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RESUMO: Nos tempos atuais, ainda se sustenta a vislo individualista a res- 
peito da Defensoria Phblica? A quest20 6 langada e respondida - negativamen- 
te - por este trabalho, orientado pelo metodo instrumentalists. Por uma serie 
de razdes, a comegar pela centralidade da quest20 ambiental, o Direito, hoje, 
rende-se ao solidarismo, e tais influencias acabam chegando ao porto da De- 
fensoria Phblica, sewindo para transformar a racionalidade individualista que 
durante muito tempo presidiu as funqBes institucionais. 0 marco fundamental 
dessa transformagio foi a LC n. 132, de 07 de outubro de 2009. Ao longo do 
trabalho, endossa-se e justifica-se a nova racionalidade institutional, demons- 
trando-se em especial a constitucionalidade do perfil nlo individualista da De- 
fensoria Phblica. E ao final s?io apresentadas, concretamente, vhrias atuapdes nZo 
tradicionais da Defensoria - entre elas a defesa de direitos difusos -, revelando-se 
todas elas muito valiosas do ponto de vista social, alCm de perfeitamente cons- 
titucionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Defensoria Phblica - Fungdes institucionais - Indivi- 
dualism~ - Solidarismo - Legitimidade - Agdes coletivas - Direitos difusos. 

ABSTRACT: Is it still acceptable to use an individualistic approach when 
analyzing the firnctions of the Public Defenders Osces? This question is 
presented and answered - negatively - by this article, which is based on 
the instrumentalist method. By countless reasons, the importance of the 
environmental issue being only one ofthem, Law today is deeply embedded in 
solidarism, which contributes to alter the individualistic rationaliy that has 
always guided insti!utional/irnc!ions. These injuences produced a significant 
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change in the way we understand the Public Defenders Ofices 'work. 
The present essay not only endorses, but also aims to justify positively 
the new rationality brought by solidarism. It is shown, above all, that 
this non-individualist interpretation of the Public Defenders Ofices ' 
functions is perfectly compatible with our Constitution. Several 
non-traditional performances of the Public Defenders Ofices are 
presented - among them the defense of d~@se rights - andproved to 
be incredibly valuable in a social perspective, not to mention strictly 
constitutional. 

KEYWORDS: Public Defenders Ofices - Institutional capacities - 
Individualism - Solidarism - Legitimacy - Class actions - Drffuse 
rights 

SUMARIO: 1. Introduqfo. 2. A centralidade da quest50 ambiental. 
3. 0 fortalecimento do solidarismo juridico. 4. Um reflexo do solida- 
rismo: a objetivaqlo (e a correspondente "dessubjetivaqfo") do Direito. 
5 . 0  impact0 na quest50 da legitimidade processual. 6.  Um dado adicio- 
nal trazido pelo movimento do acesso a justiqa: a pluralizaqlo do fen& 
meno da carencia. 7. A positivaqb do novo perfil da Defensoria Pdbli- 
ca. 8. A necessidade de uma nova leitura e uma nova classificaqlo para 
as funqdes da Defensoria Publica. 9. A constitucionalidade do perfil nfo 
individualists da Defensoria Publica. 10. A voz do Supremo Tribunal 
Federal. 11. Uma relevante manifestaqlo do perfil mais solidarista da 
Defensoria: a legitimidade para a propositura de aq8es civis publicas, 
inclusive e principalmente no que toca aos interesses difusos. 12. Apli- 
caqBes praticas. 13. Resenha final. 14. Referhcias biblio&ficas. 

Em 2009, foi editada a LC n. 132, modificando amplamente a LC n. 80194 (a lei 
orgiinica nacional da Defensoria Publica). Dada a prohndidade das inovagties trazi- 
das pela LC n. 132109, positivando avangos longamente maturados, tivemos ai auten- 
tico divisor de aguas na historia da Defensoria, elevando ainda mais a necessidade de 
se refletir sobre as hngties da instituiqzo. E a reflexgo que retomaremos aqui'. 

1 Hii quase dez anos, escrevemos o artigo "Solidarismo juridico, acesso a justiqa e funqdes atipicas 
da Defensoria Publica: a aplicaqlo do metodo instmmentalista na busca de um perfil institutional 
adequado" (Revista de Direito da AssociaqPo dos Defensores Publicos do Estado do Rio de Ja- 
neiro. n. I ,  jul./set. 2002, publicado tambtm na Revista de Direito da Defensoria Publica. Rio 
de Janeiro, n. 19, 2004 e In: SOARES, Fabio Costa (Org.). Acesso h justiqa: segunda strie. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2004). De la para cb, a Defensoria Ptiblica brasileira, embora convivendo 
ainda com serias dificuldades, amadureceu e avanqou bastante. lsso nos motivou a atualizar aquele 
texto, ratificando muitas das suas ideias e ao mesmo tempo lanqando novos olhares sobre o tema das 
atribuiqdes deferidas a Defensoria pelo ordenamento nacional. Aduza-se que o presente artigo jB foi 
publicado na Revista de Direito do Estado. n. 14, p. 49-105, abr./jun. 2009, mas sem levar em conta 
a LC n. 132109, que so viria ao mundo um pouco depois. Nesta "segunda ediqlo" do artigo, passamos 
a considerar (inclusive no titulo) a importantissima LC n. 132109, que reforqou sensivelmente o que 



Uma premissa capital - e 6bvia - acompanhara a discussZo, a saber, a premissa 
de que a assistencia juridica aos carentes e a Defensoria Publica niio siio abstragties 
desligadas da historia. Muito ao contrario. Tudo que diz respeito ao Direito acompa- 
nha a essencia deste: um produto da cultura. Em seus primordios no Brasil, a assis- 
tencia judicikia estava intimamente ligada aos ideais abolicionistas e deles se alimen- 
tava2. Agora, naturalmente, as prioridades siio outras. Vivemos em uma sociedade 
pos-moderna - ou "pos-tudo", no dizer inspirado de Luis Roberto Barroso3 -, com 
gravissimos problemas ambientais. Dentro desse context0 confuso e perturbador, vale 
a indagagiio: que rumos deve tomar a instituigtio incumbida de assegurar, no Brasil, o 
direito fundamental a assistencia juridica integral e gratuita? 

A metodologia escolhida para a nossa investigagtio vai afinar-se, como n8o po- 
deria ser diferente, com a premissa acima declinada. Qua1 a metodologia? Parece 
oportuno, a respeito, um paralelo com o processualismo contemporineo. Assim como 
o sistema processual, caracteriza-se a Defensoria Publica pela meta de atuar dinami- 
camente o ordenamento juridico-constitutional, a este conferindo efetividade. Em ou- 
tras palavras, a Defensoria, tanto quanto o processo, e um verdadeiro instrumento da 
Constituigtio, notadamente de alguns valores fundamentais da nossa ordem juridica, 
como a dignidade humana, a igualdade substancial e o acesso a justiga. Se consiste em 
instrumento, visando ainda por cima a materializagiio de valores fundamentais, deve 
funcionar de mod0 eficiente, adequado e orientado finalisticamente, o que implica 
atengiio a realidades exteriores. Decorre dai o imperativo de se interpretar a Defen- 
soria e suas fungees de acordo corn o mCtodo instrumentalista, consagrado de forma 
explicita, na doutrina brasileira, pela pena de Cindido Range1 Dinamarco. Na ja clas- 
sics A instrumentalidade do processo, defende o mestre paulista seja privilegiada 
a visiio exterior do processo, promovendo-se uma releitura dos institutes processuais 
que leve em conta os escopos extrajuridicos do sistema. No que toca a Defensoria, 
aplicam-se as mesmas diretrizes, devendo ser estreitados ao maximo os vinculos entre 
a instituigiio e as exigencias gerais da ordem constitucional, da sociedade brasileira e 
do mundo contemporineo. 

Niio se mostra gratuito, portanto, o paralelo tragado em relaglo ao direito pro- 
cessual. Se o instrumentalismo representa hoje linha metodologica de enorme valia no 

2 Consulte-se, a propbito, MESSITE, Peter. Assistsncia judiciaria no Brasil: uma pequena historia. 
Revista dos Tribunais. n. 392, p. 401, jun. 1968: "desde o principio, a ideia de Nabuco de Araujo 
contava com a colaboraqso ativa dos abolicionistas, que viam no programa uma garantia de justiqa 
para os escravos a serem libertados. 0 mais destacado colaborador nesse sentido foi, sem duvida, 
Perdigso Malheiros, predecessor de Nabuco de Arabjo na Presidtncia do Instituto, que escrevera um 
grande tratado sobre a escravid50 no Brasil. Assim, juntado a forte corrente do abolicionisrno, o mo- 
vimento de assistencia judiciaria so poderia beneficiar-se." No mesmo sentido, MORAES, Humberto 
Pefia de; SILVA, Jose Fontenelle Teixeira da. Assistsncia judicihria: sua genese, sua historia e a 
funqso protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1984. p. 85-86. 

3 BARROSO, Luis Roberto. Fundamentos te6ricos e filos6ficos do novo direito constitucional brasileiro. 
Revista da EMERJ - Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. n. 15, p. 11,2001. 
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campo processual, identica importbncia pode ter no trato das questdes institucionais 
da Defensoria Publica. 

E claro que a interpretaqlo aberta autorizada pel0 instrumentalismo deve prestar 
contas a Constituiqlo. Sem o respaldo desta, cairnos no perigoso terreno do volunta- 
rismo hermenCutico, no qua1 a racionalidade juridica se v& atropelada pelos desejos e 
intenqdes - boas ou mas, niio importa - do intdrprete. 

A Constituiqlo de 1988 foi bastante econbmica - at6 demais - em relaqiio a 
Defensoria Publica, deferindo-lhe apenas um dispositivo, o art. 134, ligado umbili- 
calmente ao art. 5O, inc. LXXIV, este cuidando do direito fundamental a "assistencia 
juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficihcia de recursos". Segundo 
a literalidade do art. 134, caput, da nossa Carta, a Defensoria Publica e "instituiqlo 
essencial a funqiio jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientaqiio juridica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5O, inc. LXXIV." 

Da leitura do texto constitucional, percebe-se claramente que foi deixada uma 
larga margem de manobra, nlo so ao legislador mas tambCm ao interprete, para a 
construglo do perfil institucional mais adequado aos reclamos do solo e do tempo. 
Com efeito, a "Defensoria Publica constitucional" esta assentada em clhsulas gene- 
rosamente abertas, como "essencial", "necessitados", assistCncia juridica "integral" e 
"insuficiencia de recursos". Qua1 o real alcance da essencialidade da instituiqiio ou da 
assistencia integral que deve prestar? De que necessitados e de que insuficiencia de 
recursos se cogita? So os carentes sob o prisma econbmico podem ser atendidos? E 
quando carentes econ6micos estiverem de braqos dados, em alguma relaqlo incindi- 
vel, com pessoas nlo carentes? E se a proteqHo direta de uma pessoa abastada apro- 
veitar reflexamente a um pobre? Todas essas questdes, e muitas outras, nHo encontram 
no texto constitucional uma resposta pCtrea e definitiva, muito pelo contrario. Nitidez 
maior so existe quanto ao norte basico da Defensoria: o acesso substancial a justiqa 
prometido pel0 Estado brasileiro. 

Dessa forma, a parcimbnia do constituinte de 1988 em relaqiio a Defensoria Pu- 
blica teve um aspect0 favoravel - e desafiador. Positivaram-se apenas algumas "cha- 
ves" hermen&uticas, que podem, se manejadas com sensibilidade, abrir caminho para 
o aprimoramento da instituiqgo, em termos normativos e praticos. 

Pois bem, abordaremos aqui, de maneira mais especifica, a quest50 do individua- 
lismo na seara da Defensoria Publica. Inegavelmente, a filosofia individualista timbrou 
por muito tempo a atuaqb institucional, ate porque o pr6prio entorno adotava perspec- 
tiva id&ntica4. Dois diplomas, entretanto, derarn a entender que todo esse individualisrno 

4 No inicio dos anos 1990, o tema foi objeto de um rico trabalho, de autoria de MASCARENHAS FI- 
LHO, Brenno Cruz. A dingmica do individualismo na Defensoria Pliblica do Rio de Janeiro. 1992. 
Dissertaqlo (Mestrado em Teoria do Estado e Direito constitucional) - Departamento de CiCncias Ju- 
ridicas, Pontificia Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992. Sobre a tradiplo in- 
dividualista, constatou Mascarenhas Filho em sua dissertaqlo (p. 108): "Quanto ao ponto de partida, de 
que a filosofia que presidiu a atuaqlo da Defensoria Publica desde os seus primbrdios e marcadamente 
individualista e, como tal, com raizes no liberalismo, parece nlo haver duvida." 0 quadro comeqou a se 
alterar quando a Defensoria P~iblica, especificamente no Estado do Rio de Janeiro, implantou, ao lado 



ja niio fazia sentido: a citada LC n. 132109 e tambtm a Lei n. 11.448107, que concedeu h 
Defensoria, de maneira ampla, legitimidade para a propositura de aq6es civis publicass. 

Buscaremos demonstrar que realmente niio se sustenta mais a percepqiio indivi- 
dualista da Defensoria Publica e suas fun~des. Nessa evolu@o, os diplomas legais que 
acabamos de mencionar foram sem duvida muito relevantes, como niio poderia ser 
diferente em um sistema de civil law, reverente ao principio da legalidade. Mas houve 
fatores talvez ainda mais decisivos, que niio podem de maneira alguma ser esqueci- 
dos, a bem da melhor herrneneutica a respeito das normas concernentes a Defensoria. 
E o que passaremos a ver. 

2. A CENTRALIDADE DA QUESTAO AMBIENTAL 7 
0 stculo XXI niio comegou bem, positivamente. Sua primeira dtcada sera lem- 

brada por acontecimentos ruinosos e dramaticos: crise econ8mica profunda, guerra, 
genocidio, terrorismo. Mas nada parece tiio grave e abrangente quanto a quest50 am- 
biental. Marcando essa prioridade, figura no titulo do artigo uma alusiio ao "destino 
de Gaia". Referimo-nos ao pensamento do cientista britiinico James Lovelock, cujo 
prestigio cresceu imensamente nos ultimos anos. Antes desacreditado, Lovelock e 
hoje uma das vozes mais ouvidas no mundo cientifico a respeito daquele que talvez 

das defensorias que Mascarenhas Filho chama de "tradicionais" (orglos de atuaglo ligados diretamente 
aos orglos jurisdicionais e mais os nlicleos de primeiro atendimento), as defensorias "nlo tradicionais", 
a saber, o Nlicleo de Terras e HabitaqBo, o Nlicleo de Defesa do Consumidor e o Nucleo de Regulariza- 
glo de Loteamentos. Foi exatamente nas defensorias "n8o tradicionais" que a dissertagio se concentrou, 
concluindo Mascarenhas Filho que "com esses espaqos, pelo menos dentro dos seus limites, a Defen- 
soria Publica supera o individualismo que tradicionalmente a caracteriza e, em seu campo especifico 
de atuaqlo, rompe com a conceituaglo clhssica da processualistica civil, que vedava, ou restringia a 
proteglo aos direitos coletivos" (p. 11 1). Ao final da dissertaglo (datada, repita-se, de 1992), ressalvou 
Mascarenhas Filho (p. 11 5): "Contudo, estariamos nos equivocando, se concluissemos que o conjunto 
das atividades da Defensoria deixou de ser predominantemente marcado pelo individualismo." 

5 Tratou-se, na verdade, de uma lei mais "declaratoria" do que "constitutiva", a medida que a Defensoria 
Publica, mesmo sem norma expressa, ja detinha e exercia a legitimidade para aq6es coletivas. Susten- 
tando o entendimento de que a Defensoria ja possuia a legitimidade, confiam-se: SOARES, Fabio da 
Costa. Acesso do hipossuficiente a justiga. A Defensoria Publica e a tutela dos interesses coletivos. In: 
QUEIROZ, Raphael Augusto Sofiati de (Org.). Acesso ?i justiqa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002; 
BRITTO, Adriana Silva de. A Defensoria Publica e a tutela coletiva: o encontro das ondas renova- 
t6rias potencializando o acesso a justiqa. 2006. Dissertagto (Mestrado) - Universidade do Estado do 
RIO de Janeiro (orientaqlo de Aluisio Gongalves de Castro Mendes), Rio de Janeiro, 2006; SOUSA, 
Jos6 Augusto Garcia de. A nova Lei n. 11.448/07, os escopos extrajuridicos do process0 e a velha le- 
gitimidade da Defensoria PCblica para ag5es coletivas. In: SOUSA, Jose Augusto Garcia de (Coord.). 
A Defensoria Pliblica e os processos coletivos: cornemorando a Lei n. 11.448, de 15 de janeiro de 
2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008; CARNAZ, Daniele Regina Marchi Nagai; FERREIRA, Jus- 
Sara Suzi Assis Borges Nasser; GOMES JR., Luiz Manoel. Legitimidade da Defensoria Pliblica para 
propositura de aq6es civis publicas. Revista de Processo. Slo Paulo, n. 163, esp. p. 293, set. 2008. 
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seja o maior desafio da raga humana no stculo XXI: desmontar a bomba ambiental. 
Para Lovelock, Gaia 6 o planeta Terra, castigado impiedosamente pel0 seu mais ilus- 
tre morador, o homem. Em eras remotas, devastagdes semelhantes ja ocorreram. Mas 
Gaia sobreviveu. Como? Dando um jeito de expelir o elemento agressor. Segundo a 
teoria de Lovelock, ent20, Gaia seria um organism0 vivo que se autorregula, a bem 
sempre da sua preservagiio. Se a polemica teoria estiver correta, a trajethria humana 
aproxima-se de tempos muitos sombrios, ou mesmo do seu epilogo6. 

Estando em risco a propria continuagiio da especie, como jamais aconteceu, a quest50 
ambiental tornou-se absolutamente central para o planeta, influenciando de forma intensa 
todos os setores da atividade e do conhecimento humanos. Ate mesmo os circulos religio- 
sos passaram a reconhecer a transcendencia do drama ambiental. Tome-se como exemplo 
Leonardo Boff, destacado arauto da "teologia da libertag207'. Ele v& a ecologia como "um 
eixo novo que redefine todos os demais temasn7 e a partir dai propde uma "teologia eco- 
16gica da liberhq80"~, h-azendo "um novo padriio civilizatorio de consumo responsavel 
e solid6rio e de relag80 cooperativa e respeitosa para com a natureza". Forte na critica 
ao antropocentrismo, defende Boff, ainda, a emergzncia de uma "democracia ecologico- 
social-planethia", abrindo-se a democracia "para uma biocracia e uma cosmo~racia"'~. 

E claro que o Direito n2o poderia ficar indiferente ao peso e a urgencia da ques- 
tiio ambiental. Miguel Reale, com a clarividencia que Ihe era peculiar, ja dizia em obra 
langada originalmente em 1990: "Parece-me de grande importiincia assinalar que a 
defesa dos valores ecol6gicos, em virtude do seu carater planetario, vai importar na 
revisiio de varios conceitos do direito intemacional, a comegar pelo de soberania, a 
qua1 n2o pode ser incompativel com a imprescindivel cooperagiio de todos os povos 
da Terra para sua salvag2o comum"". 

Saliente-se a intensidade da influencia da questiio ambiental. N2o s2o apenas 
ramos especificos que se veem tocadosI2. Acima disso, e a propria racionalidade ju- 
ridica que se altera, a 1uz do novo paradigma. Assim como o individualismo marcou 
prohndamente o Direito moderno, chegou a vez de a ecologia transformar o Direito 
do seculo XXI. Pela primeira vez, a .dogmatics juridica sente-se obrigada a pensar 
seriamente na proteg2o de geragdes que nem nasceram aindaI3. 

Na se@o seguinte, falaremos da direq5o apontada pel0 paradigma ambiental. 

Consulte-se especialmente LOVELOCK, James. A vinganqa de Gaia. Traduqlo: Ivo Korytowski. 
Rio de Janeiro: Intn'nseca, 2006. 
BOFF, Leonardo. Do iceberg ii Arca de No& o nascimento de uma etica planearia. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2002. p. 70. 
Idem. Ibidem. p. 92. 
Idem. Ibidem. p. 74. 
Idem. Ibidem. p. 61. 
REALE, Miguel. Nova fase do direito moderno. 2. ed. Slo Paulo: Saraiva, 1998. p. 126. 
Para uma anhlise da influencia sobre os institutos fundamentais do process0 civil, confira-se ABE- 
LHA, Marcelo. Processo civil ambiental. S2o Paulo: RT, 2008. 
Aparece "um novo sujeito grupal", qua1 seja, conforme esclarece o argentino Ricardo Luis Lorenzetti 
(Fundamentos do direito privado. Slo Paulo: RT, 1998. p. 219), o das "geraqBes futuras", cujas 
necessidades "nlo podern ser cornprometidas para a satisfaqlo das necessidades presentes." 



Ou se salvam todos ou o suicidio e coletivo, eis a alternativa imposta pel0 dra- 
matic~ agravamento do problema ambiental. Nesse contexto, ganharam obvia prima- 
zia a cooperagio e a solidariedade. Nunca foram t2o atuais as palavras celebres de 
John Donne: "Nenhum homem e uma ilha, completo em si mesmo. Todo homem e um 
pedaqo do continente, uma parte da terra firme. A morte de qualquer homem diminui 
a mim porque estou envolvido na humanidade. Por isso n2o mandes indagar por quem 
os sinos dobram. Eles dobram por tivJ4! 

Dessa forma, a quest20 ecologica vem forqar, de um mod0 geral, a aceitaqiio do 
pensamento solidarista. E nem estamos mais falando de Ctica. Estamos falando de um 
imperativo de sobreviv2ncia. Apesar das poderosas forqas em sentido contrlio, tor- 
nou-se o solidarismo um valor universal de primeira grandeza, a ser obrigatoriamente 
reconhecido por qualquer ordem juridica. Reforgou-se consideravelmente, assim, a 
imperiosidade de uma vis2o solidarista do Direito. A afirmaq20, reconheqa-se, tem 
um certo sotaque jusnaturalista, mas assenta na historia viva do tempo presente, e n2o 
em fatores imutaveis e etereos. A beira do Vesuvio prestes a entrar em erupq20, na 
imagem de Lenio Luiz Streck, o jurista n2o pode se dar o lux0 de continuar armmando 
o quadro de Van Gogh na parede [...]I5. 

Mas n2o se pense que a historia do solidarismo juridico comeqou ou vai come- 
qar por estes dias. Na segunda metade do skculo XIX, ja vamos perceber nitidamente 
as suas pegadas. Foi a epoca em que se deu, notadamente no continente europeu, a 
irmpq2o definitiva da quest20 social, gerando para o Direito a necessidade de adap- 
taq2o dos seus institutos a nova realidade, insubmissa ao individualism0 liberal. Vale 
invocar, a proposito, A origem do direito de solidariedade, de JosC Fernando de 
Castro Farias, muito provavelmente a obra nacional que mais se aprofundou sobre o 
tema do solidarismo juridicoI6. Como o titulo da obra ja sugere, Castro Farias procede 
a uma verdadeira "arqueologia" do direito de solidariedade, cujas bases foram fixadas 
por juristas como Leon Duguit, Maurice Hauriou e Georges Gurvitch, a partir dos 
quais a experiencia juridica passou a ser vista "como uma experiencia coletiva e soli- 
daria", que transcende a normatividade estritamente estatal". 0 solidarismo levantou 

14 John Donne foi um poeta e reverend0 anglicano que viveu no seculo XVII. Suas palavras atraves- 
saram seculos e foram usadas ate como titulo de romance (For Whom the Bell Tolls), por Ernest 
Hemingway. 

15 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdielo constitucional e hermencutica: uma nova critica do direito. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 871. 

16 Fora do lmbito juridico, na doutrina social da Igreja, confira-se AVILA, Fernando Bastos de. Soli- 
darismo: alternativa para a globaIiza$i%o. Aparecida: Santuhrio, 1997. Nessa obra, defende o Padre 
~ v i l a ,  pensador que integra a Academia Brasileira de Letras, a ascensso, no Brasil, do chamado 
"solidarismo comunithrio", de indole democratica e cristi. 

