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Resumo: 

O presente artigo tem por objetivo analisar, de forma crítica e analítica, a legitimidade ativa da 

Defensoria Pública e da Ordem dos Advogados do Brasil em ação civil pública. Após uma análise 

mais aprofundada, concluir-se-á que doutrina e jurisprudência não possuem entendimentos 

uníssonos, embora atualmente haja certa tendência correta de uniformização.  

 

Palavras-chave: Processo Civil. Ação civil pública. Legitimidade ativa. Defensoria Pública. 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

Abstract: 

This article aims to examine, critically and analytically, the legitimacy of the Public Defender and 

the OAB (Bar Association or Bar Council) to filled class actions. Upon further considerations, it 

can be concluded that currently there is no consolidated position of the doctrine (scholarship 
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opinion) and the jurisprudence on the matter, although there is currently a correct standardization 

trend. 

 

Keywords: Civil procedure. Public civil action. Legal Standing. Public Defender. OAB (Bar 

Association or Bar Council). 

 

Sumário: 1. Condições da ação e legitimidade ativa em ações coletivas, com foco na ação civil 

pública. 1.1. Teorias sobre o direito de ação e análise das condições da ação. 1.2. 

Representatividade adequada/pertinência temática em ação civil pública. 2. Legitimidade ativa da 
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pessoas economicamente necessitadas ou não? 2.2. Constitucionalidade do art. 5º, II da Lei nº 

7.347/8556 – recente julgamento, pelo STF, da ADI 3943/DF, sob relatoria da Ministra Carmen 

Lúcia. 3. Legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil em ação civil pública. 3.1. 

Legitimidade universal da OAB para ajuizar ação civil pública. 3.2. Legitimidade da OAB para 

ajuizar ação civil pública limitada à pertinência temática. Conclusão. 

 

1. Condições da Ação e Legitimidade Ativa em Ações Coletivas, com foco na Ação Civil 

Pública 

 

1.1. Teorias sobre direito de ação e sobre análise da legitimidade 

 

Há diversas teorias que explicam as condições da ação57. As principais teorias criadas 

acerca do instituto “direito de ação” são: (i) a imanentista; (ii) a concretista; (iii) a abstrata; (iv) a 

eclética; e (v) a eclética revisitada. 

A teoria imanentista, também conhecida como civilista, clássica e/ou privatista, 

defendida por Savigny, vigorou até o século XVII. Ela não distinguia o direito de ação do direito 

                                                           
56 Art. 5º  Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 

2007). (...) II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

57 Embora não se desconheça a controvérsia (DIDIER Jr., Fredie. Será o fim da categoria condição da ação? Um 

elogio ao projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, 2011, v. 197, p. 255-260; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Será o fim da categoria condições da ação? Uma intromissão no debate travado 

entre Fredie Didier Jr. E Alexandre Freitas Câmara. Revista de Processo. São Paulo: RT, agosto 2011, v. 198, p. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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material, já que entendia ser a ação o próprio direito material em juízo. O direito material, quando 

violado ou ameaçado, transformava-se em ação, pois se entendia que ambos eram o mesmo 

instituto. Para essa teoria, “não há ação sem direito; não há direito sem ação; a ação segue a 

natureza do direito”58. 

 A teoria concretista, ou do direito concreto à tutela jurisdicional, defendida por Bulow, 

entende que o direito de ação é diferente do direito material, sendo aquele, entretanto, dependente 

deste. Criou-se, aqui, por Chiovenda, as condições para o regular exercício do direito de ação, 

quais sejam, (i) a legitimidade das partes; (ii) o interesse jurídico; e (iii) a existência do direito 

material. Ou seja, o autor de um processo judicial, para esta teoria, só poderia exercer o direito de 

ação se se valesse do direito material, razão pela qual o direito de ação só existiria quando a 

sentença fosse favorável ao autor59. 

A teoria abstrativista, ou abstrata, surge para conflitar com a teoria concreta. Afirma-

se, aqui, que a ação pode existir sem o direito material, já que o autor, embora desprovido do direito 

material, teria o direito incondicionado de exercer a ação. Logo, o direito de ação seria autônomo, 

público e abstrato, independente, pois, da existência do direito material e de um resultado favorável 

ao autor. 

A teoria eclética, criada por Liebman, em meados do século XX, é a fusão da teoria 

eclética com a abstrata, ao entender que o direito de ação é autônomo em relação ao direito 

material, embora a existência daquele esteja subordinada a três condições: (i) a legitimidade das 

partes; (ii) o interesse de agir; e (iii) a possibilidade jurídica do pedido. Para essa teoria, as referidas 

condições da ação deveriam ser aferidas à luz do direito material, existindo, pois, uma relação 

mínima de dependência entre a ação e o direito material. Em outros termos, Liebman define a ação 

como direito público, subjetivo, instrumental e de natureza constitucional, onde o direito de ação 

existe quando o juiz profere uma sentença de mérito, favorável ou desfavorável ao autor. Há, então, 

                                                           
227-235), o objetivo deste artigo não é aprofundar a se o CPC15 extinguiu ou não as condições da ação. Será dito, 

aqui, e agora, tão somente, que não consta do CPC15, em nenhum momento, a expressão “condições da ação”, bem 

como igualmente suprimiu a “possibilidade jurídica do pedido”, tal como antes constavam, ambas, do CPC73.  
58 GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral 

do processo. 23ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 266.  

59 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1. 
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aqui, uma visão quase totalmente instrumental do direito de ação. Calmon de Passos define essa 

teoria como um “concretismo dissimulado”60. 

A teoria eclética revisitada, defendida por Carlos Alberto Barbosa Moreira e Kazuo 

Watanabe, segue a teoria eclética de Liebman, embora a critique e a revisite. Entende que as 

condições da ação, em vez de se subordinarem à existência do direito de ação, subordinam-se, na 

verdade, a seu exercício. Significa dizer que a ação só terá o mérito julgado se demonstrada 

existência das condições da ação.  

O CPC/73 e, atualmente, o CPC/15, adotaram a ideologia da teoria eclética, embora 

haja críticas61. É exatamente por isso que se criaram os requisitos de admissibilidade do julgamento 

de mérito (CPC/73, art. 267, VI; CPC/15, arts. 17 e 485, VI). A dogmática brasileira sempre 

entendeu o direito de ação como um direito constitucional assegurados a todos e, com isso, entende 

que não se pode admitir a existência do direito de ação subordinada à existência das condições da 

ação, mais especificamente ao direito material. Aliás, como já amplamente disseminado pelos 

tribunais pátrios62, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)63, bem como pela doutrina64, 

a análise das condições da ação, atualmente, é explicada pela teoria da asserção (condições aferidas 

com base nas alegações das partes65), em detrimento da teoria da exposição/comprovação 

(condições aferidas com base nas provas66). 

Especificamente sobre a legitimidade das partes, ela decorre da titularidade da relação 

jurídica deduzida em juízo. Se a parte autora atribui responsabilidade à parte ré, a matéria alegada 

                                                           
60 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil - Vol. III (arts. 270 a 331). 9ª 

Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 98. 

61 Dificuldade em identificar a natureza da atividade de analisar condições da ação realizada pelo juiz quando da 

extinção do processo sem enfrentamento do mérito. Quando não atendidas as condições da ação, o que teria retirado 

o Poder Judiciário da inércia? Não teria havido processo? O que teria ocorrido? Nesse sentido: PASSOS, José 

Joaquim Calmon de. A ação no direito processual civil brasileiro. Salvador: JusPodivm, 2014. 
62 TJ/MG, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível 1.0223.10.025111-3/001, Relatora Desembargadora Márcia De Paoli 

Balbino, Publicação: 02/08/2012 

TJ/RS, 3ª  Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70024820276, Relator Desembargador. Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino, Julgamento: 23/06/2008 

63 AgRg no AREsp 452737/RJ, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª T., j. 25.8.2015, DJ 16.9.2015 / AgRg no AREsp 

740588/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j 27.10.2015, DJ 16.11.2015 
64 Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres 

de Mello, in Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 80. 

65 O que importa, para essa teoria, é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, 

que já seria problema de mérito. 

66 Há quem critique a teoria da asserção ao afirmar que não bastaria ao demandante descrever uma situação em que 

estejam presentes as condições da ação. Elas precisariam existir. Se se admitir aferição com base em alegações, 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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na petição inicial é afetada no mérito, já que a legitimidade deve ser aferida in status assertiones67. 

Isso desde que não haja abuso de direito68, notadamente em respeito à razoabilidade e à 

proporcionalidade (CPC/15, art. 8º).  

É que, o julgamento sem mérito, embora seja essencial nos casos que se faça 

necessário, ao aplicar essa teoria da asserção se torna inútil, até mesmo porque, dentre outros 

motivos, a parte poderá, se quiser, e dependendo da ocasião, ajuizar outro processo69. E a regra da 

legitimidade ativa é simples (CPC/73, art. 6º, atual CPC/15, art. 18): o titular do direito material 

                                                           
somente advogados despreparados incorreriam em carência da ação. Nesse sentido: DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 313-315. 
67 “O exame da legitimidade, pois - como o de qualquer das condições da ação - tem de ser feito com abstração das 

possibilidades que, no juízo de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar 

inexistente a relação jurídica que constitui a res in iudicium deducta. Significa isso que o órgão judicial, ao apreciar 

a legitimidade das partes, considera tal relação jurídica in status assertionis, ou seja, à vista do que se afirmou. Tem 

ele de raciocinar como que admita, por hipótese, e em caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a 

ocasião própria (o juízo de mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade 

instrutória.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Termas de Direito Processual – Primeira Série. 2ª Edição. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 1986, p. 200). 

