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APRESENTAÇÃO

A tutela jurisdicional deste século necessita qualifi car seus instrumentos 
pautados à consecução dos direitos fundamentais dos cidadãos. Esta preocupação 
quanto a qualidade ganha maior ênfase nos casos envolvendo a tutela jurisdicional 
coletiva, em que há a necessidade de soluções voltadas à sociedade de massa e 
aos direitos de grupo.

A coletânea que apresentamos pretende refl etir aspectos ligados à tutela ju-
risdicional coletiva e foi elaborada em momento histórico especial, eis que está 
sendo discutida a criação de um Código de Processo Civil Coletivo, ao mesmo 
tempo em que está ocorrendo verdadeira releitura da efi cácia das decisões profe-
ridas em casos repetidos.

O desafi o da obra coletiva surgiu como instrumento de exteriorização das refl e-
xões voltadas ao futuro do processo civil, mediante técnicas processuais voltadas 
à coletivização do confl ito e de extensão de soluções aos casos idênticos.

O trabalho, coordenado por um baiano e um paraense, conta com a participação 
de profi ssionais das mais diversas áreas de atuação e de vários estados do Brasil, 
todos voltados para uma única preocupação: refl etir o papel da tutela jurisdicional 
coletiva como instrumento de otimização dos direitos fundamentais.

Agradecemos a parceria da editora juspodivm e a colaboração dos profi ssionais 
que passamos a nominar:

Angélica Arruda Alvim e Eduardo Arruda Alvim apresentam trabalho 
onde enfrentam aspectos do mandado de segurança coletivo no direito tributário.

Antonio Adonias Aguiar Bastos, por sua vez, enfrenta o devido processo 
legal no enfrentamento e julgamento das causas repetidas.

Antônio do Passo Cabral escreve sobre a causa de pedir nas ações cole-
tivas.

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes aborda o processo coletivo, espe-
cialmente no aspecto voltado ao anteprojeto do Código Brasileiro de Processos 
Coletivos.

Beclaute Oliveira Silva apresenta estudo acerca da natureza jurídica e con-
seqüências em caso de improcedência por insufi ciência de provas no processo 
coletivo.
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Cláudio Azevêdo da Cruz Oliveira, Pedro J. Costa Melo e Rafael Silva 
Ferreira analisam a intervenção do juiz na adequação do autor coletivo como 
instrumento de efetivação dos direitos fundamentais.

Eduardo Cambi escreve sobre a função social do processo civil.

Erica Rusch apresenta refl exões sobre a competência na ação civil pública 
por danos ambientais, especialmente no caso da transposição do Rio São 
Francisco.

Fredie Didier Jr (um dos coordenadores da coletânea), aborda aspectos vol-
tados às situações jurídicas passivas: o objeto das ações coletivas passivas.

Gisele Santos Fernandes Góes traz-nos estudo sobre o meio ambiente do 
trabalho e seus mecanismos de tutela, com ênfase no dano moral coletivo.

Hermes Zaneti Jr, por sua vez, enfrenta tema ligado ao mandado de segurança 
coletivo e os anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos.

Jean Carlos Dias apresenta texto sobre os meios de dissuasão nas tutelas 
coletivas inibitórias.

João Alves de Almeida Neto aborda a legitimidade dos entes sindicais para 
a tutela jurídica dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

José Henrique Mouta Araújo (outro coordenador deste projeto) enfrenta 
aspectos ligados ao cumprimento da sentença proferida na ação civil pública 
ambiental.

Lívio Oliveira Ramalho examina temática voltada a confi guração de litis-
pendência entre ações coletivas de idênticos fundamentos ajuizadas em esferas 
distintas de competência.

Michel Ferro e Silva traz refl exões ligadas ao problema do litisconsórcio 
facultativo multitudinário e a ação coletiva.

Robson Renault Godinho apresenta notas sobre a litispendência no processo 
coletivo.

Rodrigo Mazzei analisa tema voltado a ação popular e o microssistema da 
tutela coletiva.

Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar estuda o conteúdo efi -
cácia da sentença da ação popular, indagando se sobrevive uma ação de direito 
material coletiva?

FREDIE DIDIER JR. E JOSÉ HENRIQUE MOUTA
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Terence Trennepohl traz anotações sobre a prova complexa e sua inversão 
no processo coletivo ambiental.

A presente obra foi feita com três objetivos principais: a) refl etir a temática 
voltada à tutela jurisdicional coletiva; b) perquirir qual o futuro da jurisdição co-
letiva, inclusive por força do anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro; 
c) indagar quais são, e como podem atuar, os novos instrumentos de coletivização 
do confl ito.

Pretendeu-se elaborar obra com leitura clara e acesso aos acadêmicos e pro-
fi ssionais do direito. Atingir esses objetivos é a meta dos coordenadores.

Salvador e Belém, agosto de 2008.

Fredie Didier Jr e José Henrique Mouta

APRESENTAÇÃO
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CAPÍTULO I
ASPECTOS DO MANDADO

DE SEGURANÇA COLETIVO 
NO DIREITO TRIBUTÁRIO

Angélica Arruda Alvim1 e Eduardo Arruda Alvim2

Sumário • 1. Notas características do mandado de segurança coletivo – 2. Legitimidade ativa do mandado de 
segurança coletivo: 2.1. Legitimidade do partido político com representação no Congresso Nacional; 2.2. Legi-
timidade da organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados; 2.3. O requisito da pertinência 
temática; 2.4. Legitimidade do Ministério Público para propositura de mandado de segurança coletivo – 3. A 
necessidade do caso concreto – 4. Coisa julgada no mandado de segurança coletivo – 5. O mandado de segurança 
coletivo e seu cabimento no direito tributário – 6. Referências bibliográfi cas.

1. NOTAS CARACTERÍSTICAS DO MANDADO DE SEGURANÇA CO-
LETIVO

Conquanto as ações coletivas tenham ganhado força e notoriedade com a 
edição do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), leis anteriores já 
haviam, de uma certa forma, rompido com a estruturação básica do Código 
de Processo Civil, voltado à solução de confl itos individuais. Tal é o caso da 
Lei da Ação Popular (Lei n.º 4.717/65) e da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 
7.347/85). 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, dentre outras novidades, 
previu o mandado de segurança coletivo, no seu art. 5.º, LXX, a e b, que constitui 
o objeto de estudo do presente trabalho, notadamente quando o objeto do litígio 
envolver questões tributárias.

Os requisitos necessários à impetração de mandado de segurança coletivo são 
os mesmos essenciais à impetração de mandado de segurança individual, previsto 

1. Advogada em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Professora da Faculdade Autônoma de Direito de 
São Paulo – FADISP e da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/
SP.

2. Advogado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Doutor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC/SP. Professor da Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo – FADISP 
(mestrado, especialização e bacharelado) e da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo – PUC/SP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual.
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no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal.3-4 Assim, caberá mandado de segurança 
coletivo “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus 
ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for 
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 
Poder Público”.

Na verdade, o principal ponto distintivo entre o mandado de segurança coletivo 
e o individual diz respeito à legitimidade para sua impetração.5

Conforme dispõe o inciso LXX, do art. 5.º, da Constituição Federal, o man-
dado de segurança coletivo pode ser impetrado: (a) por partido político com 
representação no Congresso Nacional e (b) por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados.

Trata-se de hipótese diversa do art. 5.º, inc. XXI, da Constituição Federal, 
que cuida de representação, cuidando da legitimidade de entidades associativas 
agirem em nome de seus membros.6 Como veremos com mais vagar a seguir, o 

3. Nesse sentido: Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, 28.ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar 
Ferreira Mendes. São Paulo, Malheiros, 2005, p. 25. Assim também a opinião de Athos Gusmão Carneiro, para 
quem “não estamos frente a um novo instituto jurídico, mas sim a Constituição veio, apenas, ampliar o elenco 
das pessoas capacitadas ao ajuizamento da garantia mandamental (...).” (O mandado de segurança coletivo e 
suas características, Revista Forense, 316/35). De acordo, v., também: José Rogério Cruz e Tucci, Class action 

 e mandado de segurança coletivo, SP, Saraiva, 1990, p. 36 e Pedro da Silva Dinamarco, A sentença e seus 
desdobramentos no mandado de segurança, Aspectos Polêmicos e Atuais do Mandado de Segurança – 51 anos, 
coord. Cássio Scarpinella Bueno, Eduardo Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Wambier, SP, RT, 2002, p.688.

4. Sobre o mandado de segurança individual e a sua notícia histórica ver, com proveito, Celso Agrícola Barbi, 
“Mandado de segurança na Constituição de 1988”, Mandados de Segurança e Injunção, coord. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1990; José da Silva Pacheco, O mandado de segurança e outras 
ações constitucionais típicas. 2.ª ed. São Paulo, RT, 1991; Sálvio de Figueiredo Teixeira, “Mandado de 
segurança – uma visão de conjunto”. Mandado de segurança e de injunção. Coord. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1990; Lúcia Valle Figueiredo, Mandado de Segurança, São Paulo, Malheiros 
Editores, 1996, dentre outros trabalhos. Ver, também, nosso Mandado de Segurança no Direito Tributário, 
São Paulo, Ed. RT, 1997.

5. O Min.º Celso de Mello, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 21098/DF, fi rmou entendimento no 
sentido de que o mandado de segurança coletivo “se subsume às mesmas exigências e aos mesmos princípios 
básicos inerentes ao ‘mandamus’ individual.”(MS 21098/DF, Rel.: Min.: Celso de Mello, j. 20/08/1991).

6. Nesse sentido, em passado relativamente recente, foi editada a Súmula 629, do Supremo Tribunal Federal, 
com o seguinte teor: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor 
dos associados independe da autorização destes.” Referida Súmula apenas cristalizou entendimento 
que há muito já se consolidara nos Tribunais Superiores. Assim, o Superior Tribunal de Justiça vinha 
iterativamente decidindo: “CONSTITUCIONAL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO – ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL 
– AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS – DISPENSÁVEL – ART. 5º LXX, DA CF – 1 – Já é enten-
dimento pacífi co na doutrina e na jurisprudência no sentido de que as associações não precisam estar 
autorizadas pelos seus associados para impetrarem Mandado de Segurança Coletivo em defesa de seus 
respectivos direitos e interesses. Trata-se de legitimação extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substi-
tuição processual, com base no art. 5º, LXX, da CF. 2 – Precedentes (RE nº 193.382/SP, RMS nºs 3.298/

ANGÉLICA ARRUDA ALVIM E EDUARDO ARRUDA ALVIM
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mandado de segurança coletivo envolve hipótese de legitimação autônoma para a 
condução do processo, daí a razão da dispensa da autorização de que trata o inciso 
XXI, do art. 5.º, exigível quando se está diante de representação.

