cerveja, tiveram sérias complicações médicas em razão de defeito do 
produto (líquido apodrecido). A origem dos direitos ao ressarcimento dos 
danos é naturalmente comum, bem como não há como negar a 

                                                            
19 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Edito Método. 
São Paulo. 2013. Pág.120 
20 ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Apud. DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de 
Direito Processual Civil: Processo Coletivo (vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Págs.81 e 82. 
21 “Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, além dos requisitos indicados nos 
n. I e II deste artigo, é também necessária a aferição da predominância das questões comuns sobre 
as individuais e da utilidade da tutela coletiva no caso concreto”. Disponível em 
<http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/codigomodelo_portugues_final_28_2_2005.pdf>. 
Acesso em 16/02/2016 
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homogeneidade dos direitos, considerando a simples prova do nexo de 
causalidade entre os direitos individuais e a eventual sentença condenatória 
genérica. No entanto, seria legítimo que uma associação de defesa dos 
consumidores ingressasse com uma ação civil pública requerendo a 
condenação do fornecedor da cerveja pelos danos suportados pelos dois 
consumidores lesados? Teria sido esse o objetivo de se tutelarem 
coletivamente os direitos individuais homogêneos?22. 

A fim de melhor ilustrar as distinções trazidas acima, invocamos o quadro 

desenvolvido por MAZZILLI23: 

INTERESSES GRUPO OBJETO ORIGEM 

Difusos Indeterminável Indivisível Situação de fato 

Coletivos Determinável Indivisível Relação jurídica  

Individuais 
homogêneos 

Determinável Divisível Origem comum 

 

 

1.3. NATUREZA DA LEGITIMAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

 

Para MOREIRA, a legitimação é a coincidência entre a situação jurídica 

de uma pessoa, “tal como resulta da postulação formulada perante o órgão judicial, 

e a situação legitimamente prevista na lei para a posição processual que a essa 

pessoa se atribui, ou que ela mesma pretenda assumir”24. 

Quanto à legitimação coletiva, o primeiro assunto abordado é o da 

natureza jurídica dessa coincidência, assentado, principalmente, em três categorias 

conceituais: i) legitimação ordinária; ii) legitimação extraordinária; iii)legitimação 

autônoma para a condução do processo. 

Legitimação ordinária e extraordinária, em teoria geral, são conceitos que 

remontam a uma dicotomia clássica positivada no art.6º do Código de Processo Civil 

                                                            
22 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo. Volume único. Edito Método. 
São Paulo. 2013. Pág.121 
23 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2015. 
Pág.52. 
24 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ensaios e pareceres de direito processual civil – Apontamentos 
para um estudo sistemático da legitimação extraordinária. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. Pág.59. 
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de 1973, pela qual “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo 

quando autorizado por lei”25. 

Dessa moldura legislativa, depreende-se, a contrario sensu, que a regra 

geral do processo individual é a de que o legitimado ativo demanda em nome 

próprio, pleiteando direito do qual é titular. Tem-se, então, a legitimação ordinária. 

Ao revés, quando o legitimado for a juízo pleitear direito alheio, estará agindo fora da 

regra geral e tratar-se-à, por conseguinte, de legitimidade extraordinária. 

Didier Jr. e Zanetti Jr. esclarecem: 

Há legitimação ordinária quando se atribui a um ente o poder de conduzir 
validamente um processo em que se discute uma situação jurídica de que 
se afirma titular. Há legitimação extraordinária quando se atribui a um ente o 
poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação 
jurídica cuja titularidade afirmada é de outro sujeito26 

 

A tese de que no processo coletivo haveria uma legitimidade ordinária 

propriamente não encontra grande guarida, sofrendo críticas de parcela considerável 

da doutrina. A respeito do tema são as palavras de Nunes e Cerqueira: 

Não se afigura correto afirmar que o Ministério Público, a associação , o 
cidadão ou qualquer legitimado à propositura de ação coletiva apresente-se 
como titular de determinado direito coletivo. Significaria dizer que o direito 
ao meio ambiente preservado pertence ao Ministério Público, o que, a par 
de excluir a tutela jurisdicional em nome da comunidade lesada ou 
ameaçada, colide frontalmente com a previsão de titularidade de cada 
direito coletivo constante do art.81, parágrafo único do CDC27. 

 

Ora, transferir as regras da legitimidade ordinária da ação individual à 

coletiva, de fato não parece ser suficiente, uma vez que, como vimos em linhas 

pretéritas, muitas vezes não é possível especificar o “titular” ou “dono” dos direitos 

coletivos lato sensu.  

                                                            
25 O Novo Código de Processo Civil, Lei nº13.105/05, possui correspondente com teor quase idêntico, 
verbis: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo 
ordenamento jurídico” (art.18). 
26 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.204. 
27 NUNES, Elpídio Donizetti; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. Editora 
Atlas. São Paulo,2010. Pág.134. 
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Assim, a questão que suscita maiores controvérsias é se a legitimidade 

ativa seria extraordinária ou teria uma natureza sui generis, classificada como 

legitimação autônoma para a condução do processo. 

Com base na teoria da legitimação autônoma para condução do 

processo, Nery Jr. e Nery ensinam: 

A figura da substituição processual pertence exclusivamente ao direito 
singular, e, no âmbito processual, ao direito processual civil individual. Só 
tem sentido falar-se em substituição processual diante da discussão sobre 
um direito subjetivo (singular), objeto da substituição: o substituto substitui 
pessoa determinada, defendendo em seu nome o direito alheio do 
substituído. Os direitos difusos e coletivos não podem ser regidos pelo 
mesmo sistema, justamente porque têm como característica a não 
individualidade. Não se pode substituir  coletividade ou pessoas 
indeterminadas (...). Por essa legitimação autônoma para a condução do 
processo, o legislador, independentemente do conteúdo do direito material a 
ser discutdo em juízo, legitima pessoa, órgão ou entidade a conduzir o 
processo judicial no qual se pretende proteger o direito difuso ou coletivo28. 

 

Por outro lado, Fredie Didier Jr. e Hermes Zanetti Jr. criticam essa terceira 

categoria de legitimação ao afirmarem que a expressão por si não tem sentido, já 

que “toda legitimação ad causam é um poder para a condução do processo” e que a 

legitimação autônoma nada mais é do que “espécie de legitimação extraordinária”29. 

Embora pareça estranho tratar aquilo que é exceção no processo civil 

singular (legitimação extraordinária) de regra no processo coletivo, Elpídio Donizetti 

Nunes e Marcelo Malheiros Cerqueira sustentam que não há razão para abandonar 

a nomenclatura “legitimação extraordinária”, pois, a tese da legitimação autônoma 

para condução do processo “peca por afastar o direito processual do material, além 

de partir da premissa equivocada de que o legitimado para a causa coletiva não 

defende direito alheio (isto é, do direito coletivo) em nome próprio”30. 

Sem dúvida, a natureza jurídica é mais uma questão de denominação do 

que de fundo, sendo pouco relevante para o deslinde da questão a ser aqui 

                                                            
28 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Tereza Wambier.Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 7ªed. São Paulo: RT,2007, págs, 178 e 179 
29DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Págs.204 a 206. 
30 DONIZETTI, Elpídio; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. Editora Atlas. 
São Paulo,2010. Pág.138. 
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respondida. Entretanto, mostrou-se necessário demonstrar as principais posições 

divergentes, visto que não raras vezes integram os argumentos dos autores sobre o 

tema, expressões como “substituto processual” e “legitimado autônomo”. 

  

1.4. ROL DE LEGITIMADOS A PROMOVER A ACP E CARACTERÍSTICAS DA 
LEGITIMAÇÃO 

 

Dispõe o art.5º da Lei 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública – LACP): 

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
(Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007)       (Vide Lei nº 13.105, de 
2015)     
I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
II - a Defensoria Pública;      (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;      (Incluído 
pela Lei nº 11.448, de 2007). 
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista;     (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
V - a associação que, concomitantemente:     (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007). 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;     
(Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio 
público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à 
livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.       (Redação 
dada pela Lei nº 13.004, de 2014) 
 

Este rol ainda é complementado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

que assegura no art.82,III31, in fine, a legitimação extraordinária dos órgãos da 

Administração Pública. 

Com efeito, trata-se de um modelo de legitimação mista, visto que 

compreende a atuação de particulares e entes públicos. 

Segundo Grinover, a legitimação mista “responde ao anseio do mais 

amplo acesso à justiça e ao princípio da universalidade da jurisdição: um número 

                                                            
31  Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:   III - as 
entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
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cada vez maior de pessoas e uma tipologia cada vez mais ampla de causas que 

ascendem à justiça”32.   

Deve ser ressaltado que o rol amplo de legitimados na LACP promove o 

pluralismo da legitimação, através do qual há uma grande variedade de atores, 

reflexiva da própria sociedade brasileira. Nesse sentido, Sousa: 

o alargamento da legitimação ativa afigura-se de grande valia para 
assegurar o pluralismo da tutela coletiva. A variedade de legitimados serve 
para garantir a representação, na jurisdição coletiva, do impressionante 
pluralismo que se vê na sociedade brasileira, um pluralismo que deriva não 
só dos tempos em que vivemos como também das imensas disparidades 
regionais e sociais do país33. 

A doutrina costuma caracterizar ainda a legitimação coletiva em: i) 

concorrente; ii) disjuntiva; iii)autônoma. 

Seria concorrente, tendo em vista “a possibilidade dos demais 

colegitimados arrolados pelo legislador poderem fazê-lo”34. Em outras palavras, é 

concorrente porque um ou mais legitimados estão autorizados a ajuizar uma 

demanda coletiva, dentre eles a Defensoria Pública (art.5º, II da LACP), objeto de 

estudo do presente trabalho. 

Ademais, é disjuntiva35 porque os legitimados não dependem da 

aquiescência de outro para ajuizar a ação, podendo inclusive atuar em litisconsórcio. 

Por exemplo, para ajuizar uma ação civil pública, a Defensoria Pública não necessita 

da concordância do Ministério Público e vice-versa. 

Por fim, a legitimação coletiva seria geralmente autônoma, porquanto, na 

legitimação extraordinária autônoma, ao contrário da exclusiva, o legitimado 

                                                            
32 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos 
Páises de Civil Law e Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. Pág 237. 
33 SOUSA, José Augusto Garcia de. A legitimidade coletiva da Defensoria Pública à luz do Princípio 
da Generosidade. In: Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem à Ada Pellegrini Grinover. Ed.Saraiva. São Paulo, 2010. Pág.311. 
34 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.210. 
35 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.210. 
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extraordinário está “autorizado a conduzir o processo independentemente da 

participação do titular do direito litigioso”36. 

 

1.5. CONTROLE DA LEGITIMAÇÃO? 

 

O primeiro assunto abordado quando se fala de controle da legitimidade é 

o da chamada “representação adequada” (adequacy of representation). Segundo 

Watanabe, “por meio deste instituto, não somente se controlam os possíveis abusos 

no ajuizamento de ações coletivas, como também se afere, em alguns países, a 

efetividade da coisa julgada”37.  

 Trata-se de instrumento de controle oriundo das class actions do direito 

norte-americano, que “diz respeito à seriedade, credibilidade, capacidade técnica e 

até econômica do legitimado à ação coletiva”38.  

Consoante Antônio Gidi, a “adequacy of representation é um corolário da 

garantia constitucional do devido processo legal, sendo considerada suficiente para 

satisfazer a garantia de oportunidade de ser ouvido por todos os membros do 

grupo”39. 

 Com efeito, o ordenamento jurídico deve garantir ao substituído que ele 

seja representado por um substituto capaz, já que aquele possivelmente se 

submeterá aos efeitos de uma decisão da qual não poderá exercer o contraditório 

pessoalmente, daí a importância de tal instituto. 

                                                            
36 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.211. 
37 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos 
Páises de Civil Law e Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. Pág 302. 
38 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos 
Páises de Civil Law e Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. Pág 238. 
39 GIDI, Antônio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. As ações coletivas 
em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p.100. 
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Há bastante divergência doutrinária no caso brasileiro se esse requisito 

poderia ser controlado pelo juiz no caso concreto (ope judicis), a exemplo das class 

actions norte-americanas, ou se essa verificação se daria com a mera previsão 

abstrata de legitimados, a qual presumiria a adequação (ope legis).  

Os legitimados para ações civis públicas no Brasil estão positivados no 

ordenamento jurídico (art.5º da LACP), seguindo a “forte tendência nos países de 

civil law no sentido do reconhecimento do pré-requisito da representatividade 

adequada, por força de lei, restando apenas alguns países em que ele é aferido pelo 

juiz”40. 

Contudo, será que a adoção de um controle ope legis pelo legislador na 

escolha de substitutos em tese excluiria a possibilidade do controle da legitimação 

pelo magistrado caso a caso?  

Essa pergunta não se afigura imprescindível para o presente trabalho, 

porquanto pretendemos abordar a legitimação da Defensoria Pública no plano 

abstrato e ilustrá-la com casos concretos que abordam essa legitimação em tese.  

Não pretendemos adentrar na seara funcional, investigando se determinado 

defensor público conduziu diligentemente um processo coletivo.  

Sem embargo, tendo em vista que a doutrina empenha enormes esforços 

acerca do tema, não podemos deixar de mencioná-lo, até para evitarmos confusões 

sobre o instituto.  

Pois bem, para Leonel não há possibilidade de controle judicial da 

representação adequada por que: 

 Já há prévia identificação hipotética, na própria lei, dos adequados 
representantes, com pequena margem de aferição pelo magistrado. 
Significa a não adoção do controle judicial da representatividade adequada, 
satisfazendo-se o requisito com a existência legal e a pré-constituição das 
associações legitimadas às ações coletivas, sendo que para o Ministério 
Público e para os demais entes públicos legitimados esta adequação é 
presumida pelo próprio legislador41. 

                                                            
40 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos 
Páises de Civil Law e Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. Pág 239. 
41 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo. 2ª Edição. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo,2011. Pág.175 
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Ademais, outro doutrinador de renome no âmbito da tutela coletiva 

defende que de lege lata, não há controle ope judicis no Brasil. Primeiro, porque não 

haveria possibilidade de enxergar nos arts. 5º,§4º da LACP e 82§1º do CDC 

(dispensa do pré-requisito de um ano das associações – vide supra) como 

fundamentos da adoção do controle judicial. Ademais, porquanto a atuação do 

Ministério Público como fiscal da lei seria o antídoto sistêmico necessário à 

fiscalização da atuação adequada de eventual legitimado. Explica Mendes: 

De lege lata, a hipótese de dispensa, pelo juiz, do requisito da pré-
constituição pelo tempo mínimo de um ano, nos termos dos arts.5º,§4º, da 
Lei nº7.347/1985, e 82,§1º da Lei nº8.078/1990, chega a ser apontada como 
um caso de controle de representatividade adequada pelo magistrado. 
Entretanto, o próprio legislador indicou, nos referidos dispositivos, que a 
dispensa poderá ocorrer quando haja manifesto interesse social 
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido. Por conseguinte, ao que parece, a aceitação 
de associação com menos de um ano de constituição está relacionada com 
a relevância do objeto da demanda e não propriamente com a análise de 
uma representatividade adequada demonstrada pelo legitimado. (...) 
Registre-se que, no sistema brasileiro, a atuação do Ministério Público, 
como fiscal da ordem jurídica (custos legis), é cogente em todos os 
processo coletivos, quando o órgão do Parquet não é parte, servindo, 
assim, de modo indireto, ao controle em concreto da atuação dos demais 
legitimados coletivos42. 