“Legitimação é a coincidência entre a situação jurídica de uma pessoa, tal como resulta da postulação formulada 

perante o órgão judicial, e a situação legitimamente prevista na lei para a posição processual que a essa pessoa se 

atribui, ou que ela mesma pretenda assumir. Diz-se que determinado processo se constitui entre partes legítimas 

quando as situações jurídicas das partes, sempre consideradas in statu assertionis – isto é, independentemente da sua 

efetiva ocorrência, que só no curso do próprio processo se apurará -, coincidem com as respectivas situações 

legitimantes” (MOREIRA, Barbosa. Ensaios e pareceres de direito processual civil – Apontamentos para um estudo 

sistemático da legitimação extraordinária. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 59). 

68 STJ, AgRg no AREsp 605.732/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4ª T., j 26.5.2015, DJ 2.6.2015. 

69 “Embora abstrato e ainda que até certo ponto genérico, o direito de ação pode ser submetido a condições por 

parte do legislador ordinário. São as denominadas condições da ação (possibilidade jurídica, interesse de agir, 

legitimação ad causam), ou seja, condições para que legitimamente se possa exigir, na espécie, o provimento 

jurisdicional. A exigência da observância das condições da ação deve-se ao princípio de economia processual: 

quando se percebe, em tese, segundo a afirmação do autor na petição inicial ou os elementos de convicção já 

trazidos com ela, que a tutela jurisdicional requerida não poderá ser concedida, a atividade estatal será inútil, 

devendo ser imediatamente negada. Mas ainda que a resposta do juiz se exaura na pronúncia de carência de ação 

(porque não se configuraram as condições da ação), terá havido exercício da função jurisdicional. Para uma corrente, 

as condições da ação são condições de existência da própria ação; para outra, condições para o seu exercício.” 

(GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral 

do processo. 23ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2007) 
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vai a juízo pleiteá-lo em nome próprio (legitimidade ordinária), salvo exceção legal (legitimidade 

extraordinária). 

 

1.2. Representatividade adequada/pertinência temática em ação civil pública 

 

Em ação civil pública a dinâmica até aqui narrada é análoga. Distingue-se, 

sobremaneira, no entanto, com relação à legitimidade ativa, que se perfaz por meio de substituição 

processual70, espécie de legitimidade extraordinária71: os legitimados para ajuizá-la (substitutos 

processuais basicamente elencados no art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e art. 82 do CDC) postulam, em 

                                                           
70 “Excepcionalmente, porém, admite-se a substituição processual. Trata-se de alguém pleitear em nome próprio (ou 

seja, não mero curador) direito alheio, desde que autorizado por lei (CPC, art. 6º). Exemplo, o art. 3 da lei 1.533/51 

que admite que, dentro de certas condições, um terceiro juridicamente interessado seja autor de mandado de 

segurança em nome próprio para defender direito cuja titularidade é de outrem.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues; 

TALAMINI, Eduardo; ALMEIDA, Flávio Renato Correia de. Curso avançado de processo civil: Teoria geral do 

processo e processo de conhecimento. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 162). 

“A técnica escolhida foi a da legitimação por substituição processual autônoma, exclusiva, concorrente e disjuntiva. 

Há legitimação extraordinária autônoma quando o legitimado extraordinário está autorizado a conduzir o processo 

independentemente da participação do titular do direito litigioso. ´O contraditório tem-se como regularmente 

instaurado com a só presença, no processo, do legitimado extraordinário.`70 Há legitimação extraordinária exclusiva, 

se apenas o legitimado extraordinário puder ser a parte principal do processo, cabendo ao protagonista da situação 

litigiosa, se já não fizer parte da demanda, intervir no processo na condição de assistente litisconsorcial (litisconsorte 

ulterior). Nas ações coletivas, essa intervenção só é possível quando estiverem sendo discutidos direito individuais 

homogêneos (art. 94 do CDC), ressalvando-se a situação da comunidade indígena, já mencionada. Se é exclusiva e 

autônoma, quanto ao rol de legitimados, é, no entanto, concorrente entre os legitimados extraordinários. Há 

legitimação concorrente ou co-legitimação quando mais de um sujeito de direito estiver autorizado a discutir em juízo 

determinada situação jurídica. Vários são os legitimados extraordinários para a tutela de direitos coletivos; qualquer 

um deles pode impetrar ação coletiva. A legitimação apresenta-se, ainda, disjuntiva, porque, apesar de concorrente, 

cada entidade legitimada a exerce independentemente da vontade dos demais colegitimados. A legitimação pode 

também ser classificada em isolada ou simples, quando o legitimado puder estar no processo sozinho, e legitimação 

conjunta ou complexa, quando houver necessidade de formação do litisconsórcio. A legitimação conjunta somente 

pode operar-se no polo passivo. (...) Enfim, o certo é que a legitimação coletiva possui as seguintes características: a) 

está regulada, inicialmente, por lei (art. 5º da Lei nº 7.347/85; art. 82 do CDC etc); b) é conferida a entes públicos, 

privados e despersonalizados, e, até, ao cidadão na ação popular; c) o legitimado coletivo atua em nome próprio na 

defesa de direitos que pertencem a um grupamento humano (pessoas indeterminadas, comunidade, coletividade ou 

grupo de pessoas, titulares de direitos individuais abstratamente considerados, na forma do art. 81 do CDC e seus 

incisos); d) esse agrupamento humano não tem personalidade judiciária, portanto não pode atuar em juízo para 

proteger os seus direitos, cuja defesa cabe aos legitimados coletivos, que possuem legitimação autônoma, exclusiva e 

concorrente simples.” (DIDIER JR., Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 4, 8ª Edição. Salvador: 

JusPodium, 2013, pp. 212/213) 

71 “No campo das ações civis públicas há o fenômeno da legitimidade extraordinária quando se atribui aos legitimados 

do artigo 82 da Lei n. 8.078.90 o poder de ajuizar, em nome próprio, ações civis de reparação de danos em favor das 

vítimas, na defesa dos interesses individuais homogêneos.” (GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de 

direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1., p. 92) 
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juízo, direito72 (difuso73, coletivo74, individual homogêneo75 definidos no art. 81, parágrafo único, 

do CDC) alheio (substituídos processuais).  

Para fins de verificação de identidade entre as partes, em ações coletivas, o magistrado 

dever considerar os beneficiários finais da tutela pleiteada (substituídos processuais), e não os 

substitutos processuais que figuram no polo ativo, já que, como dito, não postulam direito próprio. 

                                                           
72 “Interesses e direitos difusos: Os interesses ou direitos difusos são identificados como aqueles relacionados a um 

número indeterminado de pessoas, vinculados por uma relação factual que merece ser acolhida pelo ordenamento 

jurídico. São de natureza indivisível, sendo esta indivisibilidade caracterizada pela impossibilidade de distinguir o 

titular da prestação jurisdicional ou mesmo individualizar a parcela, que lhe é cabível, daquele determinado interesse 

ou direito tutelado. (...)  

Interesses e direitos coletivos: Os interesses ou direitos coletivos, de sua vez, caracterizam-se pela circunstância de 

serem titulares dos mesmos um grupo, categoria ou classe de pessoas que guardem, entre si ou em relação a outra 

pessoa contra quem se pretende demandar, um vínculo jurídico decorrente de uma relação jurídica base. Neste sentido, 

os interesses e direitos coletivos diferenciam-se dos difusos à medida que exigem um vínculo jurídico que pode surgir 

pelo fato de serem sujeitos de uma mesma relação contratual ou ainda vinculados a partir de uma relação associativa 

em sindicatos, associações, dentre outros.  

Interesses e direitos individuais homogêneos: Os interesses e direitos individuais homogêneos são aqueles que 

possuem uma origem comum, segundo refere o inciso III do parágrafo único do art. 81. No caso destes, são direitos 

divisíveis, de modo que seus titulares podem ser identificados e determinados, assim como a quantificação de suas 

eventuais pretensões. Da mesma forma, tratam-se de direitos disponíveis, podendo o titular do direito deixar de exercê-

lo quando chamado a agir ou ainda exercê-lo paralelamente aos demais legitimados através de litisconsórcio ativo. 