Os direitos individuais homogêneos – que nos interessam mais de perto, 
para este trabalho – são direitos individuais (no sentido de serem fruíveis indivi-
dualmente) que, por terem grande amplitude, merecem um tratamento coletivo 
(art. 81, parágrafo único, I a III do CDC). O mandado de segurança coletivo terá 
maior incidência no campo dos interesses individuais homogêneos, o que não 
quer dizer fi que descartada a sua utilização em se tratando de interesses difusos 
ou coletivos stricto sensu.

Releva notar, ademais, que os tribunais vêm reconhecendo legitimidade ao 
sindicato para ajuizar mandado de segurança coletivo, “em favor de uma parcela 
da categoria profi ssional”.7 Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal editou 
a Súmula 630, com o seguinte teor: “a entidade de classe tem legitimação para 
o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a 
uma parte da respectiva categoria”.8

E, ainda sobre a matéria, o STF já reconheceu que o direito postulado via 
mandado de segurança coletivo há de ter vínculo com o objeto da impetrante, ou 
com a atividade de seus associados, mas não precisa, necessariamente, ser próprio 
ou peculiar da classe ou categoria.9

PR e 12.748/TO). 3 – Recurso conhecido e provido para, anulando o V. Acórdão de origem, conhecer da 
impetração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo, para exame do mérito.” (STJ – ROMS 
14849 – SP – Rel. Min.º Jorge Scartezzini – DJU 04.08.2003 – p. 00333) (grifos nossos) 

 E, em conformidade com essa mesma orientação, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal 
Federal: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – AUTO-
RIZAÇÃO EXPRESSA – CF, ART. 5º, LXX; XXI – Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a 
autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5º da CF, que contempla hipótese de representação. 
A legitimação das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a segurança coletiva, 
é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5º, LXX.” (STF – RE 212.707 
– DF – 2ª T. – Rel. Min.º Carlos Velloso – DJU 20.02.1998). “ (...) 2. Entendimento da Corte a quo no 
sentido de que, em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, dispensável 
é a autorização expressa dos seus membros. (...).” (STF – AR 1480 – MA – TP – Rel. Min.º Néri da 
Silveira – DJU 10.05.2002 – p. 00053) 

7. STJ, MS 5.187-DF, relator Min.º Humberto Gomes de Barros, DJU de 29 de junho de 1998.
8. Súmula aprovada na Sessão Plenária de 24.09.2003, publicada no DJU de 09.10.2003, p. 01. Precedentes: 

MS 20936, publicado no DJ de 11/9/1992, RTJ 142/446 e RMS 21514, publicado no DJ de 18/6/1993, RTJ 
150/104.

9. RE 181.438-1, indicado por Hely Lopes Meirelles, Mandado de Segurança, cit., p. 29. Para impetração 
do mandado de segurança coletivo exige-se que o direito (afi rmação de direito) esteja compreendido na 
titularidade dos associados e que exista em razão das atividades exercidas pelos associados. Não se exige, 
contudo, que o direito seja peculiar, isto é, próprio da classe. Neste sentido a orientação do STF. V., por 
todos, MS 22.132/RJ, T.P, Rel. Min.º Carlos Velloso, DJU 18.11.1996. 

ASPECTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NO DIREITO TRIBUTÁRIO
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De outro lado, deve-se ressaltar a possibilidade de veiculação de temas cons-
titucionais, incidenter tantum, no mandado de segurança coletivo, hipótese que 
confi gurará controle concreto ou difuso e que não se confunde, em linha de prin-
cípio, com os casos de controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade. 
Todavia, a possibilidade de veicular, incidentalmente, questões de índole consti-
tucional nas ações coletivas – como, de resto, em qualquer outra ação – demanda 
sempre a existência de um caso concreto. Vale anotar, neste diapasão, conforme 
será analisado adiante, que o que se deve entender por caso concreto, na esfera 
das ações coletivas, é algo distinto do que se deve compreender por caso concreto 
no plano das ações individuais. 

2. LEGITIMIDADE ATIVA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

No que diz respeito à tutela dos interesses individuais homogêneos, pode-se, 
com alguma propriedade, falar em substituição processual, mas, ainda assim, deve-
se ter presente a regra do § 2.º, do art. 103, consistente em que, se os indivíduos, 
isoladamente considerados, não tiverem intervindo no processo como litiscon-
sortes, poderão propor ação de indenização a título individual, de tal sorte que, 
também aqui, o regime não é propriamente o da substituição processual, regrado 
pelo CPC. Na verdade, não é possível transpor livremente os conceitos do proces-
so individual para o processo coletivo, especialmente no tocante à legitimidade. 
Retomada essa idéia, passamos a analisar, separadamente, os legitimados para a 
impetração de mandado de segurança coletivo. 

Os legitimados para impetração do mandado de segurança coletivo encontram-
se indicados no art. 5.º, inciso LXX, da Constituição Federal, a saber, “partido 
político com representação no Congresso Nacional” (alínea a, do inciso LXX, do 
art. 5.º da Constituição) e “organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados” (alínea b, do inciso LXX, do art. 
5.º da Constituição). Vejamos com mais detença cada um deles.

2.1. Legitimidade do partido político com representação no Congresso Na-
cional

A legitimidade para a impetração de mandado de segurança coletivo conferida 
aos partidos políticos é deveras ampla, uma vez ausente a restrição que consta da 
alínea b, desse mesmo dispositivo, e que será objeto de análise mais detida a seguir. 
Lá consta, textualmente, exigência no sentido de que o mandado de segurança 
seja impetrado “em defesa dos interesses de seus membros ou associados”, o que 
não se verifi ca em relação à alínea a, e de que agora se cuida. 

ANGÉLICA ARRUDA ALVIM E EDUARDO ARRUDA ALVIM
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Dessa forma, caberá mandado de segurança coletivo impetrado por partido 
político, desde que os objetivos colimados por essa via digam respeito às fi nali-
dades dos partidos políticos, tais como se encontram estampados no art. 17, do 
Texto Constitucional. A esse respeito, esclarece José Afonso da Silva que são 
eles: “soberania nacional, regime democrático, pluripartidarismo, autenticidade 
do sistema representativo e (...) direitos fundamentais da pessoa humana”. E 
continua o autor, ao afi rmar que “a função deles vai mais além, pois existem 
para propagar determinada concepção de Estado, de sociedade e de governo, 
que intentam consubstanciar pela execução de um programa”.10 Nesse passo, 
calha referir o art. 1.º da Lei 9.096/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos) que 
dispõe que os partidos políticos destinam-se a assegurar, no interesse do regime 
democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 
fundamentais, tais como defi nidos e assegurados pela Constituição Federal. 

É dizer, em outras palavras, na hipótese de que trata a alínea a, do inc. LXX, 
do art. 5.º, da CF, que o mandado de segurança coletivo poderá transcender o 
universo dos fi liados ao partido impetrante da segurança, envolvendo, por exem-
plo, assunto de interesse nacional. Há, aqui, o requisito da pertinência temática, 
mas com espectro de utilização muito mais amplo do que, por exemplo, aqueles 
previstos na alínea b, como se verá adiante.

A única restrição imposta pela Constituição Federal, em casos tais, é a de que 
o partido político conte com representação no Congresso Nacional. Todavia, em 
nosso pensar, essa legitimidade há de pressupor uma correlação entre as fi nalidades 
que devem ser perseguidas pelos mesmos, explicitadas pela Constituição Federal 
e as que constam da Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096/95).11 

2.2. Legitimidade da organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros ou associados

A hipótese ora sob enfoque distingue-se, como dito, daquela do inc. XXI do 
art. 5.º da CF, onde se lê que “As entidades associativas, quando expressamente 

10. José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 24.ª ed., São Paulo: Malheiros: 2005, p. 
401.

11. Compartilha dessa opinião o Prof. Athos Gusmão Carneiro, no trabalho intitulado “O mandado de segurança 
coletivo como garantia dos cidadãos”, publicado na obra coletiva As garantias do cidadão na justiça, sob 
a coordenação do Min.º Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 230. Há quem, todavia, entenda dispensável ou 
inexigível a correlação, acima referida, entre os fi ns do mandado de segurança e os objetivos do partido 
político. Neste sentido, a Professora Ada Pellegrini Grinover sustenta o cabimento do mandado de segu-
rança coletivo impetrado pelo partido político para as mais diversas fi nalidades, tais como a defesa do meio 
ambiente (Mandado de segurança coletivo, publicado na Revista de Procuradoria Geral do Estado de São 
Paulo, 32, p. 16).
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autorizadas, têm legitimidade para representar seus fi liados judicial ou extraju-
dicialmente”.

Como já adiantamos, a hipótese prevista no art. 5.º, XXI trata de representação, 
na medida em que a associação estará defendendo em juízo afi rmação de direito 
alheio, em nome alheio, para o que existe a necessidade de autorização específi ca 
de seus membros (o inc. XXI refere-se, literalmente, a “quando expressamente 
autorizadas”).

De outro lado, a legitimação para impetração do mandado de segurança 
coletivo com supedâneo na alínea b, do inc. LXX, é diversa, e consubstancia 
hipótese de substituição processual (com as ressalvas já apontadas),12 na medida 
em que aqui, ou seja, quando se está diante de mandado de segurança coletivo, 
a associação age em nome próprio, ainda que perseguindo afi rmação de direito 
alheio. Deste modo, dispensável a autorização de seus membros para a pro-
positura de ação coletiva, na linha do que se encontra cristalizado na Súmula 
629, do Supremo Tribunal Federal, que tem o seguinte teor: “A impetração de 
mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes”.13-14-15

Nesse contexto, deve ser considerada a Medida Provisória n.º 2180-35/01, 
que, por meio de seu art. 4.º, inseriu, na Lei 9.494/97 os artigos 2.º e 2.º-A, caput 
e parágrafo único, passando a exigir, para que as associações possam atuar em 
juízo em ações coletivas, a autorização individual de cada um de seus membros. 
Referido dispositivo, que nos interessa mais de perto, está assim redigido:

“Art. 4.º A Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes artigos: 
(...)
Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por enti-
dade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá 

12. Ou de legitimação autônoma para a condução do processo, na hipótese de o mandado de segurança coletivo 
versar interesses difusos ou coletivos stricto sensu.