Em sentido contrário desses autores, Freire e Silva et alii, aduzem que: 

Admitir que a tutela coletiva, em razão da má atuação de quem ajuizou a 
demanda transindividual reste frustrada, com ressalva de que os interesses 
individuais poderão ser individualmente tutelados é defender a proliferação 
de demandas propostas a título singular, o que vai inteiramente de encontro 
aos anseios da tutela coletiva, que busca promover economia processual e 
o tratamento isonômico dos que se encontram em posições idênticas, além 
de impedir a prolação de decisões conflitantes. Ou seja, tal posição 
despreza por completo os fins, objetivos e vantagens da jurisdição 
transindividual (...) A coisa julgada, efetivamente, diante da improcedência 
por falta de provas não se forma. Porém defender que a inexistência da 
formação de coisa julgada em tal hipótese é suficiente para afastar o exame 
judicial da representatividade adequada é desprezar a necessária 
efetividade da tutela coletiva43. 

 

                                                            
42 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. A legitimação nos processos coletivos e as ações coletivas 
passivas. In: Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. Coord. Grinover, Ada Pellegrini; 
Wambier, Teresa Arruda Alvim; Benjamin, Antonio Herman; Vigoriti, Vincenzo. Editora RT. São Paulo, 
2014. Pág. 1018.  
43 FREIRE E SILVA, Bruno; DUZ, Clausner Donizeti e LIMA FILHO, Sergio Franco de. Alguns Pontos 
Sensíveis da Tutela Jurisdicional Coletiva Brasileira. In: Tutela Jurisdicional Coletiva. Coord. DIDIER 
JR., Fredie et ali. 2012: São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais. Pág.99 e 100. 
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Sem dúvida, não parece ser razoável que o juiz tolere inerte o fato de 

uma determinada demanda seja ajuizada coletivamente por um substituto 

flagrantemente inabilitado para tanto, de modo a produzir um processo natimorto. 

Ainda que a sentença não venha a produzir efeitos em relação aos substituídos em 

razão dos efeitos diferenciados da coisa julgada (secundum eventum litis e 

secundum eventum probationem), isso necessariamente afeta a efetividade da tutela 

coletiva. Em outras palavras, o fato da adequada representação ser presumida 

através da escolha realizada pelo legislador não a torna impassível de controle pelo 

juiz (ope judicis), em razão da necessidade de efetividade da tutela jurisdicional 

coletiva, na contramão de demandas ajuizadas despidas de finalidade. 

Contudo, dito à exaustão, o que está em jogo para revelação da questão 

central desse trabalho, qual seja, a da legitimidade ad causam da Defensoria Publica 

para ações civis públicas não é propriamente aferir se esse controle se daria ope 

judicis e sim a forma na qual o controle ope legis é exercido no Brasil, até porque, 

”os países de civil law não adotam as mesmas técnicas utilizadas nas class actions 

norte-americanas, cunhando institutos próprios, mais aderentes aos princípios de 

seus sistemas processuais”44. 

Assim sendo, indaga-se: a aferição da representação adequada examina 

a legitimidade45?  Essa representação adequada no Brasil exige uma adequação da 

legitimação às funções institucionais? 

Eduardo Cândia, v.g., advoga que a representatividade adequada se 

amolda à categoria dos pressupostos processuais ao invés da legitimidade, não 

devendo se confundir aquele instituto com a pertinência temática, esse sim 

controlador da legitimidade. Segue o entendimento, in litteris: 

É mais acertada a inserção da representação adequada na categoria dos 
pressupostos processuais, de sorte que ser ou não parte legítima para 
propositura da ação coletiva nada tem a ver com a questão de o autor ser o 
adequado representante da classe ausente numa específica situação de 
direito material. Por isto é que, quando se faz o controle judicial da 

                                                            
44 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos 
Páises de Civil Law e Common Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. Pág 249. 
45 Nesse sentido, WATANABE inaugura o tema da representação adequada de forma categórica: 
“cuida-se de instituto intimamente ligado à legitimação para agir” (GRINOVER, Ada Pellegrini; 
WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os Processos Coletivos nos Páises de Civil Law e Common 
Law: uma análise de direito comparado. São Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2008. Pág 302). 
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representação adequada, rigorosamente, não se está controlando a 
legitimidade ativa. Realmente, muito embora intimamente correlacionados, 
não se pode confundir representação adequada, legitimidade coletiva ativa 
e pertinência temática. Mesmo no sistema brasileiro, onde a representação 
adequada se aproxima da legitimidade coletiva ativa – tudo porque a 
previsão em lei do legitimado ativo já acarreta a presunção de sua 
representação adequada – e a falta de pertinência temática tem 
repercussão direta na legitimidade ativa, não é correto tratar tais conceitos 
como sinônimos. A clara distinção entre eles fica mais fácil de ser percebida 
no sistema onde se admite a possibilidade de se analisar em concreto a 
representação adequada. Assim, num caso específico, a parte pode ter 
legitimidade ativa, apresentar pertinência temática mas não demonstra, em 
concreto, a representação adequada. Por outro lado, pode não ter 
legitimidade coletiva ativa, mas demonstrar a pertinência temática e a 
representação adequada para a defesa do direito do grupo46. 

 

Em primeiro lugar, pouco ou nada relevante em termos conseqüência 

prática implica a afetação da representação adequada em legitimação ou 

pressuposto processual, visto que a conseqüência, a teor do art.267, VI do 

CPC/1973 seria a mesma, apesar de tal regra merecer uma leitura cum grano salis 

no processo coletivo, como veremos no próximo tópico. 

Outrossim, necessário assentar o entendimento de parcela da doutrina 

brasileira a qual, admitindo um controle ope legis e ope judicis no Brasil, conclui que 

a representatividade adequada seria gênero que abarcaria a análise da autorização 

legal e o exame in concreto dos elementos garantidores de uma plena atuação do 

legitimado.  

Trocando em miúdos, o entendimento retrotranscrito restaria superado, 

porque, quando se fala no instituto representatividade adequada no Brasil, trata-se 

também da subsunção operada pelo controle ope legis. Nesse sentido, sustentam 

Didier Jr. e Zanetti Jr.:   

A análise da legitimação coletiva (e, por conseqüência, da representação 
adequada) dar-se-ia em duas fases. Primeiramente, verifica-se se há 
autorização legal para que determinado ente possa substituir os titulares 
coletivos do direito afirmado e conduzir o processo coletivo. A seguir, o juiz 
faz o controle in concreto da adequação da legitimidade para aferir, sempre 
motivadamente, se estão presentes os elementos que asseguram a 
representatividade adequada dos direitos em tela47. 

                                                            
46 CÂNDIA, Eduardo. A representação adequada no direito processual civil coletivo brasileiro. In: 
Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. Coord. GRINOVER, Ada Pellegrini et ali. Editora RT. 
São Paulo, 2014. Pág.721. 
47 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.216. 
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Tal entendimento parece ir ao encontro das análises de direito comparado 

em países de civil law, mesmo quando a legislação do país não dá nome ao instituto 

da representatividade adequada. Nesse sentido, demonstra abalizada doutrina: 

sem dar-lhe essa denominação, o pré-requisito da representatividade 
adequada, no sentido de conditio sine qua non estabelecida por lei para que 
o legitimado possa agir em juízo, é comumente aceito nos ordenamentos de 
civil law: basta ver os sistemas da Áustria, Bélgica, Chile, Colômbia, França, 
Holanda, Itália (para os interesses difusos e coletivos), Portugal, Província 
Argentina da Catamarca, Suécia, e Suíça48.   

Assim, por exemplo, se a lei ou a Constituição estabelecem parâmetros 

de atuação institucional para determinado legitimado (análise da autorização legal), 

a exemplo do que ocorre com a Defensoria Pública (o assunto propriamente será 

descortinado no próximo capítulo), devem ser os mesmos verificados logo de plano 

na análise do caso concreto, amoldando-se à noção de representatividade 

adequada como conditio sine qua non para a legitimidade ad causam coletiva. Para 

fins didáticos e de melhor compreensão, adotaremos este entendimento mais 

elástico de representatividade adequada, a fim de abrigar a autorização 

constitucional e legal para atuação do legitimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
48 GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda S. Os processos coletivos nos 
países de civil law e common law: uma análise de direito comparado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008. Pág.249 
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1.6. CONSEQUÊNCIA DA AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO 

 

A legitimidade ad causam é umas das três condições da ação (além 

delas, possibilidade jurídica do pedido49 e interesse de agir), de modo que sua 

ausência, no processo civil individual enseja a extinção do processo sem julgamento 

do mérito, de acordo com a redação do inciso VI do art.267 do Código de Processo 

Civil de 1973 , a seguir: 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada 
pela Lei nº 11.232 , de 2005) 

(...) 

Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. 

Todavia, em razão da relevância dos direitos em jogo na tutela coletiva, 

tem-se que a incidência da regra do art.267 do CPC/73, reproduzida mutatis 

mutandis no art.485,VI do NCPC, não se aplica ao processo coletivo. 

Gizam os arts. 5º, §3º da LACP e 9º da Lei Federal nº 4.177/65 (Lei de 

Ação Popular), in verbis: 

“Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação 
legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade 
ativa. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)” 

“Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão 
publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, 
ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do 
Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última 
publicação feita, promover o prosseguimento da ação”. 

 

A partir desses enunciados normativos, os quais versam sobre abandono 

ou desistência da ação, Didier Jr. e Zanetti Jr. entendem que uma vez reconhecida a 

ilegitimidade do propositor da ação, o processo coletivo não deve ser extinto. Cuida-

se de interpretação extensiva orientada pelo princípio da primazia do conhecimento 

do mérito no processo coletivo. Sobre a questão, versam os aludidos autores:    

                                                            
49 O novo código de processo civil, Lei nº 13.105/05 classifica no seu art.17 apenas o interesse 
processual e a legitimidade como condições da ação. 
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Um decorrência particular do princípio da instrumentalidade das formas é a 
valorização do conhecimento no mérito dos processos coletivos. (...) A 
primeira função procura assegurar que questões meramente formais não 
embacem a finalidade do processo, permitindo ao órgão jurisdicional que 
seja mais flexível em relação ao preenchimento dos requisitos de 
admissibilidade processual. (...) A ilegitimidade ativa no processo coletivo 
deve implicar sucessão processual, saindo a parte ilegítima e ingressando 
uma parte legítima, em vez da extinção do processo sem exame do mérito. 
(...) O magistrado deve, portanto, ao concluir pela inadequação do 
legitimado coletivo, providenciar a sua substituição, quer pelo Ministério 
Público, quer por outro legitimado, convocado ao processo por meio de 
publicação de edital50. 

 

Nesse sentido, em síntese lapidar, arremata SOUSA: 

Na tutela coletiva, os interesses em jogo mostram-se extremamente 
relevantes para o corpo social. Sendo assim, chegar ao mérito nesse tipo de 
demanda é quase um dever. Nada mais melancólico - aqui ou na 
Escandinávia, mas principalmente aqui - do que uma exitinção sem 
resolução do mérito em sede coletiva. Não se alcançando o mérito, frustra-
se por completo a instrumentalidade do processo no seu aspecto positivo, 
ficando sem resposta a grave pretensão levada ao Judiciário. Logo, no 
terreno das ações coletivas a flexibilização das entidades processuais, entre 
ela a legitimidade, deve chegar a um grau máximo. Não existe ambiente 
mais propício à ativação da instrumentalidade na sua faceta negativa 
(correspondente ao princípio da instrumentalidade das formas)51. 

Veja-se, pois, que a ausência de legitimação do autor coletivo não impõe 

a extinção do processo, a exemplo do processo individual, mas a publicação de 

edital de convocação de outros possíveis legitimados. 

 

1.7. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO JUSTITIA SOCIALIS E LEGITIMAÇÃO 
COLETIVA 

 

Segundo a doutrina majoritária, quando o magistrado estiver em dúvida 

acerca da adequação do ente para promover a ação civil pública, deve optar por 

reconhecê-la, “em favor do acesso à 2ª onda de acesso à Justiça e da busca por 

                                                            
50 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.124 e 220. 
51 SOUSA, José Augusto Garcia de. A legitimidade coletiva da Defensoria Pública à luz do Princípio 
da Generosidade. In: Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem à Ada Pellegrini Grinover. Ed.Saraiva. São Paulo, 2010. Pág.312. 
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efetividade da Justiça Social”52, “notadamente quando estiverem em jogo interesses 

sociais relevantes"53. 

Esse entendimento restou adotado implicitamente no REsp 

931.513/RS,cujo acórdão julgado pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ficou 

assim ementado, in litteris: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
PROTEÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, MENTAL OU 
SENSORIAL. SUJEITOS HIPERVULNERÁVEIS. FORNECIMENTO DE 
PRÓTESE AUDITIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA AD 
CAUSAM. LEI 7.347/85 E LEI 7.853/89. (...) 2. Na Ação Civil Pública, em 
caso de dúvida sobre a legitimação para agir de sujeito intermediário – 
Ministério Público, Defensoria Pública e associações, p. ex. –, sobretudo se 
estiver em jogo a dignidade da pessoa humana, o juiz deve optar por 
reconhecê-la e, assim, abrir as portas para a solução judicial de litígios que, 
a ser diferente, jamais veriam seu dia na Corte. (...) 13. O Ministério Público 
possui legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, 
mesmo quando a ação vise à tutela de pessoa individualmente considerada 
. Precedentes do STJ. 14. Deve-se, concluir, por conseguinte, pela 
legitimidade do Ministério Público para ajuizar, na hipótese dos autos, Ação 
Civil Pública com o intuito de garantir fornecimento de prótese auditiva a 
portador de deficiência. 15. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 
931513 / RS (2007/0045162-7), PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. P. Acórdão Min. 
Herman Benjamin, Acórdão disponibilizado no DJe em 24/09/2010, g.n.). 

 

Destarte, infere-se que na dúvida acerca da legitimação do ente 

abstratamente previsto na LACP, o magistrado deve ser deferente com a 

formalidade, valorizando o objeto relevante da demanda, o que, por sua vez, não 

implica em abandono das regras processuais. 

 

 

 

                                                            
52 MAIA, Maurilio Casas. In dubio pro justitia socialis e a legitimidade no processo coletivo: elementos 
para a aferição da legitimidade ministerial e defensorial na 2ª onda de acesso à Justiça. 
Disponívelem:<http://emporiododireito.com.br/in-dubio-pro-justitia-socialis-e-a-legitimidade-no-
processo-coletivo-elementos-para-a-afericao-da-legitimidade-ministerial-e-defensorial-na-2a-onda-de-
acesso-a-justica-por-maurilio-casas-maia/>. Acesso em 16/02/2015. 
53 SOUSA, José Augusto Garcia de. A legitimidade coletiva da Defensoria Pública à luz do Princípio 
da Generosidade. In: Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem à Ada Pellegrini Grinover. Ed.Saraiva. São Paulo, 2010. Pág.311. 

 



31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
2. A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA A 
PROPOSITURA DE AÇÕES CIVIS PÚBLICAS – ANÁLISE DOUTRINÁRIA 
 

 
2.1. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DEFENSORIA NA TUTELA COLETIVA 
E PARÂMETRO ATUAL 
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A Lei nº 11.448 de 2007 introduziu expressamente no art.5º da Lei nº 

7.347/85 o inciso II para prever a Defensoria Pública como legitimada à propositura 

de ações civis públicas. Ocorre que mesmo antes dessa previsão legal, a Defensoria 

já participava de ações dessa natureza. 

Primeiramente, a doutrina aponta que a Defensoria era admitida apenas 

como assistente judicial de associação legitimada da ação coletiva54.  