Entretanto, ao conceituar tais direitos, o legislador do CDC identificou o seu caráter comum, homogêneo, justamente 

em relação à origem do pedido que se deverá postular em juízo (Nelson Nery, Aspectos do processo civil no Código 

de Defesa do Consumidor..., RDC 1/200). A partir da definição dos interesses individuais homogêneos é que o 

legislador do CDC introduziu no sistema processual brasileiro a class action, prevista na regra n. 23 das Federal Rides 

of Civil Procedure no direito norteamericano. (...)” (MARQUES, Cláudia Lima, BENJAMIN, Antônio Herman V., 

MIRAGEM, Bruno. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006, 

pp. 974/976) 

73 Definição legal: CDC, art. 81, parágrafo único, I. Não há uma divisão do objeto tampouco uma possibilidade de 

determinar as pessoas substituídas. Celso Antônio Pacheco Fiorillo cita como exemplo o ar atmosférico poluído, “visto 

ser inviável determinar os indivíduos afetados e expostos a seus malefícios.” (FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. 

Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, pp. 6/7) 

74 Definição legal: CDC, art. 81, parágrafo único, II. Vincenzo Vigoriti define como sendo “a existência de uma 

relação entre interesses de igual conteúdo, pertencentes a sujeitos diversos, organizados para atingirem o mesmo fim. 

O ´coletivo`é a forma de uma certa relação dentre interesses de natureza individual, não conflitantes, mas solidários, 

coletivos e organizados para a satisfação da pretensão comum.” “[...] In questo quadro si inserisce l’expressione 

“interesse collettivo”: essa esprime l’esistenza di uma relazione fra interessi di uguale contenuto, facenti capo a soggeti 

diversi, organizatti per Il raggiungimento del medesimo fine. Il “collettivo” e la valenza di uma certa relazione fra 

interessi de natura individuale, non confliggenti, ma solidali, congiunti e organizati per il soddisfacimento della pretesa 

comune.”. (VIGORITI, Vincenzo. Interessi Collettivi e Processo: La legittimazione Ad Agire. Milano: Dott. A, 

Giuffrè, 1979, p.19) 

75 Definição legal: CDC, art. 81, parágrafo único, III. Não essa definição legal não seja autoexplicativa, a doutrina 

acertadamente o trata como sendo aquele em que se encontram pessoas determinadas ou determináveis, ligadas entre 

si por um vínculo fático e objeto divisível. Nesse sentido: ABELHA, Marcelo Abelha. Ação civil pública e meio 

ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.46. 
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Esse é o correto entendimento do STJ76 e da doutrina77. Já para a análise da legitimidade de 

legitimados extraordinários, o Supremo Tribunal Federal (STF) exige que haja um vínculo de 

afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso78. Sobre o tema (legitimados universais 

e especiais), Clemerson Merlin Cleve entende, adequadamente, que:  

“a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vai, portanto, estabelecendo diferença de tratamento entre os (i) 

legitimados universais (Presidente da república, as Mesas do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, 

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional) 

e os (ii) legitimados especiais (Governador de Estado, Mesa de Assembléia Legislativa, Confederação sindical ou 

entidade de classe de âmbito nacional). Os primeiros não precisam demonstrar interesse (relação de pertinência entre 

                                                           
76 STJ, 3ª S., AgRg na Pet 7.096/SP, Relator Ministro Napoleão Maia, j. 28.10.2009, DJ 18.11.2009.  

77 “A diferença entre os legítimos não exclui a identidade de partes ativas, por serem todos substitutos processuais da 

coletividade. É esta - a substituída - que está em juízo, pelo portador de interesses, extraordinariamente legitimado 

pela Constituição e pela lei.” (MILARÉ, Édis. Ação Civil Pública. São Paulo: RT, 2005, p. 106). 
78 STF, Pleno, ADI 2482/MG, Relator Ministro Moreira Alves, j. 2.10.2002, DJ 25.4.2003. 
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o ato impugnado e as funções exercitadas pelo órgão ou entidade; adequação da causa às finalidades estatutárias); os 

segundos, inevitavelmente, sim”79.  

Esse requisito da pertinência temática é uma construção jurisprudencial, notadamente 

do STF, onde se criou um anômalo requisito de admissibilidade recursal80.  

Longe de ser unânime, o STJ81 e a doutrina82 também entendem pela análise da 

pertinência temática para aferir a legitimidade ativa em ação civil pública, inclusive por ser herança 

das class actions dos EUA83.  

Nessa linha, em sede de ação civil pública, os legitimados devem não só constar da lei, 

como há devem possuir um vínculo jurídico pré-estabelecido com o que se pretende obter em juízo. 

                                                           
79 MERLIN CLEVE, Clemerson. A Fiscalização Abstrata da Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 2ª Edição. 

São Paulo: RT, 2000, p. 200. 

80 Os legitimados especiais são os que necessitam demonstrar a pertinência temática, descritos nos incisos IV, V e 

IX do artigo 103 e do artigo 2º da Lei nº 9.868/99 – as Mesas das Assembleias Legislativas e Câmara Legislativa 

(ADI 1307, Rel. Min. Francisco Resek) e Governadores de Estado e Distrito Federal (ADI 902, Rel. Min. Marco 

Aurélio) – com a necessidade de que a ação direta de inconstitucionalidade é admissível desde que a lei ou ato 

impugnado diga respeito à entidade federativa respectiva (ADI 733, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) –, bem como as 

confederações sindicais (ADI 1151, Rel. Min. Marco Aurélio) e entidades de classe de âmbito federal (ADI 305, 

Rel. Min. Paulo Brossard) – sendo que a ação direta de inconstitucionalidade é admissível desde que a lei ou ato 

normativo impugnado diga respeito aos filiados ou associados respectivos (ADI 1464, Rel. Min. Moreira Alves). 

Para a jurisprudência do STF, “a legitimidade ativa destes, para a ação direta de inconstitucionalidade, vincula-se ao 

objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação” (ADI 

1507, Rel. Min. Carlos Velloso). Há, no entanto, os “legitimados universais”, onde o Supremo Tribunal Federal não 

requer a pertinência temática, “pois o interesse genérico em preservar a supremacia da Constituição decorre das suas 

atribuições institucionais”80. São eles: o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e Câmara dos 

Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos 

políticos com representação no Congresso Nacional (ADI nº 3; ADI-MC nº 305-4/RN; e ADI-MC nº 1.114/DF), 

com fundamento nos incisos. I, II, III, VI, VII e VIII do artigo 103 da Constituição Federal. 
81 “(...) 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da autarquia federal por considerar que, segundo a 

redação do art. 5º da Lei n. 7.347/85 vigente à época da propositura da demanda, as autarquias que intentassem 

ações como a presente deveriam comprovar a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da 

demanda. O acórdão recorrido reformou este entendimento, aplicando a nova redação do referido dispositivo, que 

franqueia às autarquias, de forma ampla e irrestrita - sem necessidade, pois, de pertinência temática -, a legitimidade 

ativa para propor ações civis públicas. 3. As conclusões ora impugnadas não merecem reforma, embora seja possível 

discordar da linha argumentativa desenvolvida pela origem. (...) 15. Recurso especial não provido.” (REsp 

1177453/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 

30/09/2010). 

“(...) 1. A apuração da legitimidade ativa das associações e dos sindicatos como substitutos processuais, em ações 

coletivas, passa pelo exame da pertinência temática entre os fins sociais da entidade e o mérito da ação proposta. 

Precedentes.” (STJ, 4ª T., AgRg no REsp 997.577/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. 18.9.2014, DJ 

26.9.2014). 
82 “(...) Devemos perquirir se o requisito de pertinência temática só se limita às associações civis, ou se também 

alcançaria as fundações privadas, sindicatos, corporações, ou até mesmo as entidades e os órgãos da administração 

pública direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Numa interpretação mais literal, a conclusão será 

negativa, dada a redação do art. 5° da LACP e do art. 82, IV, do CDC. Entretanto, onde há a mesma razão, deve-se 

aplicar a mesma disposição. Os sindicatos e corporações congêneres estão na mesma situação que as associações 

civis, para o fim da defesa coletiva de grupos; as fundações privadas e até mesmo as entidades da administração 
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Esse vínculo é a pertinência temática. Aliás, tamanha é essa divergência (se a legitimidade ativa 

em ação coletiva seria ou não apenas ope legis84), que alguns doutrinadores chegam a defender 

que a análise da pertinência temática, pelos magistrados, é uma tendência a ser pacificada85. 

Ressalte-se, como exemplo marcante, que, em certa época, o STJ entendia que o Ministério Público 

não possuía legitimidade para propor ação civil pública com o fim de obstar cobrança de tributos86, 

antes de a Lei da ACP, nesse ponto, ser alterada pela Medida Provisória nº 2180-35 de 2001. 

Diga-se, por fim, sobre o tema, que, atualmente, o Código Modelo de Processos 

Coletivos para Ibero-América (ainda pendente de análise pelo Congresso Nacional87), em seus arts. 

                                                           
pública também têm seus fins peculiares, que nem sempre se coadunam com a substituição processual de grupos, 

classes ou categorias de pessoas lesadas, para defesa coletiva de seus interesses.´ (NIGRO MAZZILII, Hugo, A 

Defesa dos Interesses Difusos em Juízo, São Paulo, Saraiva, 2014, p. 277/278). 