13. Súmula aprovada na Sessão Plenária de 24.09.2003, publicada no DJU de 09.10.2003, p. 01. Precedentes: 
MS 21070, pub. DJ de 22.2.1991, RTJ 134/666; MS 20936, DJ de 11.9.1992, RTJ 142/446; MS 21278, DJ 
de 20.11.1992, RTJ 146/131; MS 21281, DJ de 20/11/1992, RTJ 145/521; MS 22132, DJ de 18/10/1996, 
RTJ 166/166; RE 193.382, DJ 20.9.1996; RMS 21514, DJ de 18/6/1993, RTJ 150/104; RE 182.543, DJ de 
7/4/1995, RTJ 165/714; RE 141.733, DJ de 1.9.1995.

14. Daí o entendimento, por diversas vezes reiterado, no sentido de que: “Quando se tratar de mandado de 
segurança coletivo impetrado por associação de classe, os efeitos da coisa julgada são estendidos aos seus 
associados, bastando a comprovação de que são fi liados à referida entidade, o que restou confi gurado nos 
autos. Precedentes: AgRg no AG nº 435.851/PE, Rel. Min.º LUIZ FUX, DJ de 19/05/03 e RMS nº 9.624/
MS, Rel. Min.º FELIX FISCHER, DJ de 06/09/99.” (...).”(trecho da ementa ref. ao AgRg no REsp 672810 
/ PR, Ministro Francisco Falcão, DJ 01.07.2005 p. 410).

15. Nesse sentido, o bem fundamentado acórdão proferido no julgamento do REsp 625.078-PB, rel. Min.º José 
Arnaldo da Fonseca, j. 25.10.05, DJU de 21.11.05.
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apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no 
âmbito da competência territorial do órgão prolator. 
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Dis-
trito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá 
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa 
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação 
dos respectivos endereços.”

Desde a sua edição sustentávamos que referido parágrafo único do art. 2º-A 
acima referido não encontra respaldo no disposto no art. 82, IV do CDC – e, 
tampouco, e mais especialmente, no disposto no art. 5.º, LXX, b da CF – que 
estabeleceu apenas que “as associações legalmente constituídas há pelo menos 
um ano e que incluam entre seus fi ns institucionais a defesa dos interesses e 
direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear”. Tal 
idéia desnatura a ação coletiva, equiparando-a a hipótese de mera representação 
(CF, art. 5.º, XXI).16-17-18

Perfi lhando idêntico entendimento, os Tribunais Superiores não têm exigido 
a autorização expressa dos fi liados, para a propositura de ações coletivas. Nes-
te sentido, enfi leiram-se inúmeros precedentes, tais como os que estão abaixo 
transcritos:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – EXTINÇÃO DE CARTÓRIOS 
– FORMA – LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGIS-
TRADORES DO BRASIL – ANOREG. Consoante dispõe o artigo 5º, inciso LXX, 

16. Sérgio Shimura, a respeito, preleciona: “Além da ação civil pública, o sindicato também tem legitimidade 
para o mandado de segurança coletivo (art. 5.º, LXX, CF). Não fi ca sujeito à autorização individual de cada 
fi liado, nem à autorização governamental. Basta ter existência há pelo menos um ano, exigência que não 
pode ser desconsiderada pelo juiz, tendo em vista a imposição de conteúdo constitucional. Não é possível 
estabelecer outros obstáculos à legitimação, que não os decorrentes da Constituição Federal. Veja-se a 
hipótese do mandado de segurança coletivo: os partidos políticos, as organizações sindicais, as entidades 
de classe ou associações legalmente constituídas, que não necessitam de autorização a que alude o inciso 
XXI do art. 5.º da Carta, diretriz que acabou por se consolidar nas Súmulas 629 e 630-STF.” (Cf. Sérgio 
Shimura, O Papel da Associação na Ação Civil Pública, in: Processo Civil Coletivo, SP, Quartier Latin, 
2005, pp. 162-163)

17. Ademais, não nos parece legítimo possa, uma lei infraconstitucional, restringir o disposto na Constituição 
Federal. Sérgio Ferraz, após afi rmar que o mandado de segurança coletivo foi erigido à estatura de garantia 
fundamental pela Constituição da República, arremata: “A Constituição é um patamar mínimo de direitos; 
sua incidência, e seu elenco mesmo, podem ser ampliados; o que não se admite é sua restrição ou estrei-
tamento; (...)” (Sérgio Ferraz, Mandado de segurança, 2.ªed, São Paulo, Malheiros, 1993, p. 27) – (grifos 
nossos).

18. Kazuo Watanabe, a propósito do parágrafo único do art.2.º-A da Lei 9.494/97, diz: “(...) do ponto de vista 
processual o dispositivo confunde a fi gura da representação, para a qual a própria Constituição Federal previa 
a necessidade de autorização dos associados (art. 5.º, XXI), com a da legitimação às ações coletivas, introdu-
zindo regra própria dos processos individuais, em que associações litigam em nome próprio, representando os 
associados, para os processos de índole coletiva, em que as associações agem por direito próprio” (Cf. Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8.ª ed., p. 823).
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da Constituição Federal, as associações legalmente constituídas e em funcionamento 
há pelo menos um ano têm legitimidade, como substituto processual, para defender, 
na via do mandado de segurança coletivo, os interesses dos associados, não cabendo 
exigir autorização específi ca para agir”;19

“RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Sindicato. Mandado de segurança 
coletivo. Substituto processual. Legitimidade extraordinária. Ofensa ao art. 5º, XXI 
e LXX, "b", da CF. Inexistência. Agravo regimental não provido. Precedentes. 
Na segurança coletiva, o sindicato tem legitimação extraordinária, atuando como 
substituto processual, sem necessidade de autorização expressa”.20

Referindo-se expressamente à (inexigibilidade da) relação nominal dos 
substituídos, no mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 
INEXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE AD CAU-
SAM. SINDICATO. O sindicato tem legitimidade ativa ad causam para impetrar 
mandado de segurança coletivo em nome de seus fi liados, independentemente 
de autorização expressa ou relação nominal dos substituídos. (...)”.21 Com esse 
mesmo entendimento, o Min.º Francisco Peçanha Martins já reconhecera: "Os 
precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte vêm decidindo pela legitimidade 
ativa ad causam dos sindicatos para impetrar mandado de segurança coletivo, 
em nome de seus fi liados, sendo desnecessária autorização expressa ou a relação 
nominal dos substituídos”.22

O Supremo Tribunal Federal, na linha do que se adiantou, veio a editar a 
Súmula n.º 629, consolidando a jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores 
em torno da matéria (Súmula 629: “A impetração de mandado de segurança co-
letivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 
destes”). 

Há, ainda, outra limitação imposta à ação coletiva proposta por associações, 
no que diz respeito à efi cácia da coisa julgada, pois a sentença somente poderá 
atingir aqueles associados que tiverem domicílio no âmbito da competência do 
órgão prolator. Referimo-nos ao disposto no art. 2.º-A, da Lei 9.494, acrescentado 
pela MP 2.180-35. 

19. STF, RE 364051/SP, 1.ª Turma, Rel. Min.º Marco Aurélio, j. 17.08.04, DJ: 08.10.04.
20. STF, RE-AgR 348973/DF, 1.ª Turma, Rel. Min.º Cezar Peluso, j. 23.03.04, DJ: 08.05.04. Nesse mesmo 

sentido: “As normas constitucionais (art. 5.º, XXI e LXX, CF/88) autorizam as entidades associativas, entre 
elas os sindicatos, a representarem seus fi liados em juízo, nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada 
substituição processual. Desnecessária, desta forma, autorização expressa” (STJ, ROMS 12239/RS, Rel.: 
Min.: Jorge Scartezzini, j. 18/02/2002); “(...) Entendimento da Corte a quo no sentido de que, em se tratando 
de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, dispensável é a autorização expressa dos seus 
membros” (AR 1480/MA, Rel.: Min.º Néri da Silveira, j. 07/02/2002).

21. RESP 547.690-RS, rel. Min.º Jorge Scartezzini, j. em 4/5/2004. (destaques nossos)
22. RESP nº 253607/AL, 2ª Turma, Rel. Min.º Francisco Peçanha Martins, DJ de 09/09/2002. (os grifos são 

nossos)
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Temos que a exigência do domicílio de que trata referido art. 2.º-A da Lei 
9.494/97 não é incompatível com o sistema das ações coletivas. Pelo contrário, 
em nosso sentir, referido preceito ajusta-se perfeitamente à idéia de que o juiz 
exerce a jurisdição nos limites da competência territorial que lhe é afeta. Ora, da 
mesma forma que não é possível, segundo nosso entender, que alguém se fi lie 
a determinada associação, depois da propositura da ação por parte desta, para a 
fi nalidade de benefi ciar-se dos efeitos de determinada decisão judicial, também 
não é lícito que alguém, já fi liado à associação, mas não domiciliado no foro da 
ação coletiva, venha a alterar seu domicílio para a área em que determinado juiz 
exerce a jurisdição como forma de vir a benefi ciar-se de determinada decisão. 
O mesmo não se pode dizer, e na linha do que vimos sustentando, quanto à 
imposição de que haja expressa autorização dos fi liados para a propositura da 
ação. Referida imposição é, a toda evidência, exigência totalmente descabida, 
na exata medida em que coloca as ações coletivas no mesmo nível da represen-
tação processual.23

2.3. O requisito da pertinência temática

É essencial que exista correspondência do interesse que se pretende tutelar 
com os fi ns institucionais da associação, entidade de classe ou sindicato para a 
impetração de mandado de segurança coletivo. É o que se designa por requisito 
da “pertinência temática”.