17 FARIAS, JosC Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998. p. 222. Na mesma obra, B p. 191, ajunta-se que "No Brasil do fim do seculo XIX e inicio do 
sCculo XX, o discurso solidarista nio passou totalmente desapercebido por Rui Barbosa, Tobias Bar- ( 
reto e Joaquim Nabuco." 
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uma nova racionalidade juridica, que rompeu com as premissas postas pela Escola da 
Exegese, inaugurando-se entiio o "Estado de solidariedade"I8. 

Grande foi a contribuigiio do solidarismo em pro1 do enquadramento juridico 
das praticas e da propria personalidade dos novos atores sociais coletivos - as as- 
sociagaes em geral, sobretudo os sindicatos -, corpos intermediarios que por muito 
tempo estiveram proscritos na Franga posterior a Revolugiio de 1789 (para se ter ideia 
da forga do individualismo reinante a Cpoca, somente em 1864 foi suprimido o delito 
de formagiio de associaq8es). Alem disso, os cultores do direito de solidariedade in- 
fluiram intensamente na reformulaglo de figuras e institutos carissimos ao individua- 
lismo voluntarista do Direito moderno, como e o caso do contrato, do ato juridico, da 
propriedade e do proprio direito subjetivo. Em poucas palavras, pode-se dizer, com 
Castro Farias, "que o discurso do direito de solidariedade representa [...I a tentativa de 
se passar do estado subjetivo, no qual o direito havia se fechado, a fase ~bjetiva"'~. 

Curiosamente, pensa Castro Farias que a solidariedade, embora "ideia-for~a de 
nossa contemporaneidade", tornou-se "um paradigma perdido", desprezando o ho- 
mem, em larga escala, "as tentativas de imaginar uma democracia social e pl~ralista"~~. 
Niio podemos concordar integralmente com o erudito doutrinador. Se o direito de soli- 
dariedade brilhantemente germinado hB mais de cem anos niio chega aos dias de hoje 
em todo seu esplendor e pureza, essa e uma sina da qual niio conseguem fugir quase 
todas as teorias, mesmo as grandes teorias. De toda sorte, parece inegavel que in- 
contaveis efluvios do solidarismo podem ser encontrados no Direito contemporineo. 
Observe-se, por exemplo, a terceira dimensgo dos direitos fundamentais, formada por 
direitos tipicamente solidaristas. Mire-se ainda a segunda "onda" do movimento do 
acesso a justiga, uma onda objetivista focada na necessidade de dotar de adequada ins- 
trumentalizagiio processual os interesses coletivos e difusos2'. Enfim, apesar de todos 

18 Idem. Ibidem. p. 91, grifado no original. Sobre essa nova positividade, diz o autor ainda (p. 277): 
"0 solidarismo juridico almeja ser o discurso do Estado de Direito; nlo de urn Estado de Direito 
liberal, mas de um Estado de Direito democratic0 [...I. A subordinaqlo dos atos dos governantes e da 
administraqlo a urn controle juridico e baseada nlo mais em uma Ibgica individualists ou fornalista, 
mas na logica solidarista. 0 direito de solidariedade se sobreptie ao individualismo em mattria de 
organizaqlo social e politica. Trata-se de uma ruptura na historia do Estado de Direito." 

19 FARIAS, Jose Fernando de Castro. A origem do direito de solidariedade. Rio de Janeiro: Renovar, 
1998. p. 85. Sobre o assunto, leciona Michele Giorgianni ( 0  direito privado e as suas atuais frontei- 
ras. Traduqlo: Maria Cristina de Cicco. Revista dos Tribunais. S lo  Paulo: RT, n. 747, p. 43, jan. 
1998): "E no stculo XIX, no entanto, que se realiza - e nlo somente no terreno dogmiltico - a para- 
bola descendente do 'direito subjetivo', que, de senhoria da vontade, se torna interesse juridicamente 
protegido, at6 se chegar - a parte a sua completa negaqlo - a formulaqBes nas quais e evidente a sua 
absorqlo pelo direito objetivo [...I. 0 pr6prio negbcio juridico, no passado considerado como sendo o 
dominio da vontade, 6 permeado por tintas 'nornativistas'. Todo o fundamento do direito se inverte: 
o direito, mesmo o privado, promana da vontade do Estado." 

20 FARTAS, Jost Fernando de Castro. Op. cit. p. 194. 
21 Ada Pellegrini Grinover, em relatbrio que produziu sobre os processos coletivos nos paises de civil 

law, destaca (GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. 0 s  processos 
coletivos nos paises de civil law e common law: uma analise de direito comparado. S lo  Paulo: RT, 
2008. p. 251): "Finalmente, pode-se afirmar que existe uma clara linha evolutiva na situaqlo dos 
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os dramas e tragCdias que o egoism0 continua causando ao redor do planeta, nZo se 
pode duvidar que a solidariedade C um valorjuridico bastante prestigiado no mundo 
atual, pelo menos no que toca a porqZo democratica do mundo. 

Veja-se a ordem constitucional brasileira. A positivaglo do solidarismo aparece 
logo no transcendente art. 3O, inc. I, da nossa Carta Magna: constitui objetivo funda- 
mental da Republica "a construqlo de uma sociedade livre, justa e solidaria". Para que 
n5o reste qualquer duvida acerca do significado do comando constitucional, figuram 
nos incisos seguintes, tambCm entre os objetivos da Republica, a erradicagzo da po- 
breza e da marginalizaqiio, bem como a reduqgo das desigualdades sociais e regionais 
(inc. 111), e a promogZo do bem de todos, "sem preconceitos de origem, raqa, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminaglo" (inc. IV)22. 

AlCm dessa base normativa central, varios outros dispositivos constitucionais se- 
guem a mesma corrente, evidenciando que o solidarismo se acha firmemente estabele- 
cido em nossa ordem juridica. Exemplificativamente, podemos citar o entranhamento 
da funqiio social no proprio conteudo do direito de propriedade (art. 5 O ,  inc. XXIII), a 
adogZo de "prestaqlo social alternati~a"~~ como sang50 criminal (art. 5O, inc. XLVI, 4, 
a abertura de um amplo capitulo para os direitos sociais (arts. 6" a 1 I), a tutela especial 
de pessoas naturalmente fragilizadas - como as portadoras de deficiencia (art. 37, inc. 
VIII), as criangas e os adolescentes (art. 227), os idosos (art. 230) - e a positivaglo do 
"direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, [...I impondo-se ao Poder Pu- 
blico e a coletividade o dever de defend640 e preserva-lo para as presentes e futuras ge- 

processos coletivos nos paises de civil law. Em trinta anos, partiu-se do nada para chegar a um ponto 
de efervescgncia legislativa, doutrinaria e jurisprudential que indica um futuro r6seo para a tutela 
jurisdicional dos direitos transindividuais." 

22 A importlncia do art. 3' da Constituiqlo, que enumera os objetivos fundamentais da Republica, foi 
assinalada em texto de Carmen Llicia Antunes Rocha (Aqlo afirmativa: o contelido do principio da 
igualdade juridica. Revista de Informa$iio Legislativa. Brasilia, n. 13 I, jul./set. 1996). Destaca a 
autora os incs. I, 111 e IV do referido art. 3', os quais evidenciam a profunda transformaqlo operada 
pelo sistema constitucional de 1988 no principio da igualdade (p. 289-290): "Verifica-se que todos 
os verbos utilizados na expresslo normativa - construir, erradicar, reduzir, promover - s lo  de aqlo, 
vale dizer, designam um comportamento ativo. 0 que se tem, pois, e que os objetivos fundamentais 
da Repliblica Federativa do Brasil s l o  definidos em termos de obrigaqdes transformadoras do quadro 
social e politico retratado pelo constituinte quando da elabora~tio do texto constitucional. E todos os 
objetivos contidos, especialmente, nos tr2s incisos acima transcritos do art. 3' da Lei Fundamental 
da Repliblica traduzem exatamente mudanqa para se chegar a igualdade. Em outro dizer, a expresslo 
normativa constitucional significa que a Constituiqlo determina uma mudanqa do que se tem em ter- 
mos de condiqdes sociais, politicas, econBmicas e regionais exatamente para se alcanqar a realizagZo 
do valor supremo a fundamentar o Estado Democratic0 de Direito constituido. [...I 0 significado 
maior do art. 3Oda Lei Fundamental da Repliblica e, pois, a demonstraglo de uma mudanqa essential 
do constitucionalismo brasileiro, de uma proposta de sociedade diferente da que percebeu o consti- 
tuinte de 87/88 e que nlo Ihe pareceu livre, justa, fraterna e solidiria." 

23 Consulte-se, a respeito, CHAGAS, Rosana Navega. Doaq8es voluntirias de sangue: uma alternativa 
para a pena e para a vida. Revista da EMERJ - Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. n. 29, 2005. 
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ragdes" (art. 225). Tambem merecem destaque os inumeros mecanismos de democracia 
participativa espalhados pela Constituig5oZ4. Frise-se ainda o estimulo da ConstituigBo 
a tutela coletiva, estimulo que aparece de forma clara nos dispositivos que tratam da 
aq50 popular (ampliada objetivamente), do mandado de seguranqa coletivo (remedio 
antes n5o existente) e da ag5o civil publica (positivada no plano constitucional). 

A vista desse imponente conjunto de normas, pode-se dizer com seguranga, 
sem concessdes a qualquer voluntarismo hermenkutico, que a Constituigiio brasileira 
acolhe e enaltece o princbio da solidariedade, um principio fundamental que deve 
espargir sua forga normativa por toda a extensiio do nosso ordenamentoZ5. Por sinal, 
C sintomatico o fato de constituir o "principio da socialidade", na voz autorizada de 
Miguel Reale, um dos trCs principios fundamentais do C6digo Civil de 200226. 

Encerre-se a segBo retomando a quest20 ambiental. Com o advent0 do paradig- 
ma ecologico, a fundamentag50 e o poder de convencimento do principio solidarista 
reforgam-se tremendamente, tornando-se o principio um qualificado "mandamento de 
otimizag50" (na conhecida formulagiio de Robert Alexy) da ordem juridica brasileira. 

Nas segdes seguintes, trataremos dos impactos desse pujante solidarismo. 

4. UM REFLEX0 DO SOLIDARISMO: A OBJETIVACAO (E A 
CORRESPONDENTE u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A o " )  DO DIREITO 

Ja vimos, com Jose Fernando de Castro Farias, que o "direito de solidariedade" 
intentou uma transformagBo excepcional para o Direito: passar do estado subjetivo 
para uma fase muito mais objetiva. E realmente tal evolugBo aconteceu. Inumeraveis 
sHo as manifestagdes, em todos os setores. Veja-se por exemplo o terreno da respon- 
sabilidade civil: de um elemento subjetivo, a culpa, passa-se em diversas hipoteses a 
um elemento objetivo, o risco. Outra manifestag50 eloquente 6 a relevincia cada vez 
maior que se da a boa-f6 ~ b j e t i v a ~ ~ .  

24 A propbsito, leiam-se os arts. 10, 11, 14, incs. 1 e 11, 29, incs. XI1 e XIII, 31, 8 3O, 61, 5 2", 194, inc. 
VII e 198, inc. 111, da ConstituiqBo. 

25 Especificamente sobre a positividade constitucional do principio da solidariedade, importa citar as 
seguintes palavras de Maria Celina Bodin de Moraes ( 0  principio da solidariedade. In: PEIXINHO, 
Manoel Messias; GUERRA, lsabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). 0 s  principios 
da Constituigao de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. p. 169): "A expressa refersncia a 
solidariedade, feita pelo legislador constituinte, longe de representar um vago programa politico ou 
algum tipo de retoricismo, estabelece um principio juridic0 inovador em nosso ordenamento, a ser 
levado em conta n20 sb no momento da elaboraqgo da legislaqlo ordinhria e na execuq20 das politicas 
p~iblicas, mas tambkm nos momentos de interpretaqlo-aplicaqao do Direito, por seus operadores e 
demais destinathrios, isto 6, pelos membros todos da sociedade." 

26 REALE, Miguel. Hist6ria do novo C6digo Civil. Sb Paulo: RT, 2005. p. 38-40. 
27 A propbsito, confira-se texto de Antonio do Passo Cabral(0 contraditbrio como dever e a boa-f6 pro- 

cessual objetiva. Revista de Processo. SBo Paulo, n. 126, ago. 2005), no qua1 se defende com muito 
brilho o entendimento de que, tarnb6m na seara processual, a exigsncia de boa-f6 h i  de ser analisada 
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Abordaremos com mais profundidade, aqui, a area processual, influenciada in- 
tensamente por ideias solidaristas, sobretudo na ordem juridica brasileira, o que ja se 
percebe a partir do fdrtil direito processual coletivo que promana da nossa Constitui- 
$50. Sem prejuizo de muitas outras reperc~ss6es~~, e exatamente na area da jurisdiq50 
coletiva que se da o impacto major, mais especificamente no campo dos interesses ou 
direitos difusos. Nada a estranhar. Afinal, os interesses difusos possuem, como C sa- 
bido, forte acento solidarista, pertencendo tipicamente a terceira dimensgo de direitos 
fundamentais. Ao contrkio dos direitos subjetivos tradicionais, os interesses difusos 
sgo materialmente indivisiveis - ningudm pode ser "dono" exclusivo de um direito 
difuso - e n5o ostentam carater patrimonial, reportando-se principalmente, conforme 
a doutrina de MLcio Flavio Mafra Leal, a dois aspectos fundamentais: "qualidade 
de vida e uma concepq50 de igualdade vista como direito a integraq50, baseada em 
aspectos participativos nas varias esferas da vida social"29. 

A necessidade de reformulaq50 de conceitos trazida pela tutela dos direitos di- 
fuses C tgo intensa que vai alcanqar a propria natureza da atividade jurisdicional. Esta 
se desliga da exigCncia de um conflito concreto e assume feiq5o prospectiva ou semi- 
legislativa, destinando-se a "normatizar e prever as consequCncias futuras da sentenqa 
e seu impacto sociaY30, caracteristica que pee em xeque o dualismo do ordenamento 
juridico3'. Logicamente, cresce de mod0 sensivel o peso politico do processo, apro- 
ximando-se o Judiciario da formulaqlo positiva de politicas publicas, tornando-se os 
juizes verdadeiros "engenheiros soc ia i~"~~.  A tutela processual, alem de tudo, passa a 
dirigir-se n5o tanto a pessoas diretamente, mas sim a instituiqaes, como "o ambiente 
preservado, o mercado descartelizado ou baseado na concorrCncia leal, o patrimb- 
nio historico, patrim6nio publico, entre 0ut1-a~"~~. Para se ter ideia de como tudo isso 
subverte a logica das demandas tradicionais (protagonizadas pelos intrepidos Caio, 
Mevio e Ticio), basta dizer que, em sede de interesses difusos, o proprio causador do 
dano ngo deixa, muitas vezes, de pertencer ao conjunto de titulares do direito por ele 

28 A titulo de exemplo, cite-se a Quest20 de Ordem suscitada no REsp n. 1.063.343, representativo de 
controvtrsia (CPC, art. 543-C, 9 lo): decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justipa (por 
maioria) ser "inviivel o acolhimento de pedido de desistkncia recursal formulado quando ja iniciado 
o procedimento de julgamento do Recurso Especial representativo de controvtrsia". Ou seja, o lado 
objetivo falou mais alto do que o lado subjetivo. Sendo representativo de controversia, fica o recurso 
especial afetado a um fim p~iblico, que deve prevalecer sobre desejos individuais. 

29 LEAL, Mkcio Flavio Mafra. AqBes coletivas: historia, teoria e pritica Porto Alegre: Fabris, 1998. 
p. 103. 

30 Idem. Ibidem. p. 50. 
3 1 Segundo o dualismo, o processo n2o participa da tarefa de construg20 dos direitos. A vista de fatores 

varios, entre eles o fortalecimento da tutela dos direitos difusos e o increment0 da criatividade judicial 
- algo incentivado metodologicamente na era do p6s-positivismo, e nlo mais um fen6meno fortuito 
ou esporadico -, temos a convicplo de que n2o pode continuar a ser aceita de forma irrestrita a con- 
cepplo dualista, ainda escorada pesadamente em centenarias lipties do grande Chiovenda. Para uma 
defesa vigorosa do dualismo, mas registrando algumas ressalvas, confira-se DINAMARCO, Cindido 
Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. S2o Paulo: Malheiros, 2005. p. 230-237. 

32 Express20 de Timothy Wilton reproduzida por LEAL, Mkcio Flavio Mafra. Op. cit. p. 108. 
33 LEAL, Mhrcio Flavio M a h .  Aq6es coletivas: historia, teoria e prhtica Porto Alegre: Fabris, 1998. p. 74. 
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mesmo violado. Pense-se, por exemplo, em alguem que polui o meio ambiente: ele 
proprio e titular de uma "cota" do direito difbso ao meio ambiente sadio. Isso quer di- 
zer que, sendo reu em lide ambiental coletiva, podera ser beneficiado por uma decis2o 
de [...I procedencia do pedido! 

Portanto, tem-se na defesa dos interesses ou direitos difusos - reflex0 direto do 
solidarismo - uma notkel  objetivaqiio da tutela processual. Para explicar t2o formida- 
veis transformaqbes, surge a "teoria objetivista ou institucional" das aqbes coletivas, 
assim apresentada pelo ja citado Marcio Flavio Mafra Leal: "Diante desse direito 
material especial, atribuido a uma entidadefluida, em virtude da indeterminaqiio de 
seus membros (comunidade), e sem personalidade juridica, e por isso direito dijiuso, 
o enfoque se desloca da legitimaq20 da representacfio de grupos para a necessidade 
de um autor que implemente tais direitos e que possa leva-10s a juizo. A identidade do 
representante como membro ou possuindo alguma particular pertinencia com a comu- 
nidade representada, nesse caso, 6 irrelevante ou secundaria. A ideia e que as aqBes 
coletivas focalizam direitos e valores tais que devem ser judicializados com a mera 
constataq20 de violaqiio objetiva das normas que consagram direitos dihsos, bastando 
essa verificaqgo para desencadear a legitimaqgo e o interesse de agi~-"'~. 

Cumpre assinalar que o fen6meno da objetivaq20 n2o sucede apenas no campo 
dos interesses difusos. Conquanto em escala mais branda, o mesmo fen6meno aparece 
tambem nas duas outras modalidades de direitos coletivos lato sensu, os direitos co- 
letivos strict0 sensu e os direitos individuais homogeneos. Mesmo estes ultimos, con- 
siderados "acidentalmente" coletivos, nHo privilegiam apenas o fator subjetivo. Tem- 
se reconhecido, deveras, que os direitos individuais homogeneos ganham uma nova 
configura~go, muito relevante socialmente, quando tornados no seu aspect0 conjunto, 
"molecular" (express20 muito usada por Kazuo Watanabe). Essa relevlncia social n2o 
parece dificil de comprovar, dizendo respeito a necessidade de prevenir e desestimular 
praticas nocivas a coletividade. Portanto, as demandas ligadas a interesses individuais 
homogCneos t tm em vista mais diretamente a meta da reparaqgo, mas tambem se 
movem no terreno da prevenpo, cujo valor tem sido crescentemente encarecido no 
Direito e em muitas outras esferas (corno por exemplo a esfera medica). E principal- 
mente essa faceta preventiva, importantissima para a sociedade, que transmite carater 
objetivo As demandas para a defesa de direitos individuais homogtneos, pelo menos 
no que diz respeito ao seu primeiro estagio, que se estende ate o momento da sentenqa 
condenatbia gentrica prevista no art. 95 do Codigo de Defesa do con sum id^?^. 

E mais. Por conta de uma serie de fatores - como a valorizaq20 dos direitos fun- 
damentais, a puls2o por efetividade e a massificaq20 da sociedade -, ate certos direitos 

34 Idem. Ibidem. p. 7 1. 
35 Nesse sentido, o REsp n. 586.307. Relator: Min. Luiz Fux. Prirneira Turma. Unlnirne. Julgado em 

14 de setembro de 2004: "Nas apBes que versarn interesses individuais hornog&neos, esses interesses 
transindividuaisparticiparn da ideologia das apdes difusas, corno soi sera apgo civil publica. Adespa- 
trimonializafZo desses interesses estA na rnedida em que o Ministerio Publico nIo veicula pretenszo 
pertencente a quern quer que seja individualrnente, mas pretenszo de natureza genirica, que, por via 
de prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais." 



individuais n9o homog2neos ganharam um carater objetivo que antes n9o lhes era 
reconhecido. Esse carater objetivo tem sido pronunciado especialmente no plano dos 
direitos fundamentai~~~. 0 mesmo acontece com os chamados "novos direitos", que 
apresentam nitido interesse social e coletivo. E o caso dos direitos do consumidoP7. 

Enfim, todas as faixas de interesses tutelaveis foram atingidas por algum grau 
de objetivaqgo. Ao mesmo tempo, como n90 poderia ser diferente, balanqaram os ali- 
cerces da dogmatica da legitimidade, tradicionalmente encharcada de individualism0 
e voluntarismo. E o que veremos com mais vagar na pr6xima seq9o. 

Faltou abordar, de maneira especifica, o ponto da legitimidade. E mais um pon- 
to sobre o qua! o solidarismo vai repercutir de mod0 significativo, forqando grandes 
viradas. As raz6es siio evidentes. Ja vimos que, em raz9o especialmente de influxos 
solidaristas, os institutes juridicos ganharam tonalidades mais objetivas. Feneceram o 
poder e o magnetism0 da figura do direito subjetivo, que por muito tempo reinou sem 
rival na ci2ncia juridica. Abalada a soberania do direito subjetivo, murcharam tam- 
bem as suas repercuss6es processuais, em especial o apego extremado a legitimaqgo 
ordinaria (apego bem sinalizado pelo art. 6' do CPC de 1973), abrindo-se passagem 

36 Diz a respeito lngo Wolfgang Sarlet (A eficilcia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998. p. 138): "A constataqb de que os direitos fundamentais revelam dupla perspectiva, na 
medida em que podem, em principio, ser considerados tanto como direitos subjetivos individuais, quanto 
elementos objetivos fundamentais da comunidade, constitui, sem sombra de duvidas, uma das mais rele- 
vantes formulaq6es do dueito constitucional contemporlneo, de mod0 especial no lmbito da dogmatica 
dos direitos fundamentais." Willis Santiago Guerra Filho, por seu tumo, assim se manifesta sobre a dimen- 
slo objetiva (Processo constitucional e direitos fundamentais. Slo Paulo: Celso Bastos Editor: Instituto 
Brasileiro de Direito constitucional, 1999. p. 39): "e aquela onde os direitos fundamentais se mostram 
como principios conformadores do mod0 como o Estado que os consagra deve organizar-se e atuar." 