83 “Al certificar La accion colectiva, el juez efectuara uma evaluacion preliminar y prospectiva del requisito, 

vericando si el candidato a representante tendra condiciones de actuar adecuadamente em beneficio del grupo. La 

accion sera “certificada” como colectiva unicamente si ele juez considera que esse requisito esta presente. La 

certificacion de la class action no significa, empero, que la cuestion este precluida. Debe el juez monitorear de cerca 

la adecuacion del representante durante todas lãs etapas del procedimiento, desde la proposicion de la accion hasta 

su final, a traves de um control ejercido ex officio. Ni siquiera la formacion de la cosa juzgada precluye la cuestion 

de La representacion adecuada ante los miembros ausentes: si el grupo o algunos miembros no son adecuadamente 

representados en juicio, no podran ser legitimamente vinculados por la sentencia colectiva. Si em accion futura, 

mediante uma evaluacion retrospectiva, fuere establecidala inadecuacion de la representacion, ele juez negara el 

efecto de cosa juzgada a la sentencia colectiva. Bajo muchos aspectos, el juez de la accion posterior estara mejor 

preparado que el juez original para detectar algunas inadecuaciones en el proceso colectivo anterior”. (GIDI, 

Antonio. Las acciones colectivas em Estados Unidos. México. Editorial Porrúa, 2003. p. 7). 

84 NERY JR., Nelson e NERY, Rosa. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 8ª Edição. São 

Paulo: RT, 2004, p. 1417. 
85 “A necessidade de controle judicial da adequação do legitimado coletivo decorre da aplicação da cláusula do devido 

processo legal à tutela jurisdicional. Nem mesmo o Ministério Público poderia ser considerado um legitimado coletivo 

universal, pois também em relação à sua atuação se imporia o controle jurisdicional da sua legitimidade. A tendência 

é a consagração da possibilidade deste controle judicial.” (DIDIER JR., Fredie Didier. Curso de Direito Processual 

Civil, Vol. 4, 8ª Edição. Salvador: JusPodium, 2013, p. 216). Nessa mesma linha de entendimento, Pedro Lenza 

(Teoria Geral da Ação Civil Pública. 3ª Edição, São Paulo: RT, 2008, p. 190) e Teori Zavascki (Processo coletivo: 

tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, pp. 62/63). 

 
87 Diante dessa pendência, o STJ, corretamente, interpreta os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como 

sendo, atualmente, o Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, 

com o qual se comunicam outras normas, como os Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação 

Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza. 
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2, 3 e 4, adota esse posicionamento da necessidade de análise da pertinência subjetiva em ação 

coletiva. 

 

2. Legitimidade Ativa da Defensoria Pública em Ação Civil Pública 

 

2.1. Defensoria Pública como substituta processual de pessoas economicamente necessitadas 

ou não? 

 

Em 2007, por meio da Lei nº 11.448, a Defensoria Pública foi incluída no rol dos 

legitimados a ajuizarem ação civil pública, ao incluir o inciso II do art. 5º da Lei nº 7347/85 (Lei 

da ACP). Na verdade, o STJ reconhecia essa legitimidade ativa da Defensoria Publica antes mesmo 

da vigência da referida lei federal, diante da relevância dos economicamente hipossuficientes 

possuírem uma representatividade para a hipótese88, e, com isso, dar maior efetividade à previsão 

constitucional do art. 5º, LXXIV89.  

Não se pode olvidar da precípua função constitucional atribuída à Defensoria Pública, 

qual seja a proteção dos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos. Essa, 

aparentemente, seria a adequada interpretação a ser concedida aos arts. 5º, LXXIV e 13490, da 

                                                           
88 “(...) 6. É imperioso reiterar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a legitimatio ad causam da 

Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais de hipossuficientes é 

reconhecida antes mesmo do advento da Lei 11.448/07, dada a relevância social (e jurídica) do direito que se pretende 

tutelar e do próprio fim do ordenamento jurídico brasileiro: assegurar a dignidade da pessoa humana, entendida com 

o núcleo central dos direitos fundamentais.” (STJ, 1ª T., REsp 1.106.515/MG, Rel. Ministro Ministro Arnaldo Esteves 

Lima, DJ 2.2.2011; grifei).  
89 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 
90 Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos 

direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma 

integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.       (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá 

normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso 

público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da 

advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2004) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art5lxxiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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Constituição Federal. Até porque, a própria Lei Complementar nº 80/1994 – Lei Orgânica da 

Defensoria Pública –, notadamente depois da publicação da Lei Complementar nº 132/2009, 

reproduz essas normas constitucionais, no art. 4, I e VIII. 

É razoável entender, nessa linha, que a Defensoria Pública, ao ajuizar ação civil 

pública, deve demonstrar, na medida do possível, que os substituídos processuais, no caso 

concreto, são financeiramente necessitados. Essa deveria ser a pertinência temática da Defensoria 

Pública, tal como inclusive já decidiram o STJ91 e os tribunais pátrios92, bem como entende parte 

da doutrina93, notadamente porque “a ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública deverá se 

                                                           
§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua 

proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto 

no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal.   (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 74, de 2013) 

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, 

aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição 

Federal.       (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014) 

91 “(...) 5. A Defensoria Pública tem pertinência subjetiva para ajuizar ações coletivas em defesa de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, sendo que no tocante aos difusos, sua legitimidade será ampla (basta que possa 

beneficiar grupo de pessoas necessitadas), haja vista que o direito tutelado é pertencente a pessoas indeterminadas. No 

entanto, em se tratando de interesses coletivos em sentido estrito ou individuais homogêneos, diante de grupos 

determinados de lesados, a legitimação deverá ser restrita às pessoas notadamente necessitadas. 6. No caso, a 

Defensoria Pública propôs ação civil pública requerendo a declaração de abusividade dos aumentos de determinado 

plano de saúde em razão da idade. 7. Ocorre que, ao optar por contratar plano particular de saúde, parece intuitivo que 

não se está diante de consumidor que possa ser considerado necessitado a ponto de ser patrocinado, de forma coletiva, 

pela Defensoria Pública. Ao revés, trata-se de grupo que ao demonstrar capacidade para arcar com assistência de saúde 

privada evidencia ter condições de suportar as despesas inerentes aos serviços jurídicos de que necessita, sem prejuízo 

de sua subsistência, não havendo falar em necessitado. 8. Diante do microssistema processual das ações coletivas, em 

interpretação sistemática de seus dispositivos (art. 5°, § 3°, da Lei n. 7.347/1985 e art. 9° da Lei n. 4.717/1965), deve 

ser dado aproveitamento ao processo coletivo, com a substituição (sucessão) da parte tida por ilegítima para a 

condução da demanda. Precedentes. 9. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 1192577/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/05/2014, DJe 15/08/2014)  

No mesmo sentido: STJ, 6ª T., AgRg no REsp 1243163/RS, Min. OG FERNANDES, j. 19.2.2013, DJe 27.2.2013 /  

STJ, 2ª T., REsp 1275620/RS, Min. Eliana Calmon, j. 16.10.2012, DJ 22.10.2012 / STJ, 1ª T., REsp 1106515/MG, 

Min. Esteves Lima, j. 16.12.2010, DJ 2.2.2011). 
92 “(...) Não tem a Defensoria Pública legitimidade para propor ação civil pública na defesa de diversos direitos, 

previstos na Lei nº 7.210/1984, a todos os internos da cadeia pública da comarca de Miranda/MS, indistintamente, 

visto que a matéria deduzida nos autos não trata da restrição a direitos de necessitados, decorrente da situação de 

carência. Recurso conhecido e improvido, com o parecer.” (TJ/MS, 3ª Câmara Cível, AC 0001160-

59.2010.8.12.0015, Relator Desembargador Oswaldo Rodrigues de Melo, j. 15.4.2014, DJ 28.4.2014). 

No mesmo sentido: TRF-4, 4ª T., Apelação Cível nº 2008.70.00.014689-5, Relator Des. Fed. Luís Alberto 

D'azevedo Aurvalle, j. 28.5.2013, DJ 19.6.2013 / TJ/ES, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário nº 69120046524, 

Des. Relator Annibal De Rezende Lima – Des. Relator Substituto Victor Queiroz Schneider, j. 10.12.2013, DJ 

19/12/2013.   

93 “Para que a Defensoria seja considerada como legitimada adequada para conduzir o processo coletivo, é preciso 

que seja demonstrado o nexo entre a demanda coletiva e o interesse de uma coletividade composta por pessoas 

necessitadas, conforme locução tradicional. Assim, por exemplo, não poderia a Defensoria Pública promover ação 

coletiva para a tutela de direitos de um grupo de consumidores de PlayStation III ou de Mercedes Benz. Não é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc74.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm#art1
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adequar à sua finalidade constitucional específica, qual seja a orientação jurídica e a defesa, em todos os 

graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”94.  

Aliás, sobre todos esses julgados, um se destaca, qual seja o proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da Quarta Região, por ter inclusive reconhecido, de forma incidental, a 

inconstitucionalidade do art. 5º, II, da Lei da ACP, por ofensa ao artigo 134 da Constituição 

Federal, já que, naquele caso, a Defensoria Pública pretendeu substituir pessoas que não seriam 

economicamente hipossuficientes95. 