Assim, se pela alínea b do inc. LXX, têm aquelas entidades legitimidade 
para impetrar mandado de segurança coletivo “no interesse de seus membros ou 
associados”, tanto bastará a coincidência entre os objetivos a serem perseguidos 
por aquelas entidades e os interesses que são objeto do mandado de segurança 
coletivo, para que haja legitimidade para a impetração.24 

Convém repisar, todavia, cuidando-se de legitimação extraordinária, des-
necessária será a autorização que exige o inc. XXI, do art. 5.º, da CF, na linha 
da iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e do que está cristalizado 
na Súmula 629/STF, já referida.

23. Veja-se, por exemplo, o art. 10 do CPC, que versa a necessidade de consentimento de um dos cônjuges para 
a propositura de ações a respeito de direitos reais imobiliários pelo outro.

24. Assim, a propósito, já decidiu o STF: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – LEGITIMAÇÃO – 
NATUREZA DO INTERESSE – O interesse exigido para a impetração de mandado de segurança coletivo há 
de ter ligação com o objeto da entidade sindical e, portanto, com o interesse jurídico desta, o que se confi gura 
quando em jogo a contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas prevista na Lei nº 7.689/1988. 
Na espécie, a controvérsia esta relacionada com a própria atividade desenvolvida pelas empresas, o lucro 
obtido e a incidência linear, considerada toda a categoria, da contribuição social. Portanto, se as atribuições 
do sindicato se fazem em prol daqueles que congrega, forçoso e concluir pela existência do indispensável 
nexo” (STF – RE 157.234 – DF – 2ª T. – Rel. Min.º Marco Aurélio – DJU 22.09.1995).
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Além disso, a alínea b, do inc. LXX, do art. 5.º, é expressa no sentido do 
cabimento do mandado de segurança coletivo impetrado pelos entes ali indicados, 
“em defesa dos interesses de seus membros ou associados.” Infere-se, portanto, 
que há apenas a necessidade de esclarecimento do conteúdo dos estatutos, de 
molde a que se possa ser aferida a necessária correlação entre os fi ns institu-
cionais de determinada entidade e os interesses que serão objeto de tutela pelo 
mandado de segurança.

Em casos tais, a exemplo do que se passa na impetração pelos partidos polí-
ticos (alínea a), é desnecessária a autorização de que trata o inc. XXI, do art. 5.º, 
da Carta Constitucional. O que é essencial, como se procurou demonstrar, é que 
o objeto do mandado de segurança guarde correlação com os fi ns da entidade 
impetrante.25 

Tratando-se, a seu turno, da hipótese prevista na alínea a, nos termos do que 
já se afl orou linhas acima, o requisito da pertinência temática haverá de ser com-
preendido de modo um pouco diverso, com espectro de utilização mais amplo do 
que aqueles previstos na alínea b, pois não se vislumbra a exigência de impetração 
de mandado de segurança coletivo “em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados” . Em casos tais, estará legitimado o partido político para a impetração 
de mandado de segurança coletivo desde que os objetivos colimados por essa via 
digam respeito às fi nalidades dos partidos políticos (v., para esse fi m, o art. 17, 
da CF, e a Lei 9.096/95 – Lei Orgânica dos Partidos Políticos).26

25. De acordo, já decidiu o STF: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – IMPETRAÇÃO POR 
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE – LEGITIMAÇÃO ATIVA – ART. 5º, INCS. XXI E LXX, B, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL – A associação regularmente constituída e em funcionamento, pode postular 
em favor de seus membros ou associados, não carecendo de autorização especial em assembléia geral, 
bastando a constante do estatuto. Mas como é próprio de toda substituição processual, a legitimação para 
agir está condicionada a defesa dos direitos ou interesses jurídicos da categoria que representa.”(STF – RE 
141.733 – SP – 1ª T. – Rel. Min.º Ilmar Galvão – DJU 01.09.1995). Nesse mesmo sentido, confi ra-se o 
seguinte julgado do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. SINDICATOS 
PROFISSIONAIS. LEI Nº 9.494/97, ART. 2-A, PARÁGRAFO ÚNICO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
2.180/2001. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. VIOLAÇÃO A PRECEITO 
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. I – A associação, entidade de classe ou entidade 
sindical, regularmente constituídas e em funcionamento, podem propor ação coletiva destinada à defesa 
dos direitos e interesses das categorias que representam, independentemente de autorização especial, 
bastando a constante no estatuto. (...)” (STJ, AgRg no REsp 506.692/RS, Rel. Min.º Francisco Falcão, 
1.º Turma, julgado em 05.10.2004, DJ 16.11.2004).

26. Diferente é a opinião do professor Ivan Lira de Carvalho, externada no trabalho “Mandado de Segurança 
coletivo e partidos políticos”, RTDP 6/200. Para referido professor, a pertinência temática, no caso, há de 
ser aferida em conformidade com o programa partidário: “É desse liame entre o programa do partido e o 
direito material aviltado, que surge a legitimação extraordinária excepcionada na parte fi nal do art. 6.º do 
CPC, conferida ao substituto processual.” (op. cit., p. 218).
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Há de se ter presente, nesse passo, diante do objeto do presente trabalho, 
discussão específi ca quanto ao requisito da pertinência temática em matéria 
tributária, em relação a qual é possível identifi car-se dois posicionamentos dis-
tintos. Por um deles, por assim dizer, restritivo, reconheceu-se que um sindicato 
de indústrias poderia impetrar mandado de segurança para afastar determinada 
exigência relativa ao IPI, mas não referente ao PIS. A esse respeito, o Supremo 
Tribunal Federal alargou, a nosso ver corretamente, o entendimento, decidindo 
caber o mandado de segurança coletivo, desde que o tributo seja exigido em razão 
da atividade que levou à formação do sindicato, não se exigindo, contudo, que 
seja próprio, específi co, da classe. Assim:

“Mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato, objetivando a exone-
ração das empresas por ele agregadas, de contribuírem para o PIS. Legitimação 
ativa. Art. 5.º, LXX, b, da Constituição. Legitimidade para a postulação em tela, 
porquanto evidenciado que se está diante de direito subjetivo, não apenas comum 
aos integrantes da categoria, mas também inerente a esta, concorrendo, de outra 
parte, uma manifesta relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e os 
objetivos institucionais da entidade impetrante. Irrelevância da circunstância de não 
se tratar, no caso, de exigência fi scal referida, com exclusividade, à categoria sob 
enfoque. Recurso extraordinário provido”.27

Jurisprudência mais recente tem reconhecido que a decisão proferida em ação 
coletiva proposta por associações atingirá, além de seus membros e associados, 
as pessoas pertencentes à classe titular do direito coletivo.28-29 

27. RE 175401/SP, Rel.: Min.º Ilmar Galvão, j. 10/05/1996.
28. Deve ter presente que no caso do mandado de segurança coletivo calcado na alínea b, do inc. LXX, do art. 

5.º da CF, a própria Constituição Federal já encerra, por si só, os benefi ciários dos efeitos do mandamus, 
de modo que leis infraconstitucionais não poderão restringir o seu alcance.

29. Há, a propósito, julgado do TRF da 3ª Região reconhecendo a legitimidade da OAB de São Paulo para a 
defesa de interesses de consumidores, ainda que não integrantes da OAB: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OAB. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 
JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INDE-
XAÇÃO EM DÓLAR NORTE-AMERICANO. REVISÃO CONTRATUAL. LIMINAR. REQUISITOS. 
PRESENÇA. I. A Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade ativa ad causam para propor ação 
civil pública em defesa dos interesses individuais homogêneos, mesmo de consumidores não advogados. 
II. A competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça Federal, dada a natureza jurídica de 
autarquia federal própria da OAB. III. O CDC garante a possibilidade de revisão de cláusula contratual 
que, por fato externo superveniente, venha a se tornar excessivamente onerosa. IV. Há, portanto, fumus 
boni iuris e periculum in mora para justifi car a liminar que, em cognição não exauriente, altera a cláusula 
relativa ao preço dos contratos de arrendamento mercantil indexados ao dólar norte-americano. Matéria 
preliminar rejeitada. Recurso improvido” (TRF/3.ª Região, AI 1999.03.00.005975-9, Rel.: Des. Newton de 
Lucca, j. 31/05/2000). Do voto do Des. Souza Pires, extrai-se o seguinte trecho, deveras elucidativo: “(...) 
da leitura do indigitado dispositivo legal [art. 5º da Lei 7347/85] extrai-se a ilação clara e insofi smável de 
que a Ordem dos Advogados do Brasil possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que tenha por 
objeto a defesa de interesses homogêneos do consumidor, pois, além de se encontrar essa autarquia consti-
tuída há mais de um ano, possui ela, como uma de suas funções institucionais, a defesa do consumidor (ex 
vi do art. 44, I, da Lei 8906/94, c/c art. 5º, XXXII, da Constituição da República, os quais conferem àquela 
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Nesse sentido, também já decidiu o STJ, reconhecendo que a decisão profe-
rida em mandado de segurança coletivo aproveitaria, além dos associados, todos 
aqueles que integram “o grupo, a categoria ou classe que se benefi ciou do writ 
coletivo”.30

2.4. Legitimidade do Ministério Público para propositura de mandado de 
segurança coletivo

Questão de especial interesse prende-se à legitimidade do Ministério Pú-
blico para a impetração do mandado de segurança coletivo, tendo em vista o 
disposto no art. 83, do Código de Defesa do Consumidor, preceito que trata da 
admissibilidade de toda e qualquer ação para a preservação dos interesses de 
que trata o CDC. 

Ocorre que o mandado de segurança coletivo, previsto constitucionalmente no 
art. 5.º, LXX, indica, nos incisos a e b, o rol de legitimados para sua propositura, 
quais sejam: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída 
e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados.

A questão que se coloca, em razão do exposto, é a de saber se o rol de legiti-
mados indicado na Constituição Federal é, ou não taxativo, e, mais do que isso, 
se poderia vir a ser ampliado por lei federal. 

Temos para nós que o Ministério Público tem legitimidade para impetrar man-
dado de segurança coletivo. É bem de ver, nesse passo, que ao mandado de segu-
rança coletivo aplica-se a parte processual do Código de Defesa do  Consumidor. 

autarquia o direito de ajuizar Ação Civil Pública em defesa de direitos homogêneos coletivos derivados de 
eventual ofensa ao Código de Defesa do Consumidor).”