 Num segundo momento, é possível identificar que a Defensoria passou a 

atuar em nome próprio através de órgãos especializados criados dentro de sua 

estrutura administrativa, com base na legitimidade conferida pelo art.82,III do CDC55.  

Entretanto, como assevera Neves, ainda que a Defensoria Pública, 

mesmo sem expressa previsão legal, já viesse ingressando com ações coletivas 

antes da Lei nº 11.448/2007, “sua inclusão no rol de legitimados ativos foi um marco 

expressivo em termos de aperfeiçoamento da proteção jurisdicional dos direitos 

coletivos lato sensu”56. 

Após esse verdadeiro marco legislativo inserido na LACP, foi a vez da 

alteração da Lei Complementar nº80/94, a qual dispõe sobre a organização da 

Defensoria Pública. O referido estatuto sofreu profunda reforma em 2009 por 

intermédio da Lei Complementar nº132/2009, passando a prever também a 

legitimidade coletiva da Defensoria Pública nos seguintes termos: 

Art. 1º  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal.      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 
2009). 
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: 
(...) 
VII – promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de 
propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de 

                                                            
54 NUNES, Elpídio Donizetti Nunes e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. 
Ed. Malheiros. São Paulo, 2010. Pág.142. 
55 STJ, 3ª Turma, REsp 555111/RJ; Relator: Ministro Castro Filho; j.5/9/2006, DJ 18/12/2006, p.363 
56 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo: Volume Único. Editora Método. 
São Paulo,2012. 
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pessoas hipossuficientes;      (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, 
de 2009). 
VIII – exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, 
coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor, na forma 
do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal;      (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 
(...) 
X – promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos 
necessitados, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, 
econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies 
de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela; (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do 
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da 
mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais 
vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;     (Redação dada 
pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 

Essa modificação trouxe um acréscimo substancial em relação ao que 

previa a Constituição Federal, visto que até então, esta não afirmava expressamente 

a legitimação da Defensoria Pública para ações coletivas. Isso conferia maior 

embasamento a interpretações que entendessem que essa legitimação, por si só, 

seria inconstitucional, como entendeu a CONAMP no pedido principal da ADI 

3.943/DF (vide infra). 

 Com efeito, o caput do art.134 originário da CRFB/88, então parâmetro 

para aferição dessa inconstitucionalidade, assim dispunha: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional 
do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 

Em 2014, o aludido dispositivo constitucional foi alterado por força da EC 

nº80 para prever expressamente que a Defensoria Pública é legitimada para ações 

individuais e coletivas em favor dos necessitados, constitucionalizando, em 

realidade, o dispositivo 1º da legislação infraconstitucional complementar, in litteris: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 
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A fim de apontarmos as correntes doutrinárias acerca da legitimação da 

Defensoria Pública e dos termos nos quais a sua adequada representação pode ser 

exigida, sistematizamos os posicionamentos doutrinários acerca, basicamente, da 

normatividade constitucional atual.  

Primeiramente, devido ao advento da EC nº80/2014 podemos notar que a 

Constituição Federal de 1988 passou a reunir todos os elementos interpretativos 

necessários para o debate da missão institucional da Defensoria, quais sejam: i) 

afirmação da legitimidade para ações coletivas, agora, indene de dúvidas; ii) escopo 

institucional em defesa dos necessitados, entendidos como aqueles desprovidos de 

recursos. 

Como bem notaram os parlamentares autores da PEC que deu origem à 

ECnº80/2014: 

A presente Proposta de Emenda à Constituição incorpora ao Texto 
Constitucional as mais importantes normas gerais previstas na Lei Orgânica 
Nacional da Defensoria Pública – Lei Complementar n. 80 de 1994, com 
redação determinada pela Lei Complementar n. 132 de 2009.  

A alteração do caput do art.134 incorpora importantes elementos 
estruturantes e conceituais à definição do papel e da missão da Defensoria 
Pública, torno o seu caráter permanente e ontologicamente atrelado ao 
modelo de Estado Democrático de Direito. Explicita-se, tanto sua vocação 
para a solução extrajudicial dos litígios, para a defesa individual e coletiva, 
conforme a necessidade do caso, e para a promoção dos direitos 
humanos57. 

Nesse diapasão, entendemos que a moldura constitucional revela-se 

suficiente para a análise das funções institucionais da Defensoria Pública e, por 

conseguinte, da adequação de sua legitimidade coletiva.  

Por derradeiro, convém salientar que prestigiamos algumas lições 

doutrinárias anteriores à reforma constitucional, as quais entendemos 

permanecerem atuais. 

 

                                                            
57  Parecer transcrito do voto da Min. Relatora Carmen Lúcia na ADI 3.943/DF, disponível em: 
<www.stf.jus.br>. Acesso em 15/01/2016. 
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2.2. POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS SOBRE A LEGITIMAÇÃO ADEQUADA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA E MÉTODO DE ABORDAGEM 

 

Tendo vista as considerações acima, analisaremos a controversa 

legitimidade ativa ad causam da Defensoria para ações civis públicas sob o pálio do 

texto constitucional. Entretanto, é sabido que a mera interpretação literal dos 

dispositivos mencionados não conduz a um entendimento imediato acerca do que 

seriam precisamente as atribuições da Defensoria Pública, porquanto, os 

enunciados normativos em questão apenas possuem revelação de sentido a partir 

da interpretação de "conceitos jurídicos indeterminados", conceituados por Barroso 

como:  

expressões de sentido fluido, destinadas a lidar com situações nas quais o 
legislador não pôde ou não quis, no relato abstrato do enunciado normativo, 
especificar de forma detalhada suas hipóteses de incidência ou exaurir o 
comando a ser dele extraído58. 

Como as divergências a respeito do tema são muitas, a nosso ver seria 

prejudicial para a compreensão dos examinadores a colocação das posições 

doutrinárias em linhas corridas, sem fragmentar a discussão de acordo com os 

enunciados normativos respectivos.  

Outrossim, interpretando-se o texto constitucional, restará demonstrada a 

importância da Defensoria Pública na promoção do acesso à justiça, o que afasta 

qualquer pecha de preconceito ou desrespeito com tão nobre instituição que se 

possa apontar à defesa de um controle de sua legitimação coletiva.  

Colocadas essas premissas, passemos a determinar esses conceitos-

chave um a um e relacioná-los com o que pensa basicamente a doutrina. 

 

                                                            
58 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 
fundamentais e a construção de um novo modelo. 4ª edição. 2013. Saraiva. São Paulo, 2013. 
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2.3. DIREITO FUNDAMENTAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E A 
DEFENSORIA COMO EXPRESSÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO  

 

O artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88 traz à baila o chamado direito 

fundamental à assistência jurídica integral e gratuita. 

Cumpre-nos, desde logo, fazer uma breve e necessária distinção a 

respeito das idéias de justiça gratuita, assistência judiciária e assistência jurídica, a 

fim de delimitarmos com precisão o âmbito de abrangência desse direito. Sabe-se 

que os conceitos não são intercambiáveis e, por isso, trazemos à baila a 

sistematização proposta por Didier Jr. e Zanetti Jr. nos seguintes termos: 

a)justiça gratuita ou benefício da gratuidade, ou ainda gratuidade judiciária, 
consiste na dispensa da parte do adiantamento de todas as despesas, 
judiciais ou não, diretamente vinculadas ao processo;  

b) assistência judiciária é o patrocínio gratuito da causa por advogado 
público (ex: defensor público) ou particular (entidades conveniadas ou não 
com o Poder Público, como, por exemplo, os núcleos de prática jurídica das 
faculdades de direito; 

 c) assistência jurídica compreende, além do que já foi dito, a prestação de 
serviços jurídicos extrajudiciais (como, por exemplo, a distribuição, por 
órgão do Estado, de cartilha contendo os direitos básicos do consumidor) - 
trata-se, como se vê, de direito bem abrangente59. 

Veja-se, pois, que a assistência jurídica, no que toca à Defensoria Pública 

como destinatária, é um conceito que engloba a assistência judiciária e a prestação 

de amparo jurídico extrajudicial ao necessitado.  

Ademais, convém destacar que a atribuição à Defensoria Pública de 

promoção do direito fundamental à assistência jurídica constitui mecanismo de 

efetividade do acesso à justiça pelos necessitados (art.5º,XXXV da CRFB), 

revestindo-se de elevadíssima importância social para efetivação do Estado 

Democrático de Direito (art.1º,caput da CRFB).  

                                                            
59  DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. In: Comentários à Constituição do Brasil. Coord. 
CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. 
Brasília. Ed. Saraiva. 2013. Pág.1554 
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 Nesse sentido, destacando a importância da efetivação do acesso à 

justiça, ensinam Cappelletti e Barth em síntese lapidar, discorrendo ainda sobra as 

chamadas “ondas” do acesso à justiça: 

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, 
uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência 
de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça, pode, 
portanto, ser encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos 
direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. 

(...) 

O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou 
a três posições básicas, pelo menos nos países do mundo Ocidental. Tendo 
início em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em 
sequência cronológica. Podemos afirmar que a primeira solução para o 
acesso – a primeira ‘onda’ desse movimento novo – foi a assistência 
judiciária; a segundo dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar 
representação jurídica para os interesses difusos, especialmente nas áreas 
da proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o 
que nos propomos a chamar simplesmente “enfoque de acesso à justiça” 
porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, 
representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso 
de modo mais articulado e compreensivo60. 

Sobre o tema, tendo por base os dispositivos constitucionais e a realidade 

brasileira em particular, imperiosas ainda são as lições de Marinoni e Mitidiero: 

Para que o Estado Constitucional logre o seu intento de tutelar de maneira 
adequada, efetiva e tempestiva os direitos de todos que necessitem de sua 
proteção jurídica (art.5º, incisos XXXV e LXXVIII, CRFB), 
independentemente de origem, raça, sexo, cor, idade e condição social 
(art.3º, inciso IV, CRFB), é imprescindível que preste assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos 
econômicos para bem informarem-se a respeito de seus direitos e para 
patrocinarem suas posições em juízo (art.5º,LXXIV, da CRFB). Vale dizer: a 
proteção jurídica estatal deve ser pensada em uma perspectiva social, 
permeada pela preocupação com a organização de um processo 
democrático a todos acessível. Fora desse quadro há flagrante ofensa à 
igualdade  no processo (arts.5º, inciso I, CRFB, e 125, inciso I, CPC) - à 
paridade de armas (Waffengleichheit)-, ferindo-se daí igualmente o direito 

                                                            
60 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Sergio 
Antônio Fabris Editor. Porto Alegre. 1988. Págs.12 e 31 
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fundamental ao processo justo (procedural due process of law, art.5º, inciso 
LIV, CRFB)61 

Portanto, à luz do exposto nesse item podemos concluir que a Defensoria 

Pública constitui função essencial à jurisdição do Estado brasileiro na medida em 

que consiste no principal62 instrumento de acesso à justiça do necessitado, a quem 

deve prestar assistência jurídica integral e gratuita.  

Trata-se, como se viu, de um dos direitos mais básicos para a promoção 

do Estado Democrático de Direito, e por conseguinte,  dos direitos humanos dessas 

pessoas, notoriamente os mais aviltados num país marcado por profunda 

desigualdade social. Daí o acerto do legislador constituinte reformador, quando 

acrescentou ao art.134 da CF, por intermédio da EC nº80/2014 que a referida 

instituição constitui “expressão e instrumento do regime democrático” engajada na 

“promoção dos direitos humanos”.  

É bem verdade que a instituição já o era tudo isso antes mesmo da 

reforma, pelo simples fato de ser consectária do acesso à justiça dos 

hipossuficientes, historicamente marginalizados.  

Nesse sentido, Ré, em lição anterior à modificação normativa, já 

informava que: 

A Defensoria Pública não é apenas um órgão patrocinador de causas 
judiciais. É muito mais. É a instituição Democrática que promove a inclusão 
social, cultural e jurídica das classes historicamente marginalizadas, visando 
à concretização e à efetivação dos direitos humanos, no âmbito nacional e 
internacional, à prevenção dos conflitos, em busca de uma sociedade livre 
justa e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, com a 
erradicação da pobreza e da marginalização, em atendimento aos objetivos 

                                                            
61 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. In: Comentários à Constituição do Brasil. Coord. 
CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. 
Brasília. Ed. Saraiva. 2013. Pág.491. 
62 A Defensoria Pública não é a única instituição que exerce uma assistência jurídica integral e 
gratuita. Um exemplo dessa atuação são os próprios escritórios modelos das faculdades de Direito, 
dentre eles o nosso próprio Centro de Assistência Jurídica da UFF - CAJUFF. Porém, inegável que 
em razão da envergadura da Defensoria Pública e de sua dimensão constitucional, esta assume 
nítida posição de destaque na prestação da assistência jurídica integral e gratuita. 
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fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no art.3º da 
CF/198863. 

 

 

2.4. O LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL PODERIA CRIAR NOVAS 
ATRIBUIÇÕES PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DIVERSAS DO TEXTO 
CONSTITUCIONAL? 

 

A pergunta deste tópico é a seguinte: O caput do art.134 da CRFB/88 

quando faz remissão ao art.5º,LXXIV impõe limites ao legislador ordinário para que a 

Defensoria exerça funções diversas das previstas constitucionalmente? A resposta 

adequada de certa forma corrobora a nossa opção por tratar especificamente da 

moldura constitucional. 

Pois bem, uma primeira corrente doutrinária defende que não há vocábulo 

pelo qual possamos aferir um esgotamento da matéria na Constituição. Entende-se 

que não há expressão a colocar óbice ao legislador ordinário para ampliação das 

funções institucionais da Defensoria. 

Nesse ponto, são os ensinamentos de Grinover, in verbis: 

O art.134 da CF não coloca limites às atribuições da Defensoria Pública. O 
legislador constitucional não usou o termo "exclusivamente" como fez, por 
exemplo, quando atribuiu ao Ministério Público a função institucional de 
"promover, privativamente, a ação civil pública, na forma da lei (art.129, inc. 
I). Desse modo, as atribuições da Defensoria podem ser ampliadas por lei, 
como, aliás, já ocorreu com o exercício da curadoria especial, mesmo em 
relação a pessoas não economicamente necessitadas (art.4º, inc.IV da LC 
n.80/94). O que o art.134 da CF indica, portanto, é a incumbência 
necessária e precípua da Defensoria Pública, consistente na orientação 
jurídica e na defesa, em todos os graus, dos necessitados, e não sua tarefa 
exclusiva64 

Entretanto, doutrina abalizada entende que tal posicionamento poderia 

desnortear a missão constitucionalmente estabelecida pelo art.134, caput da 
                                                            
63 RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri. A Defensoria Pública como instrumento de acesso à justiça 
coletiva: legitimidade ativa e pertinência temática. In: Revista de Processo. 2009 - Repro 167. 
Pág.242 
64 GRINOVER, Ada Pellegrini. Legitimação da Defensoria Pública à Ação Civil Pública. In: 
GRINOVER, Ada Pellegrini et ali (coordenadores). Processo Coletivo: Do surgimento à atualidade. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. Pág.465. 
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CRFB/1988, atuando aquela em prejuízo desta. Representativos desse 

entendimento, podemos citar Mendes e Branco65: 

Não é dado à legislação estender as atribuições da Defensoria Pública para 
alcançar sujeitos que não sejam hipossuficientes. O STF já teve ocasião de 
declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de Constituição Estadual, que 
atribuía à Defensoria Pública a defesa de todo servidor público estadual em 
que viesse a ser processado civil ou criminalmente em razão do regular 
exercício do cargo. O Tribunal afirmou que isso “extrapola o modelo da 
Constituição Federal (art.134), o qual restringe as atribuições da Defensoria 
Pública à assistência jurídica a que se refere o art.5º,LXXIV66.  