Não obstante, há respeitado entendimento jurisprudencial96 e doutrinário97 em sentido 

diametralmente oposto. Para essa corrente, a Defensoria Pública, desde que não exceda as suas 

                                                           
necessário, porém, que a coletividade seja composta exclusivamente por pessoas necessitadas. Se fosse assim, 

praticamente estaria excluída a legitimação da Defensoria para a tutela de direitos difusos, que pertencem a uma 

coletividade de pessoas indeterminadas. Ainda neste sentido, não seria possível a promoção de ação coletiva pela 

Defensoria quando o interesse protegido fosse comum a todas as pessoas, carentes ou não.” (DIDIER JR., Fredie 

Didier. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 4, 8ª Edição. Salvador: JusPodium, 2013, p. 222) 

94 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 11º Edição, São Paulo: Método, 2007, 623. 

95 “(...) Na defesa dos necessitados, com insuficiência de recursos, a Defensoria Pública pode manejar diferentes 

ações, incluindo, a ação civil pública. No caso em exame, a Defensoria extrapolou a sua função constitucional ao 

manejar ação civil pública em matéria que não está afeta as suas atividades, na defesa de interesses dos titulares de 

cadernetas de poupança nos de 1989, 1990 e 1991. Declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º, II, da 

Lei nº Lei nº 7.347/85, sem redução de texto, por ofensa ao artigo 134 da Constituição Federal.” (TRF4, Corte 

Especial, ARGINC: 30789 PR 2008.70.00.030789-1, Relatora Desa. Maria Lúcia Luz Leiria, Julgamento: 

27/08/2010) 

96 “(...) A legitimidade da Defensoria Pública compreende a atuação na defesa dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, o que lhe confere a possibilidade de atuar em benefício de consumidores de energia 

elétrica em geral, sem a necessidade de se perquirir sobre a condição de necessitados. Não se justifica, no âmbito das 

ações coletivas, realizar tal espécie de limitação, sob pena de causar lesão aos objetivos da lei.” (TJ/SP, 31ª Câmara 

de Direito Privado, Apelação Cível nº 0003524-31.2008.8.26.0032, Relator Des. Antonio Rigolin, j. 13.5.2014, DJ 

13/05/2014).  

No mesmo sentido: TJ/AL, 1ª Câmara Cível, Relator Des. Fábio José Bittencourt Araújo, j. 22.10.2014 / TJ/RS, 10ª 

Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 70057478273, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 29.5.2014. 
97 “(...) Temos, em princípio, que deve ser assegurada a legitimidade ampla da Defensoria Pública, não apenas para a 

defesa dos necessitados, considerando ser esta parte da Administração Pública, cuja legitimidade não possui 

restrições e, ainda, pelo fato de que na disciplina normativa da Lei da Ação Civil Pública, ao contrário das 

associações (art. 5º, inciso V, alíneas 'a' e 'b'), não há qualquer limitação com relação à extensão da legitimidade. 

Analisando tal aspecto, o Supremo Tribunal Federal, em antigo precedente, deixou consignado que a legitimidade da 

Defensoria Pública, para o ajuizamento de Ações Coletivas, é ampla, não se limitando apenas aos interesses dos 

necessitados, ao menos em relação aos direitos difusos. Conforme consignado no julgado retro mencionado do 

Supremo Tribunal Federal, realmente a Constituição Federal determina que os Estados atuem na defesa dos 

necessitados através da Defensoria Pública (art. 134, da CF-88), mas isto não impede que tais serviços possam ser 

utilizados visando resguardar outros interesses ou direitos que sejam dignos de proteção jurídica de modo a justificar 

a atuação estatal. Na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que ainda pende de julgamento, a orientação que 

parece ter sido delimitada talvez hoje não seja seguida haja vista a radial mudança na composição do Supremo 

Tribunal Federal é a de que, para os direitos difusos, a legitimidade seria ampla, para os direitos coletivos e 

individuais homogêneos, somente se for para beneficiar o necessitado. Não conseguimos adotar um critério razoável 

para justificar a diferenciação, data venia. Pensamos que o termo 'necessitado', conforme bem lembrado no voto 

vista da Ministra Fátima Nancy Andrighi, deve ser visto de forma mais ampla, inclusive podendo ser inserido o 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103274/lei-de-ação-civil-pública-lei-7347-85
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10675588/artigo-134-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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atribuições98, deveria possuir legitimidade ativa universal para ajuizar ação civil pública, tal como 

o Ministério Público, e, recentemente (como será demonstrado no capítulo seguinte), a Ordem dos 

Advogados do Brasil. Para essa corrente, busca-se a máxima efetividade da Constituição Federal99 

e o respeito à dignidade da pessoa humana100.  

Há, ainda, uma corrente mista, a qual entende que a Defensoria Pública pode substituir 

qualquer cidadão, seja ela necessitado ou não economicamente, em uma ação civil pública, desde 

                                                           
conceito de necessitado sob o ponto de vista jurídico, o que autoriza a conclusão, data venia, da ampla legitimidade 

da Defensoria, conforme consignado neste item. Outro aspecto relevante, e que afasta o argumento utilizado pelo 

Ministro Sepúlveda Pertence entre a legitimidade da Defensoria Pública para a defesa dos direitos difusos, mas não 

para a dos coletivos e individuais homogêneos, permissa venia, é o de que coletivamente, todo direito é indisponível, 

o que realça a relevância da sua proteção, especialmente pela possibilidade de uma solução uniforme para todos os 

interessados e com a análise e julgamento de apenas uma demanda. Por fim, mas não menos relevante, é que poderia 

haver uma situação fática absolutamente esdrúxula do ponto de vista lógico: uma Ação Civil Pública ajuizada pela 

Defensoria Pública, para a defesa de determinado direito coletivo, mas só em favor dos necessitados lembrando da 

dificuldade de se delimitar o que seja realmente um necessitado para a defesa do mesmo direito, e outra, movida por 

outro co-legitimado, para a defesa do mesmo direito, mas agora em favor dos 'não necessitados', sendo que ambas 

deverão ser reunidas, pela evidente conexão, com perda de tempo para todos os interessados e, em última análise a 

ação será uma só. É claro que do ponto de vista da tutela individual a diferenciação necessitado ou não até tem 

sentido, considerando a possibilidade de ser verificado se determinada pessoa está inserida em tal conceito apesar da 

sua natureza subjetiva mas quando o tema é disciplinado de forma coletiva a ótica deve ser outra, data vênia.” 

(GOMES JR., Curso de direito processual civil coletivo., 2. ed. São Paulo: SRS, 2008, pp.137/139). 

98 Voto do Ministro Luis Roberto Barroso na ADI 3943/DF, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia. 

99 “Com a expressão ‘ações coletivas’ (…) estou aludindo à matéria litigiosa, não à estrutura subjetiva do processo, 

mas ao próprio litígio que vai ser objeto da apreciação judicial; e até diria que um dos traços característicos dessas 

chamadas ações coletivas consiste, precisamente, na possibilidade, que em geral se assegura, de que a lide seja posta 

sob a cognição judicial por iniciativa de uma única pessoa, física ou jurídica” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

“Ações coletivas na Constituição Federal de 1988.” Revista de Processo, São Paulo, v. 16, n. 61, p. 187-200, 

jan./mar. 1991. p. 187) 

“Também designado por princípio da eficiência ou princípio da interpretação efetiva, pode ser formulado da 

seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. E um princípio 

operativo m relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da 

atualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no 

caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)” 

(CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 1997. p. 

1224). 

100 “O direito subjetivo de acesso à Justiça é o instrumento sem o qual qualquer dos três elementos anteriores 

[educação fundamental, saúde básica e assistência aos desamparados] torna-se inócuo, um ‘sino sem badalo’, na 

imagem inspirada do Professor José Carlos Barbosa Moreira. Em um Estado de direito, como já se referiu, não basta 

a consagração normativa: é preciso existir uma autoridade que seja capaz de impor coativamente a obediência aos 

comandos jurídicos. Dizer que o acesso à Justiça é um dos componentes do núcleo da dignidade humana significa 

dizer que todas as pessoas devem ter acesso a tal autoridade: o Judiciário. A eficácia jurídica desse direito, todavia, 

apresenta ao jurista uma série de questões, que podem ser ordenadas, para fins sistemáticos, em três categorias: (i) as 

que envolvem o acesso sob o ponto de jurídico; (ii) as que dizem respeito ao acesso físico; e, por fim, (iii) as 

relacionadas com o acesso jurídico da pretensão material, que embora não se confunda com o direito autônomo de 

ação não pode ser dele totalmente desvinculado. (...) Quando à organização propriamente dita da Defensoria Pública 

e dos Juizados Especiais, bem como seu adequado aparelhamento, há algumas observações a fazer. Em primeiro 

lugar é preciso remarcar que tais providências são um dever constitucional da Administração – não lhe cabe decidir 
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que o objeto a ser tutelado corresponda a um direito fundamental do cidadão brasileiro, como por 

exemplo a saúde101, em respeito às atribuições institucionais do órgão. Note-se, pois, mais uma 

vez, a forte presença do necessário exame da pertinência temática da legitimidade ativa em ação 

civil pública. 