30. O julgado referido é o seguinte: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
PROCESSUAL CIVIL.MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONS-
TRUTORAS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. DECRETO-LEI 
406/68. 1. As empresas de construção civil não estão sujeitas ao ICMS Complementar ao adquirir mer-
cadorias em operações interestaduais. (Precedentes da 1ª Seção) 2. O mandado de segurança coletivo 
constitui inovação da Carta de 1988 (art. 5º, LXX) e representa um instrumento utilizável para a defesa 
do interesse coletivo da categoria integrante da entidade de classe, associativa ou do sindicato. 3. Por 
ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no writ coletivo a todos aproveitam, 
sejam aos fi liados à entidade associativa impetrante, sejam aos que integram a classe titular do direito 
coletivo. 4. A empresa que visa benefi ciar-se de direito concedido em mandado de segurança coletivo 
anteriormente impetrado por entidade de classe ou associação deve comprovar tão-somente que pertence 
ao grupo, à categoria ou à classe que se benefi ciou do writ coletivo, e não que é associada à entidade que 
atuou no pólo ativo do mandamus. 5. Agravo Regimental desprovido” (STJ, AgRg no Ag 435851/PE, 
Rel. Ministro Luiz Fux, 1.ª Turma, julgado em 06.05.2003, DJ 19.05.2003).
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Destarte, os entes legitimados elencados no art. 82 do CDC, também devem ser 
legitimados para a propositura do mandado de segurança coletivo.

Conforme já tivemos a oportunidade de expor,31 não se está pretendendo 
interpretar a Constituição a partir da legislação infraconstitucional.32 Na verdade, 
tem-se que, já a partir da própria Constituição a impetração de mandado de segu-
rança pelo Ministério Público, visando a atender suas fi nalidades institucionais, 
é perfeitamente possível e que essa assertiva é compatível com a legislação in-
fraconstitucional editada após o advento da CF/88. Impõe-se, pois, a conclusão 
de que o rol de legitimados do inc. LXX do art. 5.º é apenas enunciativo, opinião 
que é compartilhada por Celso Antonio Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e 
Rosa Maria Andrade Nery.33 O reconhecimento de que o órgão do Ministério 
Público tem legitimidade para impetração de mandado e segurança coletivo 
não quer signifi car possa o parquet distanciar-se de suas funções institucionais, 
delineadas no art.129, I a IX do Texto Maior; signifi ca, apenas e tão-somente 
que para a persecução desses fi ns, poderá o Ministério Público utilizar-se, dentre 
outros instrumentos, do mandado de segurança coletivo.34

Cabe ressaltar, ainda, que há interessante julgado do Superior Tribunal de 
Justiça, da Primeira Turma, relator Min.º Luiz Fux, em que restou reconhecida 

31. Cf. nosso Mandado de Segurança no Direito Tributário, p. 346.
32. Como dito, não nos parece que uma lei infraconstitucional possa restringir o disposto na Constituição Fe-

deral, mas parece-nos possível à lei infracontitucional ampliar o âmbito da Constituição, como sucede no 
caso concreto, alargando o rol de legitimados à impetração do mandado de segurança coletivo. A respeito, 
afi rma Sérgio Ferraz, Mandado de segurança, 2.ª ed., São Paulo: Malheiros, 1993, p. 27: “A Constituição 
é um patamar mínimo de direitos; sua incidência, e seu elenco mesmo, podem ser ampliados; o que não se 
admite é sua restrição ou estreitamento”.

33. Cf. Direito Processual Ambiental Brasileiro, p. 198.
34. A esse respeito, observa Kazuo Watanabe: “Em linha de princípio, somente os interesses individuais indis-

poníveis estão sob a proteção do parquet. Foi a relevância social da tutela a título coletivo dos interesses 
ou direitos individuais homogêneos que levou o legislador a atribuir ao Ministério Público e outros entes 
públicos a legitimação para agir nessa modalidade de demanda molecular. Como já ressaltado, somente a 
relevância social do bem jurídico tutelando ou da própria tutela coletiva poderá justifi car a legitimação do 
Ministério Público para a propositura de ação coletiva em defesa de interesses privados disponíveis. (...) 
A jurisprudência tem reconhecido, por exemplo, a relevância social, admitindo assim a legitimidade do 
Ministério Público, em se tratando de discussão ligada ao direito à educação, que é um direito fundamental. 
Assim, tem sido admitida ação civil pública ajuizada pelo parquet tendo por objeto a fi xação e a cobrança 
de mensalidades escolares (STJ, Resp n.º 70.997-SP, 4ª Turma, rel min.º Ruy Rosado; Resp n.º 39.757-MG, 
4ª Turma, rel. min Fontes de Alencar; REsp n.º 68.141-RO, 4ª Turma., rel. min.º Barros Monteiro; REsp n.º 
38.176-MG, 4.ª Turma, re. Min.º Ruy Rosado). (...) Mas há também, a relevância social da própria tutela 
coletiva em razão da peculiaridade do confl ito de interesses (...) Se é ínfi ma a lesão individual, não o será 
certamente, a lesão na perspectiva coletiva, que poderá estar afetando milhões de consumidores. Em casos 
assim, de dispersão muito grande de consumidores lesados e de insignifi cância da lesão na perspectiva 
individual, haverá certamente relevância social na tutela coletiva para que o fornecedor seja obstado no 
prosseguimento da prática ilícita” (Cf. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do anteprojeto, 8.ª ed., pp. 818-820).
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a legitimidade do Ministério Público para a ação popular, a ação civil pública e, 
também, para o mandado de segurança coletivo.35

3. A EXIGÊNCIA DO CASO CONCRETO

Como regra quase que absoluta, só pode ser prestada a tutela jurisdicio-
nal diante de uma hipótese concreta. Exceções que se colocam a essa regra 
seriam apenas, em nosso sentir, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação 
declaratória de constitucionalidade, a argüição de descumprimento de preceito 
fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

O mandado de segurança coletivo não se constitui em exceção e, portanto, 
só pode ser impetrado diante de violação concreta a direito líquido e certo (re-
pressivo), assim como em hipótese de justo receio de lesão a direito líquido e 
certo (preventivo).

O que deve ser evidenciado, nesse contexto, é que a perspectiva de que se 
enfoca esse caso concreto, quando se está diante de mandado de segurança co-
letivo, é algo distinta do mandado de segurança individual.36 E essa diferença 
transparece de maneira muito nítida no caso da alínea a do inc. LXX, regra de 
amplitude bastante mais larga do que a alínea b. De fato, na hipótese de impetração 

35. Trata-se do REsp 716.512/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03.11.2005, DJ 
14.11.2005, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL 
INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF/88. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO PARQUET. ART. 127 DA 
CF/88. ARTS. 7.º, 200, e 201 DA LEI N.º 8.069/90. 1. Recurso especial interposto contra acórdão que 
decidiu pela ilegitimidade ativa do Ministério Público para pleitear, via ação civil pública, em favor de 
menor, o fornecimento de medicamento. 2. Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os 
interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. 3. É que 
a Carta de 1988, ao evidenciar a importância da cidadania no controle dos atos da administração, com a 
eleição dos valores imateriais do art. 37, da CF como tuteláveis judicialmente, coadjuvados por uma série 
de instrumentos processuais de defesa dos interesses transindividuais, criou um microsistema de tutela de 
interesses difusos referentes à probidade da administração pública, nele encartando-se a Ação Popular, a 
Ação Civil Pública e o Mandado de Segurança Coletivo, como instrumentos concorrentes na defesa desses 
direitos eclipsados por cláusulas pétreas. 4. Deveras, é mister conferir que a nova ordem constitucional 
erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, 
a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. (...).” (STJ, REsp 716.512/RS, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 03.11.2005, DJ 14.11.2005). Com esse mesmo entendimento, 
referendando que “Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação 
isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação Popular, a 
Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo”, v. RESP 427140/RO, Rel. p/o Ac. Min.º Luiz 
Fux, DJU 25.08.2003.

36. Nesse sentido, ver nosso Mandado de segurança no direito tributário, 1.ª ed., 2.ª tir., São Paulo: RT, 1998, p. 
369, em que afi rmamos que, para fi ns de mandado de segurança coletivo, o caso concreto deve ser analisado 
sob uma perspectiva ampla, diferentemente do mandado de segurança do inc. LXIX, do art. 5.º da CF, em 
que é possível identifi car uma situação individualmente considerada.
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de mandado de segurança coletivo pela alínea a, basta que haja violação a direito 
líquido e certo, que diga respeito aos fi ns que devem ser tutelados pelos partidos 
políticos, para que seja possível a impetração.

Figure-se uma hipótese concreta, que abaixo será melhor analisada. Ficou 
bastante conhecida, há alguns anos, a questão atinente ao reajuste de 147% 
dos aposentados. Nesse caso, parece-nos que havia legitimidade para que os 
partidos políticos impetrassem mandado de segurança coletivo envolvendo 
o tema, pois que a questão então colocada em pauta diz(ia) com os objetivos 
a serem perseguidos por aquelas entidades, nos termos do art. 17, caput, da 
Constituição Federal.

É nesse sentido que a exigência de que haja lesão para que não se cuide de 
impetração contra a lei em tese (o que não é admitido, consoante a Súmula 266 
do STF37) não pode ser encarada da mesma forma em se tratando de mandado de 
segurança coletivo.