 

Dessa forma, na linha da jurisprudência dominante, vislumbra-se não 

haver possibilidade de extensão das atribuições da Defensoria Pública para tutelar 

pessoa ou grupo diversos dos hipossuficientes, assunto sobre o qual nos 

dedicaremos no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

 

2.5. NECESSITADOS: DE QUEM ESTAMOS TRATANDO? O ASPECTO 
CENTRAL DO DEBATE ACERCA DA LEGITIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
PARA AÇÕES CIVIS PÚBLICAS. 

 

Assentado o significado do direito fundamental à assistência jurídica como 

materialização do acesso à justiça, da qual a Defensoria Pública é o principal 

instrumento, impende destacar que a Constituição Federal deixa a cargo do 

intérprete o preenchimento do conteúdo da chamada “insuficiência de recursos” a 

                                                            
65 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 
10.ed., Saraiva, São Paulo, 2015. Pág.1039 
66 O precedente citado em questão é o da ADI 3022/DF, objeto de análise no próximo capítulo. 
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qual remete ao significado da ideia de "necessitados", a teor da remissão feita pelo 

art.134, caput ao art.5º,LXXIV da CRFB/88  (vide supra).  

Veja-se, pois, que são conceitos umbilicalmente ligados, afinal, a figura do 

necessitado, segundo a Constituição Federal é a daquele que possui insuficiência de 

recursos. 

Entrementes, a questão central que se coloca é: seriam estes recursos 

meramente financeiros ou abrangeriam, ademais, outras naturezas, como culturais, 

organizacionais e sociais? 

O ponto central do debate reside principalmente nessa delimitação do 

conceito de necessitados. Afinal, predomina a idéia de que na tutela coletiva deve 

“haver uma identidade entre a temática objeto da ação civil pública e os fins 

institucionais que norteiam a própria Defensoria Pública”67 ou que “não há como se 

questionar a legitimidade da Defensoria Pública, desde que, obviamente, o faça em 

favor daqueles hipossuficientes economicamente ou necessitados juridicamente, 

atendendo o requisito da pertinência temática68.  

A corrente tradicional costuma atribuir ao conceito de necessitados a 

filtragem de tutela dos necessitados econômicos. Nesse sentido, Carvalho Filho: 

O delineamento constitucional demonstrou que o Constituinte pretendeu, ao 
contrário do que ocorria nas Cartas anteriores, melhorar a assistência do 
Estado nessa delicada e complexa missão de assegurar assistência 
àqueles indivíduos despidos de suporte financeiro para a defesa de seus 
direitos.A interpretação conjugada dos citados mandamentos constitucionais 
indica perfeitamente que a Defensoria Pública foi instituída para objetivo 
específico: a orientação jurídica e defesa dos necessitados, assim 
considerados aqueles desprovidos de recursos para prover a defesa de 
seus direitos.Consequentemente, a defesa de pessoas não necessitadas 
revela-se fora do círculo de sua função institucional69 

                                                            
67 FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Legitimidade Ativa da Defensoria Pública em Ações Civis 
Públicas. In: A Defensoria Pública e os Processos Coletivos: Comemorando a Lei Federal 11.448 de 
15 de janeiro de 2007. Coord. SOUZA, Jose Augusto Garcia de. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro: 
2008. Pág.163. 
68 NUNES, Elpídio Donizetti; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. Editora 
Atlas. São Paulo,2010. Pág.143. 
69 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública: Comentários por Artigo. Editora Lumen 
Juris. Rio de Janeiro: 2009. Pág.157 
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Entretanto, parcela diversa da doutrina brasileira costuma repartir as 

atribuições da Defensoria Pública em típicas e atípicas. 

A função típica seria aquela atinente à proteção jurídica do chamado 

minus habente ou hipossuficiente financeiro e vai ao encontro da doutrina 

tradicional. Significa dizer que a atribuição precípua da Defensoria Pública é a da 

assistência jurídica dos direitos do pobre, ou seja, daquele que não possui recursos 

para contratar um advogado a fim de orientar-se juridicamente ou se fazer 

representar em juízo.  

Em verdade, embora tal função possa considerada por Neves como uma 

"unanimidade" na doutrina70, fato é que há entendimento, embora minoritário, no 

sentido de que as funções típicas seriam bem mais amplas, dada a evolução do 

conceito de vulnerabilidade71. 

De outro giro, as funções atípicas, segundo entendimento usual, seriam 

aquelas desempenhadas independentemente da carência econômica do 

necessitado. 

Nesse sentido, obtemperam Didier Jr. e Zanetti Jr.: 

É importante frisar que a Defensoria atua mesmo em favor de quem não é 
hipossuficiente econômico. Isto por que a Defensoria Pública apresenta 
funções típicas e atípicas. Função típica é a que pressupõe hipossuficiência 
econômica, aqui há o necessitado econômico (v.g. defesa em ação civil ou 
ação civil para investigação de paternidade para pessoas de baixa renda). 
Função atípica não pressupõe hipossuficiência econômica, seu destinatário 
não é o necessitado econômico, mas sim o necessitado jurídico, v.g., 
curador especial no processo civil (CPC, art.9º,II) e defensor dativo no 
processo penal (CPP, art.265)72.   

Entretanto, há uma segunda corrente doutrinária que defende a 

ampliação de enquadramento das funções atípicas para além de casos excepcionais 

                                                            
70 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo: volume único. Editora Método. 
São Paulo: 2012. Pág.181. 
71 SOUSA, José Augusto Garcia de. O destino de Gaia e as funções constitucionais da defensoria 
pública: ainda faz sentido (sobretudo após a edição da LC n.132/09), a visão individualista a respeito 
da instituição. Disponível em: <http://www.defensoria.ce.def.br/wp-
content/uploads/downloads/2015/02/o-destino-de-gaia-e-as-funes-institucionais-da-defensoria-pblica-
jose-augusto-garcia-ok.pdf>. Acesso em 15/01/2015. 
72 DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol.4. 8. ed. Editora 
Juspodium. São Paulo: , 2013. Pág.221 
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no sistema jurídico, como os já citados curador especial no processo civil (CPC, 

art.9º,II) e defensor dativo no processo penal (CPP, art.265). 

Para essa corrente, o alargamento de atribuições da Defensoria Pública 

abrangeria a tutela do chamado hipossuficiente estrutural, entendido como aquele 

que não dispõe de aparato organizacional para demandar em juízo. 

Nesse sentido, registra Grinover: 

Quando se pensa em assistência judiciária, logo se pensa na assistência 
aos necessitados, aos economicamente fracos, aos "minus habentes". É 
este, sem dúvida, o primeiro aspecto da assistência judiciária: o mais 
premente, talvez, mas não o único (...) 

Imensa é, pois, a tarefa do Estado na obrigação de possibilitar, a todos, 
igual acesso à Justiça. E nessa visão parece necessário rever o antigo 
conceito de assistência judiciária aos necessitados, porque, de um lado, 
assistência judiciária não significa apenas assistência processual, e porque 
de outro lado, necessitados não são apenas os economicamente pobres, 
mas todos aqueles que necessitam de tutela jurídica: o réu revel no 
processo-crime, o pequeno litigante nos novos que surgem numa sociedade 
de massa, e outros mais que podem emergir em nossas rápidas 
transformações sociais73.  

Em outra oportunidade, Grinover ratificou tal entendimento: 

Aos necessitados tradicionais, que eram- e ainda são - os carentes de 
recursos econômicos, acrescentaram-se os carentes de recursos jurídicos. 
E assim a assistência judiciária foi estendida aos hipossuficientes jurídicos. 
O primeiro passo nesse sentido foi dado para a defesa penal, quando se 
tratasse de acusado revel, independentemente de sua capacidade 
econômica. Mais recentemente, porém, fala-se em uma nova categoria de 
hipossuficientes, surgida em razão da própria estruturação da sociedade de 
massa: são os carentes organizacionais, a que se refere Mauro Cappelletti. 
São carentes organizacionais as pessoas que apresentam uma particular 
vulnerabilidade em face das relações sóciojurídicas existentes na sociedade 
contemporânea [...] Todos aqueles, enfim, que no intenso quadro de 
complexas interações sociais hoje reinante, são isoladamente frágeis 
perante adversários poderosos do ponto de vista econômico, social, cultural 
ou organizativo, merecendo, por isso mesmo, maior atenção com relação a 
seu acesso à ordem jurídica justa e à participação por intermédio do 
processo74. 

                                                            
73 GRINOVER, Ada Pellegrini. Assistência Judiciária e Acesso à Justiça. In: Novas Tendências do 
Direito Processual, Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2ª ed, 1990, pág.245. 
74 GRINOVER, Ada Pellegrini. Acesso à justiça e o Código de Defesa do Consumidor: o processo em 
evolução. Ed. Forense Universitária. Rio de Janeiro: 1996. Págs.116 e 117. 
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O curioso, desta teoria, é que a própria doutrinadora, talvez o principal 

expoente desta corrente, concluiu em 1990 sobre a ampliação da noção de 

necessitados da seguinte forma: 

Mas, assim colocada a ideia de assistência judiciária, num quadro tão amplo 
que pode parecer assustador, voltemos agora aos seus contornos clássicos, 
que continuam prioritários, na medida em que o Estado ainda não 
conseguiu preencher satisfatoriamente essa primeira tarefa75.  

Ou seja, seria o caso realmente de alargar a tutela da Defensoria para 

funções atípicas outras, se a função premente de defesa do minus habente não for 

atendida? 

Parece que tal raciocínio da referida autora se amolda àquilo que 

Cappelletti e Barth ensinavam sobre a possível interpenetração das “barreiras de 

acesso à justiça”, in verbis: 

como fator complicador dos esforços para atacar as barreiras ao acesso, 
deve-se enfatizar que esses obstáculos não podem simplesmente ser 
eliminados um por um. Muitos problemas de acesso são inter-relacionados, 
e as mudanças tendentes a melhorar o acesso por um lado podem 
exacerbar barreiras por outro76. 

 

Entretanto, a realidade é que a tese produziu inúmeros adeptos. Veja-se, 

v.g., o exemplo de Câmara: 

A Constituição da República valorizou tremendamente a Defensoria Pública, 
instituição absolutamente essencial para que haja verdadeiro acesso à 
justiça. À Defensoria Pública, porém, não deve caber apenas a defesa dos 
interesses jurídicos dos economicamente frágeis. Isto é um 
amesquinhamento das funções de tão nobre instituição. 

(...) 

Há, porém, um outro público alvo para a Defensoria Pública: as 
coletividades. É que estas nem sempre estão organizadas (em associações 
de classe ou sindicatos, por exemplo) e, com isso, tornam-se 
hipossuficientes na busca da tutela jurisdicional referente a interesses ou 

                                                            
75 GRINOVER, Ada Pellegrini. Assistência Judiciária e Acesso à Justiça. In: Novas Tendências do 
Direito Processual, Rio de Janeiro. Forense Universitária. 2ª ed, 1990, pág.247 
76 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre, Fabris, 1988, pág. 29 



45 
 

 
 

direitos transindividuais. Era preciso, então, reconhecer a legitimidade ativa 
da Defensoria Pública para a defesa de tais interesses77. 

 

O referido doutrinador vai além, chegando mesmo a advogar o fim da 

presença do Ministério Público na tutela coletiva, in litteris: 

Asssumido pela Defensoria Pública o papel que lhe cabe, de defensor 
precípuo dos interesses das coletividades juridicamente hipossuficientes, 
não haveria mais qualquer razão para que o Ministério Público 
permanecesse a exercer o papel que hoje representa no direito processual 
coletivo brasileiro. A meu ver, a partir do momento em que se afirmar (na 
prática, e não apenas no texto da lei) a Defensoria Pública como principal 
legitimada a postular em juízo tutela para os interesses transindividuais, o 
Ministério Público pode passar a ser mais custos legis e menos 
demandante. Com isto, o MP passaria a exercer seu papel principal, de 
defensor imparcial da atuação da vontade concreta do direito objetivo. Em 
outras palavras, o que sustento aqui é que - a médio ou longo prazo - dever-
se-á considerar possível retirar o Ministério Público do rol dos legitimados 
ativos a propor ação civil pública78. 

 

Tal entendimento, não parece se amoldar muito bem à realidade 

brasileira, pois, como destaca Mendes: 
cabe assinalar que as objeções feitas por Mauro Cappelletti em relação à 
perspectiva de atuação do Ministério Público nas ações coletivas, ao menos 
quanto ao Brasil, não se confirmaram, diante do desenvolvimento e atuação 
prática da instituição. O dia a dia vem revelando a atuação corajosa e 
aguerrida dos membros do Ministério Público, bem como a predominância 
do seu papel diante dos processos coletivos em tramitação no Brasil79. 

 

Contudo, percebemos que tal orientação de alargamento das funções 

institucionais para proteção dos carentes organizacionais vem causando absoluta 

confusão.  

                                                            
77 CÂMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da Defensoria Pública para Ajuizar Ação Civil Pública: 
um Possível Primeiro Pequeno Passo em Direção a uma Grande Reforma. In: A Defensoria Pública e 
os Processos Coletivos: Comemorando a Lei Federal nº 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Coord. 
SOUZA, José Augusto Garcia de. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008. Págs. 46 e 47 
78 CÂMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da Defensoria Pública para Ajuizar Ação Civil Pública: 
um Possível Primeiro Pequeno Passo em Direção a uma Grande Reforma. In: A Defensoria Pública e 
os Processos Coletivos: Comemorando a Lei Federal nº 11.448 de 15 de janeiro de 2007. Coord. 
SOUZA, José Augusto Garcia de. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2008. Págs. 48 e 49 
79 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. A legitimação nos processos coletivos e as ações coletivas 
passivas. In: In: Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. Org. GRINOVER, Ada Pellegrini et 
alli. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2014. Pág.1011 
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Como Humberto Dalla Bernardina de Pinho bem define, não há uma 

definição precisa de quem seriam os chamados hipossuficientes organizacionais, o 

que poderia gerar uma enorme insegurança jurídica. Criticando esse entendimento, 

o autor assinala: 

Mais uma vez, corremos o risco de o legislador trabalhar com conceitos 
jurídicos indeterminados e, em razão de intermináveis discussões judiciais, 
colocar em risco a efetividade da tutela desses direitos(...) Como se isso 
não bastasse, o projeto cria requisito de conteúdo indeterminado e que 
demanda avaliação subjetiva. Afinal de contas, o que é necessidade 
organizacional? Como pode ser aferida? Quais são os parâmetros objetivos 
para tanto?80 

De outra banda, sustentando teoria aparentemente diversa desse 

alargamento  e em lição bastante conhecida, Didier Jr. e Zanetti Jr. ilustram: 

Para que a Defensoria seja considerada como “legitimada adequada” para 
conduzir o processo coletivo, é preciso que seja demonstrado o nexo entre 
a demanda coletiva e o interesse de uma coletividade composta por 
pessoas “necessitadas” conforme locução tradicional. Assim, por exemplo, 
não poderia a Defensoria Pública promover ação coletiva para a tutela de 
direitos de um grupo de consumidores de PlayStation III ou Mercedes 
Benz81. 

 

Nota-se, de plano, que se trata de uma lição bastante ligada à primeira 

corrente conceitual dos hipossuficientes, pela qual o aspecto econômico é aquele 

levado em consideração para o controle da legitimidade. De acordo com esse 

raciocínio, o fato do grupo ser formado por hipossuficientes organizacionais, isto é 

grupos de consumidores, é irrelevante se se trata de grupo que não é necessitado 

econômico, a exemplo de consumidores de produtos de luxo.  