37 Em outro trabalho doutrinario, a propbsito, cuidamos do "principio da dimensso coletiva das relaqdes 
de consurno", asseverando o seguinte (SOUSA, Jose Augusto Garcia de. 0 principio da dimenslo 
coletiva das relaq6es de consurno: reflexos no "processo do consumidor", especialmente quanto aos 
danos morais e as conciliaq6es. Revista de Direito do Consumidor. Slo Paulo, n. 28, p. 108, out./ 
dez. 1998): "Nlo ha lides verdadeiramente individuais no campo das relaq6es de consurno. Mesmo 
aquelas aparentemente individuais acham-se recobertas pela inevitavel sombra de uma problema- 
tica muito mais ampla - coletiva. lmpossivel e extremamente nocivo, portanto, cuidar das lides de 
consumo como se fossem lides individuais, impermeiveis sornbra coletiva de que falamos." Em 
consequbncia, tambim demandas individuais de consurno, mormente as que envolvem danos morais, 
devem privilegiar aspectos objetivos (p. 109): 'Was lides de consurno, as atenq8es devem recair sobre 
a conduta do ofensor e os danos por ele causados, ou ameaqados, mais ate do que a propria repercus- 
s lo  da ofensa na esfera subjetiva do consumidor. E precis0 proclamar, corn todas as letras: ao apreciar 
pedido de indenizaqlo por danos morais, no territorio das relaq6es de consurno, o magistrado deve 
pensar nlo s6 no caso concreto, mas tambkm nos efeitos que a decislo produzira em um raio muito 
mais abrangente. Mostra-se fundamental desestimular, da maneira maispersuasiva possivel, os aten- 
tados B ordem piblica de proteqlo ao consumidor. E a materializaqlo do chamado macroprocesso, 
comprometendo a jurisdiqlo com a tarefa de se elevarem os padr6es eticos da sociedade." 
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para legitimidades extraordinarias niio previstas expressamente em lei. Alias, a pro- 
pria dicotomia legitimaqb ordinaridlegitimaqiio extraordinaria perdeu o antigo vigor, 
notadamente no plano c o l e t i v ~ ~ ~ .  0 s  termos dessa dicotomia, outrora indispensavel, 
viram-se flexibilizados e ate renegados. Multiplicaram-se os casos em que niio C tiio 
importante a identidade subjetiva do autor, ou mesmo sua vontade, mas sim o objeto 
da demanda, "conduzido" por uma parte dita "ideologica", que se apresenta simples- 
mente como "portadora" de interesses relevantes da coletividade. A &nfase transferiu- 
se entiio para o objeto do processo, para a releviincia social da materia levada a juizo, 
independentemente da figura do "portador" dos interesses. Mais sinteticamente, niio 
interessa tanto quem pede, mas sim o que se pede. Tal orientaqiio teria algum parentes- 
co remoto, se nos & permitido um paralelo ludico, com a logica de um time de futebol: 
o fundamental niio e fazer o artilheiro, mas sim ganhar o campeonato [...I. 

Portanto, entrou a legitima~iio em uma fase de grandes flexibilizaq6es e relativi- 
zaqces, de resto algo a que se assiste em toda a extensiio do processo (bastando ver o 
movimento favoravel A relativizaqiio da sacrossanta coisa julgada). 

Uma lei que ja conta mais de quarenta anos, a Lei n. 4.717165 (Lei da Aqiio Popu- 
lar), foi precursora nessa rota de flexibilizaqaes, permitindo at& mesmo a troca de polo 
processual, pela parte, durante o curso da lide39. De la para ch, a jurisdiqiio coletiva bra- 
sileira cresceu imensamente, debilitando ainda mais o elemento subjetivo40. Hoje, ja e 
possivel cogitar do fen6meno da litispendencia entre demandas titularizadas por autores 
diversos, considerando-se apenas a identidade do pedido e da causapetendi, apesar da 

38 Nesse sentido, as conhecidas ligdes de NERY JR., Nelson. Principios do processo civil na Consti- 
t u i ~ i o  Federal. 8. ed. Slo Paulo: RT, 2004. p. 156: "[ ...I Parcela da doutrina ainda insiste em explicar 
o fenbmeno da tutela jurisdicional dos interesses e direitos difusos pelos esquemas ortodoxos do 
processo civil. Tenta-se justificar a legitimaglo do Ministkrio Ptiblico, por exemplo, como extraordi- 
nhria, identificando-a com o fenbmeno da substituiqlo processual. Na verdade o problema nlo deve 
ser entendido segundo as regras de legitimaglo para a causa com as inconvenientes vinculaq8es com 
a titularidade do direito material invocado em juizo, mas sim a luz do que na Alemanha se denomina 
de legitimaglo autbnoma para a conduqlo do processo [...I, instituto destinado a fazer valer em juizo 
os direitos difusos, sem que se tenha de recorrer aos mecanismos de direito material para explicar re- 
ferida legitimaqlo." Em sentido assemelhado, Geisa de Assis Rodrigues (Juizados Especiais Civeis 
e aq6es coletivas. Rio de Janeiro: Forense, 1997. p. 44): "[ ...I A relevincia do direito a ser tutelado e a 
dificuldade de se precisar o espectro dos interessados na tutela do direito impdem, assim, a autonomia 
cada vez maior da configuragao dos sujeitos da relaqb processual em relaqlo ao direito material. 
Paradoxalmente, essa autonomia revela a plena instrumentalidade do processo, que adquire nova 
roupagem para melhor conhecer as demandas transindividuais com suas peculiaridades." 

39 Permitem expressamente a troca mencionada o art. 6", 3 3' ("A pessoa juridica de direito publico ou 
de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnaglo, poderii abster-se de contestar o pedido, ou 
poded atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure util ao interesse publico, a juizo do respectivo 
representante legal ou dirigente") e o art. 17 ("E sempre permitido as pessoas ou entidades referidas 
no art. lo, ainda que hajam contestado a agio, promover, em qualquer tempo, e no que as beneficiar, 
a execuplo da sentenga contra os demais rkus") da Lei n. 4.71 7/65. 

40 Alexandre Freitas Clmara (Novas observaqdes sobre a efetividade do processo. In: Escritos de di- 
reito processual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 41) chega a dizer: "nlo resta ouh-a altemativa 
senlo afirmar, como o faz a mais abalizada doutrina patria, que o Brasil 8, hoje, o pais mais rico do 
mundo quando se trata da tutela destes interesses t lo valorizados pela sociedade moderna." 
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letra expressa do art. 301,g 2", do CPC. E o que acontece quando ha identidade objetiva 
entre uma ag8o popular e uma ag8o civil publica. 0 s  autores seriio necessariamente di- 
versos, mas estariio simplesmente "portando" interesses transindividuais, o que desarma 
o obice literal a caracterizagiio da litispend2ncia4'. Esse enfraquecirnento do elemento 
subjetivo, com o "afiouxamento das normas de legitimidade para agir"42, e captado mui- 
to bem, na doutrina, por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. Na hipotese de niio haver, numa 
regib afetada por poluigiio, associagdes ou orgiios publicos interessados em promover a 
competente aggo civil publica, defende Pinheiro Carneiro a legitimidade de qualquer urn 
dos moradores da regib, "para garantir o proprio principio do acesso 21 j~st iga"~~.  

Ativo participante da arena coletiva, o Ministerio Publico tem sido niio raro be- 
neficiado por esse salutar afiouxamento das normas de legitimidade. Tem-se admitido 
ate mesmo a propositura de agdes civis phblicas, pel0 Parquet, visando a proteqiio de 
direitos puramente individuais, desde que valores indisponiveis estejam em  jog^^^. Em 
doutrina, valendo-se da mesma logica instrumentalista, sustenta Geisa de Assis Rodri- 
gues (no campo do ajustamento de conduta): "[ ...I reputamos que a ofensa a essas regras 
de legitimidade so enseja a invalidade do ajuste quando o orgiio corn atribuigiio regular 
entenda que o objeto do ajuste importou em transaqiio indevida sobre o direito transin- 
dividual [...I. Por exemplo, se o Ministtrio Publico do Estado celebra um ajuste com 
uma empresa cujo objeto e o atendimento pleno da norma trabalhista que determina o 
fornecimento gratuito de equipamentos de protegiio individual, como oculos, mascaras e 
luvas a seus empregados, niio pode o Ministerio Publico do Trabalho anular esse ajuste 
com base unica e exclusivamente na falta de atribuigiio do Parquet estadual. Precisaria 
de outros argumentos como v.g. a inadequagiio dos equipamentos previ~tos"~~. 

Na quadra atual, portanto, a quest20 subjetiva da legitimidade niio pode ser super- 
valorizada, sob pena de chegarmos a resultados os mais fkustrantes. Sobretudo na seara 
especifica dos direitos dihsos, exigencias rigorosas no tocante a legitimidade revelam- 
se completamente despropositadas. Nesse sentido, pronuncia-se Rodolfo de Camargo 
Mancuso: "A exigencia de uma 'organizagiio formal' para os grupos que se pretendem 

41 No sentido do texto: GRINOVER, Ada Pellegrini Uma nova modalidade de legitimaqgo A aplo po- 
pular. Possibilidade de conexlo, continkncia e litispend6ncia. In: MILA&, ~ d i s  (Coord.). AqHo 
civil publica: Lei n. 7.347185: reminisckncias e reflexi5es apos dez anos de aplicaplo. Sgo Paulo: RT, 
1995. p. 26-27. 

42 ExpressZo de BENJAMIN, AntBnio Herman de Vasconcellos e. A insurreiqlo da aldeia global contra 
o processo civil classico - apontamentos sobre a opresslo e a libertaplo judiciais do meio ambiente 
e do consumidor. In: MILA&, ~ d i s  (Coord.). AqIo civil piblica: Lei n. 7.347/85: reminisckncias e 
reflex6es apos dez anos de aplicaplo. S lo  Paulo: RT, 1995. p. 102. 

43 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso ?I justiqa: juizados especiais civeis e aplo civil publica: 
uma nova sistematizapBo da teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 96-97. 

44 Nesse sentido o EREsp n. 466.861. Relator: Min. Teori Albino Zavascki. Primeira Seplo. Unlnime. 
Julgado em 28 de marqo de 2007: "Processo civil. Aplo civil publica visando a garantir atendimento 
em creche a duas crianpas menores de seis anos. Direitos indisponiveis. Legitimaplo ativa do Minis- 
ttrio Publico. CF, art. 127; Lei n. 8.069190, art. 201, inc. V." 

45 RODRIGUES, Geisa de Assis. AqHo civil publica e termo de ajustamento de conduta: teoria e 
prhtica. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 199. 
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portadores de interesses difusos conduz, ao mesmo tempo, a uma contradiqiio interna 
(na medida em que o termo 'difuso' se opde a 'organizado') e tambem a um impasse, 
visto que s lo  justamente os interesses dz&sos, isto 6, niio organizados, em estagio ainda 
fluido, os que realmente carecem de tutela jurisdicional, como o unico canal entre o lim- 
bo a que estfio relegados e o seu reconhecimento pelo Estado e pela sociedade 

Ressalte-se que idbntica diretriz vale para algumas lides individuais. Mesmo ne- 
las, discussdes sobre legitimidade podem mostrar-se assaz inconvenientes. TambCm 
ai, via de consequbncia, siio necessarias flexibilizaqdes consideraveis. Tome-se o caso 
sempre citado de uma crianqa que esta com a vida em risco porque os pais niio permi- 
tem, por motivos religiosos, a realizaqiio de uma transfusiio de sangue. Independen- 
temente da soluqiio de merito, e um conflito que deve ser judicializado, sem duvida. 
Numa situagiio assim, importa saber de quem sera a iniciativa da judicializagiio? Se a 
iniciativa partir da moqa que faz a limpeza do quarto da crianqa em risco, o juiz deve 
abster-se de resolver o delicadissimo impasse? Certamente que niio. Aplica-se, por 
analogia, a regra do habeas corpus: sendo grave o interesse em jogo, a legitimagiio 
universaliza-se. Prevalece o solidarismo ardoroso de John Donne: "Nenhum homem 
e uma ilha, completo em si mesmo [...Iw4'. 

Imbuido da mesma filosofia, assentou o Superior Tribunal de Justiqa: "Na a ~ 5 0  
em que se pleiteia alimentos em favor de filhos menores, e destes a legitimidade ativa, 
devendo o genitor assisti-10s ou representa-los, conforme a idade. A formulaqiio, po- 
rem, de pedido de alimentos pela miie, em nome proprio, em favor dos filhos, em que 
pese representar ma tecnica processual, consubstancia mera irregularidade, niio justi- 
ficando o pedido de anulagb de todo o processo, se fica claro, pel0 teor da inicial, que 
o valor solicitado se destina a manutengiio da familia. Ilegitimidade ativa a fa~ tada"~~ .  

0 julgado logo acima referido marca bem a nova fase da legitimidade. Em outra 
epoca, o err0 formal, no tocante a legitimidade, talvez niio tivesse merecido qualquer 
complac2ncia. Agora, todavia, o desproposito da anulaqiio de todo o processo, versan- 
do sobre alimentos, foi muito bem arredado pelo Superior Tribunal de Justiqa. Siio, 
insista-se, os novos tempos, dos quais niio pode se afastar a interpretaqiio dos institu- 
tos processuais. Em 1973, quando o Codigo Buzaid foi editado, eramos governados 
pelos militares, Pele ainda exibia sua genialidade nos gramados brasileiros e estavam 

46 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceit0 e legitima~lo para agir. 6. ed. Slo Paulo: 
RT, 2004. p. 221. Diz Mancuso ainda (mesma obra, p. 219): "Uma larga margem do fenbmeno coletivo 
ficari desprovida de tutela se os seus portadores, para obter legitimaglo ativa, tiverem que, previa e ne- 
cessariamente, se aglutinar em pessoas juridicas perfeitamente instituidas e reconhecidas pelo Estado." 

47 Clndido Rangel Dinamarco abona as nossas palavras (Universalizar a tutela jurisdicional. In: Fun- 
damentos do processo civil moderno. 4. ed. Revislo e atualizaglo de Antbnio Rulli Neto. Slo 
Paulo: Malheiros, 2001. t. 11, p. 870): "Mesmo no plano da tutela jurisdicional individual a presslo 
das tenddncias expansivas constitui legitimo criterio interpretative e deve conduzir a certas mitiga- 
~ B e s  ao que esth disposto no art. 6', sob pena de incoerhcia com os tempos." Por seu turno, Rodolfo 
de Camargo Mancuso (Op. cit. p. 216) admite possa a autorizaglo legal exigida pelo art. 6' do CPC 
"derivar do sistema juridico, como um todo." 

48 STJ. REsp n. 1.046.130. Relatora: Min." Nancy Andrighi. Terceira Turma. Undnime. Julgado em 06 
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na moda as calqas "boca-de-sino". Nos dias atuais, nlo ha como perseverar numa 
interpretaqiio "boca-de-sino" para o tema da legitimidade [...I. 

6. UM DADO ADICIONAL TRAZIDO PEL0 MOVIMENTO DO ACESSO / A JUSTICA: A PLURALIZACAO DO FEN~NIENO DA CAR&NCXA 1 
Ao lado da objetivaqiio da ordem juridica, outro dado contemporlneo crucial 

para as nossas reflexbes e o da pluralizaqiio do fen6meno da carencia, para fins de uma 
tutela especial. Trata-se de assunto que tem interessado sobremodo ao movimento do 
acesso a justiqa, um movimento altamente inspirador para a Defensoria Publica, eis 
que empenhado ao maximo na efetivaqiio dos direitos dos mais fracos. Por "mais fra- 
COS", contudo, niio se devem entender simplesmente os mais pobres do ponto de vista 
econbmico, financeiro. Em uma sociedade extremamente complexa, como a atual, 6 
melhor evitar os reducionismos. As carencias contemporlneas siio as mais dispares, 
niio se podendo eleger um unico modelo para fins de proteqiio, em detriment0 das 
demais especies. A ideia do acesso a justiqa e a mais abrangente e generosa possivel. 
Porfia-se para que todos aqueles que padecem de algum tip0 de hipossuficiencia, seja 
qua1 for a modalidade, possam ver concretizados os seus direitos, rejeitando-se exclu- 
sbes. AlCm disso, resta inviavel, quando se quer proteger grupos, a analise da situaqiio 
individual de fortuna de cada um dos integrantes do grupo. 

0 comandante historic0 desse formidavel movimento do acesso, Mauro Cappel- 
letti, lembra, a proposito da pluralizaqiio do fen6meno da carencia, que o proprio reco- 
nhecimento da existencia de um direito juridicamente exigivel, envolvendo a quest50 
da informaqiio, niio e uma dificuldade somente dos pobres: "Essa barreira fundamen- 
tal t especialmente stria para os despossuidos, mas niio afeta apenas os pobres. Ela 
diz respeito a toda a populaqlo em muitos tipos de conflitos que envolvem di re i t~s"~~.  
Outro nome importante do movimento, Boaventura de Sousa Santos, confirma o es- 
pectro amplo das preocupaqbes do acesso a justiqa: "Hoje, pode mesmo dizer-se que 
este movimento transborda dos interesses juridicos das classes mais baixas e estende- 
se ja aos interesses juridicos das classes medias, sobretudo aos chamados interesses 
difusos, interesses protagonizados por grupos sociais pouco organizados e protegidos 
por direitos sociais emergentes cuja titularidade individual 6 pr~blematica"~~. 

Patente, pois, a dimensiio ampla que o movimento do acesso a justiqa concede ao fe- 
nbmeno cada vez mais m u l t i f ~ o  da carencia. Toda e qualquer forma de carencia merece 
atenqb. Eis ai, claramente, a tendencia atual, que sem duvida vale para o sistema patrio. 

No Brasil, como se sabe, o movimento do acesso a justiqa encontrou solo dog- 
mat ic~  extremamente fertil. E o tema desta seqiio ganhou a doutrina nacional. Mais 

49 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso ;i justiqa. Tradupgo e revisgo de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 22-23. 

50 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdupgo a sociologia da administrap80 da justipa. Revista de 
Processo. SZo Paulo, n. 37, p. 129, jan./mar. 1985. 
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ainda: passou-se a vislumbrar, exatamente no sentido do que e defendido neste traba- 
lho, dimensgo bem mais generosa para a assistencia juridica aos carentes, alargando- 
se a prbpria noqlo de "necessitado". Confira-se a respeito o insuperavel magisterio de 
Ada Pellegrini Grinover, atribuindo cartiter relational Bquela nogiio: 

"No que respeita a assistencia judiciaria, seu conceito tambem se renovou, to- 
mando uma dimenslo muito mais ampla. [...] 

Mas, alCm disso, tambkm se dilatou o sentido do termo necessitados. Aos ne- 
cessitados tradicionais, que eram - e ainda s lo  - os carentes de recursos econbmicos, 
acrescentaram-se os carentes de recursos juridicos. E assim a assistencia judiciaria 
aos economicamente fracos foi estendida aos hipossuficientes juridicos. 0 primeiro 
passo nesse sentido foi dado para a defesa penal, quando se tratasse de acusado revel, 
independentemente de sua capacidade econbmica. 

Mais recentemente, porkm, fala-se em uma nova categoria de hipossuficientes, 
surgida em razlo da propria estruturaqilo da sociedade de massa: sBo os carentes orga- 
nizacionais, a que se refere Mauro Cappelletti. 

SBo carentes organizacionais as pessoas que apresentam uma particular vulnerabi- 
lidade em face das relaqdes sociojuridicas existentes na sociedade contemporinea. [...I 
Todos aqueles, enfim, que no intenso quadro de complexas interaqdes sociais hoje reinan- 
te, sBo isoladamente frageis perante adversarios poderosos do ponto de vista econbmico, 
social, cultural ou organizativo, merecendo, por isso mesmo, maior atenqBo com relaqlo 
a seu acesso a ordem juridica justa e a participaqBo por intermkdio do  process^"^'. 

Defendendo igual alargamento para a assistencia juridica, temos Luiz Guilher- 
me Marinoni, um dos processualistas mais expressivos do pais: "0 Estado, a Ordem 
dos Advogados, a universidade, os veiculos de comunicaqlo de massa e outros setores 
da vida privada devem oferecer informaqgo e orientaqgo aos cidadlos a respeito dos 
direitos. A assistencia juridica deve deixar de ser enfocada apenas atraves da btica da 
pobreza e passar a ser visualizada na perspectiva do cidadBo envolvido na complexi- 
dade e, as vezes, nos conilitos da sociedade urbana em que ~ i v e " ~ ~ .  

Outro grande processualista nacional, Rodolfo de Camargo Mancuso, enfatiza: 
"o conceito de 'necessitado' nHo pode, em pleno seculo XXI, prender-se a mesma 
leitura reducionista das priscas eras (Lei n. 1.060/50, velha de quase sessenta anos!), 
texto reportado a uma epoca, a uma sociedade e a urn Brasil muito distantes da reali- 
dade c~ntemporiinea"~~. 

51 GRINOVER, Ada Pellegrini. Acesso a justiqa e o Cbdigo de Defesa do Consumidor. In: 0 processo 
em evoluqio. Rio de Janeiro: Forense Universithria, 1996. p. 116-1 17. Cuidando dos antigos Juiza- 
dos de Pequenas Causas, a mesma autora, em outro texto (Deformalizaqiio do processo e deforrnali- 
zapgo das controversias. Revista de Processo. Slo Paulo, n. 46, p. 67, abr./jun. 1987), sustentou que, 
nos Juizados, o patrocinio gratuito, conditio sine qua non para a criaplo destes brgiios jurisdicionais, 
deveria ser oferecido de maneira irrestrita, estendendo-se com isso o prbprio conceito de assistsncia 
judiciaria, "nlo mais necessariamente limitada aos carentes." 

52 MARINONI, Luiz Guilheme. Novas linhas do processo civil 3. ed. S3o Paulo: Malheiros, 1999. p. 81. 
53 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Contribuiqiio esperada do Ministkrio Publico e da Defensoria 

Pdblica na prevenpiio da atomizaplo judicial dos megaconflitos. Revista de Processo. Slo Paulo, n. 
164, p. 162, out. 2008. 
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A sistematica do Codigo de Defesa do Consumidor (doravante chamado simples- 
mente de "CDC", para simplficar) confirma plenamente a nossa exposi~b.  E esse apoio 
niio poderia vir de fonte mais preciosa. 0 CDC e um diploma de inconthveis virtudes, que 
honra demasiado, sem favor algum, a produgiio legislativa brasileira, sendo usado como 
modelo em outras partes do mundo. Para encurtar os adjetivos, limitemo-nos a dizer que 
o CDC 6 considerado um dos marcos mais signhcativos do movimento do acesso A justi- 
ga no Brasil, tendo trazido, entre outros meritos, ferramentas altamente inovadoras no ter- 
reno da "facilitagiio" da defesa dos direitos (art. 6 O ,  inc. VIII, do CDC), como por exem- 
plo a inversiio do Bnus da prova, a desconsideragiio da personalidade juridica em moldes 
bastante abrangentes e o tratamento coletivo dos direitos individuais homog6neos. 

Pois bem, um dos principios maiores do CDC, senio o maior, e o principio do 
reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, expressa- 
mente positivado em seu art. 4O, inc. I. So que essa vulnerabilidade do consumidor niio 
C exclusivamente econbmica, muito pel0 contrario. De fato, se o mais opulent0 empre- 
sari0 do pais cismar de adquirir algum produto na quitanda do seu bairro, a ele n b  se 
podera negar a condigiio de vulneravel, com todas as vantagens decorrentes do regime 
consumerista. Na verdade, a carencia econBmica e apenas uma das muitas vulnerabili- 
dades do consumidor, e certamente niio representa a mais importante. Mais graves, por 
exemplo, sio a vulnerabilidade ligada a car6ncia de inf~rmagdes~~ e a vulnerabilidade 
decorrente do fato de ser "o fomecedor que escolhe o que, quando e de que maneira pro- 
duzir, de sorte que o consumidor esta a merc6 do que 6 produ~ido"~~. Paulo Valerio Dal 
Pai Moraes, que produziu 6tima obra sobre o principio da vulnerabilidade nas relagdes 
de consumo, chega a apontar seis tipos distintos de vulnerabilidade: tecnica; juridica; 
politica ou legislativa; biologica ou psiquica; econ6mica e social; e ambientals6. 

Essa breve visita ao CDC evidencia que o fenBmeno da carcncia, extremamente 
multifacetado nos dias de hoje, ha mesmo de merecer uma compreensiio ampla, isenta de 
reducionismos. E niio se pense que a propria Constituigiio niio abrace, de forma mais ex- 
plicita, tal compreensb. Varias das figuras previstas no art. 5' - a saber, o direito de peti- 
giio e o direito de certidiio (inc. XXXIV); a agiio popular, "salvo comprovada ma-fk" (inc. 
LXXIII); as ag6es de habeas colpus e habeas data e, na forma da lei, "0s atos necessarios 
ao exercicio da cidadania" (inc. LXXVII) - foram positivadas com a clhsula expressa da 
gratuidade, o que indica claramente a preocupaqiio com o acesso abrangente, desvincula- 
do de qualquer cogitaqgo a respeito da fortuna do destinatiirio. Parece en60 plenamente 
demonstrado, niio s6 a vista da teoria do acesso a justiga, mas tambkm com base firme na 
Constituigiio, que os mecanismos de acesso, entre eles a Defensoria Publica, devem levar 
em conta a complexidade assumida hodiemamente pelo fenBmeno da car6ncia. 