No caso da impetração por partido político, há quem diga que a lesividade é 
verdadeiramente presumida.38 A esse respeito, afi rma a professora Lúcia Valle 
Figueiredo que: “os atos coatores no mandado de segurança individual são diversos 
do coletivo. No primeiro caso, como já remarcamos, já deve ter ocorrido a lesão 
ou sua ameaça, de forma concreta ou em vias de se concretizar com absoluta 
segurança (...)”.39

Registre-se, portanto, que também na hipótese de mandado de segurança 
coletivo, é imprescindível a existência de caso concreto. Não permite, a via 

37. Em torno do tema, o STJ já decidiu: “Os impetrantes objetivaram obstar os efeitos de súmulas administrativas 
eivadas de ilegalidade, que, se aplicadas, conforme é de se presumir que fossem, estariam por ofender direito 
líquido e certo dos impetrantes, como minuciosamente demonstrado pelo v. acórdão recorrido. Evidente, 
portanto, o caráter preventivo da impetração, a afastar o óbice da súmula 266/STF. (...) Ocorre que não há 
confundir mandado de segurança preventivo com impetração contra lei em tese. Como lembrou o eminente 
Ministro Milton Luiz Pereira, no julgamento do REsp 124.748/PE, publicado no DJ de 12.11.01, se verifi -
cado que desde logo incidem os efeitos da lei, ‘esmaece a infl exão da chamada ‘lei em tese’ Súmula nº.266/
STF, porque nasce a possibilidade de sua imediata aplicação pela autoridade administrativa, que não pode, 
no exercício de suas atividades, ignorá-la ou descumpri-la sob pena de responsabildade funcional.’ Com 
certeza, o mandado de segurança pode ser impetrado para prevenir exigência ilegal ou inconstitucional, 
sem que isso signifi que um ataque de decreto ou de lei em tese. O decreto ou a lei instituidores de tributos 
que o contribuinte considere inexigível constituem ameaça sufi ciente para a impetração de mandado de 
segurança preventivo, na medida em que devem ser obrigatoriamente aplicados pela autoridade fazendária.” 
(RSTJ 127/178). 

38. V., nesse norte, a opinião de Lourival Gonçalves de Oliveira, Interesse Processual e Mandado de Segurança 
Coletivo, Revista de Processo 56/75 e ss., esp. p. 80, para quem: “... sejam difusos, sejam coletivos, dentro 
do critério já exposto, o interesse estará relacionado a ato coator que retira destinação legal aos partidos 
políticos, os interesses de categoria ou classe, ou os objetivos específi cos e estatutários das associações.”

39. Perfi l do Mandado de Segurança Coletivo, p. 33.
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 mandamental, o controle da lei em abstrato. Não se deve, todavia, reduzir o man-
dado de segurança coletivo a um caso de litisconsórcio ativo.

Do que foi exposto até aqui, vislumbra-se o acerto do julgado do Plenário 
do TRF da 2ª Região que admitiu (e concedeu) mandado de segurança coletivo 
impetrado contra ato do Vice-Presidente daquele Tribunal, impetrado pela OAB-
RJ, em que se impugnavam os efeitos concretos de determinado ato normativo 
editado pela autoridade coatora, que difi cultava a “prestação judicial, violando 
direitos dos advogados”.40

4. COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

Aplica-se ao mandado de segurança coletivo a sistemática da coisa julgada 
secundum eventum litis, tal como instituída pelo Código de Defesa do Consumidor 
(art. 103). Tal preceito dá aplicabilidade ao Texto Constitucional, de cujo art.5.º, 
LXX, b se infere que a decisão do mandado de segurança coletivo impetrado no 
interesse dos associados deverá atingir a esses associados.

Vejamos, separadamente, cada uma das hipóteses trazidas pelo art. 103, acima 
aludido.

Temos, em primeiro lugar, que voltar os olhos para o inciso I desse mesmo 
dispositivo, segundo o qual a coisa julgada será erga omnes, exceto se o pedido 
for julgado improcedente por falta de provas, caso em qualquer legitimado poderá 
propor nova ação, na hipótese do inciso I do art. 81 (interesses difusos).

O que desde logo se pode observar é que tal sistemática de coisa julgada refoge 
à disciplina tradicional do CPC, sob cuja égide a sentença atinge apenas as partes 
entre as quais é dada, não benefi ciando, nem prejudicando terceiros (art. 472).

É nitidamente perceptível que a aplicabilidade do inciso I, do art. 103, do 
CDC (coisa julgada erga omnes) ao mandado de segurança coletivo se amolda 
mais, em princípio, à hipótese da alínea a do inciso LXX do art. 5.º da CF/88. Isto 
porque no caso de mandado de segurança coletivo ajuizado por partido político é 
possível a tutela de interesses difusos, hipótese em que a concessão da segurança 
deverá operar efeitos erga omnes. As ações individuais, claro está, não podem ser 
obstadas pela coisa julgada coletiva. Se, porém, a ação coletiva tiver sido julgada 
favoravelmente, essa decisão benefi ciará a todos (erga omnes) os interessados, que 
não poderão propor outras ações (individuais) “precisamente porque o interesse e 
o direito dos que poderiam propô-las encontra-se inteiramente satisfeito”.41

40. MS 213193/91-RJ, rel. Celso Passos, publicado no DJ 24/12/91.
41. Cf. Arruda Alvim, et alli, Código do Consumidor Comentado, p. 464.
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De igual modo, se a sentença tiver denegado a segurança, isto deverá levar à 
formação de coisa julgada erga omnes, obstando a propositura de ações coletivas 
cujo objeto seja o mesmo, salvo se tiver sido julgada improcedente por falta de 
provas, o que, em se tratando de mandado de segurança, pode ser entendido como 
ausência de direito líquido e certo, caso em que, a rigor, deverá ser decretada a 
carência do mandamus coletivo, o que, de uma forma ou de outra, já autoriza repro-
positura do mandado de segurança coletivo, porque se trata de decisão de carência.

Qualquer resultado negativo, na hipótese do inciso I do art. 103, não interfere 
na propositura de ações individuais, a teor do § 1.º desse dispositivo.

O inciso II do art. 103, por sua vez, diz mais de perto com o mandado de 
segurança coletivo da alínea b do inciso LXX do art. 5.º da CF/88. Com efeito, 
como salientamos anteriormente, enquanto o partido político pode ajuizar man-
dado de segurança coletivo para a tutela de interesses difusos, os legitimados da 
alínea b do inciso LXX poderão ajuizar mandado de segurança coletivo, desde 
que “no interesse de seus membros ou associados”, havendo pertinência temá-
tica. Veja-se que há, no caso dos partidos políticos, maior aplicabilidade do inc. 
I do art. 81 da Lei nº 8.078/90, do que dos demais incisos, o que não quer dizer, 
evidentemente, que fi cam excluídos os incisos II e III na hipótese de impetração 
de mandado de segurança coletivo por partido político; da mesma forma não fi ca 
descartada, embora certamente menos freqüente, a impetração de mandado de 
segurança coletivo pelos legitimados da alínea b em matéria de interesses difusos 
e individuais homogêneos.

Segundo o inc. II do art. 103, a coisa julgada, em tal caso, deverá operar efeitos 
ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe. Igualmente, aqui 
não haverá coisa julgada em caso de improcedência por falta de provas, hipótese 
que, como visto, deve levar à extinção sem julgamento do mérito do mandado de 
segurança coletivo, o que, de qualquer sorte, autorizaria sua repropositura.

Também aplica-se ao inc. II do art. 103 a regra, já mencionada, do § 1º des-
se mesmo art. 103, no sentido de que qualquer resultado negativo não obsta a 
propositura de ações individuais. Doutra parte, em sendo concedida a segurança 
coletiva, não haverá interesse processual no ajuizamento de demandas individuais, 
pois a coisa julgada ultra partes atingirá a todos integrantes do grupo, categoria 
ou classe.42

42. Por isso que o TRF da 2ª Região, corretamente, veio a extinguir mandado de segurança individual por perda 
do objeto, quando o ato normativo impugnado já havia sido declarado inconstitucional e ilegal, por decisão 
plenária em mandado de segurança coletivo impetrado pela OAB-RJ (MS 211764/91-DF, DJ 31/03/92, rel. 
Juiz Alberto Nogueira).
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A hipótese normativa do inc. III do art. 103, fi nalmente, atina com os interesses 
individuais homogêneos (aqueles decorrentes de origem comum, nos termos do inc. 
III, parágrafo único, do art. 81 da Lei nº 8.078/90), e, segundo referido dispositivo, 
há coisa julgada erga omnes, em caso de procedência do pedido, sendo que, na 
hipótese de improcedência, atingirão os efeitos da sentença, com a autoridade da 
coisa julgada, os que tiverem agido como litisconsortes. 

Deve-se ter presente, ainda, a regra do § 2º do art. 103, segundo a qual em sendo 
julgado improcedente o mandado de segurança, os litisconsortes que não tiverem 
intervindo no processo poderão também nesse caso, agir individualmente.

5. O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E SEU CABIMENTO NO 
DIREITO TRIBUTÁRIO

Feitas essas considerações de cunho genérico a respeito do cabimento de 
mandado de segurança coletivo, cabe enfocar, neste passo, sua aplicabilidade em 
matéria tributária.

Observa com pertinência James Marins que “o mandado de segurança coletivo 
é instrumento de grande alcance para a defesa dos contribuintes, através de suas 
associações representativas”.43

Pelas conclusões acima delineadas, já se pode adiantar a primeira afi rmação: 
a latitude do mandado de segurança coletivo pela alínea a é bastante maior do que 
pela alínea b, o que, obviamente, se refl ete também quando se cuida de aplicar 
essa garantia constitucional em matéria tributária.

Com efeito, pela alínea b, conforme visto, se exige que o mandado de segu-
rança coletivo seja impetrado no interesse dos associados da organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano.

Já a alínea a dá ao partido político com representação no Congresso Nacional 
uma legitimação bem mais ampla, permitindo-lhe impetrar mandado de segurança 
coletivo, desde que o objeto da impetração coincida com aqueles a serem perse-
guidos pelos partidos políticos.

Ernane Fidélis dos Santos anota com propriedade que “(...) sempre que hou-
ver ofensa ou ameaça a direitos individuais, atingindo no geral a coletividade, o 

43. Cf. James Marins, Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judicial), 3.ª ed., São Paulo: 
Dialética, 2003, p. 578.
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partido político poderá interpor o mandado de segurança. Seria a hipótese, por 
exemplo, da criação inconstitucional de tributos”.44 

Em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Amazonas, que concedeu mandado de segurança coletivo impetrado por 
partido político que impugnava majoração de IPTU, o STF decidiu, por maioria, 
pela falta de legitimidade ativa do partido político.

