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Simpósio: BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (NEGÓCIOS E DIREITOS HUMANOS) 

 

RESUMO: As razões para o desenvolvimento do presente trabalho fundam-se em uma pesquisa 

acerca da Defensoria Pública e os limites de sua atuação, especialmente, para o exercício da ação 

quando se tutelam direitos difusos e coletivos. O amadurecimento do ordenamento jurídico 

brasileiro é situação singular, pode-se afirmar que vivemos uma democracia em crescimento. 

Realça-se a forma como o Poder Judiciário tem atuado no intuito de se alcançar o ideal de bem 

comum e, consequentemente, a paz social. Prova disso foi o reconhecimento estatal de prestar 

assistência judiciária gratuita, bem como, a defesa técnica correspondente para a concretização de 

direitos sociais. A incorporação da Defensoria Pública como órgão essencial à justiça e com 

atribuições constitucionais definidas para a assistência dos necessitados também foi um exemplo.  

Nesse contexto, cabe à Defensoria Pública, de acordo com os artigos 5º, inciso LXXIV e 134, 

ambos da Constituição Federal de 1988, a defesa do necessitado que comprove a insuficiência de 

recursos. Ainda, sua finalidade é garantir o contraditório, bem como, ser instrumento de 

concretização dos direitos e das liberdades de que são titulares as pessoas carentes e necessitadas, 

buscando a inclusão democrática desses grupos vulneráveis. Todavia, a discussão paira em torno 

da premissa disposta no rol do artigo 5º, da Lei nº 7.347/1985, este alterado pela Lei nº 

11.448/2007, a qual atribuiu à Defensoria Pública legitimidade universal para a propositura da 

Ação Civil Pública na defesa de interesses metaindividuais, entretanto, agindo assim usurparia a 

função alocada ao Ministério Público. No caso ministerial é função institucional a defesa de direitos 

difusos e coletivos e sua legitimidade ocorre em substituição processual. O que se está a propor é 

apenas singela observância aos ditames e limites constitucionais que regem as atribuições da tarefa 

estatal a cada ente, notadamente das atribuições essenciais ao funcionamento da Justiça, neste caso 

representado pelo impasse na legitimação para propositura da Ação Civil Pública pela Defensoria, 

em especial para tutela de direitos coletivos, evitando-se desvirtuamento institucional e grave 

atentado à norma constitucional. 
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