Diante dessa divergência, indaga-se, pois, o seguinte: seria razoável admitir uma ação 

civil pública ajuizada pela Defensoria Pública para substituir moradores de um condomínio de luxo 

no qual ocorreu um dano ambiental, consumidores de carros luxuosos/eletrônicos de última 

geração/roupas de grife, grupos raciais/étnicos/religiosos notoriamente abastados, etc? 

 

2.2. Constitucionalidade do art. 5º, II da Lei nº 7.347/85102 – recente julgamento, pelo STF, 

da ADI 3943/DF, sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia 

 

No dia 16.8.2007, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – 

CONAMP impetrou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), distribuída perante o STF 

sob o nº 3943/DF, sob a Relatoria da Ministra Carmen Lúcia. A principal pretensão exercida por 

meio da referida ADI foi (ainda é, por estar pendente de julgamento final103) a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei n° 11.448, de 15.1.2007, que, como já dito, inseriu, no art. da 5º, da 

Lei nº 7.347/1985, o inciso II, para conferir legitimidade ativa à Defensoria Pública em ação civil 

pública. Alternativamente, pretendeu que fosse dada interpretação conforme ao texto 

                                                           
acerca de sua conveniência ou oportunidade” (BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios 

constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008; pp. 325 e 330) 

101 “(...) - É sólida a jurisprudência do col. STJ que admite a legitimação da Defensoria Pública para a propositura 

de Ação Civil Pública na proteção de interesse individual homogêneo. - A Defensoria Pública, a quem incumbe de 

maneira efetiva, e por força de previsão constitucional, a promoção de orientação e defesa dos necessitados em geral 

(art. 134, CF/88), considera-se legitimada não apenas pela hipossuficiência financeira, mas pelo direito-base tutelado 

(saúde). (...) Por derradeiro, o direito à saúde, estabelecido como direito fundamental, por sua inserção no art. 6º da 

CF/88, está assegurado pelo art. 196, sendo da responsabilidade do Estado garantir, mediante políticas sociais e 

econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

(TJ/MG, 4ª Câmara Cível, AI 10105120331886001, Rel. Desa. Heloisa Combat, j. 5.9.2013, DJ 12.9.2013). 
102 Art. 5º  Tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 

2007). (...) II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 

103 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2548440 – consultado dia 9.5.2018, às 23:34h 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641309/artigo-6-da-constituição-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constituição-federal-de-1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2548440


 
POLIFONIA                     REVISTA INTERNACIONAL   ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 2  NOVA SÉRIE    2018    PRIMAVERA/VERÃO 

 

93 
 

constitucional, para retirar a legitimidade ativa da Defensoria Pública em ação civil pública na 

hipótese de defender direitos difusos. 

Um dos principais fundamentos do autor da ADI é o de que a referida inclusão da 

Defensoria Pública, no rol do art. 5º da Lei da ACP, afrontaria os arts. 5º, LXXIV e 134, da 

Constituição Federal. Argumenta, em síntese, que a Defensoria Pública teria sido criada para 

atender, gratuitamente, aos necessitados, leia-se, aqueles que possuiriam recursos insuficientes 

para defenderem-se judicialmente. Consequentemente, essa legitimidade extraordinária, conferida 

pela Lei nº 11.448/2007, impediria a individualização ou identificação das pessoas atendidas pela 

instituição (se possuiriam ou não recursos suficientes para defenderem-se em juízo). 

No mérito, ao proferir o voto, a ministra Carmen Lúcia teve como base da “ratio 

decidendi” a Emenda Constitucional nº 80, de 2014, que inseriu, no “caput” do art. 134 da 

Constituição Federal, a incumbência da Defensoria Pública promover a defesa de direitos 

“coletivos”. A Ministra fundamentou que a referida emenda constitucionalizou, do ponto de vista 

formal, o que já era materialmente constitucional104. Isso porque, antes mesmo da referida emenda 

constitucional, em prol da máxima efetividade da Constituição Federal e da dignidade da pessoa 

humana (acesso à justiça), a Defensoria Pública já possuía legitimidade para ajuizar ação civil 

pública, em respeito à adequada interpretação a ser conferida aos arts. 5º, LXXIV e 134 da 

Constituição Federal105, e que, por isso, não seria a hipótese vedada de constitucionalização 

superveniente. Após apontar pertinentes doutrinas sobre a evolução da legitimidade ativa em ação 

civil pública, à luz do princípio constitucional da efetividade processual, a Ministra entendeu que 

                                                           
104 “Entre as alterações promovidas por essa Emenda, a que causa maior impacto no julgamento desta ação direta 

consiste na inclusão taxativa da defesa dos direitos coletivos no rol de incumbências da Defensoria Pública, cuja 

atuação vem-se consolidando desde o reconhecimento da respectiva legitimidade para ajuizar ação civil pública (Lei 

n. 7.347/1985, com a alteração promovida pela Lei n. 11.448/2007) (...) Cuida-se de norma idêntica à do atual art. 134 

da CR, alterado pela EC n. 80/2014. O constituinte derivado, apropriando-se de norma vigente no ordenamento 

jurídico nacional desde 2009 (art. 1º da Lei Complementar n. 80/1994, alterado pela Lei Complementar n. 132/2009), 

de forma inusitada, constitucionalizou, sob o ponto de vista formal, o que já era materialmente constitucional.” 

105 “Esse contexto evidencia ter sobrevindo a Emenda Constitucional n. 80/2014 como reforço máximo da 

incontestável legitimidade construída pela Defensoria Pública no Brasil, resultado de trabalho responsável e incessante 

na defesa dos que muito necessitam – em especial da dignidade apregoada no art. 1º da Constituição da República – e 

normalmente não têm a quem se socorrer quando o desafio é fazer valer os próprios direitos e deveres. A legitimidade 

estatuída no art. 5º, inc. II, da Lei n. 7.347/1985, alterado pela Lei n. 11.048/2007, constitucional por força da 

interpretação dos artigos 5º, inc. LXXIV, e 134 da Constituição da República (antes da EC n. 80/2014), fundada nos 

princípios da máxima efetividade da Constituição e da dignidade da pessoa humana (acesso à justiça), estava prevista 

no art. 1º da Lei Complementar n. 80/19941 e agora tem assento constitucional pelo reconhecimento expresso e 

taxativo do dever titularizado pela Defensoria Pública de defender os direitos coletivos.” 
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o entendimento do autor da ADI estaria equivocado, na medida em que seria “impertinente à nova 

processualística das sociedades de massa, supercomplexas, surgida no Brasil e no mundo como 

reação à insuficiência dos modelos judiciários convencionais”. Por fim, sobre a necessidade ou 

não de substituir somente os hipossuficientes econômicos, fundamentou que, ao ajuizar a ação civil 

pública, bastaria presumir que, no rol dos substituídos do caso concreto, constariam pessoas 

necessitadas106. 

Em seguida, os Ministros Marco Aurélio, Teori Zavaski, Ricardo Lewandowski e 

Gilmar Mendes debateram se a ADI teria ou não perdido o objeto, perante a Lei Complementar nº 

132/2009, que modificou o art. 4º da Lei Complementar nº 80/94 – Lei Orgânica da Defensoria 

Pública –, para conferir à Defensoria Pública maior legitimidade ativa em ação civil pública. Sobre 

essa questão, ao fim, concluíram, por maioria, vencido o Ministro Teori Zavascki, que o objeto da 

ADI ainda persistiria, na medida em que o Ministério Público daria interpretação restritiva às 

referidas regras, na linha do que defende na petição inicial da presente ADI, ainda que nessa 

referida petição inicial não houvesse emenda para incluir tais dispositivos legais publicados depois 

do ajuizamento da ação.  

Nesse interregno, o Ministro Luís Roberto Barroso fez uma importante ponderação – 

a qual filia-se este artigo –, qual seja a de que concordaria com o entendimento da Ministra relatora, 

desde que a Defensoria Pública não excedesse o seu papel institucional. Fundamentou, em síntese,  

o seguinte:  

“ao julgar improcedente o pedido, que o fato de se estabelecer que exista uma legitimação em tese não exclui a 

possibilidade de, num eventual caso concreto, não se reconhecer como se tem feito com o Ministério Público. Quando 

o Ministério Público, por exemplo, por via de ação coletiva, pretendeu tutelar interesses individuais que não eram 

indisponíveis, como exige a Constituição, o próprio Supremo já rechaçou essa possibilidade, por exemplo, em algumas 

questões, em matéria tributária, antes da mudança legislativa. O mesmo pode acontecer com a Defensoria Pública, se 

                                                           
106 “À luz dos princípios orientadores da interpretação dos direitos fundamentais, acentuados nas manifestações do 

Congresso Nacional, da Advocacia-Geral da União e da Presidência da República, a presunção de que, no rol dos 

afetados pelos resultados da ação coletiva, constem pessoas necessitadas é suficiente a justificar a legitimidade da 

Defensoria Pública, para não “esvaziar, totalmente, as finalidades que originaram a Defensoria Pública como função 

essencial à Justiça” (fl. 550, manifestação da Advocacia-Geral da União). Condicionar a atuação da Defensoria Pública 

à comprovação prévia da pobreza do público-alvo diante de situação justificadora do ajuizamento de ação civil pública 

(conforme determina a Lei n. 7.347/1985) parece-me incondizente com princípios e regras norteadores dessa 

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, menos ainda com a norma do art. 3º da 

Constituição da República: (...)” 
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entrar com ação coletiva em defesa dos sócios do Iate Clube, talvez não seja o caso, ou dos titulares de contas no Itaú 

Personnalité. Mas, fora essas situações extremas, a legitimação, em tese, parece-me evidentemente existente”.  