A ementa do julgado referido é a seguinte:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SE-
GURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE PARTIDO 
POLÍTICO. IMPUGNAÇÃO DE EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA. IPTU.
1. Uma exigência tributária confi gura interesse de grupo ou classe de pessoas, só 
podendo ser impugnada por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Prece-
dente: RE n.º 213.631, rel. Min.º Ilmar Galvão, DJ 07/04/2000.
2. O Partido político não está, pois, autorizado a valer-se do mandado de segurança 
coletivo para, substituindo todos os cidadãos na defesa de interesses individuais, 
impugnar majoração de tributo. 
3. Recurso extraordinário conhecido e provido”.45

Do corpo de aludido julgado, extrai-se do voto da Min.º Ellen Gracie:
(...)“se o Partido Político pode atuar na defesa do interesse de várias pessoas, inde-
pendente de fi liação, não pode, contudo, substituir todos os cidadãos na defesa de 
interesses individuais a serem postulados em juízo por meio de ações próprias. Por 
estes motivos, entendo que o Partido Político pode impetrar mandado de segurança 
coletivo na defesa de qualquer interesse difuso, abrangendo, inclusive, pessoas não 
fi liadas a ele, não estando, porém, autorizado a se valer desta via para impugnar 
uma exigência tributária”.

Em que pese o teor de aludido voto, reputamos, nesse particular, assistir 
maior razão ao Ministro Marco Aurélio, cujo voto restou vencido em referido 
acórdão. Dada a importância de que se reveste, servimo-nos de transcrever trecho 
de aludido voto:

“Senhor Presidente, vejo de uma forma alargada os processos coletivos, quer esteja 
no campo subjetivo ou objetivo.
Quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 213.631-0/MG, quedei vencido 
por reconhecer ao Ministério Público legitimação para ação civil pública, visando a 
atacar o que seria o aumento demasiado de uma taxa, a taxa de iluminação.
No caso, cuida-se não do ajuizamento de uma ação civil pública, mas da impetração 
de mandado de segurança coletivo. Não há a menor dúvida quanto ao trato diferen-
ciado da matéria, considerados os partidos políticos, dos quais somente se exige a 
representação no Congresso Nacional, tal como ocorre para a propositura da ação 

44. Cf. Ernane Fidélis dos Santos, Mandado de segurança individual e coletivo – legitimação e interesse, in: 
Mandado de segurança e de injunção, sob coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, p. 132.

45. STF, RE 196.184-8/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min.º Ellen Gracie, j. 27.10.04, DJ: 18.02.05.
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direta de inconstitucionalidade, de acordo com o artigo 103 da Constituição Fede-
ral; tal como ocorre com organizações diversas, organização sindical, entidades de 
classe ou associação legalmente constituída, em relação às quais se requer não só 
o funcionamento há, pelo menos, um ano, como também que atuem em defesa dos 
interesses de seus membros ou associados. Vale dizer: a legitimação dos partidos 
políticos, segundo o texto constitucional, é ampla e irrestrita. Dir-se-á: não se trata, 
na hipótese, de interesses difusos e coletivos. Realmente, mas vem a pergunta: 
há, no preceito revelador da legitimidade dos partidos políticos para a impetração 
coletiva, a restrição? Não, ao contrário do que acontece com o Ministério Público 
relativamente à ação civil pública.
Ora, Presidente, o pano de fundo, o objeto do mandado de segurança foi dar, a meu 
ver, o que se apontou como bom combate a um aumento abusivo do IPTU. Estão 
envolvidos interesses individuais homogêneos. São benefi ciários, em substituição 
processual, não só os afortunados, como também os menos favorecidos.
Ora, levando em conta uma sadia política judiciária, o que interessa mais: a impe-
tração concentrada, como neste caso, ou o ajuizamento de centenas, milhares de 
processos, emperrando, ainda mais, a máquina judiciária? A resposta é evidente e 
persiste ainda a problemática da defi ciência do próprio Estado, no que, passados 
quinze anos, ainda não logrou estruturar, como deveria, as defensorias públicas. A 
maioria dos contribuintes, em questão o IPTU, mesmo diante de um direito espezi-
nhado, não ingressa em juízo. Não o faz, porque não tem condições, sem prejuízo 
do próprio sustento e da família, de contratar advogado e, então, não há como 
recorrer à garantia constitucional da assistência jurídica e judiciária, porquanto não 
se conta ainda – até mesmo na maior unidade da Federação, que é São Paulo – com 
a defensoria pública estruturada.
Não vejo, Presidente, como distinguir, no caso presente, considerado o texto da 
alínea a do inciso LXX do artigo 5.º, que encerra o rol das garantias constitucionais. 
O que está previsto nessa alínea é que um partido político tem legitimidade para 
a impetração do mandado de segurança coletivo. E o que cumpre perquirir é se o 
pronunciamento judicial decorrente da impetração se mostrará coletivo, ou não. 
Sem a menor dúvida, mostrar-se-á, já que em jogo, como ressaltei, a majoração, 
apontada como indevida, do IPTU.
Peço vênia, Presidente, para entender que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazo-
nas, ao reconhecer a legitimação do partido político, atuou prestando homenagem ao 
texto constitucional. Peço vênia para resistir, como intérprete da Carta da República, 
à tentação de incluir, nesse mesmo texto sobre a legitimação dos partidos políticos, 
a especifi cidade, uma restrição que não foi contemplada pelo legislador constituinte. 
Não há a menor dúvida de que se tem o envolvimento de interesse coletivo dos 
munícipes de Manaus e, em boa hora, creio, porque foi concedida a segurança, o 
partido político atuou na defesa desses mesmo munícipes”. 

Parece-nos assistir inteira razão ao Min.º Marco Aurélio, prolator do voto 
vencido. Com efeito, o resguardo dos valores prestigiados no chamado Estatuto 
do contribuinte46 condiz com as fi nalidades a serem perseguidas pelos partidos 

46. Ver, a propósito do denominado Estatuto do Contribuinte, Roque Carrazza, Curso de direito constitucio-
nal tributário, 21.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 406 e seguintes. É do autor a seguinte conclusão: 
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políticos. É o resultado a que conduz uma interpretação sistemática do Texto Maior. 
Isto porque aos partidos políticos compete a guarda dos direitos fundamentais (art. 
17, caput), que não são apenas aqueles insertos no Título II da Constituição, que 
compreende os arts. 5.º a 17, como também outros estampados no corpo da própria 
CF/88 (entre os quais aqueles decorrentes do chamado Estatuto do Contribuinte 
– arts. 145/162, que compõem o Sistema Tributário Nacional), segundo, aliás, o 
que se depreende do próprio art. 5.º, § 1.º. da Constituição.

Já no caso da alínea b, parece-nos que a abrangência da segurança coletiva 
será, inequivocadamente, mais restrita. As entidades legitimadas pela alínea b 
podem impetrar mandado de segurança no interesse de seus membros ou asso-
ciados. A partir dessa premissa, examinada à luz da pertinência temática, resta 
indagar se o mandado de segurança coletivo, com fulcro na alínea b do inc. LXX 
do art. 5.º, pode ser impetrado tendo em vista um tributo que não diga respeito 
especifi camente à associação ou entidade impetrante.

Conforme observa James Marins, “apesar da ampla possibilidade de utilização 
do writ coletivo em matéria tributária, verifi ca-se resistência muito grande dos 
tribunais em aceitar a amplitude que podem alcançar as ações coletivas em matéria 
tributária. Admite-se que o inciso LXX do art. 5.º da Constituição Federal é regra 
auto-aplicável que independe de legislação infraconstitucional complementar, mas 
mesmo assim é comum a exigência de requisitos não previstos constitucionalmente 
para a impetração do mandado de segurança coletivo. É o caso, por exemplo, da 
exigência pretoriana consistente na previsão estatutária ou autorização assemblear 
dos associados para a impetração”.47

Há julgados que dão uma interpretação mais abrangente, enquanto outros 
conferem uma interpretação mais restritiva ao mandado de segurança coletivo 
do inc. LXX, alínea b, quando aplicado em matéria tributária.

O STF apreciou recurso extraordinário que atacava acórdão prolatado pelo 
TRF da 3.ª Região em mandado de segurança coletivo impetrado por Sindicato 
com vistas à exoneração dos entes da categoria por ele representados ao recolhi-
mento do PIS.48 

Em aludido julgado, o STF deu provimento ao recurso extraordinário, deci-
dindo pela legitimidade ativa do sindicato, sob o argumento de que é irrelevante 

“Inafastável, pois, a idéia de que os direitos fundamentais, constitucionalmente reconhecidos, refreiam as 
competências que as pessoas políticas receberam para tributar” (Cf. op. cit., p. 411).

47. Cf. James Marins, Direito processual tributário brasileiro (administrativo e judicial), 3.ª ed., São Paulo: 
Dialética, 2003, p. 578.

48. Trata-se do RE 175.401-0, 1.ª Turma, Rel. Min.º Ilmar Galvão, j. 10.05.96, DJ: 20.09.96.
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que o pedido feito no mandado de segurança coletivo guarde nexo com o interesse 
núcleo da categoria representada pela entidade de classe. Segundo se extrai do 
voto do Min.º Ilmar Galvão, “é de exigir-se, portanto, para o exercício do mandado 
de segurança coletivo, tão-somente, que a entidade autora reúna, em seu quadro 
social, em função de uma relação social que os aproxime, os titulares do direito 
subjetivo individual cuja violação represente um dano que pode ser dimensionado 
coletivamente, não importando que seja ele também apto a prejudicar o direito 
dos integrantes de outras coletividades”. 

Em seguida, extrai-se do aludido voto: 
“De acordo com o voto da em. Relatora, Juíza Eva Regina, o pedido formulado na 
inicial – exoneração da exigência tributária prevista nos DDLL 2.445 e 2.449/88 
– não guarda nexo com o interesse núcleo da categoria econômica representada 
pelo sindicato impetrante, que foi constituído ‘para fi ns de estudo, coordenação, 
proteção e representação legal da categoria econômica de artigos e equipamentos 
odontológicos, médicos e hospitalares’.
Pelo que acima foi exposto, é fora de dúvida que não pode essa circunstância cons-
tituir empeço ao pedido deduzido na inicial do mandado de segurança, centrado no 
sentido da declaração de ausência de relação jurídico-tributária capaz de sujeitar as 
empresas integrantes da categoria econômica reunida sob a proteção do sindicato 
impetrante, todas elas sujeitas à exigência tributária impugnada, em razão da ativi-
dade econômica por eles explorada.
Não cabe dizer que, no caso, não se está diante de interesse geral da categoria eco-
nômica ou de interesses individuais dos associados, que a referida entidade sindical 
se propôs a defender, perante as autoridades administrativas e judiciárias, na forma 
prevista no art. 2.º, a, de seus estatutos.
O acórdão recorrido, portanto, divergindo do entendimento acima exposto, ofendeu 
o art. 5.º LXX, b, da Constituição, não tendo condições de subsistir”.49 

Como se procura demonstrar, basta que o tributo atinja os membros daquelas 
entidades, como decorrência das atividades que levaram à formação das mesmas 
para que seja possível a impetração do mandado de segurança coletivo.