54 Permita-se, a propdsito, a remisslo ao nosso Tutela da informaqlo e vocaqlo irradiante do Cddigo 
de Defesa do Consumidor. Revista da EMERJ - Escola da Magistratura do Estado do Rio de 
Janeiro. n. 35,2006. 

55 NUNES, Luiz AntBnio Rizzatto. Comenthrios ao C6digo de Defesa do Consumidor: direito mate- 
rial (arts. 1" a 54). S lo  Paulo: Saraiva, 2000. p. 106. 

56 MORAES, Paulo Valerio Dal Pai. 0 principio da vulnerabilidade: no contrato, na publicidade, nas 
demais praticas comerciais. Porto Alegre: Sintese, 1999. p. 11 5-1 74. 
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/ 7. A POSITIVACAO DO NOVO PERFIL DA DEFENSORIA P U B L I C A ~  

Nas seg6es anteriores, cuidamos de um novo paradigma. A centralidade da ques- 
tiio ambiental no mundo contemporlneo reforga a visiio solidarista do Direito, cujos 
institutos ganham cores muito mais objetivas. Apar dessa "dessubjetivagiio" da ordem 
juridica, vimos tambtm a pluralizagiio do fen6meno da carencia. Logicamente, todos 
os fatores examinados alguma repercussiio haveriam de ter na atuagiio da Defensoria 
Publica, sob pena de entendermos que a instituigiio trabalha no vacuo, olimpicamente 
impermeavel a qualquer evento externo, o que seria um imenso despauterio. 

E a repercussiio realmente aconteceu. Estendeu-se a Defensoria Publica aquilo 
que tem sido concedido as demais instituiqdes juridicas, sobretudo a Magistratura e o 
Ministerio Publico: repensar e atualizar os seus respectivos papeis sociais, bem como 
as tdcnicas juridicas que lhe siio i n e r e n t e ~ ~ ~ .  

Coube especialmente a dois diplomas legais sacramentar a mudanga de perfil 
da Defensoria Publica, rumo ao solidarismo. Em primeiro lugar, cronologicamente, 
veio a Lei n. 11.448107, que deu a Defensoria, de maneira ampla, legitimidade para a 
propositura de agdes civis publicas. Dois anos depois, tivemos a LC n. 132, de 07 de 
outubro de 2009, que alterou inumeras disposigdes da LC n. 80194, a lei orglnica da 
instituigiio. Mais do que simplesmente alterar disposigdes especificas, a LC n. 132109 
significou a superagiio definitiva da idade individualista da Defensoria. Vale, pois, 
conferir algumas das inovagdes trazidas pela LC n. 132109. 

Em primeiro lugar, frise-se a modificaqiio da propria definigb legal da instituiqb 
(art. 1' da LC n. 80194, com redagiio da LC n. 132109): "A Defensoria Publica C institui- 
$50 permanente, essencial A funglo jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como ex- 
presdo e instrumento do regime democratico, fundamentalmente, a orientagiio juridica, 
a promoglo dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial- 
mente, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, 
assim considerados na forma do inc. LXXIV do art. 5" da Constitui~iio Federal." 

Destaque-se tambtm a inclusiio, pela LC n. 132/09, dos objetivos da Defensoria 
Publica, a saber (art. 3'-A da LC n. 80194): "A primazia da dignidade da pessoa humana 
e a redugiio das desigualdades sociais" (inc. I); "a afirmagiio do Estado Democratico 
de Direito" (inc. 11); "a prevalencia e efetividade dos direitos humanos" (inc. 111); e "a 
garantia dos principios constitucionais da ampla defesa e do contraditorio" (inc. IV). 

Imensamente relevantes foram os acrescimos produzidos pela LC n. 132109 no 
rol das fung6es institucionais da Defensoria (previstas no art. 4' da LC n. 80194). 
Vejamos alguns exemplos: "promover, prioritariamente, a solugiio extrajudicial dos 
litigios" (inc. II); "promover a difusiio e a conscientizag80 dos direitos humanos, da 
cidadania e do ordenamento juridico" (inc. 111); "prestar atendimento interdisciplinar" 

57 Sobretudo o Ministtrio Publico experimentou transfonnapBes sensiveis, em virtude das exigincias 
sociais (ai incluidas as exigincias ecol6gicas, muito relevantes para a mudanpa de perfil do Parquet). 
De 6rglo basicamente intementivo e fiscalizatorio no process0 civil, passou a um papel bem mais 
ativo, tomando a iniciativa de deflagrar a jurisdiqBo em inumeriveis situaqBes. 
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(inc. IV); "representar aos sistemas internacionais de proteqfo dos direitos humanos, 
postulando perante seus orgiios" (inc. VI); "exercer a defesa dos interesses individuais 
e coletivos da crianqa e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessida- 
des especiais, da mulher vitima de violencia domestica e familiar e de outros grupos 
sociais vulneraveis que mereqam proteqiio especial do Estado" (inc. XI); "atuar na 
preservaqiio e reparaqlo dos direitos de pessoas vitimas de tortura, abusos sexuais, 
discriminaqiio ou qualquer outra forma de opressiio ou violencia, propiciando o acom- 
panhamento e o atendimento interdisciplinar das vitimas" (inc. XVIII); "participar, 
quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos as funqdes 
institucionais da Defensoria Publica" (inc. XX); "convocar audiencias publicas para 
discutir matkrias relacionadas as suas hnqdes institucionais" (inc. XXII). 

Ainda quanto as fi1nq6es institucionais, a LC n. 132109 acrescentou ao art. 4" da 
LC n. 80194 varios incisos voltados para a atuaqiio coletiva: "promover aqiio civil pu- 
blica e todas as especies de aqdes capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogCneos quando o resultado da demanda puder 
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes" (inc. VII); "exercer a defesa dos direitos 
individuais, difusos, coletivos e individuais homogeneos e dos direitos do consumidor, 
na forma do inc. LXXIV do art. 5" da Constituiqiio Federal" (inc. VIII); e "promover a 
mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo seus direitos 
individuais, coletivos, sociais, econ6micos, culturais e ambientais, sendo admissiveis 
todas as especies de aqdes capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela" (inc. X). 

Portanto, a LC n. 80194, na sua versiio original, portava um rol acanhado (con- 
quanto aberto) de hnqdes institucionais; com a LC n. 132109 passamos a um rol 
pujante, que dB grande Cnfase a atuagiio coletiva. 

Niio bastasse, sublinhando o carater democratico da instituiqlo, a LC n. 132109 
fez questgo de fixar uma lista de direitos dos assistidos da Defensoria Publica (art. 
4"-A da LC n. 80194). 

Niio e preciso continuar enumerando inovaqdes trazidas pela LC n. 132109. As 
citadas acima ja permitem avaliar o impact0 da LC n. 132109 sobre o perfil institucio- 
nal da Defensoria Publica. Alem de ser a entidade que presta advocacia aos pobres, 
consolida-se para a Defensoria o papel de uma grande agCncia nacional de promoqiio 
da cidadania e dos direitos humanos, voltada para quem mais necessita de cidadania 
e direitos humanos. Desmancha-se de vez o exacerbado individualism0 que sempre 
acompanhou os caminhos da instituiqlo, passando a prevalecer filosofia bem mais 
solidarista. 

Dessa forma, restaram positivadas inclinaqdes que ja se mostravam irresistiveis, 
em funqiio dos fatores aqui mencionados, como a objetivaqiio crescente dos institutos 
juridicos e a pluralizaqiio do fenbmeno da carencia. Niio por acaso, varias das hnqdes 
institucionais acrescentadas pela LC n. 132109 transcendem em muito a defesa indivi- 
dual de pessoas carentes economicamente. 

0 novo perfil ditado pela LC n. 132109 vai ao encontro, insista-se, das exigCn- 
cias do entorno. Como poderia a Defensoria Publica continuar restrita a defesa de 
direitos subjetivos individuais se o sistema processual ja tomou caminho diverso? 
Deveria porventura seguir na contramiio do sistema? Consistindo a instituiqiio em 
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relevante instrumento de acesso a justiqa, essa teimosa contramlo nlo teria, segura- 
mente, qualquer legitimidade constitucional. 

Vale a ressalva de que o perfil mais coletivo e solidhrio da Defensoria nlo diminui 
o importantissimo papel da instituiqlo na defesa individual. Em absoluto. A maioria dos 
atendimentos da Defensoria sera sempre de natureza individual. Isso nlo significa, po- 
rtm, que deva ser etemamente imposta a Defensoria urna filosofia institucional indivi- 
dualists e anacrcnica, sem qualquer conexb com o context0 em que esth situada. 0 que 
saudamos aqui, portanto, e a superaqlo definitiva da logica individualista que durante 
muito tempo presidiu as funq6es institucionais, em favor de urna nova racionalidade. 

Esclareqa-se mais. A defesa de individuos carentes pode ser feita com eficacia 
superior, em muitos casos, atraves da via processual coletiva; por outro lado, existem 
alguns processos individuais que geram beneficios formidaveis para a coletividade, 
ainda mais sob a egide do sistema de precedentes vinculantes que vem sendo implan- 
tad0 em nosso pais. Dessa forma, a nova racionalidade institucional nlo significa 
isolar-se em um tipo ou outro de tutela processual, e sim valorizar, de mod0 crescente, 
as atividades mais afinadas com os anseios solidaristas da sociedade em que vivemos. 
Em ultima analise, pois, a remodelagem do perfil da Defensoria Publica nada mais e 
do que um compromisso com atuaq6es mais eficazes e satisfatorias socialmente. 

Abonando o substrato das ideias aqui defendidas, vale ouvir mais urna vez Maria 
Celina Bodin de Moraes, em seu ensaio sobre o principio constitucional da solida- 
riedade: "Ao contrario do que pode parecer, elevar a dignidade da pessoa humana (e 
o desenvolvimento da sua personalidade) ao posto mhimo do ordenamento juridic0 
constitui opqlo metodologica oposta a do individualismo das codificaq6es. A pessoa 
humana, no que se difere diametralmente da concepqlo juridica de individuo, ha de ser 
apreciada a partir da sua inserqlo no meio social, e nunca como urna cklula autcnoma, 
um microcosmo cujo destino e cujas atitudes pudessem ser indiferentes as demais"58. 

8. A NECESSIDADE DE UMA NOVA LEITURA E UMA NOVA / CLASSIFICAC~O PARA A s  F U N ~ ~ E S  DA DEFENSORTA P~BLICA 1 
Persista-se na linha mestra do trabalho. Muito ferida, Gaia esta perigosamente 

indocil, e isso arrasta mudanqas profundas em todas as latitudes. Ao contrario do que 
se 1e no Eclesiastes, ha algo de novo, sim, sob o sol. Mudam as orbitas, as estaqties e 
as chuvas. Muda o Direito. E mudam tambem, forqosamente, as funqties da Defenso- 
ria Publica. Submetidas a um novo paradigma, elas passam a exigir urna nova leitura, 
urna nova classificaqlo. E o que veremos neste topico. 

Antes de mais nada, cabe enunciar a classificaqgo tradicional relativa a tais funqties, 
na dicqgo do saudoso Silvio Roberto Mello Moraes: "Tipicas seriam aquelas funq6es 

58 0 principio da solidariedade. In: P E I X M O ,  Manoel Messias; GUERRA, lsabella Franco; NASCI- 
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exercidas pela Defensoria Publica na defesa de direitos e interesses dos hipossuficientes. 
E atipicas seriam aquelas outras exercidas independentemente da situaq5o econ6mica 
daquele ou daqueles beneficiados com a atuaqiio da In~tituiqBo"~~, a exemplo da defesa 
do reu sem advogado na area criminal, bem como a curadoria especial no civel. 

Aceitando por ora a classificaqiio tradicional, mas so por ora, dela resulta que as 
atribuiqdes tipicas teriam conex50 com a situaq5o econamica do assistido, ao passo 
que as atipicas estariam completamente desvinculadas desse criterio econ6mico (o as- 
sistido pode ate ser pobre, mas este dado, como ocorre na curadoria especial, nenhuma 
relag50 tem com o atuar da Defensoria). 

Abra-se pargntese para esclarecer que nil0 e inflexivel a conex50 das atribuiq6es 
tipicas com o criterio econbmico. Com efeito, diz a Lei n. 1.060150, no seu art. 4' (com 
redaq5o dada pela Lei n. 7.5 10/86), que faz jus a gratuidade de justi~a todo aquele que 
niio estiver em condiqdes de pagar as custas do process0 e os honorarios de advogado, 
"sem prejuizo proprio ou de sua familia." Sobre essa clausula aberta do "prejuizo", . 
constroi-se o conceito de necessitado juridicamente, que n5o guarda correspond6ncia 
automatica corn o conceito de necessitado economicamente. Podemos ter necessi- 
tados juridicamente que niio o sejam economicamente. Tome-se por exemplo urna 
senhora que despenda cerca de tr&s mil reais, mensalmente, com o tratamento de um 
filho autista, niio lhe sobrando numerario para o pagamento de custas processuais 
e honorarios advocaticios. Tratar-se-ia de pessoa carente economicamente? Decerto 
que n50, ao menos em termos nominais, pois exibe rendimentos muito superiores a 
grande maioria dos brasileiros. No entanto, e sem duvida necessitada juridicamente, 
pois o dinheiro que recebe esta cornprometido corn urna despesa muito relevante do 
ponto de vista social. Ou seja, entre a necessidade econdmica e a necessidade juridica 
ha urna faixa que pode mostrar-se bastante larga, chegando-se a necessidade juridica 
atraves de urna avaliaqgo que esta longe de ser rnatematica, podendo a operaq5o exigir 
denso juizo valorativo, lastreado no parlmetro da relevlncia social. 

Por conseguinte, a aferiqgo da necessidade juridica afigura-se, ngo raro, urna 
operag50 axiologica, infensa a subsunqdes rigidas, o que ja diminui a distiincia entre 
as funqdes tipicas e atipicas. A necessidade juridica, todavia, continuaria dentro da 
esfera das funqdes tipicas, sendo para tal fim equiparavel a necessidade econ6mica60. 

Esclarecida a distinq50 entre necessidade econ6mica e necessidade juridica, am- 
bas de qualquer forma contidas no lmbito das funqdes vistas como tipicas da Defen- 
soria Publica, sigamos. Insta dizer algo fundamental, a saber: a visio individualista a 
respeito da instituiq50 tende naturalmente a repudiar as atribuiqdes ditas atipicas, urna 

59 Principios institucionais da Defensoria Publica: Lei Complementar n. 80, de 12.01.1994 anotada. 
SIo Paulo: RT, 1995. p. 24. 

60 Nesse sentido, os pioneiros Humberto Pefia de Moraes e IosC Fontenelle Teixeira da Silva (Assisth- 
cia judicihria: sua g&nese, sua historia e a funqlo protetiva do Estado. 2. ed. Rio de Janeiro: Liber 
Juris, 1984. p. 156): as atribuiqdes atipicas da Defensoria sIo assim denominadas "em razIo de sua 
g&nese nIo se encontrar sediada no prequestionamento do estado do juridicamente necessitado." 
Terminologia um pouco diversa, como se percebeu em pagina anterior deste trabalho, e adotada por 
Ada Pellegrini Grinover. Para a consagrada jurista, a hipossufici6ncia juridica estaria relacionada a 
hipoteses de atribuivdes ditas atipicas da Defensoria P~iblica, como a defesa do acusado revel. 
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vez que estas propiciam, muito mais facilmente, atuagbes de corte solidarista. Pela 
vislo individualista, entlo, as atribuigbes atipicas mereceriam interpretaggo restritiva, 
ate por serem "atipicas". Durante longo tempo, foi esse o olhar que prevaleceu. 

Ocorre que, conforme pudemos constatar, o solidarismo juridic0 contribuiu for- 
temente para a objetivaglo do ordenamento em geral, com a correspondente "dessub- 
jetivaggo" de largos trechos da tutela processual. Por outro lado, o acesso a justiga 
impas compreens50 muito mais generosa do fen6meno da carencia. Tudo isso, clara- 
mente, veio privilegiar as atuagdes ditas atipicas da Defensoria. Deveras, a medida que 
a propria identificagzo subjetiva do autor de urna demanda perde a antiga transcenden- 
cia, e ainda por cima o fen6meno da carencia resta desconectado do parlmetro econ6 
mico, C evidente que em muitos casos se torna irrelevante, no que tange a assistencia 
juridica, o questionamento acerca da situaq5o econ6mica individual da parte. Isso niio 
desvirtua em nada a miss50 da Defensoria, muito pelo contrario. Incrementando-se as 
atribuigbes ditas atipicas, em casos de especial relevo, podem-se alcangar resultados 
muito mais efetivos para a clientela - globalmente considerada - da instituiglo, ate 
porque se passa a manejar instrumental de cunho preventivo. 

A propQsito, C possivel fazer mais um paralelo com o direito processual. Assim 
como este so abandonou a sua logica individualista quando se livrou da antiga obsess50 
pela legitimaglo ordinaria, o confinamento as atribuig6es consideradas tipicas impedia 
que a Defensoria abragasse urna racionalidade mais adequada aos tempos atuais. 

Com a superag5o do modelo individualista, as fungbes da Defensoria pluraliza- 
ram-se e cresceram em versatilidade. Ganharam urna complexidade maior. A antiga 
dicotomia restou acanhada e insuficiente. Hoje, podemos enxergar pelo menos cinco 
tipos distintos de atribuigbes: 

a) atribuiqbes ligadas a carencia econbmica (a qua1 equiparamos a carencia "ju- 
ridica" da Lei n. 1.060150); 

b) atribuigties nas quais se tem, concomitantemente, a proteglo de pessoas ca- 
rentes e n5o carentes, como acontece, v. g., em urna a950 civil publica relativa a direi- 
tos difusos (assunto que adiante merecera maior ateng5o); 

c) atribuigbes que beneficiam de forma nominal pessoas n5o necessariamente 
carentes, repercutindo porem a favor de pessoas carentes, como, por exemplo, a re- 
presentag50 judicial de um casal abastado que visa a adogb de urna crianga internada 
(exemplo que adiante comentaremos com mais vagar); 

d) atribuigbes direcionadas a sujeitos protegidos especialmente pela ordem juri- 
dica, possuidores de outras carencias que n5o a econdmica, a exemplo de um portador 
de deficiencia (outro exemplo ao qua1 voltaremos); 

e) e atribuigbes em favor primacialmente de valores relevantes do ordenamento, 
conforme as hip~teses, ja mencionadas, da defesa do reu sem advogado na area crimi- 
nal e da curadoria especial na area civel. 

Com a expansgo verificada, as fun~bes da Defensoria Publica passaram real- 
mente a n5o mais caber na dicotomia tipicaslatipicas. A simples leitura do rol acima 
reforga a necessidade de urna nova classificagiio, no minimo urna nova terminologia. 
0 que C realmente tipico e o que e atipico no rol? Complicado dizer. Seria tipica so- 
mente a atuagiio da letra a? Mas as hipoteses das letras b e c tambem ngo envolvem 



DOUTRINAS 

pessoas pobres? E a hipotese da letra d! E genuinamente atipica, a luz da hodierna 
pluralizagiio do fendmeno da carencia? 

Estamos diante, aqui, de algo parecido ao que ocorre na seara do process0 ci- 
vil, onde a tradicional dicotomia legitimag50 ordinaria/legitimag50 extraordinaria n5o 
consegue explicar a contento (consoante lig6es clbsicas de Nelson Nery Jr. ja repro- 
duzidas neste trabalho) a quest50 da legitimidade nas demandas coletivas. 

No minimo, insista-se, ha um serio problema terminologico, que nHo deve ser des- 
prezado (para o bem ou para o mal, os nomes tern urna forga propria; n5o fosse assim, os 
pais n5o se importariam tanto com o nome que dHo aos filho~)~'.  N5o parece adequado, 
na maioria dos casos, falar-se em funq6es "atipicas". A terminologia da a impress50 de 
que estamos nos referindo a fung6es excepcionais ou mesmo extraconstitucionais, o que 
nHo se coaduna, positivamente, com a pujanqa assumida pelas atribuigaes institucionais 
desvinculadas de situag6es econdmicas individuais. Realmente atipicas, a nosso juizo, 
seriam apenas aquelas atribuig6es completamente desligadas do mister postulatorio, 
como a participaqilo da Defensoria em um conselho destinado a formulag50 de politicas 
pbblicas (por exemplo, um conselho estadual de defesa da crianqa e do adoles~ente)~~. 

Em atenglo a nova realidade, propomos urna nova classificag50 - e urna nova 
dicotomia -, que e a seguinte: a) de um lado, as atribuig6es "tradicionais", ou "ten- 
dencialmente individualistas", compreendendo apenas o item a do rol enunciado mais 
acima (atribui~aes ligadas ao critCrio econ6mico); b) do outro lado, as atribuig6es 
"nHo tradicionais", ou "tendencialmente solidaristas", abrangendo todos os demais 
itens (b, c, d e e)  do rol acima6'. 

Declinada a nova classificag50, filha de urna leitura nHo individualista das fun- 
g6es da Defensoria Pliblica e respaldada amplamente pela LC n. 132109, enfi-entare- 
mos na proxima seg5o o teste constitucional. 

9. A CONSTITUCIONALIDADE DO PERFIL 
NAO INDIVIDUALISTA DA DEFENSOIUA PUBLICA 

Para urna analise direta da constitucionalidade do pefil n5o individualista da 
Defensoria Publica, temos de investigar o sentido das clhsulas constitucionais "insu- 

61 Diz a respeito Cassio Scarpinella Bueno (Curso sistematizado de direito processual civil. Slo 
Paulo: Saraiva, 2010. v. 2, t. 111, p. 25): "E certo que os nomes nlo alteram a substincia do que eles 
descrevem, mas, como a ci6ncia juridica e eminentemente constitutiva de seu objeto - o direito nlo 
esth na natureza para ser 'descoberto' e, a partir dai, estudado, diferentemente de outros fenbmenos, 
mas ele 6 criado a partir de determinados modelos -, B importante destacar a r a d o  de empregar esta 
e nlo outra nomenclatura." 

62 A prop6sit0, a Lei Complementar n. 132109 acrescentou a seguinte fun~8o institutional (art. 4", inc. 
XX, da LC n. 80194): "participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e munici- 
pais afetos as fun~des institucionais da Defensoria Publica, respeitadas as atribuiqdes de seus ramos". 
Ai, sim, teriamos o exemplo de uma funqlo realmente atipica. 

63 Como se percebe, a nova terminologia inspira-se na disserta~lo, ja citada, de Brenno Cruz Mascare- 
nhas Filho, que dividiu as defensorias publicas em tradicionais e nlo tradicionais. 
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ficicncia de recursos" (art. 5O, inc. LXXIV) e "necessitados" (art. 134). A alternativa 
C a seguinte: se estiverem os termos ligados exclusivamente ao fator econdmico, a 
vislo individualista a respeito da Defensoria agradecera penhorada; por outro lado, se 
se entender, como entendemos, que outras carencias podem ser atendidas -a  exemplo 
da "pobreza organizacional" apontada pelo movimento do acesso a justiqa -, C a con- 
cepqgo solidarista que saira ganhando. 

Tendo-se em vista a forqa normativa dos principios constitucionais da solidarie- 
dade e do acesso a justiqa, dois valores fundamentais da nossa ordem juridica, o triun- 
fo da concepqlo solidarista parece assegurado - ainda mais no tempo atual do Direito, 
dominado pel0 neoconstitucionalismo, que encarece nlo so a supremacia formal da 
Constituiqgo, mas tambCm e principalmente a supremacia substancial, axiologica. 

Mas o fator axiologico, conquanto relevantissimo na hermeneutics dos nossos 
dias, nBo basta. E preciso saber tambCm se o texto e a estrutura da Constituiqgo com- 
portam a leitura ngo individualista das funqBes da Defensoria Publica. E o que inves- 
tigaremos nesta seq2o. 