Por fim, cumpre fazer uma ressalva.  

Independentemente da crítica que se possa fazer ou não ao alargamento 

institucional do conceito de necessitados, fato é que a obra clássica de Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth, a par de defender uma legitimidade plúrima para a tutela 

                                                            
80 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo 1: Teoria Geral do 
Processo.Editora Saraiva. São Paulo, 2013. Pág.768. 
81 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.222 
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dos direitos coletivos, em momento algum advoga que a atribuição de defesa dos 

carentes organizacionais deveria estar a cargo necessariamente da Defensoria 

Pública em detrimento de qualquer órgão governamental. Aliás, o autor critica a 

primazia de atuação coletiva dos órgãos governamentais, e inclui nesse bojo os 

advogados assalariados pelo governo, reconhecendo a necessidade de atuação 

concorrente e disjuntiva dos particulares, nos seguintes termos: 

O Ministério Público dos sistemas continentais e as instituições análogas, 
incluindo o Staarsanwalt alemão e a Prokuratura soviética, estão inerentemente 
vinculados a papéis tradicionais restritos e não são capazes de assumir, por 
inteiro, a defesa dos interesses difusos recentemente surgidos. Eles são amiúde 
sujeitos a pressão política - uma grande fraqueza, se considerarmos que os 
interesses difusos, frequentemente, devem ser afirmados contra entidades 
governamentais. 

(...) 

Além disso, a independência política destas agências governamentais ativistas 
permanece como um problema em potencial, tanto quanto acontece com os 
advogados da assistência judiciária, que são assalariados pelo governo.  

(...) 

É preciso que haja uma solução mista ou pluralística para o problema da 
representação dos interesses difusos. Tal solução, naturalmente, não precisa ser 
incorporada numa única proposta de reforma. O importante é reconhecer e 
enfrentar o problema básico nessa área: resumindo, esses interesses exigem uma 
eficiente ação de grupos particulares, sempre que possível; mas grupos 
particulares nem sempre estão disponíveis e costumam ser difíceis de organizar. 
A combinação de recursos, tais como as ações coletivas, as sociedades de 
advogados do interesse público, a assessoria pública e o advogado público podem 
auxiliar a superar este problema e conduzir à reivindicação eficiente dos 
interesses difusos82. 

 

Assim, fica a ressalva neste capítulo de que a teoria das ondas do acesso 

à justiça apenas fundamenta a existência de carentes organizacionais. Entretanto, 

os aludidos autores não defendem especificamente a assunção de tutela dos 

carentes organizacionais pela Defensoria Pública.  

Muitas vezes mencionadas as suas lições como argumentos de 

autoridade pelos autores brasileiros acerca do alargamento das funções 

institucionais atípicas da Defensoria Pública, até com foros de obviedade, a verdade 

                                                            
82 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Sergio 
Antônio Fabris Editor. Porto Alegre. 1988. Págs. 51, 55, 66 e 67. 
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é que a extração de que essa teoria coletiva de legitimação defensorial seja uma 

decorrência da 2ª onda de acesso à justiça é produto genuinamente da doutrina 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. A TENTATIVA DE TORNAR POSSÍVEL A MISSÃO DA DEFENSORIA 
PÚBLICA - O ART. 98 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS 
TRANSITÓRIAS 

 

A Emenda Constitucional nº80/2014 não apenas modificou o regramento 

da Defensoria no tocante ao articulado constitucional, bem como inseriu no ADCT, o 

art.98, o qual dispõe o seguinte: 

Art.98 O número de defensores públicos na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à 
respectiva população 

§1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito Federal 
deverão contar com defensores públicos em todas as unidades 
jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo. 

§2º Durante o decurso do prazo previsto no §1º deste artigo, a lotação dos 
defensores públicos ocorrerá, prioritariamente, atendendo as regiões com 
maiores índices de exclusão social e adensamento populacional. 
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Ora bem, com o advento da referida norma, o legislador busca tornar 

materialmente possível que a Defensoria Pública cumpra sua missão constitucional 

de garantir o acesso efetivo do necessitado à jurisdição. Ora, do que adiantaria 

prever que a Defensoria Pública constitui função essencial à Justiça se a mesma 

não se faz presente em boa parte comarcas e seções judiciárias, possui Defensores 

Públicos em quantidade inferior ao necessário para atender à grande demanda e 

não dispõe muitas vezes da estrutura desejada para tornar eficiente esse serviço? 

É o descaso que, pois, vem acontecendo no país. Segundo o chamado 

“Mapa da Defensoria Pública no Brasil”, estudo elaborado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA, Associação Nacional dos Defensores Públicos – 

ANADEP e Ministério da Justiça, os dados atuais permanecem alarmantes em 

relação ao senso comum. Com base nesses estudos, os parlamentares proponentes 

da PEC 247/2013, a qual deu origem à EC n.80/2014, comentaram nos seguintes 

termos:  

No Brasil há 8.489 cargos criados de defensor público dos Estados e do 
Distrito Federal, dos quais apenas 5.054 estão providos (59%). Esses 5.054 
defensores públicos se desdobram para cobrir 28% das comarcas 
brasileiras, ou seja, na grande maioria das comarcas, o Estado acusa e 
julga, mas não defende os mais pobres. 

Na Defensoria Pública da União a situação não é diversa: São 1270 cargos 
criados e apenas 479 efetivamente providos, para atender 58 sessões 
judiciárias de um total de 264, o que corresponde a uma cobertura de 
22%83. 

Ora, sabe-se que o direito fundamental à assistência jurídica integral 

também grava o administrador público, na medida em que esse tem o dever de 

“organizar materialmente a atividade do defensor público e remunerá-lo de maneira 

digna e compatível com a importância constitucional da função desempenhada”84.  

No entanto, as providências adotadas tanto no espectro da União quanto dos 

estados revelam-se extremamente insuficientes. 

                                                            
83 A avaliação dos parlamentares foi transcrita do voto da Min.Rel. Carmen Lúcia na ADI 3943/DF,  
disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 15/01/2016. 
84 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários à Constituição do Brasil. Coord. 
CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. 
Brasília. Ed. Saraiva. 2013. Pág.491 
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 Fato inequívoco dessa ineficiência é o célebre reconhecimento pelo 

Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade meramente progressiva do art.68 

do Código de Processo Penal – CPP85, norma anterior à Constituição Federal de 

1988 e com ela incompatível. A problemática é explicada de forma lapidar por Didier 

Jr. e Zanetti Jr., in litteris: 

Com o advento da atual Constituição Federal de 1988, é vedado ao 
Ministério Público o exercício da advocacia (art.128,§5º,II, b). Por sua vez, 
atribuiu-se à Defensoria Pública a função de prestar assistência jurídica e 
judiciária aos necessitados (art.134). Significa que o Ministério Público, a 
partir da atual Constituição Federal de 1988, perdeu a legitimidade que lhe 
era conferida pelo art.68 do Código de Processo Penal, passando tal 
legitimidade a ser da Defensoria Pública. Acontece, porém, que, em muitos 
Estados e, até mesmo no âmbito da União, a Defensoria Pública ainda não 
ostenta uma organização adequada. Há lugares onde ainda não existe 
Defensoria Pública efetivamente instalada. Nessas hipóteses, o Ministério 
Público ainda mantém legitimidade. Onde, diversamente, já há instalação e 
devida organização da Defensoria Pública, não há mais legitimidade do 
Ministério Público para o ajuizamento das ações civis ex delicto.É o que o 
Supremo Tribunal chama de inconstitucionalidade progressiva: à medida 
que forem sendo instaladas e organizadas as Defensorias Públicas, o 
Ministério Público vai perdendo sua legitimidade. Enquanto não instalada e 
organizada a Defensoria Pública, o Ministério mantém a legitimidade ativa 
para a ação civil ex delicto86 

 

Forçoso destacar que tal hipótese de assunção pelo Ministério Público 

dos buracos institucionais deixados pela ausência de uma assistência jurídica 

adequada remonta ao período pré-constituição de 1988, como se nota através da 

disposição do art.22, XIII da antiga Lei Orgânica do Ministério Público (LC nº40/81): 

Dos Deveres dos Membros do Ministério Público 
Art. 22 - São deveres dos membros do Ministério Público estadual: 
XIII - prestar assistência judiciária aos necessitados, onde não houver 
órgãos próprios. 

 

Destarte, o que se constata é uma histórica ausência de recursos 

materiais na organização da Defensoria Pública, de modo que deve ser visto com 
                                                            
85 Art. 68.  Quando o titular do direito à reparação do dano for pobre (art. 32, §§ 1o e 2o), a execução 
da sentença condenatória (art. 63) ou a ação civil (art. 64) será promovida, a seu requerimento, pelo 
Ministério Público. 
86  DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. In: Comentários à Constituição do Brasil. Coord. 
CANOTILHO, J.J.Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. 
Brasília. Ed. Saraiva. 2013. Pág.1557. 
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bons olhos o mandamento constitucional do art.98 do ADCT, em razão da promoção 

de tão nobre instituição, visto que objetiva retirar da abstratividade a noção de 

“Estado-Defensor”. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. A QUESTÃO DA LEGITIMAÇÃO DA DEFENSORIA NA TUTELA DE 
DIREITOS DIFUSOS E A NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE 
RECURSOS POR PARTE DO GRUPO 

 

Como vimos alhures, os direitos difusos são caracterizados pela 

indeterminação dos titulares pelo substituto. Sendo assim, é de indagar se estaria 

inviabilizada a atuação da Defensoria na tutela desses direitos, afinal, o art.5º, LXXIV  

da CRFB afirma que o Estado prestará assistência jurídica e integral àquele que 

“comprovar” a insuficiência de recursos. 

Para Carvalho Filho: 

 o art.5º,II da Lei nº7.347/85 deve ser objeto de interpretação conforme a 
Constituição. Daí emana que a legitimidade da instituição não pode alcançar 
a tutela de interesses difusos, visto que é impossível caracterizar como 
necessitado o grupamento de pessoas que titularizam tais interesses, e isso 
porque é episódica e casual a relação fático-jurídica existente entre os 
integrantes do grupo87. 

 

Entretanto, para Nunes e Cerqueira:  

                                                            
87 CARVALHO FILHO, José dos Santos. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: Comentários por Artigo. Editora 
Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2009. Pág.157 
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Malgrado a existência de opinião no sentido restritivo, afigura-se mais 
razoável a posição ampliativa da legitimidade da Defensoria Pública, 
admitindo-se tal entidade como legitimada à defesa dos direitos coletivos 
em juízo ainda que o grupo substituído não seja composto apenas de 
pessoas carentes. 

Isso porque o que verdadeiramente importa é a atuação da Defensoria 
Pública visando à proteção de pessoas necessitadas, independentemente 
de que façam parte de uma coletividade mais extensa. E, como a essência 
do processo coletivo consiste no tratamento molecurarizado dos litígios, não 
se pode sequer cogitar que a Defensoria Pública proponha demanda 
coletiva buscando a tutela de direito coltivo apenas em benefício de um dos 
segmentos da coletividade afetada88. 

 

De fato, dada a indivisibilidade da tutela coletiva e o tratamento 

molecularizado dos litígios, não é viável que parcela abstrata do grupo não 

necessitado fique desabrigada de eventual tutela jurisdicional deferida aos 

hipossuficientes, afinal, como indaga Pinho: 

é razoável exigir do Defensor que abandone suas funções e, de calculadora 
em punho, saia batendo de porta em porta indagando se aquela pessoa 
pertence àquele grupo e, em caso positivo, proceda a uma investigação 
social para verificar ou não uma hipossuficiência que nem ele mesmo sabe 
como definir ou balizar?89. 

 

 Quanto ao momento da “comprovação”, em sentido bastante crítico, são 

as lições de Didier Jr. e Zanetti Jr., in verbis: 

Constatada a legitimação da Defensoria, de acordo com o critério aqui 
defendido, a decisão poderá beneficiar a todos, indistintamente, 
necessitados ou não. Qualquer indivíduo poderá valer-se da sentença 
coletiva para promover a sua liquidação e execução individual. Não se pode 
confundir o critério para a aferição da capacidade de conduzir o processo 
coletivo com a eficácia subjetiva da coisa julgada coletiva. A tutela coletiva é 
sempre indivisível: tutela-se o direito da coletividade, beneficiando-se, por 
conseqüência, todos os seus membros. Não se pode confundir a 
legitimação extraordinária para a tutela de direitos coletivos  (pertencente 
sempre a uma coletividade) com a legitimação extraordinária para a tutela 
de direitos individuais. Não foi atribuída à Defensoria Pública a legitimação 
extraordinária para pedir a tutela de direitos individuais, O alerta é 

                                                            
88 NUNES, Elpídio Donizetti; CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de Processo Coletivo. Editora 
Atlas. São Paulo,2010. Pág.143. 
89 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Direito Processual Civil Contemporâneo 1: Teoria Geral do 
Processo.Editora Saraiva. São Paulo, 2013. Pág.769. 
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importantíssimo, tendo em vista o obiter dictum constante do voto-vista do 
Min. Teori Zavascki, no REsp n. 912.849-RS, no qual ficou consignado que 
a decisão coletiva, nestes casos, somente pode beneficiar as pessoas que 
comprovarem ser necessitadas, demonstração essa que ocorrerá na fase 
de liquidação e execução. Isso é errado. Parte do pressuposto de que o 
direito coletivo objeto da ação proposta pela Defensoria Pública somente 
beneficia pessoas necessitadas, o que, como vimos, não ocorre. É claro 
que somente remanesce legitimação coletiva para a Defensoria Pública 
promover a execução individual da sentença genérica (direitos individuais 
homogêneos, art.98 do CDC), se as vítimas já identificadas forem pessoas 
necessitadas. Mas qualquer vítima, necessitada ou não, poderá promover 
individualmente a liquidação e execução da sentença coletiva (art.97 do 
CDC). A interpretação sugerida apequena o sistema de tutela dos direitos 
coletivos, além de ofender claramente o princípio da igualdade90. 

 

 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO PRÁTICA DO TEMA – ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 
 

Este capítulo aborda casos tratados em nossa jurisprudência a respeito 

da controversa legitimidade ad causam da Defensoria Pública para ações civis 

públicas. Vejamos a controvérsia à luz dos nossos tribunais superiores no que toca 

ao mérito dessas ações, vez que despiciendas em relação ao escopo deste trabalho 

as relativas às matérias preliminares. 

 

3.1. A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.943/DF E SUA 
REPERCUSSÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.192.577  
 

A ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Associação 

Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP em 16/08/2007, 

materializada em data pretérita à reforma constitucional pela EC Nº80/15, abrange 

dois pedidos, alternativos, a saber: a) a declaração de invalidade do art.5º, II da Lei 

nº 7.347/85, alterado pela Lei nº 11.448/2007 em face dos arts. 5º, LXXIV e art.134, 

caput da Constituição Federal, na redação dada pelo constituinte originário ou; b) 

“interpretação conforme ao texto constitucional, para excluir a legitimidade ativa da 

                                                            
90 DIDIER JR., Fredie, ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo 
(vol.4), Ed. JUSPODIVUM, 7ª Ed., 2012.Pág.224 e 225. 
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Defensoria Pública, quanto ao ajuizamento de ação civil pública para defesa de 

interesses difusos”91. 

