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RESUMO

Através do movimento denominado “ondas renovatórias”, foi elaborado o estudo de acesso à justiça, que se subdivide em três  movimentos:  (1) 
O primeiro retrataria  a assistência judiciária gratuita, especialmente voltada aos cidadãos mais pobres da população;  (2) a  segunda enfatiza a 
representação dos interesses transindividuais, ou seja, daqueles direitos difusos e da coletivização das demandas; e, (3) o terceiro movimento, 
como a reforma interna do processo, visa à busca da efetividade da tutela jurisdicional. Neste resumo o interesse se restringe, notadamente, a 
segunda “onda renovatória”, que teve por objetivo a coletivização das demandas com a proteção e garantia dos direitos transindividuais. Insere-
se, nesse contexto, a legitimidade da Defensoria Pública na forma da Lei 11.448/07, que altera a lei da ação civil pública. Nota-se que essa 
inclusão, ao menos na perspectiva formal, proporcionou o alargamento do acesso à justiça na proteção efetiva dos direitos transindividuais, 
inclusive na perspectiva do meio ambiente ecologicamente sustentado, considerando para tanto as atribuições constitucionais daquela 
instituição. O grande desafio, pois, é analisar e compreender se esse novo sistema alcança uma concepção real do significado do acesso à justiça, 
tendo em vista que tanto o indivíduo isolado e até mesmo a coletividade globalmente considerados, inclusive no que toca à questão ambiental, 
deveriam utilizar os benefícios da assistência jurídica pela Defensoria Pública, sobretudo os chamados direitos e interesses difusos. O objetivo 
geral da pesquisa é demonstrar se houve alargamento do acesso à justiça, a partir da verificação de dados a serem obtidos junto àquele órgão, 
desde a edição da lei em questão. Os objetivos específicos da pesquisa são: (i) compreender o processo histórico que levou a Defensoria Pública 
ao patamar de legitimado ativo na Ação Civil Pública; (ii) analisar se e como o órgão pode ser promotor do acesso à justiça em matéria ambiental; 
(iii) apresentar proposta de prosseguimento empírico da pesquisa, com o estudo de caso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O 
tema é relevante, considerando a característica empírica da pesquisa, com seu viés social, que lhe atribui determinado grau de ineditismo. O 
papel da Defensoria Pública na defesa de direitos difusos, em matéria ambiental, é um exemplo da dinâmica da luta por acesso à justiça no Brasil. 
A pesquisa é interdisciplinar e tem natureza qualitativa, assume um perfil jurídico-sociológico e tem por característica a busca por pesquisa 
empírica, por meio de pesquisa de campo. Portanto, adota como técnicas: revisão bibliográfica, análise documental, observação não participante 
e estudo de caso. A partir dos levantamentos preliminares espera-se, com a pesquisa de campo, compreender a ampliação do acesso à justiça 
com a atuação efetiva da Defensoria Pública, possibilitando, dessa forma, a concretização da democracia participativa através da utilização 
daquele remédio, inclusive, na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, atendendo aos critérios da segunda onda renovatória. A 
partir das leituras preliminares, pôde-se verificar que a Ação Civil Pública é uma espécie de ação coletiva e se revela como importante 
instrumento de participação. Pretende-se, com a pesquisa de campo, observar o modelo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 
conhecer os sujeitos envolvidos e obter documentos e dados, por meio de índices oficiais, adotando-se como referencial principal na pesquisa a 
teoria crítica, a partir dos autores que discutem a Ação Civil Pública como instrumento de efetivação do direito ambiental, na busca de observar e 
compreender, a partir de pesquisa empírica, como a Defensoria Público da Rio de Janeiro atua a partir da lei em comento.
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