Ja vimos, na introduqlo do trabalho, que a Constituiqgo de 1988 foi bastante 
parcimoniosa em relaqlo Defensoria Publica, deferindo-lhe apenas um dispositivo, o 
art. 134, ligado umbilicalmente ao art. 5O, inc. LXXIV. A analise dos dois dispositivos 
ressalta a existencia de varias clhsulas abertas, entre elas "necessitados" e "insufici- 
encia de recursos". Assim, o formato constitucional da Defensoria Publica C manifes- 
tamente aberto, inacabado. Da forqa constitucional da instituiqgo niio se pode duvidar, 
instrumento dileto que C do acesso a justiqa, em uma naggo marcada secularmente pela 
desigualdade. Sem embargo, o constituinte delegou niio so ao legislador, mas tambCm 
ao interprete, a tarefa de moldar para a instituiqlo o perfil mais adequado. 

Essa fonna flexivel do texto constitucional favorece extremamente, nem e preci- 
so dizer, a interpretaqgo contextual aqui preconizada, de resto a interpretaqiio preferi- 
da pelo neoconstitucionalismo. 0 que a ConstituiqHo pretende, exatamente, e que haja 
uma atuaqiio sempre atualizada da Defensoria Publica, algo que se pode conseguir por 
meio da leitura evolutiva das funqties institucionais. 

Assim procede Ada Pellegrini Grinover, um dos maiores nomes da nossa ciGncia ju- 
ridica. Em parecer versando sobre a constitucionalidade da Lei n. 1 1.448107, ela sustenta: 

"0 art. 134 da CF nlo coloca limites as atribuiq6es da Defensoria Publica. 0 
legislador constitucional ngo usou o termo exclusivamente, como fez, por exemplo, 
quando atribuiu ao Ministerio Publico a funqlo institucional de 'promover, privativa- 
mente, a aqBo penal publica, na forma da lei' (art. 129, inc. I). Desse modo, as atribui- 
q6es da Defensoria Publica podem ser ampliadas por lei [...I. 

0 que o art. 134 da CF indica, portanto, C a incurnb2ncia necessaria eprecipua 
da Defensoria Publica, consistente na orientaqgo juridica e na defesa, em todos os 
graus, dos necessitados, e niio sua tarefa exclusiva. 

Mas, mesmo que se pretenda ver nas atribuiq6es da Defensoria Publica tarefas 
exclusivas - o que se diz apenas para argumentar - ainda sera preciso interpretar o 
termo necessitados, utilizado pela Constituiqiio. [...I 

Isso porque existem os que d o  necessitados no plano econ6mic0, mas tambCm 
existem os necessitados do ponto de vista olganizacional. Ou seja, todos aqueles que 
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s b  socialmente vulneraveis: os consumidores, os usuarios de serviqos publicos, os usu- 
iirios de planos de saude, os que queiram implementar ou contestar politicas publicas, 
como as atinentes a saude, a moradia, ao saneamento bbico, ao meio ambiente etc. [...I 

Da mesma maneira deve ser interpretado o inc. LXXIV do art. 5' da CF: '0 
Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insujci- 
dncia de recursos '(grifei). A exegese do termo constitucional nBo deve limitar-se aos 
recursos econ6micos, abrangendo recursos organizacionais, culturais, sociais"". 

Corroborando as palavras da ilustre doutrinadora, saliente-se que nunca houve 
qualquer suspeita de inconstitucionalidade no tocante a atuaqBo da Defensoria Publica 
em pro1 do reu abastado mas sem defesa na area criminal, ou do rCu igualmente prosper0 
mas citado por edital ou com hora certa na esfera civel. Nesses casos, a Defensoria hn-  
ciona para garantir a incolumidade dos principios constitucionais do contraditorio e da 
ampla defesa, ou seja, mais do que representar pessoas, ela esta defendendo valores. 

E mais. Como demonstramos em seqiio anterior, as proprias atribuiqaes tradicio- 
nais ("tipicas", segundo a terminologia antiga) niio estiio ligadas exclusivamente ao 
criterio econ6mico. Deste at6 mesmo a vetusta Lei n. 1.060150 se afastou, preferindo 
fixar-se na necessidade "juridica", em relaqiio a qua1 nunca se levantou qualquer ob- 
jeqiio constitucional. Isso mostra bem a inviabilidade da interpretaqilo restritiva dos 
termos constitucionais "insuficiCncia de recursos" e "necessitados". 

Para reforqar ainda mais a argumentaqiio, reflita-se sobre hipbteses mencionadas 
(mas niio discutidas) na introduq80 do trabalho. Se por absurd0 pudesse prevalecer a 
interpretaqiio restritiva aqui combatida, o que faria a Defensoria Publica quando caren- 
tes econamicos estivessem de braqos dados, em alguma relagiio incindivel, com pesso- 
as nBo carentes? Outra: e se o patrocinio de uma pessoa abastada estivesse benefician- 
do reflexamente um pobre, ou mesmo uma coletividade de pessoas majoritariamente 
pobres? A Defensoria, em hipoteses tais, deveria cruzar os braqos, impotente? Pessoas 
carentes ficariam sem a assistencia da Defensoria pela so razBo de estarem, por um azar 
do destino, envolvidas com outras mais afortunadas numa mesma situaqiio litigiosa? 
Estariam dessa forma sendo cumpridos os principios constitucionais da solidariedade 
e do acesso substancial a justiqa? Obviamente que nBo. A assistencia juridica prestada 
pela Defensoria poderia ser considerada "integral"? Obviamente que niio. E o principio 
da eficihcia do art. 37 da ConstituigBo? Onde se poderia esc~nd&lo~~? 

Ja que acabamos de enfatizar a necessidade de interpretaqiio sistematica da 
Constituigiio, invoque-se outro grande mestre do Direito brasileiro, Jose Carlos Bar- 
bosa Moreira. Ele niio chega a falar diretamente da quest20 aqui discutida, mas de 
uma pol&mica que se poderia dizer vizinha, fronteiriqa. Confira-se: 

64 GRTNOVER, Ada Pellegrini. Legitimidade da Defensoria Publica para aqlo civil phblica. Revista de 
Processo. Slo Paulo, n. 165, p. 307-308, nov. 2008. 

65 Vale o adendo de que as hipoteses declinadas no paragrafo tendem a ocorrer corn frequsncia cada vez 
maior. Foi-se o tempo (se e que ja existiu) em que os carentes se fechavam em guetos, onde podiam 
ser facilmente identificados. 0 que se quer hoje em dia e exatamente o contrario: que haja inclusiio 
social, interclmbio cultural e intensificaqlo do pluralismo. Tome-se como exemplo o sistema de 
cotas das universidades phblicas, uma das aqBes afirmativas postas em pratica. Goste-se ou 1180 do 
sistema, ele evidencia a realidade atual, uma realidade complexa, sincretica e plural. 
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i 
"0 art. 5; inc. LXXIK confere o beneficio da hssistdncia juridica integral e 

gratuita 'aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais 'gue comprovarem in- 
sujicidncia de recursos '. [...I Pode parecel; a primeira vista, que a Constituiqrio teria 
restaurado o regime anteriol; no qua1 se exigia do requerente a comprova~rio da ca- 
rincia. Dir-se-ia, corn base nessa interpreta~rio literal, que a Carta de 1988 revogou 
o texto que dispensa aprova. 

E de se rejeitar semelhante entendimento. Nada faz crer que o legislador consti- 
tuinte, ao elaborar um diploma profundamente marcado - com todos os defeitos que se 
Ihe possam imputar - pela preocupaqiio com o social, haja querido dar marcha-a-re em 
process0 evolutivo como o de que se cuida. De qualquer maneira, a supor-se que a lei 
houvesse concedido umplus aos necessitados, nem por isso se teria de concluir por sua 
incompatibilidade com a Constituigiio, que niio estaria sendo contrariada, como seria, 
por exemplo, se a lei negasse a assistkncia, em algum caso, apesar da compr~vaqiio"~~. 

Pois bem, assim como a "comprovaqiio" da insuficizncia de recursos pede inter- 
pretaqiio arejada e sistematica, o mesmo se diga da quest50 da "necessidade". Ambas 
devem ser equacionadas a favor do amplo e substancial acesso a justiqa garantido 
constitucionalmente, e niio contra. 

Mais muniqiio ainda nos e fornecida pela hermencutica constitucional concer- 
nente a outra funq5o esssencial a Justiqa, o Ministerio Publico. Ao contrario do que 
ocorreu com a Defensoria, o Ministerio Publico foi agraciado pela Constituiqiio de 
1988 com normas as mais extensas e minuciosas. Entre elas, contudo, niio constou 
qualquer autorizaqZo expressa para a defesa de direitos individuais homog&neos, de 
resto uma categoria que, a epoca da Constituiqiio, ainda niio havia sido positivada 
pela nossa ordem juridica. Por conta disso, o Ministerio Publico estaria impedido de 
atuaqdes na area dos direitos individuais homogkneos, mesmo em casos de grande 
relevo social? Evidentemente que niio. Prevaleceu na jurisprudCncia brasileira uma 
interpretaqiio evolutiva da Constituiqiio - a mesma que deve ser utilizada em relaqiio a 
Defensoria -, e ao Ministerio Publico, com algumas restriqdes, foi permitida a propo- 
situra de aq6es coletivas para a defesa de direitos individuais homog6neos. 

Diante dos argumentos apresentados nesta seq5o - somados logicamente as razbes 
de ordem axiologica expostas ao longo de todo o trabalho -, fica claro que e perfeita- 
mente constitucional a leitura n5o individualists das funqbes da Defensoria Publica. Me- 

66 MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. 0 direito a assistsncia juridica: evoluqlo no ordenamento bras~leiro 
de nosso tempo. In: Temas de direito processual: qulnta skrie. SBo Paulo: Saraiva, 1994. p. 59-60. 
Aduza-se que o pensamento do mestre tem prevalecido largamente na jurisprudincia brasileira em re- 
laplo as pessoas naturais. Apropbsito, o julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordi- 
nhrio n. 205.746. Relator: Min. Carlos Velloso. Segunda Turma. Unlnime. Julgado em 26 de novemb~o 
de 1997: "Constitucional. Acesso a justipa. Assisencia judicihria. Lei n. 1.060, de 1950. CF, art. So, inc. 
LXXIV. I -A garantia do art. So, inc. LXXIV - assistencia juridica integral e gratuita aos que comprova- 
rem insuficiencia de recursos - nlo revogou a de assistencia judici6ia gratuita da Lei n. 1.060, de 1950, 
aos necessitados, certo que, para obtenplo desta, basta a declaraqlo, feita pelo prbprio interessado, de 
que a sua situaplo econBmica nlo permite vir a Juizo sem prejuizo da sua manutenglo ou de sua familia. 
Essa norma in6aconstitucional pBe-se, ademais, dentro no espirito da ConstituipBo, que deseja que seja 
fac i l i ao  o acesso de todos a Justipa (CF, art. So, inc. XXXV). I1 - RE nlo conhecido." 



lhor dizendo, tal leitura, em verdade, e imposta pela Constituiqiio. Dessa forma, passam 
tranquilamente pelo crivo constitutional as normas legais que perfilham a perspectiva 
solidarista das hnqdes da Defensoria. N b  so. Entendemos que, independentemente de 
noma legal expressa, certas atribuiqdes n b  tradicionais podem e devem ser autorizadas. 
Mais adiante, declinaremos exemplos concretos da imprescindibilidade destas ultimas. 

Antes de seguir, cumpre deixar claro que o carater aberto das funqdes constitu- 
cionais da Defensoria Publica niio e, a evidencia, algo que se preste a banalizagdes e 
desvios. Niio desejamos em absoluto que a visiio solidarista aqui exposta conduza a 
resultados pouco razoaveis. Ao contrario, a razoabilidade - valor eminentemente ecolo- 
gico, pois nada 6 tiio car0 ao meio ambiente quanto o equilibrio - sera otima conselheira 
em qualquer juizo que se faqa acerca da amplitude das atribuiqdes da Defensoria6'. 

10. A VOZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Na seq8o anterior, cuidamos especificamente da constitucionalidade do pefil 
niio individualista da Defensoria Publica. Agora, nada melhor do que auscultar, sobre o 
assunto, o interprete maximo da Constituiqiio brasileira, o Supremo Tribunal Federal. 

0 grande paradigma do STF foi produzido na Medida Cautelar relativa a ADIn 
n. 558, que impugnava varios dispositivos da Constituiqiio do Estado do Rio de Janei- 
ro acerca da Defensoria Publica, entre eles o art. 176, caput (que comete a Defensoria, 
a par da orientaqiio juridica integral e gratuita, a postulaq80 e a defesa dos direitos e 
interesses individuais e coletivos dos necessitados), e o mesmo art. 176, 4 2", inc. V, 
e (que arrola entre as funqdes institucionais da Defensoria o patrocinio, em aqgo civil 
publica, "das associaqdes que incluam entre suas finalidades estatutarias a proteqiio 
do meio ambiente e a de outros interesses difusos e coleti~os")~~. No julgamento, o 
Plenario do Supremo Tribunal Federal consagrou a interpretaqiio lata do art. 134 da 
Constituiqiio Federal, seguindo a unanimidade (no particular) o voto do relator, Mi- 
nistro Sepulveda Pertence, assim vazado: 

"2 1. Certo, a prbpria Constituiqiio da Republica giza o raio da atuaqiio institucio- 
nal da Defensoria Publica, incumbindo-a da orientaqzo juridica e da defesa, em todos 
os graus dos necessitados (art. 134). 

22. Dai, contudo, niio se segue a vedaqiio de que o Bmbito da assistencia judi- 
ciaria da Defensoria Publica se estenda ao patrocinio dos 'direitos e interesses [...I 
coletivos dos necessitados', a que alude o art. 176, caput, da Constituiqiio do Estado: 

67 Exemplo felizmente raro de atuaqlo incompativel corn as finalidades institucionais esth no julgado 
do TRF ( l a  Regilo). Apelaglo Civel n. 95.01.34956-0-DF. Relator: Juiz italo Mendes. Quarta Turma. 
Julgado em 14 de setembro de 2000: "Processual civil. ExtinqHo do process0 sem julgamento de mi- 
rito por ilegitimidade ativa da Defensoria Phblica para defender direitos dos contribuintes do imposto 
de importaqlo de veiculos automotores importados." 

68 Esclareqa-se que o art. 176, impugnado na ADIn, corresponde hoje ao art. 179 da ConstituiqHo esta- 
dual, a qua1 teve inhmeros dispositivos renumerados. 
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e obvio que o serem direitos e interesses coletivos ngo afasta, por si so, que sejam 
necessitados os membros da respectiva coletividade. 

23. TambCm n5o consigo divisar, a vista desarmada, obice constitucional a va- 
lidade de que se incumba a Defensoria Publica do patrocinio judicial de associaqdes 
votadas por seu estatuto A proteqgo do meio ambiente e de outros interesses difusos 
(Const. Est., art. 176, 5 2", inc. V, e),  as quais a lei federal - como sucede com a Lei 
n. 7.347185, endossada pela ConstituiqBo superveniente (CF, art. 129, 5 lo) - confere 
legitimaqgo concorrente para as correspondentes aqdes civis. 

24. Estou em que o carater altruistic0 da destinaqgo institucional de tais entida- 
des confere razoabilidade plena a outorga pelo Estado do patrocinio judicial gratuito 
das aqaes que sirvam a sua persecuqgo, independentemente da indagaqgo in concreto 
da sua capacidade financeira para arcar com os Gnus da defesa privada. 

25. A ConstituiqBo Federal impde, sim, que os Estados prestem assistCncia judi- 
ciaria aos necessitados. Dai decorre a atribuiqgo minima compulsoria da Defensoria 
Publica. Ngo, porem, o impediment0 a que os seus serviqos se estendam ao patrocinio 
de outras iniciativas processuais em que se vislumbre interesse social que justifique 
esse subsidio estataP9. 

Em relaqBo ao julgado, esclareqa-se em primeiro lugar que o Supremo Tribunal 
Federal n8o tratou da questgo da legitimidade ad causam da pr6pria Defensoria Plibli- 
ca ou de QgBo seu para as demandas coletivas, vez que a questgo ngo estava em pauta. 
Outrossim, esclareqa-se que, em relag50 a representaqio judicial, pela Defensoria, 
de associaqdes destinadas a defesa de interesses coletivos strict0 sensu, o Supremo 
entendeu que so poderia acontecer quando estivesse presente "o requisito da necessi- 
dade dos titulares do direito ou interesse coletivo". 

Sem embargo, a decisBo referenda, de maneira esplendida, a expansgo das fun- 
qdes da Defensoria Publica, sempre que o interesse social solicitar. E exatamente o que 
sustentamos: o art. 134 da Lei Maior representa, para a Defensoria Publica, apenas o 
minimo constitucional, sem prejuizo da extens20 - solidarista - dos seus serviqos "ao 
patrocinio de outras atividades processuais [vale acrescentar: ou extraprocessuais] em 
que se vislumbre interesse social que justifique esse subsidio estatal." 

Aduza-se que essa formula do minimo constitucional foi tambem empregada na 
quest50 da gratuidade do registro civil de nascimento e da certid5o de obito aos "reco- 
nhecidamente pobres" (art. 5O, i n ~ .  LXXVI, da ConstituiqBo), produzindo o Supremo 
Tribunal Federal, mais uma vez, jurisprudencia extremamente favoravel a nossa ar- 
gumentaggo. Com efeito, na ADC n. 5, em que se pleiteou a declaraqgo de constitu- 
cionalidade dos arts. lo, 3" e So da Lei n. 9.534197 - que preveem a gratuidade geral e 
irrestrita do registro civil de nascimento e do assento de obito, bem como da primeira 
certidgo respectiva -, o Pleno do Supremo seguiu por maioria o entendimento do rela- 
tor, Min. Nelson Jobim, julgando procedente o pedido. Ficou assentado (grifo nosso): 

69 Julgamento unlnime, na parte que aqui interessa, realizado em 16.08.1991. Acordlo reproduzido na 
Revista Trimestral de JurisprudPncia. n. 146, p. 439-440. Registre-se ainda que, quando conclui- 
mos este trabalho (abr. 2010), a ADln ainda nlo tinha julgamento definitivo, tendo sido transferida a 
relatoria para a Min." Carmen Llicia. 
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"Considerou (o relator) inexistir conflito da lei impugnada com a CF, dado que o inc. 
LXXVI do art. 5" da CF, ao assegurar a gratuidade desses atos aos reconhecidamente 
pobres, determina o minimo a ser observado pela lei, n5o impedindo que esta garantia 
seja ampliada, e, tambem, pelo fato de que os atos relativos ao nascimento e ao obito 
s5o a base para o exercicio da cidadania, sendo assegurada pela CF a gratuidade de 
todos os atos necessarios ao seu exercicio (CF, art. 5 O ,  inc. LXXVII)"70. 

N5o se desconsidere que o mesmo Supremo Tribunal Federal, na ADIn n. 3.022, 
julgou inconstitucional norma gaucha que atribuiu a Defensoria Publica local a defesa 
judicial de servidores publicos estaduais processados civil ou criminalmente em razb  
do regular exercicio do cargo7'. Mas tal julgado em nada infirma as ideias aqui decli- 
nadas. Como deixamos consignado anteriormente, o carater aberto das funqaes da De- 
fensoria Publica n5o se presta a banalizap5es. E realmente n5o parece razoavel, nem 
sintonizada com os ttio encarecidos principios do acesso a justiqa e do solidarismo, 
a defesa indiscriminada, pela Defensoria, de todos os servidores estaduais, inclusive 
dos mais graduados (at6 mesmo um governador gaucho foi beneficiado, em sede de 
aq5o popular). De mais a mais, dado o grande numero de servidores, o encargo reve- 
lava-se muito oneroso para a Defensoria. Na verdade, a atribuiqgo soa mais adequada 
e propria para as entidades incumbidas da defesa da administraggo p u b l i ~ a ~ ~ .  

SOLIDARISTA DA DEFENSORIA: A LEGITIMIDADE PARA A 1 I I PROPOSITURA DE A@ES CIVIS POBLICAS, INCLUSIVE E I 

Verificada a constitucionalidade plena do perfil ntio individualista da Defen- 
soria Publica, convem destacar a legitimidade da instituiq50 para a propositura de 
agties civis publicas, positivada primeiramente pela Lei n. 11.448107 e depois refor- 

70 STF. ADC n. 5. Relator originario: Min. Nelson Jobim. Relator p/ o acordlo: Min. Ricardo Lewando- 
wski. Plenirio. Julgado por maioria (vencido o Min. Marco Aurelio) em 1 I de junho de 2007. A repro- 
duglo feita acima refere-se ao Informativo do Supremo Tribunal Federal. n. 421,27-31 mar. 2006. 

71 STF. ADIn n. 3.022. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Plenario. Unsnime. Julgado em 02 de agosto 
de 2004. Aduza-se que pesou no julgamento a argumentaqlo da Procuradoria-Geral da Republica no 
sentido de que "a norma desigualada nlo e necessiria, nem adequada. Tampouco proporcional, eis 
que significard, na maioria das vezes, o patrocinio, pel0 Estado, da conduta de improbos, cormptos, 
servidores faltosos". 

72 Tanto assim que a Lei n. 9.028195, em seu art. 22, autoriza a Advocacia-Geral da Unilo e os seus 
orglos vinculados "a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da Rep~iblica, 
das Instituig6es Federais referidas no Titulo IV, Capitulo IV, da Constituiqlo, bem como os titulares 
dos Ministerios e demais 6rgBos da PresidCncia da Republica, de autarquias e fundag6es publicas 
federais, e de cargos de natureza especial, de direglo e assessoramento superiores e daqueles efetivos, 
[...I quanto a atos praticados no exercicio de suas atribuiq6es constitucionais, legais ou regulamen- 
tares, no interesse pCblico, especialmente da Unilo, suas respectivas autarquias e fundagdes, ou das 
Instituigdes mencionadas [...]." 
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qada pela LC n. 132/0973. NBo poderiamos deixar de fazer o destaque. Afinal, a tutela 
dos direitos coletivos, como ja foi dito, significa um grande marco na concretizaq20 
do solidarismo juridico, emprestando cariter fi-ancamente objetivo ?i atividade juris- 
dicional. Dessa forma, em que pese a controvCrsia despertada pelo assunto - em boa 
parte cevada, n2o ha como negar, por ardores mais corporativos do que propriamente 
dogmat i~os~~ -, cuida-se de atuaqBo revestida de grande relevlncia na caminhada da 
Defensoria rumo a urn perfil mais adequado as vicissitudes do tempo atual. 

NBo pode haver duvida alguma quanto a convenizncia e a higidez constitucional 
da IegitimagBo da Defensoria Publica para ag6es civis publicas, que tem merecido o 
apoio de farta e qualificada doutrina. AlCm da ja citada Ada Pellegrini Grinover, po- 
dem ser registradas manifestaqaes expressivas dos seguintes autores (entre outros): 
Alexandre Freitas Clmara7', Aluisio Gonqalves de Castro M e n d e ~ ~ ~ ,  Fredie Didier Jr. e 

73 A respeito da questlo da legitimidade coletiva da Defensoria, de forma mais aprofundada, pedimos li- 
cenpa para remeter o leitor a dois textos nossos: A nova Lei n. 11.448107, os escopos extrajuridicos do 
process0 e a velha legitimidade da Defensoria Publica para apBes coletivas. In: SOUSA, Jose Augusto 
Garcia de (Coord.). A Defensoria Publica e os processos coletivos: comemorando a Lei n. 11.448, 
de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008; e A legitimidade da Defensoria Publica 
para a tutela dos interesses difusos: uma abordagem positiva. Revista de Processo. n. 175, set. 2009. 