Em suas razões iniciais, a CONAMP alegava, no mérito, que o inciso II do 

art.5º da LACP padece de vício material de inconstitucionalidade frente aos referidos 

dispositivos constitucionais, porquanto, a “Defensoria, pode, somente, atender aos 

necessitados que comprovarem, individualmente, carência financeira”, o que seria 

inviável em sede de legitimação extraodinária. Por fim, defende que ainda que se 

entenda possível que defensores públicos proponham ação civil pública, quando se 

tratar de interesses coletivos ou individuais homogêneos, não é constitucionalmente 

possível ajuizar ação civil pública em relação a interesses difusos, por serem destes 

titulares indetermináveis92.   

Na sessão de julgamento do dia 07 de maio de 2015, o Supremo Tribunal 

Federal, quanto ao mérito da ação, isto é, quanto àquilo que importa ao escopo 

deste trabalho, julgou improcedente a ação por unanimidade. 

Em resumo, o voto condutor da Ministra Relatora Carmen Lúcia 

encampou o entendimento da Prof. Ada Pellegrini Grinover, já mencionado neste 

trabalho, entendendo que o conceito de necessitados na Constituição abrange a 

tutela do hipossuficiente estrutural, ou seja, do grupo carente de organização para 

demandar em juízo, em consonância com uma hermenêutica orientada pelo 

princípio da máxima efetividade das normas constitucionais e com os objetivos 

fundamentais da república (art.3º da CRFB/88). 

Nas palavras da Ministra: 

O objetivo da Defensoria Pública é a eficiência da prestação de serviços e o 
efetivo acesso à Justiça por todos os necessitados, para garantia dos 
direitos fundamentais previstos no art. 5º, incs. XXXV, LXXIV e LXXVIII, da 
Constituição da República. A constatação de serem normalmente mais 
graves as lesões coletivas, aliada à circunstância de tender o tempo gasto 
em processos coletivos a ser menor, evidencia que a opção por ações 
coletivas racionaliza o trabalho pelo Poder Judiciário e aumenta a 
possibilidade de assegurar soluções uniformes e igualitárias para os 
diferentes titulares dos mesmos direitos, garantindo-se não apenas a 
eficiência da prestação jurisdicional, a duração razoável do processo e a 
justiça das decisões, que se igualam em seu conteúdo sem contradições 

                                                            
91 Fl. 8 da petição inicial do CONAMP, disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 15/02/2016. 
92 Fls.6 e 7 da petição inicial do CONAMP (grifo nosso), disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 
15/02/2016. 
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jurisprudenciais não incomuns em demandas individuais. (...)Condicionar a 
atuação da Defensoria Pública à comprovação prévia da pobreza do 
público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil 
pública (conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente 
com princípios e regras norteadores dessa instituição permanente e 
essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do 
art. 3º da Constituição da República93.  

A Relatora entendeu, ademais, que o conceito de necessitados abrange 

os carentes organizacionais, na linha do entendimento doutrinário de Ada Pellegrini 

Grinover (vide supra), motivo pelo qual estariam abrangidos pela tutela coletiva da 

defensoria os grupos socialmente vulneráveis.  

Entretanto, consignou-se no voto que a instituição só poderá prosseguir 

com a liquidação e execução da sentença proferida nas ações civis públicas “em 

relação aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois, nessa fase, a tutela de 

cada membro da coletividade ocorre separadamente, sendo possível atender 

apenas a esse grupo”94. 

Além dos votos elogiosos à Relatora, os quais meramente endossaram 

suas palavras, e salvo as discussões sobre questões prejudiciais de mérito que não 

importam ao presente trabalho, imperioso destacar ainda o voto do Min. Luís 

Roberto Barrosso, in verbis: 

Senhor Presidente, igualmente, cumprimento o voto da Ministra Cármen 
Lúcia, pela pesquisa, pelo empenho e, sobretudo, pela sensibilidade e pela 
clara demonstração de apreço e de carinho pela instituição da Defensoria 
Pública, que compartilho. Considero que a necessidade de estruturação da 
Defensoria Pública nos Estados da Federação é um mandamento 
constitucional o qual não pode mais ser retardado. A Defensoria Pública é 
um diferencial brasileiro de inclusão social, de defesa dos interesses dos 
necessitados. De modo que elogio e me integro a essa visão subjacente ao 
voto da Ministra Cármen Lúcia, a propósito da Defensoria Pública. É que 
observo também, ao julgar improcedente o pedido, que o fato de se 
estabelecer que exista uma legitimação em tese não exclui a possibilidade 
de, num eventual caso concreto, não se reconhecer como se tem feito com 
o Ministério Público. Quando o Ministério Público, por exemplo, por via de 
ação coletiva, pretendeu tutelar interesses individuais que não eram 
indisponíveis, como exige a Constituição, o próprio Supremo já rechaçou 
essa possibilidade, por exemplo, em algumas questões, em matéria 
tributária, antes da mudança legislativa. O mesmo pode acontecer com a 
Defensoria Pública, se entrar com ação coletiva em defesa dos sócios do 
Iate Clube, talvez não seja o caso, ou dos titulares de contas no Itaú 
Personnalité. Mas, fora essas situações extremas, a legitimação, em tese, 
parece-me evidentemente existente. Assim, louvo o admirável voto da 

                                                            
93 Págs.36, 38 e 40 da íntegra do acórdão da ADI 3.943, disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 
10/02/2016 
94 Pág.54 do inteiro teor do acórdão da ADI 3.943 
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Ministra Cármen Lúcia e também julgo improcedente o pedido, sem deixar 
de louvar as múltiplas sustentações orais empenhadas e compreensíveis, a 
começar pela do eminente e querido amigo de todos nós Aristides 
Junqueira, passando pelos eminentes profissionais que se alternaram na 
tribuna. Mas penso ser fora de dúvida a legitimação da Defensoria Pública 
nesta hipótese. Acompanho a Relatora, Presidente95. 

 

A referida decisão judicial ficou assim ementada: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA 
DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 
5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 
11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS 
(COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À 
FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À Supremo Tribunal Federal 
Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 
24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico 
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 8427627. Supremo 
Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 94 Ementa e 
Acórdão ADI 3943 / DF JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO 
PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA 
NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS 
NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE 
EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA 
DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 

 

Contra o referido acórdão, a CONAMP opôs embargos de declaração 

tendo por fundamento a identificação de possíveis contradições, a partir das quais 

entende inviável aferir se: a) a legitimação da Defensoria Pública depende da 

comprovação de hipossuficiência financeira dos substituídos no bojo do voto da Min. 

Carmen Lúcia; b) a demonstração da hipossuficiência econômica dar-se-ia apenas 

em fase de liquidação de sentença coletiva ou não; c) o critério econômico seria 

aquele levado em consideração na aferição do conceito de necessitado, com fulcro 

na sustentação do Min. Luís Roberto Barroso. Nessa moldura, a CONAMP pugna 

pela reforma do acórdão para que “seja admitida a legitimidade da Defensoria 

                                                            
95 Págs.80 e 81 do inteiro teor do acórdão da ADI 3943. Disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 
10/02/2016. 
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Pública para propositura de ação civil pública somente nos casos em que existam, 

comprovadamente, hipossuficientes”96 

Os autos da referida ADI permanecem conclusos à Relatora Cármen 

Lúcia, segundo andamento processual colhido no sítio eletrônico do STF97 e sem 

previsão para julgamento. 

No entanto, é possível concluir que, de relevante para controvérsia aqui 

destacada, apenas o segundo e o terceiro fundamentos do recurso possuem 

densidade jurídica.  

O primeiro esteio dos embargos é absolutamente descabido, porquanto, 

ignora que o voto da Min. Carmen Lúcia consagrou a elasticidade do conceito de 

necessitados na Constituição Federal para abarcar a tutela do hipossuficiente 

estrutural. Ademais, como se viu em linhas pretéritas, a eminente julgadora 

entendeu que essa necessidade de comprovação, exigida pelo inciso LXXIV do 

art.5º da CRFB/1988, seria oponível apenas no plano do processo individual, razão 

pela qual inexiste contradição nesse ponto. 

O segundo fundamento do recurso, ou seja, de que haveria necessidade 

de comprovação da hipossuficiência no bojo das ações coletiva pode causar 

confusão. Isso porque, a Relatora refere-se e transcreve em seu voto doutrina que 

defende que o conteúdo do art.5º,LXXIV da Constituição Federal pressupõe 

insuficiência de recursos não meramente econômicos, mas sociais e culturais 

também. No entanto, como se nota da transcrição realizada em linhas pretéritas, a 

ministra utiliza apenas a expressão “insuficiência de recursos” para se referir à 

necessidade de comprovação dessa necessidade na fase de liquidação e execução 

individual da sentença coletiva. Estaria a Relatora, aplicando a noção tradicional dos 

carentes econômicos nessa fase ou dos carentes organizacionais? 

Sobre o tema permanece de fato uma dúvida razoável. Entretanto, o 

curioso é que tal consideração parece ter repercutido no julgamento do Superior 

                                                            
96 Petição de embargos de declaração opostos pelo CONAMP disponível em: <www.stf.jus.br>. 
Acesso em: 10/02/2016. 
97Disponível 
em<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2548440 >.Acesso 
em 27/02/2016. 
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Tribunal de Justiça dos embargos de divergência em REsp Nº 1.192.577 - RS 

(2014/0246972-3). 

In casu, a Defensoria Pública do Rio Grande de Sul ajuizou ação civil 

pública arguindo abusividade dos aumentos do PLANO DE SAÚDE TACCHIMED 

em razão da condição de idoso, o que encontraria óbice no art.15§3º do Estatuto do 

Idoso. 

O tribunal gaúcho entendeu, por maioria, em sede de agravo interno em 

agravo de instrumento a existência de ilegitimidade ad causam da Defensoria 

Pública, a qual interpôs Recurso Especial dessa decisão. O mesmo foi julgado pela 

4ª Turma do STJ que, por sua vez, votou pelo desprovimento do recurso. O voto 

condutor do Rel. Min. Luís Felipe Salomão entendeu pela ilegitimidade 

fundamentalmente porque: 
A Defensoria Pública tem pertinência subjetiva para ajuizar ações coletivas 
em defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos , 
sendo que no tocante aos difusos, sua legitimidade será ampla (basta que 
possa beneficiar grupo de pessoas necessitadas), haja vista que o direito 
tutelado é pertencente a pessoas indeterminadas. No entanto, em se 
tratando de interesses coletivos em sentido estrito ou individuais 
homogêneos, diante de grupos determinados de lesados, a legitimação 
deverá ser restrita às pessoas notadamente necessitadas (...) ao optar por 
contratar plano particular de saúde, parece intuitivo que não se está diante 
de consumidor que possa ser considerado necessitado a ponto de ser 
patrocinado, de forma coletiva, pela Defensoria Pública. Ao revés, trata-se 
de grupo que ao demonstrar capacidade para arcar com assistência de 
saúde privada evidencia ter condições de suportar as despesas inerentes 
aos serviços jurídicos de que necessita, sem prejuízo de sua subsistência, 
não havendo falar em necessitado   

 

A Defensoria opôs embargos de divergência dessa decisão, tendo 

em vista que a 1ª turma do STJ possui entendimento diverso, tendo por 

paradigmas os seguintes julgados: REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 

13/04/2012; e REsp 912.849/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 26/02/2008, DJe 28/04/2008. 

A corte especial deu provimento por unanimidade aos embargos de 

divergência, acompanhando o voto da Rel. Min. Laurita Vaz. O acórdão 

restou assim ementado: 
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL NOS 
EMBARGOS INFRINGENTES. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA 
DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA EM FAVOR DE IDOSOS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM 



59 
 

 
 

RAZÃO DA IDADE TIDO POR ABUSIVO. TUTELA DE INTERESSES 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFESA DE NECESSITADOS, NÃO SÓ 
OS CARENTES DE RECURSOS ECONÔMICOS, MAS TAMBÉM OS 
HIPOSSUFICIENTES JURÍDICOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 
ACOLHIDOS. 1. Controvérsia acerca da legitimidade da Defensoria Pública 
para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos 
de consumidores idosos, que tiveram seu plano de saúde reajustado, com 
arguida abusividade, em razão da faixa etária. 2. A atuação primordial da 
Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica e a defesa dos 
necessitados econômicos, entretanto, também exerce suas atividades em 
auxílio a necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos 
econômicos, como é o caso, por exemplo, quando exerce a função do 
curador especial, previsto no art. 9.º, inciso II, do Código de Processo Civil, 
e do defensor dativo no processo penal, conforme consta no art. 265 do 
Código de Processo Penal. 3. No caso, o direito fundamental tutelado está 
entre os mais importantes, qual seja, o direito à saúde. Ademais, o grupo de 
consumidores potencialmente lesado é formado por idosos, cuja condição 
de vulnerabilidade já é reconhecida na própria Constituição Federal, que 
dispõe no seu art. 230, sob o Capítulo VII do Título VIII ("Da Família, da 
Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso"): "A família, a sociedade e o 
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida." 4. "A expressão 'necessitados' (art. 134, 
caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da 
Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, 
em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de 
recursos financeiros – os miseráveis e pobres –, os hipervulneráveis (isto é, 
os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as 
gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por 
conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de 
poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e solidarista 
do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. Vê-se, 
então, que a partir da ideia tradicional da instituição forma-se, no Welfare 
State, um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados 
processualmente, isto é, adota-se uma compreensão de minus habentes 
impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da 
pessoa humana" (REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 13/04/2012). 5. O 
Supremo Tribunal Federal, a propósito, recentemente, ao julgar a ADI 
3943/DF, em acórdão ainda pendente de publicação, concluiu que a 
Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública, na 
defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, julgando 
improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade formulado 
contra o art. 5.º, inciso II, da Lei n.º 7.347/1985, alterada pela Lei n.º 
11.448/2007 ("Art. 5.º - Têm legitimidade para propor a ação principal e a 
ação cautelar: ... II - a Defensoria Pública"). 6. Embargos de divergência 
acolhidos para, reformando o acórdão embargado, restabelecer o 
julgamento dos embargos infringentes prolatado pelo Terceiro Grupo Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que reconhecera a 
legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar a ação civil pública em 
questão. 

 

Ora bem, o voto da Min. Laurita Vaz nada traz de novo à discussão 

quanto ao tratado no STF.  Mas o que é interessante é a mudança de 

posicionamento do Min. Luis Felipe Salomão, que liderou o desprovimento do REsp 
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na 4ª Turma e acompanhou o provimento dos Embargos de Divergência em favor da 

Defensoria na Corte Especial. 