Ao fim, por unanimidade, no mérito, julgaram improcedentes os pedidos da ADI107.  

 

3. Legitimidade Ativa da Ordem dos Advogados do Brasil em Ação Civil Pública 

 

3.1. Legitimidade universal da OAB para ajuizar ação civil pública 

 

Como demonstrado no primeiro capítulo deste artigo, o STF entende que o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é um dos legitimados universais para ajuizar ações 

concentradas de controle de constitucionalidade, ao interpretar, em conjunto, os arts. 103, VII e 

133, da Constituição Federal, e art. 54, XIV, da Lei nº 8906/94 (Estatuto da OAB). 

 Consequentemente, o Conselho Federal da OAB pode impugnar qualquer norma 

brasileira, independentemente do conteúdo, sem demonstrar, no caso concreto, o interesse jurídico 

que deriva de uma necessidade pública (os legitimados especiais somente podem impugnar 

determinada norma se se relacionar com suas finalidades institucionais). Aliás, sobre essa 

importante defesa da ordem jurídica como primado da Constituição Federal, a doutrina afirma que, 

historicamente, a OAB já exercia a função de “fiscalização do cumprimento da ordem jurídica 

brasileira”108. Nessa mesma linha, e indo além, a doutrina109 e o próprio STF110 descrevem a OAB 

                                                           
107 “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão 

Plenária, sob a Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, o Tribunal, por maioria, em reconhecer a legitimidade 

ativa da requerente, vencido o Ministro Marco Aurélio. Por maioria, o Tribunal rejeitou a preliminar de 

prejudicialidade da ação, vencido o Ministro Teori Zavascki. No mérito, o Tribunal, por unanimidade e nos termos do 

voto da Relatora, julgou improcedente o pedido formulado na ação. Ausentes o Ministro Dias Toffoli, participando, 

na qualidade de Presidente do TSE, de palestra e compromissos na República Italiana e do Programa de Visitantes 

Internacionais, por ocasião das Eleições para a Câmara dos Comuns do Reino Unido, e, justificadamente, o Ministro 

Luiz Fux.” 
108 VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal: jurisprudência política. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1994, p. 94 
109 NIGRO MAZZILII, Hugo, A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio 

cultural, patrimônio público e outros interesses, São Paulo, Saraiva, 2014, pp. 340/341. 

110 ADI 3026, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 8/6/2006, DJ 29.9.2006. 
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como sendo uma prestadora de serviço público e exerce função social111, em respeito ao art. 2º, 

§1º, do Estatuto da OAB. 

Em ação civil pública, o STJ, por esses mesmos motivos, também adotou uma recente 

tendência a entender que o Conselho Federal da OAB possui legitimidade ativa universal112, em 

todo o território nacional113. Aliás, recentemente, no dia 13.9.2017, a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania – CCJ do Senado Federal aprovou o PLS 686/15, de relatoria do Senador 

Anastasia, com o fim de alterar a Lei da ACP, para que dela também constem, expressamente, do 

rol do art. 5º, o Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da OAB.  

A questão um pouco mais controvertida sobre o tema é saber se os Conselhos 

Seccionais e as Subseções da OAB possuem essa mesma legitimidade universal. Se sim, a dúvida 

seria se há ou não alguma limitação.  

Em diversas ações civis públicas, os Conselhos Seccionais da OAB alegam que teriam 

a mesma atribuição conferida por lei, de forma expressa e exclusiva, ao seu Conselho Federal. 

Invocam, para tanto, como fundamentação legal, os artigos 44, I, 45, I, II e III e §§ 1º, 2º e 3º, 54 

e 57 da Lei nº 8.906/94.  

Aliás, sobre tais alegações dos Conselhos Seccionais, o próprio Conselho Federal da 

OAB, no uso de suas atribuições (54, V e 78 da Lei nº 8.906/94), dispôs sobre o Regulamento 

Geral previsto na referida lei. E no referido regulamento, denominado “Regulamento Geral do 

Estatuto da Advocacia e da OAB”, publicado em 16.11.94, o seu artigo 195, V, “b” confere aos 

Conselhos Seccionais a possibilidade de ajuizarem ações civis públicas, sem restrições. Diante 

                                                           
111 “A advocacia não é apenas um pressuposto do Poder Judiciário. É também necessária a seu funcionamento. (...) 

Nada mais natural, portanto, que a Constituição o consagrasse e prestigiasse, se se reconhece no exercício do seu 

mister a prestação de um serviço público.” (SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. São 

Paulo: Malheiros, 2007, p. 613) 

112 “(...) 1. A legitimidade ativa da OAB não está limitada em razão da pertinência temática, porquanto, entre suas 

atribuições previstas no art. 44, I, da Lei 8.906/1994 está a defesa, inclusive em juízo, da Constituição Federal, do 

Estado de Direito e da justiça social, e por conseguinte dos direitos coletivos e difusos. 2. Agravo interno a que se 

nega provimento.” (STJ, 2ª Turma, AgInt no REsp 1381656/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, j. 17.8.2017, DJ 

23.8.2017). 

113 OLIMPIO DE AZEVEDO, Flávio. Comentários aos estatuto da advocacia: jurisprudência da OAB, Código de 

Ética e Disciplina, Regulamento da Advocacia, 2ª Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010, p. 276.  
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desse regramento legal coerente, doutrina especializada114 e vários julgados do STJ115 entendem 

que os Conselhos Seccionais também possuem legitimidade universal para ajuizar ação civil 

pública. No entanto, essa legitimidade ativa estaria restrita à localidade que esses conselhos 

possuem atribuições, em respeito ao art. 45, §2º, do Estatuto da OAB, tal como já decidiu o 

Tribunal Regional Federal da Terceira Região116.  

Já com relação às Subseções da OAB, embora possuam autonomia funcional, não 

possuem personalidade jurídica. Essa foi a interpretação dada pelo STJ, sobre as regras do art. 45, 

§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.906/94, e que, por isso, entendeu que as Subseções não possuiriam 

legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública117. No entanto, certa vez, o Tribunal Regional 

Federal da Segunda Região entendeu que a Subseção teria legitimidade se fizesse prova de 

eventual delegação de competência concedida pelo Conselho Federal ou pelo Conselho 

Seccional118.  

Diga-se, por fim, sobre a legitimidade ativa da OAB, que, por possuir natureza jurídica 

de autarquia corporativista, a ação civil pública deve ser ajuizada perante a Justiça Federal, em 

respeito ao art. 109, I, da Constituição Federal. Depois de bastante controvérsia119, esse foi o 

                                                           
114 “O elenco de legitimados foi acrescido da OAB, que poderá ingressar com a ação não apenas em prol dos 

interesses coletivos de seus inscritos, mas também para tutela dos interesses difusos, que não se identificam em classes 

ou grupos de pessoas vinculadas por uma relação jurídica básica. Sendo de caráter legal a legitimidade coletiva da 

OAB, não há necessidade de comprovar pertinência temática com suas finalidades, quando ingressar em juízo.” 

(LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da advocacia e da OAB.São Paulo: Saraiva, 2015, p. 303) 

115 REsp 1.351.760/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 9/12/2013 

116 “(...) Assim, um conselho seccional somente pode ajuizar as ações previstas no art. 54, XIV, em relação aos temas 

que afetem a sua esfera local, restringida pelo art. 45, § 2º, da Lei n. 8.906⁄84. Dessa forma, em princípio é imperioso 

admitir que os conselhos seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil possuem competência legalmente fixada para 

o ajuizamento de ações civis públicas.” (TRF3, Sexta Turma, Apelação Cível nº 31571/SP 0031571-

95.2003.4.03.6100, Relator Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 10.4.2014) 
117 “(...) 1. As Subseções da OAB, carecendo de personalidade jurídica própria, não possuem legitimidade para 

propositura de ação coletiva.” (STJ, 2ª T., REsp 331.403/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 7.3.2006). 

Em sentido análogo: STJ, 2ª T., RMS nº 3.022/RJ, relator Ministro Ari Pargendler, DJ. 18.9.1995. 