74 A proposito, foi a Lei n. 1 1.448107 alvo de aplo direta de inconstitucionalidade, proposta pela Asso- 
ciaplo Nacional dos Membros do Ministkrio Publico (CONAMP), que alegou -certamente esquecida 
do art. 129, $ I" da Constituiplo ("A legitimaplo do Ministkrio Publico para as apBes civis previstas 
neste artigo nlo impede a de terceiros, nas mesmas hipbteses, segundo o disposto nesta Constituiplo 
e na lei") -, que "a norma impugnada [...I afeta diretamente atribuiplo do Ministtrio Publico, pois 
ele 6,  entre outros, o legitimado para tal propositura. A incluslo da Defensoria Publica no rol dos 
legitimados impede, pois, o Ministtrio Publico de exercer, plenamente, as suas atividades". AADIn 
n. 3.943-1 foi distribuida a Min.' Carmen Lucia Antunes Rocha, nlo tendo havido julgamento ate o 
tempo da elaboraplo do presente texto (abr. 2010). Em parecer referendando a constitucionalidade 
da Lei n. 11.448107, afirmou Ada Pellegrini Grinover acerca da aplo da CONAMP (Legitimidade 
da Defensoria Publica para aplo civil publica. Revista de Processo. S lo  Paulo, n. 165, p. 306, nov. 
2008, grifado no original): "Fica claro, assim, que o verdadeiro intuit0 da requerente, ao propor 
a presente ADln, e simplesmente o de evitar a concorrincia da Defensoria Pziblica, como se no 
manejo de tlo importante inshumento de acesso a justipa e de exercicio da cidadania pudesse haver 
reserva de mercado." Felizmente, amplos setores do Ministerio Publico pensam de maneira diversa. 
Veja-se, por exemplo, o que afirma Eurico Ferraresi, ilustre Promotor de Justipa em Slo Paulo (AqPo 
popular, aqso civil pliblica e mandado de seguranqa coletivo: instrumentos processuais coletivos. 
Rio de Janeuo: Forense, 2009. p. 210): "Reitera-se, aqui, a posiplo defendida nesse estudo no sentido 
de que orglos publicos devem se somar na proteqlo dos direitos difusos e coletivos e nlo disputar 
titularidade. As tecnicas processuais coletivas existem para beneficio de todos. [...I A vislo egoistica 
6 incompativel corn o direito processual coletivo." 

75 CAMARA, Alexandre Freitas. Legitimidade da Defensoria Publica para ajuizar aplo civil publi- 
ca: urn possivel primeiro pequeno passo em direqtio a uma grande reforma. In: SOUSA, Jost Au- 
gusto Garcia de (Coord.). A Defensoria Publica e os processos coletivos: comemorando a Lei n. 
11.448107. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

76 MENDES, Aluisio Gonpalves de Castro. 0 anteprojeto de Codigo Brasileiro de Processos Coletivos 
e a legitimidade da Defensoria Publica para as ap6es coletivas. In: SOUSA, Jose Augusto Garcia de 
(Coord.). A Defensoria Pbblica e os processos coletivos: comemorando a Lei n. 11.448, de 15 de 



Hermes Zaneti Jr.77, Humberto Dalla Bernardina de P i n h ~ ~ ~ ,  Luiz Guilherme Marinoni 
e Strgio Cruz Arer~hart~~, Luiz Manoel Gomes Jr.80, Rodolfo de Camargo Mancusos'. 

0 tema das ag6es coletivas e oportuno para se ratificar a instrumentalidade da 
Defensoria. Ela tem um fim precipuo, a tutela dos carentes. Ja quanto aos meios, niio 
ha tipicidade ou limites. A instituigiio, atada ao dever de ejci&ncia (previsto pel0 art. 
37 da Constituigiio e tambem pel0 art. 22 do CDC), deve obrigatoriamente se valer 
de todos os meios e tecnicas, sejam quais forem, conducentes a uma tutela efetiva da 
sua clientela. Era exatamente em hngiio desse carater instrumentalista, muito prezado 
pela processualistica patria, que a legitimidade da Defensoria para ag6es coletivas 
podia ser reconhecida mesmo sem lei expressa, conclus50 que tambem era respaldada 
pela teoria dos poderes implicitos, desenvolvida no Direito norte-americano. Com 
efeito, se se atribui a instituigiio o monumental encargo de prestar assistencia juridica 
integral a massa de necessitados do pais, ficam automaticamente transferidos os pode- 
res a altura da empreitada, entre eles o poder de movimentar a jurisdigiio coletivas2. 

Percebe-se assim que a Defensoria Publica niio tem sequer a faculdade de atuar 
na area dos direitos coletivos. Tem o dever. Trata-se de um imperativo de adequagiio e 
eficizncia. Por outro lado, a denegaq5o do acesso a tal mister representaria a condena- 
g b  da instituigiio, com reflexos diretos nos seus assistidos, a uma atuagiio de segunda 
classe, privada das vias processuais mais modernas e eficazes. Reincidiriamos na logi- 
ca formal - e amarga - da celebre "Justice is open to all, like the Ritz Hotel". 

Portanto, violentamente inconstitucional, isto sim, seria a privagiio da legitimi- 
dade. Com efeito, de que instituig50 "essencial" (art. 134, caput) e de que assistsncia 
"integral" (art. 5 O ,  inc. LXXIV) estariamos falando se a Defensoria ficasse impossibi- 
litada de defender em juizo os direitos coletivos da sua imensa clientela? Mais grave 

77 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. 3. ed. Salvador: 
JusPodivm, 2008. v. 4. p. 236-239. 

78 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A legitimidade da Defensoria Publica para a propositura 
de ag6es civis publicas: primeiras impress6es e quest6es controvertidas. In: SOUSA, Jose Augusto 
Garcia de (Coora ). A Defensoria Publica e os processos coletivos: cornemorando a Lei n. 11.448, 
de 15 de janeiro dl: 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 

79 ARENHART, SCrgio CNZ; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de process0 civil. 6. ed. S lo  Paulo: 
RT, 2007. v. 2. p. 731-732. 

80 COMES JR., Luiz Manoel. Curso de direito processual coletivo. 2. ed. S l o  Paulo: SRS, 2008. 
p. 134-139. 

81 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Contribuiglo esperada do Ministerio Publico e da Defensoria 
Publica na prevenglo da atomizaglo judicial dos megaconflitos. Revista de Processo. Slo  Paulo, n. 
164, esp. p. 164, out. 2008. 

82 Invoque-se, ao ensejo, interessante julgado do Superior Tribunal de Justiga. Em caso no qua1 era 
discutida a possibilidade de o proprio defensor pliblico ir a juizo na defesa de suas prerrogativas fun- 
cionais, a Corte assim se pronunciou, afastando as preliminares de ilegitimidade e falta de capacidade 
postulat6ria (Recurso Ordinhi0 em Mandado de Seguranga n. 1.054-RJ. Relator: Min. Ant6nio de 
Padua Ribeiro. Segunda Turma. Unlnime. Julgado em 07 de outubro de 1992): "Se a Constituiglo 
outorga ao defensor publico poderes para defender os necessitados, implicitamente lhe atribui todos 
os meios legitimos para tornar efetiva a sua atuaglo, inclusive legitimidade para propor ag6es, visan- 
do a obtenglo de documentos com aquele objetivo." 
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ainda: um cerceamento tamanho, atingindo exatamente a instituiqiio voltada para a 
defesa dos necessitados, teria o endosso do Estado Social instaurado pela Constituiqiio 
de 1988? Evidentemente que niio. Pela legislaqiio brasileira, como se sabe, e farto o 
rol dos legitimados para as aq6es coletivas. A vista disso, e considerando que a esma- 
gadora maioria da populaqgo e necessitada - em um pais que sempre foi segregador 
do ponto de vista social e ainda hoje e marcado por assombrosas desigualdades -, 
como poderia restar sem legitimidade justamente a Defensoria8'? 

So se pode concluir que a positivaqiio da legitimidade da Defensoria Publica 
para pleitos transindividuais - sem embargo do fato de que a legitimidade poderia 
ser reconhecida mesmo na ausCncia de lei -, revelou-se uma valiosa ferramenta da 
efetividade da ordem constitucional patria, militando em pro1 da essencialidade subs- 
tancial da Defensoria e da integralidade da assistCncia por ela prestada. 

Aduza que os defensores publicos, postulando a bem dos mais fracos, aproxi- 
mam-se dos grupos cujos interesses restam frequentemente ignorados em outras ins- 
tdncias decisorias, ganhando a instituiqiio especial sensibilidade em relaggo a tais in- 
teresses. Pode-se dizer entgo que a Defensoria niio 6 apenas mais um ente legitimado 
a propositura de aqdes civis publicas. Niio. Na verdade, passamos a ter um legitimado 
especial, que, entre outras virtudes, pode valorizar como nunca se fez os interesses 
especificos das classes desfavorecidas, materializando mesmo um notavel mecanismo 
de contrapoder, essencial a democracia pl~ral is ta~~.  

Em relag20 especificamente aos direitos difusos, aplicam-se sem ressalvas todas 
as raz6es ja expendidas a favor da legitimidade da Defensoria Publica. Na verdade, 
pode-se dizer que tais raz6es valemprincipalmente para a defesa dos direitos difusos. 
"Principalmente"? 

Sim, principalmente. Tem-se nos direitos difusos um terreno muito favoravel a 
atuagiio institutional. Em primeiro lugar porque se trata da atividade processual mais 
"altruistica" que pode existir, na feliz express50 do Min. Sepulveda Pertence, proferi- 
da no julgamento da Medida Cautelar relativa AADIn n. 558 (citado no capitulo ante- 
rior). Esse julgamento, vale o destaque, reforqa demais a legitimidade da Defensoria. 
Nele, como visto mais acima, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a Defensoria, 
exatamente em raziio do carater altruistic0 da defesa dos direitos difusos, poderia 
representar (era de representaqgo que se cuidava na ADIn) qualquer entidade voltada 

83 Exato, a prop6sit0, o seguinte julgado fluminense, anterior, fkise-se, i Lei n. 11.448107 (TJRJ. Apela- 
qIo n. 2003.001.04832. Relator: Des. Nagib Slaibi Filho. Sexta Clmara Civel. Unlnime. Julgado em 
03 de junho de 2003): "Constituiria intoleravel discriminaqIo negar a legitimidade ativa de orglo esta- 
tal - como a Defensoria fiblica - As aqdes coletivas se tal legitimidade C kanquilamente reconhecida 
a 6rglos executivos e legislativos (corno entidades do Poder Legislativo de defesa do consumidor)." 

84 Aduza-se ter a Defensoria Pdblica um trunfo que os demais legitimados nlo costumam apresentar, 
a saber, o seu atendimento individual - que acaba, sem duvida, estimulando o ajuizamento de aqdes 
coletivas. Em virtude da quantidade dos atendimentos e do volume dos processos oficiados, adquirem 
os defensores um conhecimento profundo a respeito dos problemas que mais afligem a populaqlo 
carente (ai incluido o conhecimento acerca dos argumentos da parte adversikia). E surge, natural- 
mente, o anseio - ou melhor, o dever - de atacar coletivamente os problemas, de maneira a evitar sua 
infindavel reitera~tio. 
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a proteqiio de tais direitos, independentemente da situaqiio econamica da entidade. 
Aplicada a mesma logica h seara da legitimaqiio ad  causam, fica claro que a Defen- 
soria, dada a relevlncia social da atuaqiio, pode atuar com bastante desembaraqo no 
campo dos direitos difusos, afigurando-se inteiramente despropositado, nesse plano, 
considerar situaqaes econdmicas individuais. 

Diga-se mais. Sendo tiio altruista e solidarista, a defesa dos direitos difusos niio 
tem dono e nem aceita monopolio ou reserva de mercado, ate porque se cuida de inte- 
resses n3o raro sub-representadoss5. Alias, muito foi Erisada aqui a centralidade da ques- 
tiio ambiental no mundo contemporAneo, que ha de ser assimilada pela tecnica juridica, 
notadamente pela tecnica processual. Como reflex0 disso, deve ser evitada a todo custo 
a sub-representaqiio dos interesses ecologicos no plano das aq6es coletivas. Vem exa- 
tamente ao encontro dessa preocupaqiio o ingress0 da Defensoria Publica na seara dos 
direitos difusos. Ganha a defesa ambiental, assim, mais uma combativa aliada, valendo 
lembrar que, segundo a Constituiqiio (art. 225, caput), compete a todos - Poder Publico 
e coletividade - o dever de proteger o meio ambiente equilibrado e saudavel. 

0 Tribunal de Justiqa de Siio Paulo ja teve a oportunidade de reconhecer a le- 
gitimidade da Defensoria Publica para a@es ambientais. Estava em pauta, especifi- 
camente, uma a$Bo coletiva visando obstar a expansiio da monocultura de eucaliptos 
geneticamente modificados na regigo de Siio Luiz de Paraitinga, no interior de Siio 
Paulo, situaqiio que tem causado danos ambientais e Exodo rural, prejudicando direta- 
mente cerca de 700 pequenos agricultores e respectivas familiasa6. 

Ao ensejo, diga-se o mais fundamental de tudo: sem prejuizo da indivisibilidade 
caracteristica dos direitos difusos, siio as pessoas carentes, inegavelmente, as que mais 
precisam da tutela respectiva. Imagine-se, por exemplo, um acidente ecologico que 
deixou de ser evitado - como tantos que ocorrem livremente no Brasil -, com danos 
a populaqiio: os maiores prejudicados serge sempre os necessitados, desprovidos de 
maiores defesas contra as intempdries da vida. Pense-se tambem em nosso caotico e 
brutal sistema penitenciario, "deposito" da clientela preferencial da Defensoria Publi- 
ca: nesse cenario de horrores, ha certamente inumerhveis pretensaes relativas a direitos 

85 Bastante esclarecedora, a respeito, a doutrina de Carlos Alberto de Salles (Politicas publicas e a legi- 
timidade para defesa de interesses difusos e coletivos. Revista de Processo. SHo Paulo, n. 121, p. 43, 
mar. 2005.): "Tendo por base a relapgo de cada sujeito individual com o bem em disputa, observa-se 
uma variapHo no grau de concentrapio do interesse, conforme o nlirnero de pessoas envolvidas. Quanto 
mais concentrado, maior a parcela de beneficios cabentes a cada individuo pessoalmente, tornando mais 
provavel que estes individuos, motivados por sua parcela pessoal de interesse, assumarn a iniciativa em 
sua protepHo. Nessa perspectiva, os interesses mais concentrados tendem a ser super-representados, 
inversamente aos mais difusos, que tendem a ser sub-representados." A vista desse quadro, conclui o 
autor (p. 50): "as opp8es relativas a legitimidade para defesa de interesses difusos e coletivos devem ter 
por norte a maior amplia$Ho possivel do acesso a justipa. Deve-se ter em mente que, tendo em vista a 
anatomia social dos interesses em quest50, o problema sera sempre de sub-representavHo, nHo o de urn 
niunero exacerbado de litigios judicializados. Cabe, dessa forma, ampliar ao mhimo a porta de acesso 
desses interesses a justipa e, ainda, criar mecanismos de incentivo para sua defesa judicial." 

86 Agravo de Instrumento n. 7591705300. Relator: Des. Samuel Junior. Clmara Especial de Meio Am- 
biente. Unlnime. Julgado em 28 de agosto de 2008. 
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difusos avidas para serem judicializadas. 0 mesmo, ainda, pode ser dito dos serviqos 
publicos basicos, utilizados predominantemente pelos pobres, que n2o tCm quaisquer 
condiq8es de pagar plano de saude ou colocar os filhos em uma escola particular. 

S6 essa enorme importlncia dos interesses difusos para os carentes ja C suficien- 
te, dentro de uma hermeneutics minimamente substancialista, para espancar qualquer 
duvida acerca da validade e da conveniencia da legitimidade da Defensoria. Pudesse 
ser recusada tal legitimidade, estariamos afastando os necessitados desses direitos 
indivisiveis, o que seria altamente discriminatorio. 

N2o obstante a solida argumentag20 em pro1 da legitimidade da Defensoria Pu- 
blica para a defesa de interesses difusos, niio ha como negar que a controvdrsia fica 
mais estridente nessa seara. Na inicial da referida ADIn movida pela CONAMP (As- 
sociaqiio Nacional dos Membros do Ministerio Publico) contra a Lei n. 11.448107, 
podemos encontrar a suma do entendimento restritivo: "a Defensoria Publica pode, 
somente, atender aos necessitados que comprovarem, individualmente, cartncia fi- 
nanceira", os quais "devem ser, pelo menos, individualizaveis, identificaveis, para 
que se saiba, realmente, que a pessoa atendida pela Instituiq20 n3o possui recursos 
suficientes para o ingress0 em Juizo." Em consequCncia, segundo a CONAMP, a De- 
fensoria niio poderia jamais entrar no campo dos direitos difusos, onde beneficiara - 
forqosamente - pessoas niio carentes8'. 

Nada mais equivocado. Impressiona sobremodo o vies ultraindividualista dessa 
tese restritiva. AlCm de evidentemente deslocado - nas aqdes coletivas, sobretudo 
quando estgo em jogo direitos difusos, niio se trabalha com situaqbes particulares ou 
identificaqdes individuais -, trata-se de um individualism0 exasperadamente incons- 
titucional, superado por tudo que se falou aqui sobre a pujanqa do solidarismo na 
ordem constitucional brasileira, avan~ando inclusive sobre as entranhas funcionais da 
Defensoria. 0 principio fundamental da solidariedade, lembre-se mais uma vez, nbo 
so tem sede constitucional como se vC cada vez mais fortalecido, em virtude do para- 
digma ambiental. NBo havendo desvio de finalidade - o que aconteceria se a Defen- 
soria propusesse ag2o civil publica mirando exclusivamente os interesses de pessoas 
abastadas -, nBo ha qualquer problema, remoto que seja, no fato de aqbes coletivas da 
Defensoria beneficiarem, por tabela, pessoas n2o carentes. Tal efeito, a evidencia, C 
inerente a otica generosa e inclusiva das aq8es coletivas. Soa absurdo, para qualquer 

87 Na ADln, a CONAMP pede o reconhecimento da inconstitucionalidade total da Lei n. 11.448107 ou, 
adargumentandurn, interpretagfo conforme para excluir a legitimidade da Defensoria Publica quanto 
aos interesses difusos. Ironicamente, o ideal, para a CONAMP, C que o pleito seja inteiramente de- 
negado. Caso contrario - hipotese na qua1 nfo se acredita nem um pouco -, conquistas do Ministerio 
Publico correr5o risco, a medida que o Supremo Tribunal Federal, por uma questfo de coerencia, 
podera sentir-se tentado a podar tambCm, acionado para tanto, a legitimidade coletiva do MinistCrio 
Publico. Lembre-se, a proposito, que a legitimidade ministerial para a defesa dos direitos individuais 
homogeneos, igualmente sem base literal na Constituigfo, at6 hoje C extremamente vergastada (o que 
da mesma forma deve ser lamentado). Em outras palavras, a CONAMP, a bem da pr6pria corpora9Ho 
que represents, perdeu uma 6tima oportunidade de se manter inerte, o que tambCm evitaria assumisse 
ela, como de fato assumiu, papel semelhante ao que C exercido por algozes do pr6prio Parquet. 
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pessoa razoavel, restringir as aq6es da Defensoria relativas a direitos difusos por conta 
do terrivel "risco" de serem beneficiadas, tambem, pessoas niio necessitadas [...I. 

Em abono ao que acabamos de afirmar, temos as liq6es dos notaveis Luiz Gui- 
lherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart: "a Defensoria Publica podera ajuizar qual- 
quer a@o para a tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homog6neos que 
tenham repercussiTo em interesses dos necessitados. N8o sera necessario que a aqiio 
coletiva se volte a tutela exclusiva dos necessitados, mas sim que a sua soluqTi0 reper- 
cuta diretamente na esfera juridica dos necessitados, ainda que tambem possa operar 
efeitos perante outros sujei to~"~~.  Primoroso julgado gaucho vai pela mesma trilha: 
"Em linha de principio a atuaqgo da Defensoria Publica, nas aq6es coletivas de con- 
sumo em que prepondera o interesse coletivo, niio se restringe a tutela dos interesses 
das pessoas necessitadas, mormente quando a prkvia, ou mesmo posterior seleqiio 
por classe econ6mico-social, vier a inviabilizar esta via processual e a efetividade da 
jurisdigiio, ocasionando paradoxal prejuizo exatamente a esta parcela da sociedade 
a que este orgiio do Estado visa assi~t ir"~~.  Citem-se ainda as bem lanqadas observa- 
q6es de Humberto Dalla Bernardina de Pinho: "E razoavel exigir do Defensor que 
abandone suas fun~bes e, de calculadora em punho, saia batendo de porta em porta 
indagando se aquela pessoa pertence aquele grupo e, em caso positivo, proceda a uma 
investigaqiio social para verificar ou niio uma hipossuficiCncia que nem ele mesmo 
sabe como definir ou balizarmgO? Conquanto estivesse o autor se referindo aos direitos 

88 ARENHART, SBrgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. 6. ed. Slo Paulo: 
RT, 2007. V. 2, p. 731-732. 

89 TJRS. Apelaglo n. 70023232820. Relator: Des. Jose Conrado de Souza Junior. Segunda Clmara Es- 
pecial Civel. Unlnime. Julgado em 06 de maio de 2008 (julgado comentado por CARNAZ, Daniele 
Regina Marchi Nagai; FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; GOMES JR., Luiz Manoel. 
Legitimidade da Defensoria Publica para propositura de agdes civis publicas. Revista de Processo. 
Slo Paulo, n. 163, set. 2008). Plenamente alinhados corn o julgado gaticho, sustentamos em outro 
trabalho (A nova Lei n. 11.448/07, os escopos extrajuridicos do processo e a velha legitimidade da 
Defensoria Publica para agaes coletivas. In: SOUSA, Jose Augusto Garcia de (Coord.). ADefensoria 
Publica e os processos coletivos: comemorando a Lei n. 11.448, de 15 de janeiro de 2007. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 243): "um dos tragos principais das demandas coletivas e exatamente 
a vastidlo dos seus beneficiarios, traqo que nlo se compadece em nada cam a construg50 de cercas 
no lmbito subjetivo das demandas. Tome-se o exemplo de uma associagfio de defesa do consumidor 
que busca a revisgo de contrato-padrlo oferecido por entidade financeira. Naturalmente, a revislo al- 
mejada pode favorecer tambem quem nlo seja consumidor (de acordo corn a Lei n. 8.078/90), como 
e o caso de grandes empresas que contratam financiamentos direcionados a sua atividade principal. 
Numa hip6tese assim, faltaria B associaqlo de defesa do consumidor legitimidade para a aglo coleti- 
va? Evidente que nlo, sob pena de suceder um primor de iniquidade: os consumidores deixariam de 
ser beneficiados pela demanda coletiva porque esta poderia beneficiar tambem n90 consumidores [...I 
Ou seja, ningutm ganharia, todos perderiam! 0 mesmo vale para as agdes coletivas intentadas pela 
Defensoria Priblica. A pretext0 da existsncia desses despropositados muros, separando os beneficii- 
rios, nlo se pode restringir a legitimidade da Defensoria." 

90 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. A legitimidade da Defensoria Publica para a propositura 
de agBes civis publicas: primeiras impressdes e questdes controvertidas. In: SOUSA, Jose Augusto , 
Garcia de (Coord.). A Defensoria Publica e os processos coletivos: comemorando a Lei n. 11.448, 
de 15 de janeiro de 2007. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 184. 
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individuais homog&neos, as mesmas observagties, com mais raz2o ainda, valem para 
a defesa de interesses difusos. 

Prossiga-se. Alem de exacerbadamente individualista, o entendimento desfavo- 
ravel a legitimidade da Defensoria Publica despreza por completo outra linha evolu- 
tiva da qua1 muito se orgulha o Direito brasileiro, qua1 seja, a linha instrurnentalista, 
muito encarecida pela nossa processualistica. 