Sendo assim, revela-se imperioso destacar as razões do voto-vista do 

Ministro Luis Felipe Salomão, in litteris: 

Contudo, em razão do posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da ADI 3.943/DF, sessão do dia 7 de maio de 2015, na 
qualidade de guardião da Constituição, revejo meu entendimento para com 
este alinhá-lo, até porque a ratio dos julgados é a mesma, sendo que a 
Corte Suprema apenas postergou a limitação da legitimidade adequada das 
pessoas "necessitadas" para momento futuro, qual seja, o da liquidação ou 
execução da sentença.De fato, delineando o modelo constitucional de 
acesso à Justiça, reconheceu o plenário do STF, assim como já fazia o STJ, 
que a Defensoria Pública tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na 
defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, 
ultrapassando os interesses de ordem subjetiva com fundamento em 
definições de natureza constitucional-processual afetos à tutela dos 
cidadãos social e economicamente menos favorecidos da sociedade. 
Dessarte, o juízo realizado a priori da coletividade de pessoas necessitadas 
deve ser feito de forma abstrata, em tese, bastando que possa haver, para a 
extensão subjetiva da legitimidade, o favorecimento de grupo de indivíduos 
pertencentes à classe dos hipossuficientes, mesmo que, de forma indireta e 
eventual, venha a alcançar outros economicamente mais bem favorecidos. 
(...) Não se pode olvidar, contudo, que deverá haver aferição in concreto da 
"legitimidade adequada" da Defensoria Pública, agora posteriormente, no 
momento da fase de liquidação e execução, quando as vítimas forem 
identificadas (direitos individuais homogêneos), com limitação de atuação 
apenas para aquele que for economicamente necessitado (sentido estrito), 
conforme assinalado no voto da em. Min. Cármen Lúcia. De fato, Sua 
Excelência enfatizou que a instituição só poderá “prosseguir com a 
liquidação e execução da sentença proferida nas ações civis públicas em 
relação aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois, nessa fase, a 
tutela de cada membro da coletividade ocorre separadamente, sendo 
possível atender apenas a esse grupo. (...)Por outro lado, referida instituição 
continuará tendo legitimidade para eventual execução de natureza coletiva 
(direitos difusos e coletivos, como, por exemplo, a retirada de determinado 
produto nocivo do mercado) ou no fluid recovery, hipótese de legitimação 
extraordinária subsidiária em que, após o escoamento do prazo de um ano, 
não há habilitação de interessados compatível com a gravidade do dano 
(CDC, art. 100). (...) É de ver, ainda, que caso se verifique a atuação 
indevida da Defensoria Pública em prol daquele indivíduo que não faz jus a 
sua assistência, deverá ser fixada verba sucumbencial decorrente de sua 
atuação, destinando-a a fundo gerido pela instituição, exclusivamente, no 
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus 
membros e servidores, nos termos do art. 4°, XXI, da LC n. 80/1994.(...) 
Ante o exposto, realinhando-me ao posicionamento da Corte Suprema, 
acompanho a douta Ministra relatora para dar provimento aos embargos de 
divergência, reconhecendo a legitimidade ativa da Defensoria para 
ajuizamento da presente ação coletiva de consumo, devendo a 
comprovação individualizada sobre a insuficiência de recursos ficar 
postergada para o momento da liquidação ou execução.  
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 Vejam, que embora isso não fique claro na decisão do STF, o Ministro 

Luís Felipe Salomão do STJ, modificou seu entendimento, pois, extraiu da decisão 

do Pretório Excelso que a Defensoria somente poderia atuar em favor do carente 

econômico na fase de individualização da sentença coletiva genérica. 

Podemos elaborar o seguinte quadro sinóptico para ilustrar o raciocínio a 

ser adotado de acordo com o aclaramento feito no voto-vista do Ministro Luis Felipe 

Salomão: 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

1ª FASE: Conhecimento 2ª FASE: Liquidação e 

execução (individual) 

3ª FASE: Fluid recovery 

(art.100 do CDC) 

Necessitados 

organizacionais 

Necessitados 

econômicos 

Necessitados 

organizacionais 

Legitimação 

extraordinária da DP 

Legitimação ordinária da 

DP 

Legitimação extraordinária 

da DP 

 

Quanto ao terceiro fundamento dos embargos de declaração da decisão 

do Supremo, no sentido da contradição atinente aos limites propostos pelo Min. Luís 

Roberto Barroso em seu voto, de fato há uma incompatibilidade relevante: como é 

possível o Ministro acompanhar o voto da Relatora, o qual entendeu que a 

hipossuficiência do grupo substituído pela defensoria poderia ser estrutural 

independentemente de ser financeira, se o mesmo faz uma analogia, muito parecida 

com a doutrina de DIDIER JR. e ZANETTI JR. sobre o tema (vide supra), de que a 

Defensoria Pública não poderia entrar com ação coletiva em defesa dos sócios do 

Iate Clube ou dos titulares de contas no Itaú Personnalité98.  

                                                            
98  “As razões de decidir é que operam a vinculação: extrai-se da ratio decidendi, por indução, uma 
regra geral que pode ser aplicada a outras situações semelhantes (...) A idéia é que a ratio decidendi 
deve ser buscada a partir da identificação dos fatos relevantes em que se assenta a causa e dos 
motivos jurídicos determinantes e que conduzem à conclusão. A consideração de um ou outro 
isoladamente não é, em definitivo, a opção mais apropriada”. (DIDIER JR., Fredie et alii. Curso de 
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O que seriam “situações extremas”? A fala exemplificativa do Ministro não 

deixa dúvidas de que seriam aquelas nas quais o grupo substituído seja formado por 

pessoas notoriamente abastadas. Ora bem, o que seria isto senão a própria adoção 

do critério econômico-financeiro como balizador da legitimação? Se adotado o 

critério de necessitados estruturais como pedra de toque da atuação coletiva da 

Defensoria Pública, a legitimação da instituição nos casos citados seria plenamente 

adequada, tanto para defender clientes do Itaú Personnalité ou sócios do Iate Clube.  

Em comentários acerca dos embargos de declaração ora em análise, 

NUNES e MAIA99 sustentam que a contradição alegada no voto do Min.Roberto 

Barroso em relação ao voto condutor é descabida porque integraria o obiter 

dictum100 da decisão.  

Tal constatação evidentemente é equivocada, porque, o trecho do voto do 

Ministro Luís Roberto Barroso, em razão da contradição escancarada com a tese 

vencedora, possui relação direta com a razão de decidir do julgado, esta sim 

contraditória. Não se trata de voto vencido ou argumentos ditos de passagem, e sim 

de voto que acompanhou a maioria de forma contraditória, com tese relevante para 

influenciar a decisão, razão pela qual não há falar em dictum,o que aliás, é um 

instituto ligado à vinculação do precedente e não propriamente à extensão do efeito 

devolutivo dos embargos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
Direito Processual Civil 2: Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações probatórias, Decisão, 
Precedente, Coisa Julgada e Antecipação de Tutela). 
99 NUNES, Helom; MAIA, Maurílio Casas. Conheça os Embargos de Declaração na ADI n. 3943 e 
alguns esclarecimentos necessários sobre STF, ACP e Defensoria Pública. Disponível em 
<http://emporiododireito.com.br/tag/acp/>. Acesso em 27/02/2016. 
100 “O obiter dictum (obiter dicta, no plural),ou simplesmente dictum, consiste nos argumentos 
jurídicos que são expostos apenas de passagem na motivação da decisão, consubstanciando juízos 
normativos acessórios, provisórios, secundários, impressões ou qualquer outro elemento jurídico-
hermenêutico que não tenha influência relevante e substancial para a decisão”. DIDIER JR., Fredie et 
alii. Curso de Direito Processual Civil 2: Teoria da Prova, Direito Probatório, Ações probatórias, 
Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Antecipação de Tutela). 
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3.2. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.022/DF 

 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo 

Procurador Geral da República que argüiu a inconstitucionalidade do então art.45 

da Constituição do Rio Grande do Sul, in verbis: 

O servidor público processado, civil ou criminalmente, em razão de ato 
praticado no exercício regular de suas funções terá direito à assistência 
jurídica gratuita do Estado. 

 

Outrossim, atacou também a atribuição do Defensor Público criada no 

anexo II da Lei Complementar gaúcha 10.194/94 (que alterou a Lei nº 9.230/91, a 

qual criou a Defensoria Pública naquele estado): 

Prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma da 
lei, bem como assistir, judicialmente, aos servidores estaduais processados 
por ato praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais; as 
funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive, 
contra as pessoas jurídicas de Direito Público. 

 

Em suas razões, o PGR sustentou, em síntese, a violação do art.134, 

caput originário da Constituição Federal e art.5º, LXXIV da CRFB/88, porquanto, ao 

continuarem em vigor as normas impugnadas, significaria que, na maioria das 

vezes, o Estado seria responsável pelo patrocínio de servidores faltosos ou 

corruptos, o que desbordaria dos deslindes da vocação constitucional da Defensoria 

Pública. 

Na sessão do dia 02/08/2004, o Rel. Min. Joaquim Barbosa ao tratar do 

direito fundamental à assistência jurídica gratuita, sustentou que: 

se por um lado, dessa previsão constitucional surgem direitos subjetivos do 
cidadão, dela também decorre, numa dimensão objetiva, a exigibilidade de 
um padrão de organização das defensorias públicas para melhor atender 
aos direitos à assistência jurídica gratuita do art.5º. 

O ministro prosseguiu em sua análise afirmando que: 

Entendo que a definição da questão constitucional em exame na presente 
ação se enquadra no reconhecimento dessa dimensão objetiva das regras 
constitucionais sobre assistência judiciária. (...) É de se indagar em que 
extensão essa extrapolação viola o modelo federal. Pode-se argumentar 
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que em nada a assistência jurídica gratuita tenha sido prejudicada pelo 
acréscimo de atribuições na legislação gaúcha. Mas entendo, Sr. 
Presidente, que a atribuição de quaisquer outras atribuições à Defensoria 
Pública tende a desvirtuar sua missão institucional vinculada à 
concretização de um direito fundamental específico, cujo fim último é a 
democratização do acesso à justiça. 

O Ministro Ayres de Brito também pontuou a mesma questão: 

Senhor Presidente, pelos fundamentos já lançados pelo Ministro Sepúlveda 
Pertence, acredito que a Lei Complementar estadual desfigurou o modelo 
visado pela Constituição para atuação da Defensoria Pública, porque não se 
cuida aí de pessoa necessitada, carente de recursos materiais, e sim de 
todo e qualquer servidor público, indistintamente, desde que no exercício 
regular de seu cargo. 

 

A outro giro, o Min. Gilmar Mendes liderou divergência no atinente ao 

art. 45 da Constituição Gaúcha, o qual, embora trate da assistência jurídica, não 

atribui esta especificamente à Defensoria. Ademais, o Ministro entendeu que a 

expressão “exercício regular” pertine ao exercício de ato lícito do servidor, em 

consonância com os interesses ou ordens da Administração, sendo 

absolutamente legítimo nessa hipótese que o Estado lhe preste assistência 

jurídica gratuita. Nesse sentido, concluiu: “Tenho um caso no qual se discute 

exatamente esta competência da Procuradoria do Estado para fazer essa defesa. 

Será que isso seria inconstitucional a priori? Não vejo”. 

Convencido por esse entendimento, o Min. Joaquim Barbosa 

reformulou seu voto nos seguintes termos: 

Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pequena reformulação no meu voto. 
Como entendo que a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de 
lei complementar tem o condão de neutralizar, na prática, o dispositivo do 
art.45 da Constituição, vou reajustar meu voto, para acompanhar a maioria 
e julgar constitucional o art.45. 

O acórdão restou assim ementado: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO DO ART. 12 DA LEI 
9.868. ART. 45 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL. ALÍNEA A DO ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR 9.230/1991 DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ATRIBUIÇÃO, À DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DA DEFESA DE 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PROCESSADOS CIVIL OU 
CRIMINALMENTE EM RAZÃO DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO 
REGULAR DE SUAS FUNÇÕES. OFENSA AO ART. 134 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Norma estadual que atribui à Defensoria 
Pública do estado a defesa judicial de servidores públicos estaduais 
processados civil ou criminalmente em razão do regular exercício do cargo 
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extrapola o modelo da Constituição Federal (art. 134), o qual restringe as 
atribuições da Defensoria Pública à assistência jurídica a que se refere o 
art. 5º, LXXIV. 2. Declaração da inconstitucionalidade da expressão "bem 
como assistir, judicialmente, aos servidores estaduais processados por ato 
praticado em razão do exercício de suas atribuições funcionais", contida na 
alínea a do Anexo II da Lei Complementar estadual 10.194/1994, também 
do estado do Rio Grande do Sul. Proposta acolhida, nos termos do art. 27 
da Lei 9.868, para que declaração de inconstitucionalidade tenha efeitos a 
partir de 31 de dezembro de 2004. 3. Rejeitada a alegação de 
inconstitucionalidade do art. 45 da Constituição do Estado do Rio Grande do 
Sul. 4. Ação julgada parcialmente procedente. 

Comentando o acórdão, Neves aduz que: 

 “a relevância do julgado é notada na discussão entre os Ministros, quando 
se constata uma forte tendência à limitação da atuação da Defensoria 
Pública à defesa dos economicamente necessitados, inclusive aventando-
se que eventual desvirtuamento dessa função, constitucionalmente prevista, 
poderia prejudicar ainda mais os trabalhos deficitários das Defensorias 
Públicas em decorrência de suas precárias estruturas”101. 

 

Percebe-se nitidamente que a decisão do STF na ADI 3.022 impõe 

claramente a defesa do hipossuficiente econômico como balizador da atuação da 

Defensoria Pública, preocupando-se a composição da época com o alargamento 

institucional como forma de agravamento da ineficiência na promoção da função 

tradicional e típica de defesa do pobre. 

 

3.3. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 558/RJ 
 

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador 

Geral da República contra nove dispositivos da então Constituição do Estado do Rio 

de Janeiro, solicitando a suspensão liminar da vigência destes, dentre os quais: 

a) art.176, caput da Constituição Fluminense, que incumbia à Defensoria 
a “defesa em todos os graus e instâncias, judicial e extrajudicialmente, 
dos direitos e interesses coletivos dos necessitados na forma da lei”. 

b)  das alíneas e e f do art.176, §2º, o qual incluía dentre as funções 
institucionais  da Defensoria Pública, respectivamente, patrocinar  
“ação civil pública das associações que incluam entre as suas 
finalidades estatutárias a proteção do meio ambiente e a de outros 

                                                            
101 NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Manual de Processo Coletivo: volume único. 2ªedição. 
Editora Método. São Paulo: 2014. 
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interesses difusos e coletivos” e “direitos e interesses dos 
consumidores lesados, na forma da lei”. 

 

Segundo o PGR, haveria inconstitucionalidade formal e material em 

parametricidade com a Constituição Federal, visto que tais dispositivos: 

infringem o art.134, parágrafo único, da Constituição da República, que 
remeteu a matéria concernente às normas gerais da organização das 
Defensorias Públicas dos Estados à lei complementar, e ainda os 
arts.61,§1º, II, b e d, e 66, §1º e §2º combinado com o art.25, da 
Constituição Federal, que tratam de iniciativa, sanção e veto dos projetos de 
lei relativos à organização da Defensoria Pública” , bem como dos arts. 
129,§1º e 2º e 134 da Constituição Federal além do art.5º da LACP, os 
quais não atribuíam legitimação da Defensoria para ações civis públicas102. 