118 “(...) O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu art. 54, inc. XIV, atribui legitimidade ativa, tão-

somente, ao Conselho Federal da OAB para ajuizar a ação civil pública, sendo esta extensiva ao Conselho Seccional, 

por força do art. 57 daquele Estatuto. Entretanto, essa faculdade não está prevista no rol de competências das subseções 

da OAB de modo explícito (art. 61 da Lei nº 8.906/84), razão pela qual o referido Órgão deveria fazer prova da 

delegação recebida da Seccional (inc. IV), o que não ocorreu, razão pela qual não se apresenta como parte legítima 

para promover a presente demanda. 7. Sentença reformada, para extinguir o processo, sem julgamento de mérito, a 

teor do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil. 8. Sem honorários, em virtude do que dispõe o art. 18 da Lei nº 

7.347/85 c/c inciso IV do art. 4º da Lei nº 9.289/96. 9. Remessa necessária conhecida e provida. 10. Apelação da 

ABRACON prejudicada.” (TRF2, 3ª T., AC: 325744 RJ 2000.51.13.000924-4, Relator: Desembargador Federal Jose 

Neiva/no afast. Relator, Julgamento: 5.9.2006, DJ 13.9.2006) 

119 Justiça Federal: STJ, CC 38.230/MG, 1ª Seção, Rel. Min. Fancisco Peçanha Martins, j. 9.3.2005, DJ 18.4.2005 / 

STJ, CC 21.255/ES, 1ª Seção, Rel. Min. Jose Delgado, j. 29.4.1998, DJ 3.8.1998. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11705199/artigo-45-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11705038/parágrafo-2-artigo-45-da-lei-n-8906-de-04-de-julho-de-1994
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109252/estatuto-da-advocacia-e-da-oab-lei-8906-94
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recente entendimento adotado pelo STF, que, por ter sido decidido em sede de repercussão geral, 

pacificou, em tese (CF, art. 102, §§2º e 3º, CPC15, art. 1035), a questão120.  

 

3.2. Legitimidade da OAB para ajuizar ação civil pública limitada à pertinência temática 

 

Não obstante o tópico anterior, o STJ121 e alguns tribunais pátrios122 também já 

entenderam que a OAB (Conselho Federal ou Conselhos Seccionais) deveria ajuizar ação civil 

pública apenas para defender os seus associados, leia-se os advogados a ela filiados. A ratio 

decidendi desses julgados, em síntese, e de certa forma um pouco contraditória, com as devidas 

vênias, é a seguinte: não obstante todos reconheçam que a OAB promova a luta e o debate acerca 

dos mais relevantes temas jurídicos que afetam a sociedade e ao Direito, a propositura de ação 

civil pública não prescinde da correspondente pertinência temática, e que, por isso, caberia a OAB 

substituir apenas a classe de advogados. 

Nessa linha, em certa ação civil pública ajuizada pela Seccional da OAB do Mato 

Grosso, o Ministério Público daquele Estado, intimado a se manifestar em sede recursal, 

apresentou parecer, por meio do qual opinou que “a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade 

para a propositura de ação coletiva, desde que seja para a defesa de direitos e/ou interesses da categoria 

                                                           
Justiça Estadual: STJ, 3ª Seção, CC 47613-TO, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Rel. p/ acórdão Min. Paulo 

Medina, j. 22.6.2005, DJ 22.8.2005 

120 “(...) Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 

109, inciso I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, quer seccional.” (STF, RE 595.332, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal 

Pleno, j. 31.8.2016, DJ 23.6.2017) 

121 “(...) 2. A OAB (Conselho Federal e Seccionais) somente possui legitimidade para propor ação civil pública 

objetivando garantir direito próprio e de seus associados, e não de todos os munícipes. 3. Recurso especial provido.” 

(STJ, REsp 331.403/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 7.3.2006, DJ 29.5.2006) 

Em sentido análogo: STJ, 2ª T., AREsp 568.585/DF, Min. Herman Benjamin, j. 17.12.2014. 
122 “(...) 3. - Ab initio, é de ser reconhecida a ilegitimidade ativa da OAB. Não se olvida a notabilidade que a OAB 

ostenta na sociedade, de modo que não pode ela ser vista como uma simples entidade profissional, mas um serviço 

público independente, consoante decidido pelo STF no RE 603583/RS. Entretanto, o fato de se reconhecer o caráter 

institucional e não meramente corporativo da OAB não a legitima a propor ação civil pública, a fim de tutelar direitos 

que não correspondem ao exercício da advocacia. 4. Não se obsta a que a OAB promova a luta e o debate acerca dos 

mais relevantes temas jurídicos que afetam a sociedade e ao Direito, mas a propositura de ação civil pública não 

prescinde da correspondente pertinência temática, pelo que não vislumbro legitimidade ativa da OAB para litigar 

acerca do pagamento de taxas para emissão de diploma por universidades da iniciativa privada. Precedentes.” (TRF5, 

4ª Turma, AC: 200781000199360, Rel. Des. Fed. Bruno Teixeira, J: 15.10.2013, DJ: 17/10/2013) 

Nesse mesmo sentido: TRF2, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Poul Erik Dyrlund, Remessa Ex Officio nº 471.982, DJ 

11.5.2010 / TRF1, 7ª Turma, AC 2001.34.00.011525-2/DF, Des. Federal Luciano Tolentino, DJ 20.2.2009 / TJ/MT, 

3ª Câmara Cível, Apelação Cível 32168/2008, Des. Evandro Stábile, j. 18.8.2008. 
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de advogados. Admitir a possibilidade da OAB manejar ação civil pública para defesa de direitos difusos 

e coletivos significa ampliação indevida de sua legitimidade para atuação processual”.  

Para sustentar a referida tese, o Ministério Público do Mato Grosso fez uma 

interessante análise da Lei nº 11.448/07, tão mencionada no tópico anterior. Expôs, em síntese, 

que o projeto inicial dessa lei previa, expressamente, dentre outros legitimados, o Conselho Federal 

da OAB e as suas Seccionais, tendo sido, em seguida, excluídos, razão pela qual caberia ao Poder 

Judiciário respeitar essa opção legislativa123. 

 

4. Conclusão 

 

Como visto, a legitimidade das partes ainda é uma das condições da ação, a ser aferida 

à luz das alegações das partes. Em ações coletivas, em especial ação civil pública, os substitutos 

processuais devem exercer o direito de ação dentro daquilo que a Constituição Federal e as leis 

infraconstitucionais dispõem, com a devida demonstração, na medida do possível, da pertinência 

temática, no caso concreto. 

Sobre as questões relativas à legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar ação 

civil pública, a análise de sua pertinência ainda é uma questão bastante controvertida perante os 

tribunais brasileiros, embora haja uma certa tendência em considerá-la como parte legítima 

                                                           
123 Não bastasse isso, a Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/85 – espanca qualquer dúvida ao elencar os entes 

legitimados à proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico e paisagístico: (...) Note-se que a OAB não é uma das legitimadas pelo legislador ordinário. 

Consigno, por oportuno, que o texto original do Projeto de Lei nº 5.8704/2008, que ´Altera o art. 5º da Lei nº 7.347, 

de 24 de julho de 1985 – Lei da Ação Civil Pública`, ampliava o rol de legitimados, incluindo, dentre eles, o Presidente 

da República, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, os Governadores, os Prefeitos e o Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e suas Seccionais. Tal proposta, contudo, foi rejeitada pelo Parlamento 

Brasileiro, que acatou os argumentos do relator, Deputado Luiz Antonio Fleury, verbis: ´Não se vê razões de ordem 

institucional ou jurídica que possam fundamentar a inclusão no mencionado rol do Presidente da República, das Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, dos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, das Mesas das 

Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dos Prefeitos, das Mesas das 

Câmaras Municipais e do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e suas Seccionais. Pelo contrário, tal medida 

legislativa pode tornar o instrumento processual da ação civil pública bastante vulnerável a utilizações em que 

prepondere o caráter político-partidário em detrimento da verdadeira defesa de interesses e direitos coletivos e difusos 

da sociedade.` (Parecer na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania – cópia anexa) (destaquei) O projeto foi 

aprovado e resultou na Lei nº 11.448, de 15/01/2007, com o texto em vigência, supracitado, e sem a inclusão da OAB, 

em clara demonstração, pelo legislador, de que não está legitimada a defender interesses coletivos, que não estejam 

diretamente relacionados à categoria dos advogados.” (Trechos do parecer apresentado em 9.10.2013, pelo Promotor 

de Justiça Edmilson da Costa Pereira, no AI 103346/2013, interposto perante o TJ/MT, distribuído à Terceira Câmara 

Cível, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro) 
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universal, desde que não exceda as suas atribuições institucionais basilares (parece ser a posição 

mais adequada). Em 2015, o STF resolveu, ao menos, uma grande questão controvertida atinente 

à referida legitimidade ativa: considerou como constitucional o artigo 5º, II da Lei nº 7.347/85, o 

qual prevê a legitimidade da Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública. 

Por fim, sobre a legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil para ajuizar 

ação civil pública, demonstrou-se que também é uma questão controvertida perante os tribunais. 

Há, no entanto, aqui também, uma tendência em firmar a recente posição do STJ, no sentido de 

que, para fins de ajuizamento de ação civil pública, a OAB seria parte legítima universal (parece 

ser a posição mais adequada). Nestes termos, o Conselho Federal poderia atuar em todo o Brasil; 

os Conselhos Seccionais, com atuação restrita às suas localidades; e, em ambos os casos, tal como 
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recentemente decidido pelo STF, compete à Justiça Federal processar e julgar ação judicial na qual 

atua a OAB (parece ser a posição mais adequada). 
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