Sintomaticamente, o primeiro dos principios especificos do direito processual 
coletivo comum arrolados por Gregorio Assagra de Almeida 6 o "principio do interesse 
jurisdicional no conhecimento do merito no processo coletivo", de acordo com o qua1 
"o Poder Judiciario, em vez de ficar procurando quest20 processual para extinguir, sem 
enfrentamento do mCrito, o processo coletivo, devera flexibilizar os requisitos de ad- 
missibilidade processual, a fim de que, na resolug50 do conflito coletivo, efetive o co- 
mando juridic0 esperado s~cialmente"~'. Em outra obra, de forma igualmente certeira, 
o mesmo autor critica a "cultura da negativa da admissibilidade as agties coletiva~"~~, 
muito forte em nosso pais. Perfeito. Ainda mais no Brasil C que a "cultura" mencionada 
n2o poderia de forma alguma ser incentivada. De fato, vivemos em um pais repleto de 
graves carencias em setores basicos, detentor de indices sociais que teimam em perma- 
necer vergonhosos. Ha tarefas demais para executar em pro1 da nag20 e especialmente 
dos carentes, mas faltam os recursos indispensaveis. Em uma terra assim, as demandas 
coletivas deveriam ser estimuladas ao mbimo, e niio recebidas com obstaculos for- 
mais. Esse luxo, positivamente, o pais n2o pode se dar. Se uma extinggo sem resolug50 
do merito e algo a lastimar ate mesmo na Escandinavia, mais deprimente ainda e o 
encerramento prematuro de uma ag2o coletiva proposta em ch2o bra~i le i ro~~.  

Manifesto, entiio, e o anti-instrumentalism0 da tese restritiva. Ela reverencia a 
malsinada "cultura da negativa da admissibilidade as agties coletivas", que privilegia a 
forma em detrimento do objeto. Ao mesmo tempo, rema contra a salutar tendzncia de 
ampliaq2o dos legitimados ativos, presente n20 so no Brasil, mas tambCm no m ~ n d o ~ ~ .  

91 ALMEIDA, Gregorio Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro. SBo Paulo: Saraiva, 2003. 
p. 572. 

92 Idem. Codificaqfio do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 156. 
93 Nlo obstante, veja-se que coisa estupenda sucedeu no Rio Grande do Sul. A Defensoria Publica ajui- 

zou aqBo coletiva para beneficiar os poupadores prejudicados pelos Planos Bresser, VerBo, Collor I e 
Collor 11. Obteve &xito. A sentenqa foi de procedencia, beneficiando um numero incalculavel de con- 
sumidores gauchos (eficacia no Bmbito do tribunal competente para julgar o recurso ordinhrio). Ai o 
surreal aconteceu, algo que desafia um tratado sociologico: o Ministerio Ptiblico, litisconsorciado ao 
Banco Itau (rdu), foi capaz de interpor apelaqlo para pleitear, pasme-se, a extinqBo do processo sem 
iulgamento do merito (por suposta ilegitimidade ativa da Defensoria), em detrimento dos interesses . . 

de milhares e milhares de consumidores! Comentando o excepcional julgado que se seguiu Cja referi- 
do anteriormente), Daniele Regina Marchi Nagai Camaz, Jussara Suzi Assis Borges Nasser Ferreira e 
Luiz Manoel Gomes Junior sustentaram, com acerto, que o recurso ministerial nlo deveria sequer ter 
sido conhecido, por falta de interesse (Legitimidade da Defensoria Publica para propositura de aq6es 
civis publicas. Revista de Processo. SBo Paulo, n. 163, p. 293, set. 2008). 

94 Sobre a questgo da legitimidade ativa, revela Ada Pellegrini Grinover no relatorio que produziu sobre 
os processos coletivos nos paises de civil law (GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; 
MULLENIX, Linda. 0 s  processos coletivos nos paises de civil low e common law: uma andlise de 
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Em verdade, a condiggo da legitimidade ativa, na jurisdiggo coletiva, ha de ser 
tratada por um prisma negativo (assim como ocorre com outra condiglo para o regular 
exercicio do direito de aggo, a possibilidade juridica), ou seja, a ilegitimidade somente 
deve ser reconhecida quando se afigurar gritante a impertinencia subjetiva de uma 
determinada iniciativa processual. In dubio, a legitimidade deve ser deferida - eis ai 
a regra de our0 nos processos co l e t i~os~~ .  0 que importa nestes, repita-se a exaust50, 
6 o objeto, n5o o sujeito! 

As consideragties instrumentalistas que acabaram de ser feitas potencializam-se 
tremendamente quando se trata da legitimidade para a defesa de direitos difusos. Nessas 
demandas, reitere-se, n b  faz sentido algum o estabelecimento de exigencias rigorosas 
no tocante A legitimidade ativa. E axiomatico: os direitos siio difusos, ou seja, pertencem 
a todos mas n5o podem ser apropriados com exclusividade por ninguem. Enunciando 
o obvio - que muitas vezes niio se consegue enxergar -, assinala o excelente Marcio 
Flavio Mafia Leal: "0 fundamental nas ACDDs [agaes coletivas para defesa de direitos 
difusos] e que o direito difuso, uma vez violado, tenha como ser apreciado pel0 tribunal 
e que o autor da a@o seja habilitado e adequado para encaminhar o litigio. Para essa 
adequaqio, no entanto, ngo se exige representatividade do autor em relaggo a comuni- 
dade protegida, isto 6, que o autor seja um membro ou representante dos interesses da 
classe. 0 que estii em jog0 6 a eficacia das normas consagradoras de direitos difusos, 
cujo titular, para efeito de subjetivizaggo (artificial) do direito, e a corn~nidade"~~. 

E mais. 0 entendimento contrario a legitimidade da Defensoria Publica para a 
defesa de direitos difusos peca tambem por tomar como base, para restringir a atuag5o 
da Defensoria, o tipo dos interesses em jogo, desbordando assim para um conceitua- 
lismo anacrbnico e improprio - alem de avesso, uma vez mais, as propostas instm- 
mentalistas. Irretocaveis, a proposito, as palavras de Elton Venturi: "Uma vez garan- 
tida a ampla tutela jurisdicional de quaisquer direitos subjetivos, sejam de natureza 
individual ou metaindividual, n5o e admissivel que o emprego das agties coletivas 

direito comparado. SBo Paulo: RT, 2008. p. 237-238): "A tendincia e sem duvida no sentido da aber- 
tura dos esquemas da legitimaqio a amplos segmentos da sociedade e a seus representantes: a pessoa 
fisica, as formaqties sociais, os entes publicos vocacionados para a defesa dos direitos transindividu- 
ais, outros entes p~iblicos a quem compete a tutela dos mais diversos bens referiveis a qualidade de 
vida - incluindo as pessoas juridicas de direito publico." 

95 Corroborando o que foi dito, temos as lipties de COMES JR., Luiz Manoel. Curso de direito pro- 
cessual coletivo. 2. ed. Sio Paulo: SRS, 2008. p. 86: "a regra na exegese dos textos que disciplinam 
as AqBes Coletivas e ampliativa, pois, evidente e o interesse do legislador em ampliar o rol daqueles 
que podem ajuizar tais tipos de demandas." 

96 LEAL, MQrcio Flavio Mafia. AqBes coletivas: historia, teoria e prhtica. Porto Alegre: Fabris, 1998. 
p. 49. Falando sobre a forte necessidade de "personificaqio" criada pelos bens comunais, como for- 
ma de estimular a sua proteqio, confira-se ainda BENJAMIN, AntBnio Herman de Vasconcellos e. 
A insurreiqio da aldeia global contra o process0 civil classico - apontamentos sobre a opresslo e 
a libertaqio judiciais do meio ambiente e do consumidor. In: M I L A R ~ ,  ~ d i s  (Coord.). AqHo civil 
piblica: reminiscdncias e reflexties apbs dez anos de aplicaqio. Sgo Paulo: RT, 1995. p. 86. 
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sofra restriqbes advenientes do apego a um exacerbado conceitualismo. 0 que se deve 
inferir e que os direitos metaindividuais nlo siio passiveis de proteqlo jurisdicional 
pelo fato de serem tipificados e conceituados como difusos, coletivos e individuais 
homog&neos pela legislaqiio infiaconstitucional (CDC), mas sim pelo fato de consti- 
tuirem direitos subjetivos constitucionalmente assegurados, cuja necessidade de tutela 
avulta em funglo de sua relevgncia ~ocial"~'. 

Acrescente-se ainda que nos dias atuais se tern encarecido a tutela preventiva, 
inibitoria. V&-se ai mais um c6none ambiental assimilado pela sociedade contempo- 
r h e a .  E muito melhor prevenir do que remediar. Nas aqbes coletivas, sempre que 
possivel, tem sido incluida pretenslo com essa feiqiio preventiva. S6 que isso envolve, 
invariavelmente, direitos difusos. Tem-se entlo mais um fruto nocivo das propostas 
limitativas corn base na tipologia dos interesses coletivos: a Defensoria Publica ficaria 
afastada da tutela inibitbria coletiva, mais uma vez em detriment0 da imensa popula- 
qlo carente que a instituiqlo tem o dever de defender. 

Niio bastasse, as restriqdes com base na tipologia dos interesses coletivos conse- 
guem atentar tambkm contra a economia processual, valor carissimo a tutela coletiva. 
Pudesse haver tais limitaqbes, circunscrevendo a atuaqlo da Defensoria Pliblica a um 
tip0 especifico de interesse, as agbes coletivas da instituiqlo ficariam incompletas, 
mutiladas, e as pretensbes alijadas teriam de esperar outro legitimado e outra deman- 
da - versando sobre os mesmos fatos e com possibilidade de resultados contraditbrios 
-, o que seria um grande disparate. Desprezar-se-ia uma das principais vantagens das 
agbes coletivas, que e a sua capacidade de imprimir economia e racionalizaqlo a ati- 
vidade jurisdicional na sociedade de massag8. 

Ao final desta seqiio, a mesma ressalva de segbes anteriores. A defesa de uma 
legitimaqlo ampla para a Defensoria Publica nlo significa o desejo de &-la como 
legitimada universal, insubmissa ao seu regramento constitucional. Evidente que nlo. 
A pr6pria "judicializaqlo" da politica e das relaqbes sociais, muito estimulada pela 
jurisdiglo coletiva, e fenameno que deve ser visto com cautela e temperanga. Sem 
embargo, n5o se pode admitir a aposiqlo de restriqdes aprioristicas e condicionamen- 
tos tortuosos a legitimidade coletiva da Defensoria, de molde a esvaziar a autorizaqlo 

97 VENTURI, Elton. Processo civil coletivo. Siio Paulo: Malheiros, 2007. p. 89. No mesmo tom, as 
criticas de Humberto Dalla Bernardina de Pinho (A legitimidade da Defensoria Publica para a tutela 
dos interesses difusos: uma abordagem positiva. Revista de Processo. n. 175, p. 184, set. 2009): "A 
classificaplo dos direitos coletivos (lato sensu) no plano material e falha, leva a desencontros concei- 
tuais e j8 foi abandonada, desde o ano de 1966, pela legislaqiio norte-americana." 

98 Eis ai mais uma raziio pela qua1 nlo se pode confinar as ap6es coletivas da Defensoria a defesa 
exclusiva de carentes. Nesse sentido, o magisterio de Luiz Manoel Gomes Jr. (Curso de direito pro- 
cessual coletivo. 2. ed. Slo Paulo: SRS, 2008. p. 139): "[ ...] Por fim, mas niio menos relevante, e que 
poderia haver uma situaplo fatica absolutamente esdnixula do ponto de vista Iogico: uma apiio civil 
publica ajuizada pela Defensoria Publica, para a defesa de determinado direito coletivo, mas so em 
favor dos necessitados - lembrando da d$culdade de se delimitar o que seja realmente um necessita- 
dopara talfinalidade- e outra, movida por outro co-legitimado, para a defesa do mesmo direito, mas 
agora em favor dos 'nlo necessitados', sendo que ambas deveriio ser reunidas, pela evidente conexiio, 
com perda de tempo para todos os interessados e, em ultima analise, a apiio sera uma so." 
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legal respectiva. Tais limitaqdes mostram-se ilegitimas do ponto de vista constitucio- 
nal e abalam as pilastras maiores do sistema processual coletivo, a saber, a abertura, a 
generosidade e a busca da maior efetividade possivel da tutela jurisdicional. 

Alcanqamos o momento culminante do trabalho, o momento de experimentar 
concretamente as ideias nele formuladas. Dessa forma, as aplicaqdes praticas versariio 
sobre funqdes institucionais "n5o tradicionais" ou "tendencialmente solidaristas". Tais 
funqdes foram bastante incrementadas pela LC n. 132109, mas algumas ja estavam 
presentes na versiio original da LC n. 80194, sem nunca terem despertado qualquer 
resistCncia (exemplos: o exercicio da curadoria especial no civel e o asseguramento da 
ampla defesa e do contraditbrio para qualquer pessoa na Area penal). Aqui, entretanto, 
niio nos interessam essas hipoteses ja bem conhecidas e incontroversas. Melhor, para 
demonstrar a imperiosidade de uma visiio aberta e niio individualists das funqdes da 
Defensoria, e explorar hipoteses outras, ou mais pol&micas ou menos literais, at6 mes- 
mo atuaqdes jamais e~erci tadas~~.  E o que passaremos a fazer. 

Iniciemos pela defesa de direitos ou interesses difusos, tema abordado na seqHo 
anterior. Vale mencionar, a respeito, exitosa demanda da Defensoria Publica da UniHo 
na qua1 se pleiteou a imediata cessaqHo das atividades - manifestamente ilegitimas, 
como constataram de forma exaustiva os meios de comunicaqiio do pais - desenvolvi- 
das pel0 Exercito brasileiro em uma determinada favela da cidade do Rio de Janeiro, 
com um saldo tragic0 de trCs mortes entre os moradores da favela (jovens detidos por 
um grupo do Exercito e entregues a sanha de uma facqiio criminosa de outra favela)'OO. 
So a Defensoria Publica da Uniiio arrojou-se no caso, com repercussdes as mais trans- 
cendentes. Foi favorecida a comunidade local, formada majoritariamente por mora- 
dores carentes, e foi beneficiada tambem a naqiio brasileira, ja que se coibiu aqiio nada 
ortodoxa de relevante instituiqgo nacional. Ou seja, impossivel se pensar em caso 
mais ligado a interesses difusos, o que nHo impediu nem um pouco ficasse evidente a 
legitimidade, em todos os sentidos, da iniciativa da Defensoria Publica. So urn pensa- 

99 Convem salientar que as funpdes institucionais da Defensoria Publica estlo listadas, de forma nlo 
exaustiva, no art. 4' da Lei Cornplernentar n. 80194. Essa nio exaustividade, afirmada literalrnente 
pelo proprio dispositivo legal - que utiliza a expresslo "dentre outras" -, revela-se cara a rneta 
da adequaplo funcional, perrnitindo que sejarn incorporadas ao programa da Defensoria quaisquer 
atribuipces afinadas corn os designios da sociedade e da ordern juridica brasileiras, rnesrno que nlo 
estejam previarnente enumeradas. 

100 Aaplo civil ptiblica, subscrita pelo defensor AndrC Ordacgy, foi intentada em 18.06.2008, tendo sido 
obtida medida liminar, deferida pela juiza Regina Coeli Medeiros de Carvalho Peixoto, da 18" Vara 
Civel Federal do Rio de Janeiro (Proc. n. 2008.51.01.009581-8). A Unilo ainda conseguiu, junto ao 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 2" Regilo, urna suspensio parcial da decislo, mas tal sus- 
penslo apenas parcial serviu muito mais para reforpar a lirninar. Tornada insustentivel a permanencia 
do ExCrcito no Mono da Providbncia, at6 pela ampla divulgaqio da demanda, a retirada completa ( 
aconteceu pouco tempo depois. 
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mento absurdamente formalista poderia vislumbrar alguma incompatibilidade com a 
Constituiqlo. Incompativel com a Constituiqlo, isto sim, era a prhtica coibida pela de- 
manda coletiva intentada, em boa hora, pela Defensoria. Trata-se pois de um exemplo 
cabal da imprescindibilidade da abertura institucional para aqties solidaristas. 

No Ambit0 estadual, a Defensoria Publica tem intentado aqbes civis publicas para 
impedir a cobranqa de taxa de uso dos banheiros dos terminais rodo~iirios'~l. Cuida-se de 
mais um otimo exemplo de atuaqlo inquestionavel da Defensoria no terreno dos interes- 
ses difusos. De fato, mostra-se completamente indeterminavel o grupo dos beneficiirios, 
ligados exclusivamente por circunstdncias faticas. Sem embargo, as aqties miram muito 
particularmente as pessoas carentes, que andam de Bnibus e t2m dificuldades para pagar 
as taxas cobradas (que nlo costumam passar de um real). Ou seja, a Defensoria esta 
plenamente dentro da sua miss20 constitucional. E os interesses siio difusos. 

Na hrea extrajudicial, vale registrar o termo de ajustamento de conduta firmado 
pela Defensoria Publica do Mato Grosso para garantir transporte publico adequado ate 
o presidio de Varzea Grande. Explique-se. Como o ponto final da linha de Bnibus regu- 
lar distava aproximadamente tres quilbmetros do presidio, restavam penalizados, nos 
dias de visita, os parentes das pessoas encarceradas, niio raro idosos e criangas. Com 
o termo, comprometeu-se a concessionaria local a fazer o transporte chegar ate a porta 
do presidio nos dias de visitaIo2. Mais uma vez, estamos diante de iniciativa claramente 
favoravel a interesses difusos. 0 grupo beneficiario mostra-se absolutamente indetermi- 
navel. Quaisquer parentes de presos, atuais efituros, ser2o beneficiados, bem como os 
proprios servidores penitenciarios, e ainda visitantes eventuais (advogados, estagiarios, 
jomalistas). Ao mesmo tempo, ainda que abstraindo por completo de situaqties econB- 
micas individuais, a Defensoria entregou-se a labor imediatamente apontado para a sua 
clientela preferencial. Novamente perguntamos: alguma incompatibilidade com a Cons- 
tituiqlo? Nenhuma, evidentemente. Muito pelo contriuio, tratou-se de compromisso ao 
mesmo tempo singelo e engenhoso, extremamente positivo do ponto de vista social. 

Depois das aplicaqties praticas vistas acima, nas quais a Defensoria Publics ofi- 
. ciou em nome proprio, vale constatar que tambdm tem cabimento a expanslo das 

fung6es institucionais quando a atuagiio ocorrer no campo da representaglo, mesmo 
sendo individual a legitimaqgo da pessoa representada. 

Pensemos primeiramente em uma aqlo popular. Digamos que um jovem idea- 
lista, profundamente versado em materia ambiental, pretenda ingressar com uma aqlo 
popular para conter abuso verificado no campo da sua especialidade, procurando en- 
t lo  a Defensoria Publica. Em situaqlo como essa, seria produtivo socialmente negar 
o patrocinio da Defensoria, ainda que eventualmente o jovem possua recursos para a 

101 Temos noticia de pelo menos duas a@es intentadas em 2009 corn tal objeto, uma em Aracaju (SE), junto 
a 18" Vara Civel, e outra em Marilia (SP), junto 6 3n Vara Civel. Disponivel em: <www.anadep.org.br>. 

102 0 compromisso foi firmado em Varzea Grande-MT, em 25.07.2007. De um lado, como compro- 
mitente, a Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso, representada pelos defensores Marcos 
Rondon Silva e Andrk Renato Robelo Rossignolo. Do outro lado, como compromissiirios, o ente 
municipal e a Uni2o Transportes e Turismo Ltda., concessionhria do s e w i ~ o  publico de transporte 
coletivo urbano de Varzea Grande. Disponivel em: <www.dp.mt.gov.br>. 



empreitada judicial? Parece evidente que niio. Como na aqiio popular se cuidara de 
interesses difusos'03 - apesar da legitimaqgo individual, trata-se verdadeiramente de 
urna demanda coletiva, a vista do objeto -, o carater "altruistico" da iniciativa confere, 
de acordo com as expressdes utilizadas pel0 Supremo Tribunal Federal, "razoabilida- 
de plena a outorga pel0 Estado do patrocinio judicial gratuito", independentemente 
da indagaglo in concreto da capacidade financeira do autor (ideologico). Acrescente- 
se que, na aqiio popular, a isenqHo de custas e de eventuais anus sucumbenciais e 
deferida pel0 proprio texto constitucional (art. 5O, inc. LXXIII), em homenagem a 
relevbncia social da aqiio. Niio bastasse, a ela se aplica, como luva, tudo o que foi dito 
neste artigo a respeito da "dessubjetivaqiio" da tutela processual. Na aqiio popular, a 
identifica~ilo subjetiva das partes 6 tHo secundhria que o autor pode ser sucedido em 
vkios momentos processuais (Lei n. 4.7 17/65, arts. go, 16, 19, tj 2") e o proprio reu 
pode bater-se pelas cores da parte adversaria (Lei n. 4.717165, arts. 6", inc. 111, 17). 

Raciocinio semelhante pode ser utilizado em urna aqHo individual, na seara con- 
sumerista por exemplo, objetivando indenizagiio por danos morais com funqiio de 
desestimulo (danos morais punitivos ou preventivo-pedagogicos), a ser destinada a 
urna entidade beneficente. Como se percebe, duplo 6 o proposito solidarista. Alem da 
possivel contribuiqzo a urna entidade beneficente, pretende-se desestimular a conduta 
nociva do fornecedor, para que outros consumidores nzo sejam prejudicados no futu- 
ro. A vista desse duplo proposito solidarista, pergunta-se: mesmo que o autor tenha 
recursos, niio sera razoavel, na situaqiio especifica, a prestaqgo da assistencia juridica? 
Parece-nos mais urna vez que sim, a vista da interessante "conversiio" experimentada 
pela demanda: apesar de nominadamente individual, ela ganha "dimendo coletiva" 
em funqiio da sua destinaqiio altruistica'04. 

Por falar em entidade beneficente, temos ai mais um caso em que o patrocinio da 
Defensoria Publica se afigura bastante plausivel. Deveras, se a instituiqiio de caridade 
esta em juizo, convem alivia-1s de quaisquer despesas, vez que o emprego de recursos 
na condugiio de urna demanda pode desfalcar os seus fins benemeritos. Dessa forma, 

103 Confira-se a respeito texto classico de MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. A aqlo popular do direito 
brasileiro como instrumento de tutela dos chamados interesses difusos. In: Temas de direito proces- 
sual: primeira strie. Slo Paulo: Saraiva, 1988. 

104 Aproposito do tema, consulte-se o nosso 0 principio da dimenslo coletiva das rela~des de consumo: 
reflexos no "processo do consumidor", especialmente quanto aos danos morais e as conciliaqdes. Re- 
vista de Direito do Consumidor. S lo  Paulo, n. 28, esp. p. 110, out./dez. 1998 onde incentivamos en- 
faticamente as chamadas "indenizaq8es altruisticas". Por sinal, interessante exemplo de indenizagfio 
altmistica foi noticiado em 20.02.2009 pelo site do Tribunal de Justiqa do Estado do Rio de Janeiro. 
Em demanda indenizatoria movida pelo advogado Flavio de Melo Fahur, a rede de supermercados 
Vianense foi condenada a entregar tres cestas basicas a uma determinada instituiq80 de caridade, sob 
pena de multa diiria. Nlo cumprida a obrigaqlo, o advogado buscou a execuqlo do valor acumulado 
da multa, o que foi negado em primeiro grau, sob o argument0 de que nHo era ele o beneficiario das 
cestas basicas. No entanto, em sede de mandado de seguranqa, julgado em 12.02.2009 pela Quarta 
Turma Recursal, relatora a juiza Eduarda Monteiro de Castro Souza Campos, foi autorizada a exe- 
cuqfio pel0 advogado, tendo sido salientada a atuaqlo altruista deste, em contraste com a atuaqlo 
atentatoria ii dignidade da Justipa assumida pela outra parte. 



VOL. 408 

nada obsta a que a Defensoria oficie, se provocada, independentemente da situacgo 
financeira da entidade'05. 