No tocante à inconstitucionalidade material, pertinente ao escopo do 

presente trabalho, o Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em voto seguido por 

unanimidade quanto a esses dispositivos, consignou103: 

Certo, a própria Constituição da República giza o raio de atuação 
institucional da Defensoria Pública, incumbindo-a  da orientação jurídica e 
da defesa, em todos os graus dos necessitados” (art.134). 
Daí, contudo, não se segue a vedação de que o âmbito da assistência 
judiciária da Defensoria Pública se estenda ao patrocínio dos “direitos e 
interesses (...) coletivos dos necessitados”, a que alude o art.176, caput, da 
Constituição do Estado: é óbvio que o serem direitos e interesses coletivos 
não afasta, por si só, que sejam necessitados os membros da respectiva 
coletividade. 
Também não consigo divisar, à vista desarmada, óbice constitucional à 
validade de que se desincumba a Defensoria Pública do patrocínio judicial 
de associações voltadas por seu estatuto à proteção do meio ambiente e de 
outros interesses difusos (C.est , art.176,§2º, V, e), às quais a lei federal – 
como sucede com a Lei nº7.347/85, endossada pela Constituição 
superveniente (CF, art.129,§1º) – confere legitimação concorrente para as 
correspondentes ações civis. 
Estou em que o caráter altruístico da destinação institucional de tais 
entidades confere razoabilidade à outorga pelo Estado do patrocínio judicial 
gratuito das ações que sirvam à sua persecução, independentemente da 
indagação in concreto de sua capacidade financeira para arcar com os ônus 
da defesa privada. 
A Constituição Federal impõe, sim, que os Estados prestem assistência  
judiciária aos necessitados. Daí decorre a atribuição mínima compulsória da 
Defensoria Pública. Não, porém, o impedimento a que seus serviços se 
estendam ao patrocínio de outras iniciativas processuais em que se 
vislumbre  interesses social que justifique esse subsídio estatal. 
(...) 
Ao contrário do que ocorre com a defesa dos interesses difusos, o 
patrocínio do interesse coletivo não é necessariamente altruístico, mas pode 

                                                            
102 Pág.10 do inteiro teor do acórdão da ADI 558/RJ, disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 25 
de fevereiro de 2016. 
103 Pág.13,14 e15 do inteiro teor do acórdão ADI 558/RJ, disponível em <www.stf.jus.br>. Acesso em 
25 de fevereiro de 2016 
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traduzir-se em privilégio de defesa gratuita de interesses privados de uma 
série de titulares não necessitados, o que não só desdobraria dos deslindes 
da vocação constitucional da Defensoria Pública, como caracterizaria 
afronta à isonomia das partes no processo. 
O mesmo é de dizer-se da alínea f, questionada, quando entendida a 
incidência do dispositivo ao patrocínio do consumidor lesado. 
 
 
 

O acórdão restou assim ementado: 

 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: IMPUGNAÇÃO A VARIOS 
PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 
COM PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DOS ARTS. 100 (EM PARTE), 
159 (EM PARTE), 176, "CAPUT" (EM PARTE) E SEU PAR. 2., V, "E" E "F"; 
346 E 352, PARAG. ÚNICO: MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA 
PARCIALMENTE, SEM SUSPENSÃO DO TEXTO, QUANTO AO ART. 176, 
PAR. 2., V, "E" E "F", E, INTEGRALMENTE, QUANTO AOS ARTG. 346 E 
352, PARAG. ÚNICO. 1. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: IMPUGNAÇÃO AO 
SEU PODER DE CONVOCAR PARA ESCLARECIMENTOS OS 
PROCURADORES-GERAIS DE JUSTIÇA, DO ESTADO E DA 
DEFENSORIA PÚBLICA, COMINANDO-SE A AUSÊNCIA INJUSTIFICADA 
AS SANÇÕES DO CRIME DE RESPONSABILIDADE: LIMINAR 
INDEFERIDA. 2. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE 
NORMAS LOCAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO (ART. 
159): ARGÜIÇÃO DE INVALIDADE, EM FACE DO MODELO FEDERAL DO 
ART. 103 CF, DA OUTORGA DE LEGITIMAÇÃO ATIVA A DEPUTADOS 
ESTADUAIS E COMISSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ASSIM 
COMO AOS PROCURADORES-GERAIS DO ESTADO E DA DEFENSORIA 
PÚBLICA: SUSPENSÃO CAUTELAR INDEFERIDA, A VISTA DO ART. 125, 
PAR. 4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. DEFENSORIA PÚBLICA: 
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE LHE 
CONFEREM ATRIBUIÇÃO PARA: A) A ORIENTAÇÃO JURÍDICA, A 
POSTULAÇÃO E A DEFESA EM JUÍZO DOS DIREITOS E INTERESSES 
"COLETIVOS" DOS NECESSITADOS (ART. 176, "CAPUT"): DENEGAÇÃO 
DA LIMINAR; B) PATROCINAR (E NÃO, PROMOVER) AÇÃO CIVIL EM 
FAVOR DE ASSOCIAÇÕES DESTINADAS A PROTEÇÃO DE 
INTERESSES "DIFUSOS" (ART. 176, PAR. 2., V, "E", 1., PARTE): 
SUSPENSÃO CAUTELAR RECUSADA; C) "IDEM", EM FAVOR DE 
ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE INTERESSES "COLETIVOS" (ART. 176, 
PAR. 2., V, "E", 2., PARTE): SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA, EM 
TERMOS, PARA RESTRINGIR PROVISORIAMENTE A APLICAÇÃO DO 
DISPOSITIVO A HIPÓTESE EM QUE SE CUIDE DE ENTIDADE CIVIL 
DESPROVIDA DE MEIOS PARA O CUSTEIO DO PROCESSO; D) 
PATROCINAR OS DIREITOS E INTERESSES DO CONSUMIDOR 
LESADO, NA FORMA DA LEI (ART. 176, PAR. 2., V, "F"): MEDIDA 
CAUTELAR DEFERIDA EM TERMOS SIMILARES A DA ALINEA "C" 
SUPRA. 4. VEREADOR, IMUNIDADES: IMPUGNAÇÃO A NORMA 
CONSTITUCIONAL LOCAL QUE LHES ESTENDE IMUNIDADES 
PROCESSUAIS E PENAIS ASSEGURADAS AOS MEMBROS DO 
CONGRESSO NACIONAL (CF, ART. 53, PARS. 1., 2., 3., 5. E 7.) E AOS 
DEPUTADOS ESTADUAIS (CF, ART. 27, PAR. 1.; CONST. EST. RJ, ART. 
102, PARS. 1., 2., 3., 5. E 6.), EM FACE DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA 
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO 
PROCESSUAL: SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA. 5. INTERVENÇÃO 
ESTADUAL NO MUNICÍPIO POR SUSPENSÃO DA DÍVIDA FUNDADA 
(CF, ART. 35, I): IMPUGNAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL LOCAL, 
QUE EXCLUI A INTERVENÇÃO, "QUANDO O INADIMPLEMENTO 
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ESTEJA VINCULADO A GESTAO ANTERIOR" (C. EST. RJ, ART. 352, 
PARAG. ÚNICO): SUSPENSÃO LIMINAR CONCEDIDA. (grifo nosso). 

 

 
 

Percebe-se, que a orientação do STF nessa ocasião, com parâmetro da 

Constituição originária havia sido de que o raio de atuação da Defensoria Pública é 

ditado pela moldura constitucional. Ademais, a decisão, que suspendeu a 

aplicabilidade dos dispositivos numa espécie de interpretação conforme a 

Constituição Federal, restringiu a atuação coletiva do Estado Defensor fluminense à 

defesa dos necessitados econômicos, não se aventando da teoria dos necessitados 

estruturais acolhida na ADI 3943/DF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 

O controle da legitimação coletiva adequada da Defensoria Pública é 

exigível juridicamente e deve ser exercido nos limites da Constituição Federal, sob 

pena de desvirtuar o acesso à justiça do carente de recursos financeiros (“1ª onda”), 

a mais premente das funções de tão nobre instituição. 

A teoria dos carentes organizacionais, esposada na obra de Cappelletti e 

Barth sobre o acesso à justiça e concretizadora da sua “2ª onda” de acesso à justiça, 

falece de densidade jurídica para fundamentar o alargamento da Defensoria Pública 

na defesa coletiva desses grupos, o que, aliás, os autores não o fazem em sua obra, 

embora usualmente associados a essa corrente.    

A crítica aqui empreendida se impõe, porque, a uma, a definição de 

necessitados organizacionais é tão fluida que poderia significar até mesmo uma 

legitimação universal, em que pese a existência de outros legitimados concorrentes 

e disjuntivos que promovam esse acesso à justiça coletiva. Por exemplo, poder-se-ia 

entender que nesse conceito de vulneráveis sociais enquadram-se, além dos 

sempre citados consumidores e idosos (quanto a estes, aliás, o Estatuto do Idoso 

atribui ao MP a defesa de direitos individuais indisponíveis), os beneficiários da 

previdência social mesmo quando pomposos os benefícios, os trabalhadores em 

geral, malgrado a existência dos sindicatos voltados a essa tutela, a coletividade 

deprimida ou estressada, enfim, qualquer grupo que esteja em posição de 

desvantagem perante à sociedade e/ou ao Estado, num plexo tão grande que seria 

impossível esgotá-lo.  

A duas, a tese ampliativa não seduz, porquanto a noção simplória de que 

a legitimação plúrima adere à idéia do “quanto mais, melhor” revela-se, 

profundamente equivocada se emprestada a fundamentar a amplitude de atuação 

coletiva do legitimado. Com efeito, quando se trata de ampliar o número de 

legitimados, entendo plenamente factível a idéia, porquanto, a tutela coletiva por si 

só impõe enormes ganhos de eficiência e segurança processuais. Todavia, derivar 

dessa noção a amplitude máxima da legitimação da Defensoria em si, decorre um 

enorme abismo e equívoco. Isso porque, levando-se em conta o plano jurídico-

concreto, entendo que esse alargamento demanda mais recursos públicos, o que 



 
 

 
 

revela a superficialidade de se transportar a noção de ampliação do rol de 

legitimados para a legitimação de per si, mormente num país no qual “o mais”, pode 

significar “o menos” em outra área de atuação do Estado. 

Sem dúvida, é bem verdade que o art.134, caput combinado com o inciso 

LXXIV do art.5º da CRFB/88 sugere, numa primeira leitura, que o conceito de 

necessitados se amolde à perspectiva meramente econômica (como reconhecido 

nas ADI 558/RJ e 3.022/DF) e que a ADI 3.943/DF visa consagrar uma mudança de 

interpretação nesse sentido, ao aderir ao parâmetro de evolução da vulnerabilidade 

para alcançar os necessitados como hipossuficientes organizacionais. Não se 

desconhece que esse seria o estado ideal de coisas, quase escandinavo. 

Sem embargo, quando se analisa a realidade na qual a Defensoria 

Pública está inserida no país (vide supra), percebe-se inviável que esta acumule 

mais funções sem prejudicar de alguma forma a sua função típica por natureza de 

defesa daquele que não tem recursos financeiros para contratar ou se orientar 

juridicamente com um advogado particular. O alargamento institucional, inclusive na 

tutela coletiva acerca da noção de necessitados, sem dúvida consumirá mais 

recursos humanos e materiais do Estado-Defensor, seja através da necessidade de 

produzir provas em processos coletivos ou de elaborar peças processuais em si, 

recursos os quais são extremamente escassos. 

Outrossim, nos parece que apesar da previsão do art.98 do ADCT, há 

sempre a questão das “escolhas trágicas” a moldar a alocação de recursos 

orçamentários. Não se está a discutir aqui a força normativa da Constituição, mas 

apenas o reconhecimento de que tal dispositivo do ADCT, inserido com muita boa 

vontade pela EC 80/2015, é de difícil efetivação, mormente num quadro de extrema 

crise econômica. Outrossim, da sua simples leitura, percebe-se que a exigibilidade 

para a adoção dessas providências materiais é afeta ao prazo de oito anos, o que 

não nos impede, destarte, de lançar um olhar para o presente: será que nesse 

interregno, é possível que o pobre aguarde na fila da Defensoria uma consulta 

jurídica ou mesmo a elaboração de sua petição inicial (seja com senha ou 

presencialmente), enquanto o defensor público empreende tempo, recursos 

humanos e materiais montando ação civil pública para tutelar consumidores de 

automóveis da marca BMW?  



 
 

 
 

Ora, não se trata de empobrecer o debate sobre quem seria ou não a 

instituição de destaque na tutela coletiva, e sim de uma discussão séria sobre a 

efetividade da atuação da Defensoria Pública, escamoteada através de um 

postulado de solidariedade que olvida o fato de que a própria instituição é quem dela 

primeiro necessita em termos de recursos. 

Todo o exposto não impede de destacar que no caso de dúvida sobre a 

legitimação, deve esta ser reconhecida em nome da justitia socialis no processo 

coletivo. Porém, há casos nos quais há manifesta ilegitimidade ad causam coletiva 

da Defensoria com base no critério econômico. São aqueles casos em que é 

praticamente impossível que haja algum necessitado nesses termos como 

beneficiado, na linha dos exemplos do Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 

3.943/DF e de Fredie Didier Jr. e Hermes Zanetti Jr. em doutrina (vide supra). 

Nesses casos, v.g., de consumidores de Mercedes-Benz, PlayStation III, correntistas 

do Itaú Personalitté e sócios do Iate Clube evidentemente não há legitimação, 

devendo ser convocado outro legitimado por meio de edital.  

Nesses casos, evidentemente, não se olvida da importância dos direitos 

em jogo. A ilegitimidade não terá o condão de extinguir o processo, mas apenas de 

obrigar ao juiz que convoque outros legitimados a assumir o pólo ativo da demanda. 

Trata-se de reconhecimento da relevância do objeto e das vantagens da tutela 

coletiva sobre a individual, o que implica na primazia de conhecimento do mérito. 

 Quanto aos direitos difusos, revela-se inviável um controle propriamente 

da legitimação coletiva, pois, há indeterminabilidade dos sujeitos, sendo certo que 

interpretação diversa significaria impossibilitar a tutela coletiva dos próprios 

necessitados. Ora, não seria razoável e nem possível exigir que o Defensor 

calculasse eventual probabilidade de maioria de necessitados no grupo, máxime 

num Estado no qual se sabe que há uma esmagadora quantidade de desvalidos.  

Por exemplo, como definir qual grupo é o prejudicado pela poluição de um riacho 

afeto a um condomínio de alto luxo? Trata-se de tarefa impossível, pois, os impactos 

ambientais decorrentes dessa poluição são incalculáveis e podem impactar o 

biossistema como um todo, inclusive de uma comunidade carente vizinha.  



 
 

 
 

Todavia, no atinente aos direitos coletivos e individuais homogêneos, nos 

quais os membros do grupo são determinados ou ao menos determináveis parece 

intuitivo que esse controle deva ser efetivado pelo magistrado, o qual deve aferir o 

nexo causal entre os elementos concretos do litígio e a função institucional da 

defensoria, entendida aqui como a de proteção primária do necessitado econômico. 

Também não se mostra adequada a teoria que adia o momento desse 

controle da legitimação, transferindo tal fiscalização da etapa de conhecimento para 

a fase de liquidação e execução da sentença coletiva, como aparentemente 

consignado no voto da Min. Carmen Lúcia na ADI 3.943/DF. Isso porque, nos casos 

em que a ilegitimidade ad causam é manifesta, tendo por base o aspecto 

econômico, não haveria praticamente quem pudesse se aproveitar de uma eventual 

procedência da ação, não se justificando a tutela coletiva nesse mister, visto que 

seus fundamentos de celeridade e evitabilidade de decisões contraditórias seriam 

infirmados por um processo inútil. 

Nessa moldura, entendo que, se aplica aqui a estrutura lógica inversa da 

utilizada pelo Supremo Tribunal Federal no reconhecimento da inconstitucionalidade 

progressiva do art.68 do CPP. 

A legitimação coletiva da Defensoria Pública para a tutela dos 

hipossuficientes organizacionais, isto é, a concretização dessa mutação 

constitucional deve estar adstrita à efetivação, embora complicada, do art.98 do 

ADCT. Em outras palavras, essa constitucionalidade deve ser reconhecida somente 

quando a Defensoria estiver presente e de forma adequada em todos os foros da 

justiça, sendo um absoluto contrassenso que se tolere constitucional o exercício pelo 

MP da advocacia dos pobres para a ação civil ex delicto ao mesmo passo em que a 

Defensoria amplia o espectro de sua atuação coletiva. 

Destarte, proponho nesse trabalho que seja reconhecida uma 

constitucionalidade progressiva dessa interpretação ampliativa das funções 

institucionais da Defensoria no que se coaduna às ações civis públicas, proporcional 

à estruturação e dignidade de atendimento do público-alvo objeto de sua atuação 

primária: os pobres. 
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