No terreno da crianga e do adolescente, inumeras s b  as possibilidades. "Exercer 
a defesa dos interesses individuais e coletivos da crianga e do adolescente", por sinal, 
e atribuiggo que os proprios termos do art. 4O, inc. XI, da LC n. 80194 (com redaggo 
da LC n. 132109) ja indicam n b  depender da situagb econamica individual da parte 
atendida. Demais, na Justiga da Infincia e da Juventude o process0 e gratuito, por 
expressa disposiggo legal (art. 141, 5 2 O ,  da Lei n. 8.069190). Assim, entendemos que 
a necessidade exigida para a prestaqgo de assistencia judiciaria gratuita (art. 141, lo, 
da Lei n. 8.069190) deve ser encarada de mod0 abrangente, observados os reflexos dos 
principios constitucionais do solidarismo e do acesso a justiga. Pense-se, por exemplo, 
em uma crianga orE, quase adolescente, que nHo tenha lar, vivendo em internato ofi- 
cial. A idade 6 avangada para eventual adoggo e a figura da crianqa nio atrai potenciais 
adotantes, geralmente interessados em estampas que lembrem infantes dinamarqueses. 
Porem, chega um casal, movido pelas mais puras intengaes, que se propae a adotar a 
crianga. Em virtude da relevdncia social do procedimento, temos a certeza de que a De- 
fensoria Phblica podera atuar a favor do casal, sem que haja qualquer necessidade de 
indagar a sua fortuna (o casal podera ser abastado ou n50, tanto faz). Alias, o exemplo e 
bastante eloquente. Aparentemente, a Defensoria estara patrocinando o casal adotante; 
olhar mais atento, no entanto, revela que a beneficiada maior sera a crianga carente. 

Para ficarmos somente em urn exemplo mais, tome-se demanda intentada por 
pessoa portadora de deficiencia cujo objeto esteja especificamente relacionado corn a 
deficiencia. A agio 6 individual, certo. Mas eventual resultado favoravel podera abrir 
portas para outras pessoas portadoras de deficiencia, ao menos por conta da criagio 
de um precedente. Ou seja, temos lide que, embora individual, refere-se a problema 
comum a um determinado grupo e para este pode trazer beneficios, de maneira global. 
Dessa forma, paira sobre a causa autentica "sombra" coletiva, conferindo a postulagio 
contornos solidaristas. Assoma entgo o interesse social (razz0 pela qua1 o Ministerio 
Publico obrigatoriamente intervira, consoante o art. 5' da Lei n. 7.853/89'06). Dessa 
forma, novamente se afigura possivel e adequada a atuaggo da Defensoria Publica em 
pro1 do portador de deficiencia, funcionado a instituigio com abstragio completa da 
situaggo econ6mica da parte defendida'07. 

105 No sentido do texto o EREsp n. 1.055.037. Relator: Min. Hamilton Carvalhido. Corte Especial. 
Maioria. Julgado em 15 de abril de 2009: "As entidades sem fins lucrativos e beneficentes - tal como 
nos autos, em que se cuida de fundaplo mantenedora de hospital - fazem jus B concesslo do beneficio 
da justiqa gratuita, sendo despicienda previa comprovaplo da necessidade, porque gozam de presun- 
plo juris tanturn de tal condiqlo." 

106 Art. 5" da Lei n. 7.853189: "0 Ministkrio P~iblico intewira obrigatoriamente nas aqBes publicas, 
coletivas ou individuais, em que se discutam interesses relacionados a deficisncia das pessoas." 

107 Tal atuaqlo esti prevista no art. 4', XI, da LC n. 80194 (com redaqlo da LC n. 132109), que previ?. a 
seguinte funqio institutional: "exerce a defesa dos interesses individuais e coletivos da crianqa e do 
adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades cspeciais, da mulher vitima de violkncia do- 
mkstica e familiar e de outros grupos sociais vulneraveis que merepam proteplo especial do Estado." 



Acabamos de declinar, pois, varias hipoteses de atuaqbes institucionais que, de 
acordo com a classificaqiio aqui proposta, podem ser consideradas "niio tradicionais" 
ou "tendencialmente solidaristas". Siio apenas exemplos, podendo ser imaginadas, 
casuisticamente, muitas outras situaqbes. Em todas as hipoteses expostas, a Defenso- 
ria Publica permanece fie1 aos seus fins constitucionais. Consegue multiplicar, porem, 
a forqa e a profundidade da sua aqiio, reverenciando assim o principio da eficihcia, 
vinculante para toda a administraqiio publica (art. 37 da Constituiqiio). 

1 13. RESENHA FINAL 

Faqamos, neste final, uma resenha das ideias principais do trabalho: 
A) ALC n. 132109, que alterou inumeros dispositivos da LC n. 80194 (a lei orgdnica 

nacional da Defensoria Publica), consistiu em verdadeiro divisor de aguas na historia da 
instituiqiio, elevando ainda mais a necessidade de se refletir sobre as suas atribuiqbes. 

B) Duas premissas siio indispensaveis em qualquer estudo que se faqa a respeito 
da Defensoria Publica: i) a instituiqiio niio e uma abstraqiio desligada da trajetoria his- 
t6rica e cultural da naqiio a que deve servir; ii) muito ao contrario, ela e instrumento de 
concretizaqiio de valores relevantissimos da ordem constitutional brasileira, devendo 
em consequ&ncia acompanhar a evoluqiio desses valores. Decorre de tais premissas 
o imperativo de se interpretar a Defensoria e suas funqbes de acordo com o mitodo 
instrumentalists, de enorme valia no campo processual. 

C) 0 constituinte de 1988 foi parcimonioso em relaqiio a Defensoria Publica, 
fornecendo apenas algumas "chaves" hermen5uticas. Isso aumenta a responsabilidade 
do legislador e do interprete, bem como estimula uma leitura contextualizada da insti- 
tuiqiio, atenta as exigencias da sociedade brasileira e do mundo contemporlneo. 

D) Dentro da indispensavel abordagem contextualizada da Defensoria Publica, 
um primeiro dado a assinalar i a centralidade da quest50 ambiental nos dias atuais. Tal 
centralidade, como niio poderia ser diferente, vai influenciar profundamente o mundo 
juridico. Assim como o individualismo moldou o Direito moderno, chegou a vez de a 
ecologia transformar o Direito do seculo XXI. 

E) A quest50 ecologica vem forqar, de um mod0 geral, a aceitaqiio do pensamen- 
to solidarista. Fortalece-se entiio o solidarismo juridico, que ja estava bem assentado 
no ordenamento nacional, podendo-se dizer com seguranqa que a nossa Constituiqiio 
acolhe e enaltece o principio da solidariedade. 

F )  Como reflex0 desse solidarismo vinculante, reforqado substancialmente pelo 
novo paradigma trazido pela questdo ambiental, assistimos 2i crescente objetiva~?~ 
dos institutes juridicos. Constata-se, de fato, que todas as faixas de interesses tutela- 
veis foram atingidas por algum grau de objetivaqiio, at6 mesmo certos direitos indivi- 
duais n5o homog&neos. 

G) A objetivaqiio estimulada pelo solidarismo tem como contrapartida inevi- 
tavel a "dessubjetivaqiio" do Direito, o que finda por abalar os alicerces do instituto 
da legitimidade processual, tradicional bastiiio do individualismo. Realmente, mul- 
tiplicaram-se os casos em que niio e tiio importante a identidade subjetiva do autor, 
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ou mesmo sua vontade, mas sim o objeto da demanda. A legitimidade entrou assim 
em urna fase de grandes flexibilizagdes, ficando claro que se trata de questiio que niio 
pode ser supervalorizada, sob pena de chegarmos a resultados os mais frustrantes. 
Sobretudo na seara especifica dos direitos difusos, exigencias rigorosas no tocante a 
legitimidade revelam-se completamente despropositadas. 

H) Mesmo em algumas lides individuais, discussdes sobre legitimidade podem 
mostrar-se assaz inconvenientes. Tome-se o caso sempre citado de urna crianga que 
esta com a vida em risco porque os pais nlo permitem, por motivos religiosos, a rea- 
lizagiio de urna transfusiio de sangue. Numa situagiio dessas, importa saber de quem 
sera a iniciativa da judicializagiio? Se a iniciativa partir da moga que faz a limpeza do 
quarto da crianga em risco, o juiz deve abster-se de resolver o delicadissimo impasse? 
Certamente que n8o. Aplica-se, por analogia, a regra do habeas corpus: sendo grave 
o interesse em jogo, a legitimagiio universaliza-se. 

I) Outro dado contemporiineo a ser ressaltado e a pluralizagiio do fenbmeno da 
carencia, passando a ser tuteladas de forma especial niio so a carencia econbmica, 
mas tambtm outras carencias, inclusive a "organizacional", muito enfatizada pelo 
movimento do acesso A justiga. E o que se v& na sistematica do CDC. Amesma com- 
preens50 ampla da carencia, isenta de reducionismos, pode ser achada em varias 
normas constitucionais. 

J) 0 s  fatores contextuais mencionados no trabalho repercutiram de modo sen- 
sivel na diniimica de atuaglo da Defensoria Publica. A medida que a propria identi- 
ficagiio subjetiva do autor de urna demanda perdeu a antiga transcendencia, e ainda 
por cima o fenbmeno da carkncia restou desconectado do pariimetro econbmico, e 
evidente que em muitos casos se tornou irrelevante, no que tange a assistencia juri- 
dica, o questionamento acerca da situaqiio econ6mica individual da parte. Caiu ent5o 
o dogma de que a Defensoria so caberia a defesa de direitos subjetivos de individuos 
carentes economicamente. Impbs-se o atendimento de outras necessidades que niio 
so a financeira. Passou a ser estimulado o patrocinio de grupos e de valores objetivos 
da ordem juridica. Ganharam enfase, ainda, trabalhos de natureza preventiva, sem 
um destinatario determinado (como e o caso da prestaglo de informaglo juridica a 
urna coletividade). Dessa forma, urna nova racionalidade tomou conta da instituigiio, 
urna racionalidade mais solidarista. Coube especialmente a dois diplomas legislativos 
positivar essa nova racionalidade: a Lei n. 11.448107 e a LC n. 132109, a primeira 
carimbando a legitimidade da Defensoria para agdes civis publicas e a segunda trans- 
formando a instituiglo, vez por todas, em urna grande ag&ncia nacional de promogiio 
da cidadania e dos direitos humanos. 

K) A Defensoria Publica deve atuar sempre que estejam em jogo interesses de 
pessoas necessitadas, mesmo que outras niio necessitadas possam vir a ser beneficia- 
das, reflexamente. Na sociedade complexa dos nossos dias, cresce exponencialmente 
o numero de relagdes que enlagam, incindivelmente, carentes e niio carentes. Em tais 
hipbteses, seria razoavel que a Defensoria cruzasse os bragos, por estar supostamen- 
te proibida de funcionar a favor de pessoas niio carentes? Pessoas carentes ficariam 
entlo desassistidas pela s6 razlo de estarem, por um azar do destino, envolvidas corn 
outras mais afortunadas numa mesma situagiio litigiosa? As respostas negativas se 
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impaem, a fim de que nHo seja esvaziada a clausula constitucional da integralidade da 
assistencia juridica prestada pela Defensoria. 

L) A nova racionalidade implantada no seio da Defensoria Phblica tem o condHo 
de pluralizar as funqbes institucionais. Pelo menos cinco tipos distintos de atribuiqaes 
podem ser percebidos na realidade atual: i) atribuiqaes ligadas a carencia econbmica; 
ii) atribuiqaes nas quais se tem, concomitantemente, a proteqlo de pessoas carentes 
e nlo carentes; iii) atribuiqaes que beneficiam de forma nominal pessoas nHo neces- 
sariamente carentes, repercutindo porem a favor de pessoas carentes; iv) atribuiqaes 
direcionadas a sujeitos protegidos especialmente pela ordem juridica, possuidores de 
outras carkncias que nlo a econbmica; v) e atribuiqaes em favor primacialmente de 
valores relevantes do ordenamento. Essa diversificaqgo torna inadequada a usual clas- 
sificaqzo das atribuiqaes institucionais em tipicas e atipicas. Bem por isso, o trabalho 
propae uma nova classificaqHo - e uma nova dicotomia - para as funqaes institucio- 
nais, estando de um lado as funqaes "tradicionais" ou "tendencialmente individualis- 
tas" e, do outro, as funqaes "nlo tradicionais" ou "tendencialmente solidaristas". 

M) Para uma analise da constitucionalidade do perfil nlo individualista da De- 
fensoria Publica, temos de investigar o sentido das clausulas constitucionais "insufici- 
Cncia de recursos" (art. 5 O ,  inc. LXXIV) e "necessitados" (art. 134). A alternativa e a 
seguinte: se estiverem os termos ligados exclusivamente ao fator econbmico, a vislo 
individualista a respeito da Defensoria agradecera; por outro lado, se se entender que 
outras carCncias podem ser atendidas - a exemplo da "pobreza organizacional" -, e a 
concepqHo solidarista que saira ganhando. Como se trata de clausulas constitucionais 
abertas, favorece-se a interpretaqgo contextual defendida no texto, permitindo que 
incida sobre a materia, com intensidade, a forqa vinculante dos principios constitucio- 
nais da solidariedade e do acesso a justiqa. 

N) Altm dos principios constitucionais da solidariedade e do acesso, varios ou- 
tros fundamentos abonam a constitucionalidade da leitura preconizada no trabalho. 
Mais do que simplesmente autorizada, tal leitura 6 imposta pel0 nosso sistema cons- 
titucional. Assim, nlo se pode pensar que o art. 134 da Constituiqiio cogite exclusiva- 
mente da necessidade econ6mica. Mire-se a proposito a defesa de acusados sem advo- 
gado, na area criminal, ou a assung50 da curadoria especial, no civel: slo situaqaes em 
que a Defensoria Phblica, antes de pessoas, esta defendendo valores, objetivamente. 
E nunca houve qualquer suspeita de inconstitucionalidade. Dessa forma, passam tran- 
quilamente pel0 crivo constitucional as normas legais que perfilham a perspectiva 
solidarista das funqaes da Defensoria. NHo so. Independentemente de norma legal 
expressa, certas atribuiqaes nlo tradicionais podem e devem ser autorizadas. 

0) 0 Supremo Tribunal Federal ja teve oportunidade de referendar o quadro 
expansivo aqui descrito. Segundo declarou o Supremo, o art. 134 da Lei Maior re- 
presenta, para a Defensoria Publica, apenas o minimo constitucional, sem prejuizo da 
extenslo - solidarista - dos seus serviqos "ao patrocinio de outras atividades proces- 
suais [vale acrescentar: ou extraprocessuais] em que se vislumbre interesse social que 
justifique esse subsidio estatal." E exatamente o perfil ditado pela LC n. 132109. 

P) Relevante manifestaqlo do perfil solidarista da Defensoria Publica e a legiti- 
midade para a propositura de aqaes civis publicas, reconhecida inicialmente pela Lei 
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n. 11.448107 e depois reforgada pela LC n. 132109. Tal legitimagiio confirma a instru- 
mentalidade da Defensoria. Ela tem um fim precipuo, a tutela dos carentes. Ja quanto 
aos meios, nlo ha tipicidade ou limites. Atada ao dever constitucional de eficiincia, a 
instituiglo deve obrigatoriamente se valer de todos os meios e ttcnicas, sejam quais 
forem, conducentes a uma tutela efetiva da sua clientela. A mesma conclusiio leva a 
conhecida teoria dos poderes implicitos. 

Q)  Nbo pode haver duvida quanto a constitucionalidade da legitimaglo da De- 
fensoria Publica para aqbes coletivas. Violentamente inconstitucional, isto sim, seria a 
privaqiio da legitimidade. Com efeito, de que instituiqgo "essencial" (art. 134, caput) e 
de que assistencia "integral" (art. 5 O ,  inc. LXXIV) estariamos falando se a Defensoria 
ficasse impossibilitada de defender em juizo os direitos coletivos da sua imensa clien- 
tela? Mais grave ainda: um cerceamento tamanho, atingindo exatamente a instituigiio 
voltada para a defesa dos necessitados, teria o endosso do Estado Social instaurado 
pela Constituigiio de 1988? Evidentemente que niio. Pela legislagiio brasileira, como 
se sabe, 6 farto o rol dos legitimados para as agaes coletivas. A vista disso, e conside- 
rando que a esmagadora maioria da populaglo e necessitada - em um pais que sempre 
foi segregador do ponto de vista social e ainda hoje e marcado por assombrosas desi- 
gualdades -, como poderia restar sem legitimidade justamente a Defensoria? 

R) A Defensoria Publica niio e apenas mais um ente legitimado a propositura 
de agaes civis publicas. Cuida-se, em verdade, de um legitimado especial, que, entre 
outras virtudes, pode valorizar como nunca se fez os interesses especificos das classes 
desfavorecidas, materializando dessa forma um notavel mecanismo de contrapoder, 
essencial a democracia pluralista. 

S) A legitimidade da Defensoria para a defesa de direitos difusos nada tem de 
extravagante. Muito pelo contrario, tem-se ai um terreno muito favoravel a atuaglo 
institutional. Trata-se afinal de direitos altruisticos, sem dono, que niio aceitam qual- 
quer reserva de mercado, at6 porque n b  raro se acham sub-representados. E o mais 
importante: quem mais precisa da tutela respectiva slo justamente as pessoas carentes, 
assistidas pela Defensoria Phblica. Pudesse ser recusada a legitimidade da Defenso- 
ria Publica para a defesa de direitos difusos, estariamos excluindo a participagiio dos 
necessitados nesses direitos indivisiveis, o que seria altamente discriminatorio. Entre 
outros maleficios, a Defensoria ficaria afastada da importante tutela inibitbria coletiva, 
que envolve invariavelmente interesses difusos. Sem duvida alguma, isso representaria 
a condenagiio da instituig80, com reflexos diretos nos seus assistidos, a uma atuagiio de 
segunda classe, privada das vias processuais mais modernas e eficazes. Reincidiriamos 
na Iogica formal - e amarga - da cClebre "Justice is open to all, like the Ritz Hotel". 

T) AlCm de tudo, niio se pode pretender qualquer restriglo de legitimidade com 
base no tip0 dos interesses coletivos em jogo. Trata-se, com efeito, de conceitualismo 
anacr6nico e despropositado. As categorias previstas no art. 8 1, paragrafo unico, do 
CDC slo  assaz fluidas, teorica e praticamente, e nlo podem servir, de maneira algu- 
ma, como pretext0 para limitagaes ao direito de movimentar a jurisdigiio coletiva. 

U) 0 entendimento contrhrio a legitimidade da Defensoria Publica para a defesa 
de direitos difusos arrima-se em premissas completamente alheias a linhas evolutivas 
basicas do Direito brasileiro. Na pratica, esse entendimento restritivo favorece a "cul- 
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tura da negativa da admissibilidade as aq6es coletivas" (expresslo de Gregorio Assa- 
gra de Almeida), extremamente nociva no Brasil, um pais que continua apresentando 
graves carzncias em setores sociais basicos. Se uma extinqlo sem resoluqlo do merito 
e algo a lastimar at6 mesmo na Escandinavia, mais deprimente ainda 6 o encerramento 
prematuro de uma aqlo coletiva proposta em solo brasileiro. 

V) Para se ter ideia das distorqaes a que pode levar a "cultura da negativa da ad- 
missibilidade as aqdes coletivas", veja-se por exemplo o que aconteceu no Rio Grande 
do Sul, em importante pleito coletivo julgado procedente em primeiro grau (benefi- 
ciando milhares e milhares de consumidores gauchos): o Ministerio Publico interpds 
apelaqlo - felizmente nlo provida - postulando a extinqBo do process0 sem resoluqBo 
do merito, por suposta ilegitimidade ativa da Defensoria Pliblica! 

W) A condig50 da legitimidade ativa, nos processos coletivos, ha de ser tratada 
por um prisma negativo (assim como ocorre com outra condiqlo para o regular exer- 
cicio do direito de aqgo, a possibilidade juridica), ou seja, a ilegitimidade somente 
deve ser reconhecida quando se afigurar gritante a impertinencia subjetiva de uma 
determinada iniciativa processual. In dubio, a legitimidade deve ser deferida, eis ai a 
regra de our0 nos processos coletivos. 0 que importa nestes, repita-se a exaustgo, e o 
objeto, nlo o sujeito - notadamente quando estlo em jogo direitos difusos. 

X) A tese contraria a legitimidade da Defensoria Publica para demandas cole- 
tivas, em suma, arremete contra as pilastras maiores do sistema processual coletivo, 
quais sejam, a abertura, a generosidade e a busca da maior efetividade possivel da 
tutela jurisdicional. 

Y) Ao final, enunciamos varias aplicaqdes praticas do perfil n20 individualista 
da Defensoria PGblica. E a parte culminante do trabalho, demonstrando cabalmente a 
imprescindibilidade da abertura da Defensoria ao solidarismo. Em carater exemplifica- 
tivo, declinamos atuaqdes concretamente exercidas: a aqlo da Defensoria Publica da 
Unilo pleiteando - e conseguindo - a retirada das forqas do Exercito indevidamente 
postadas em uma favela carioca; as aqdes civis publicas que tem sido intentadas, no 
dmbito estadual, para impedir a cobranqa de taxa de uso dos banheiros dos terminais 
rodoviarios; e o compromisso de ajustamento de conduta promovido pela Defensoria do 
Mato Grosso para assegurar transporte public0 adequado ate um presidio da cidade de 
Varzea Grande. AlCm dessas atuaqBes concretas, formulamos outras hipoteses muito fa- 
voraveis as atribuiqdes institucionais solidaristas, localizadas tais hipoteses em campos 
os mais variados: na aglo popular; em demandas envolvendo as chamadas indenizaqaes 
"altruisticas"; no patrocinio de entidades beneficentes; em lides versando sobre direitos 
de criangas e adolescentes; e finalmente em causas relativas a interesses de pessoas por- 
tadoras de deficizncia. Slo apenas exemplos, podendo ser imaginadas, casuisticamente, 
muitas outras situaqaes, ate porque nlo C exaustivo o rol legal das funqaes institucionais 
da Defensoria (o art. 4' da LC n. 80194 6 express0 no sentido da nlo exaustividade). 

Z) Enfim, o que se sustenta aqui e algo muito simples: que as funqdes institucio- 
nais da Defensoria Publica estejam sempre sintonizadas com os reclamos substanciais da 
ordem constitucional brasileira e possam sentir as influzncias do mundo contempordneo. 
E claro que o perlil solidarista consagrado pela LC n. 132109 nlo diminui o importantis- 
simo papel da instituiqlo na defesa individual. Tal atuaqlo fica preservada, obviamente. 
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A maioria dos atendimentos da Defensoria continuara sendo de natureza individual, no 
modelo tradicional. Isso n5o significa, porem, que deva ser etemamente imposta a De- 
fensoria uma filosofia institucional individualista e anacrdnica, em detriment0 de atua- 
@es mais eficazes e satisfatorias socialmente. Mesmo em causas individuais, como foi 
visto no trabalho, a Defensoria pode privilegiar os impactos coletivos da sua atividade. 

Superando o individualismo, proporcionando efetividade aos principios cons- 
titucionais do solidarismo e do acesso a justiqa, eis ai a Defensoria Publica que se 
deseja no Brasil do seculo XXI, o sCculo de Gaia: instrumento adequado e sensivel, 
aberto ao solo, ao tempo e ao mundo. 
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"Prezado leitor, 

Em decorrencia da imporkincia do tema e dos autores envolvidos no artigo que se se- 
gue, a REVISTA FORENSE resolveu publica-lo, embora sua extensiio fosse recomendada 
para uma pequena brochura. 

Com a massificaqiio dos cursos de Direito pel0 pais, um opusculo editado com analise 
precipuamente cientifica do tema, teria poucas chances de sucesso na correnteza dos livros 
exacerbadamente pragmaticos que inundam o mercado. 

Por isso, a analise de uma decisb do Supremo Tribunal Federal (o caso Raposa Serra do 
Sol) merece nossa atenqiio e desejo de levar ao cientista juridic0 a publicaqlo deste artigo. 

Por sua extensiio, indicou-nos o conforto da ediqiio, sua publicagiio em dois volumes 
consecutivos. Neste volume 408, os senhores leitores teriio a primeira parte do artigo que diz 
respeito a anhlise te6rica da argumentaqiio; e no volume seguinte, o estudo do caso propria- 
mente dito, corn a analise dos votos e as recomendagdes feitas pelos ministros na tentativa 
de resoluqiio do litigio". 