Afi gura-se-nos que a ratio essendi da legitimidade conferida pelo legislador 
constituinte às entidades enumeradas no inc. LXX, alínea b, consiste exatamente 

49. A ementa do julgado é a seguinte: “MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR 
SINDICATO, OBJETIVANDO A EXONERAÇÃO DAS EMPRESAS POR ELE AGREGADAS, DE 
CONTRIBUÍREM PARA O PIS (DDLL 2.445 E 2.449/88). LEGITIMAÇÃO ATIVA. ART. 5.º, LXX, B, 
DA CONSTITUIÇÃO. Legitimidade para a postulação em tela, porquanto evidenciado que se está diante 
de direito subjetivo, não apenas comum aos integrantes da categoria, mas também inerente a esta, concor-
rendo, de outra parte, uma manifesta relação de pertinência entre o interesse nele subjacente e os objetivos 
institucionais da entidade impetrante. Irrelevância da circnstância de não se tratar, no caso, de exigência 
fi scal referida, com exclusividade, à categoria sob enfoque. Recurso extraordinário provido” (STF, RE 
175.401-0, 1.ª Turma, Rel. Min.º Ilmar Galvão, j. 10.05.96, DJ: 20.09.96).
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em permitir-lhes que defendam direito líquido e certo daqueles que por elas são 
substituídos, na exata medidas da razão de ser do vínculo que levou à formação 
daquela associação.

Com interpretação um pouco mais abrangente, há acórdão do STJ em que se 
decidiu que para que a empresa se benefi cie da decisão proferida em mandado 
de segurança coletivo em matéria tributária, basta demonstrar que pertence ao 
grupo ou classe dos representados pela entidade de classe, não sendo necessário 
ser associada à mesma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
CONSTRUTORAS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍ-
QUOTAS. DECRETO-LEI 406/68.
1. As empresas de construção civil não estão sujeitas ao ICMS Complementar ao 
adquirir mercadorias em operações interestaduais. (Precedentes da 1ª Seção) 
2. O mandado de segurança coletivo constitui inovação da Carta de 1988 (art. 5º, 
LXX) e representa um instrumento utilizável para a defesa do interesse coletivo da 
categoria integrante da entidade de classe, associativa ou do sindicato.
3. Por ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no writ 
coletivo a todos aproveitam, sejam aos fi liados à entidade associativa impetrante, 
sejam aos que integram a classe titular do direito coletivo.
4. A empresa que visa benefi ciar-se de direito concedido em mandado de segu-
rança coletivo anteriormente impetrado por entidade de classe ou associação deve 
comprovar tão-somente que pertence ao grupo, à categoria ou à classe que se 
benefi ciou do writ coletivo, e não que é associada à entidade que atuou no pólo 
ativo do mandamus.
5. Agravo Regimental desprovido”.50

A despeito de aludido julgado, afi gura-se-nos ser necessário que aquele que 
almeja ser benefi ciado pela decisão do mandado de segurança coletivo demonstre 
ser associado à entidade de classe, nos termos do art. 5.º, LXX, b, da Constitui-
ção. Com efeito, a indivisibilidade diz respeito somente aos interesses difusos 
e coletivos, e não aos interesses individuais homogêneos. Deste modo, tendo 
em vista que os direitos individuais homogêneos podem ser individualizados, 
e, considerando que o mandado de segurança coletivo em matéria tributária é 
instrumento tipicamente utilizado para a defesa de direitos individuais homogê-
neos (divisíveis), tem-se que a decisão proferida em seu bojo não deve atingir 
a todos indistintamente, mas somente aqueles que efetivamente demonstrarem 
serem associados à entidade de classe, conforme estatui expressamente o art. 
5.º, LXX, b, da Constituição. 

50. STJ, AgRg no Ag 435851/PE, Rel. Min.º Luiz Fux, 1.ª Turma, julgado em 06.05.2003, DJ 19.05.2003.

ASPECTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO NO DIREITO TRIBUTÁRIO

tutela jurisdicional coletiva.indd   39tutela jurisdicional coletiva.indd   39 19/9/2008   16:12:0519/9/2008   16:12:05



40

O STJ também parece ter encampado orientação inteiramente correta, na linha 
do que defendido nesse trabalho, e também no entendimento cristalizado na Sú-
mula 629, do Supremo Tribunal Federal (“A impetração de mandado de segurança 
coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização 
destes”), no sentido da desnecessidade de autorização expressa dos associados 
para impetração de mandado de segurança coletivo em matéria tributária. 

Confi ram-se, a respeito, julgados daquela Corte Superior de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA 
COLETIVO.COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVI-
DENCIÁRIA INDEVIDAMENTE RECOLHIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DE 
SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DESNECESSIDADE 
DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS SINDICALIZA-
DOS. PRECEDENTES DO COLENDO STF E DESTA CORTE SUPERIOR.
1. Nos termos da vasta e pacífi ca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
tem legitimidade ativa o sindicato para propor ação mandamental coletiva na qual 
se almeja a compensação de créditos da contribuição previdenciária indevidamente 
recolhida, relativa a todas as empresas a ele associadas, independentemente de 
autorização dos sindicalizados e da relação nominal destes, por se tratar de direitos 
individuais homogêneos.
- “Nos moldes de farto entendimento jurisprudencial desta Corte, os sindicatos 
não dependem de expressa autorização de seus fi liados para agir judicialmente em 
favor deles, no interesse da categoria por ele representada.” (REsp nº 410374/RS, 
5ª Turma, DJ de 25/08/2003, Rel. Min.º JOSÉ ARNALDO DA FONSECA) – “A 
Lei nº 8.073/90 (art. 3º), em consonância com as normas constitucionais (art. 5º, 
incisos XXI e LXX, CF/88), autorizam os sindicatos a representarem seus fi liados 
em juízo, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a 
chamada substituição processual. Desnecessária, desta forma, autorização expres-
sa (cf. STF, Ag. Reg. RE 225.965/DF, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, DJU 
de 05.03.1999)”. (REsp's nºs 444867/MG, DJ de 23/06/2003, 379837/MG, DJ de 
11/11/2002, e 415629/RR, DJ de 11/11/2002, 5ª Turma, Rel. Min.º JORGE SCAR-
TEZZINI) – “Os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte vêm decidindo pela 
legitimidade ativa 'ad causam' dos sindicatos para impetrar mandado de segurança 
coletivo, em nome de seus fi liados, sendo desnecessária autorização expressa 
ou a relação nominal dos substituídos.” (Resp nº 253607/AL, 2ª Turma, DJ de 
09/09/2002, Rel. Min.º FRANCISCO PEÇANHA MARTINS) – “Tem o sindicato 
legitimidade para defender os direitos e interesses de seus fi liados, prescindindo 
de autorização destes.” (REsp nº 352737/AL, 1ª Turma, DJ de 18/03/2002, Rel. 
Min.º GARCIA VIEIRA) – “Conforme já sedimentado, os Sindicatos possuem 
legitimação ativa, como substitutos processuais de seus associados, para impetrar 
mandado de segurança em defesa de direitos vinculados ao interesse da respectiva 
categoria funcional, independentemente de autorização expressa de seus fi liados. 
Interpretação conjugada dos artigos 8º, III e 5º, XVIII, da Constituição Federal. 
Precedentes: MS nº 4256 – DF, Corte Especial – STJ; MS nº 22.132 – RJ, Tribunal 
Pleno – STF.” (MS nº 7867/DF, 3ª Seção, DJ de 04/03/2002, Rel. Min.º GILSON 
DIPP) – “Não depende o sindicato de autorização expressa de seus fi liados, pela 
assembléia geral, para a propositura de mandado de segurança coletivo, destinado 
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à defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, como entendem a me-
lhor doutrina nacional e precedentes desta Corte e do STF.” (MS nº 4256/DF, Corte 
Especial, DJ de 01/12/1997, Rel. Min.º SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA) 
2. Precedentes das 1ª, 2ª, 5ª e 6ª Turmas, das 1ª e 3ª Seções e da Corte Especial, do 
STJ, e do colendo STF.
3. Recurso provido, nos temos conclusivos do voto”.51
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CAPÍTULO II
O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

NAS CAUSAS REPETITIVAS

Antonio Adonias Aguiar Bastos1

Sumário • 1. As reformas processuais e as group actions. Insufi ciência das class actions e das ações individuais 
– 2. As reformas legislativas e os primeiros contornos do processo supra-individual brasileiro – 3. O devido 
processo legal nas causas repetitivas. Necessidade de sistematização – 4. Conclusão; Referências.

RESUMO: O presente artigo versa sobre as modifi cações recentemente ocorridas no 
direito processual civil brasileiro, com o estabelecimento das ações de grupo como uma 
conseqüência da massifi cação das relações jurídicas. As group actions consistem numa 
categoria distinta das demandas puramente individuais e das ações coletivas, e pressupõem 
uma sistematização própria no que pertine ao devido processo legal, ao contraditório e 
à ampla defesa.

 Palavras-chave: Alterações do CPC. Ações de grupo. Devido processo legal.

1. AS REFORMAS PROCESSUAIS E AS GROUP ACTIONS. INSUFICI-
ÊNCIA DAS CLASS ACTIONS E DAS AÇÕES INDIVIDUAIS.

O direito processual civil brasileiro vem passando por diversas modifi cações 
com a fi nalidade de imprimir maior efetividade à solução dos confl itos jurídicos. 
Tais alterações têm sido implementadas através da política de mini-reformas, 
que possuem aspectos positivos e negativos. Se, de um lado, permitem uma 
alteração mais célere na legislação, de outro lado, comprometem a unidade do 
Código de Processo Civil2, além de colocar em questão a sistematização própria 
das codifi cações.

As aludidas mudanças ocorrem tanto em nível constitucional, como no 
âmbito infraconstitucional. No primeiro aspecto, podemos citar o exemplo da 
Emenda Constitucional n.º 45/2004, que introduziu a repercussão geral como 
pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e a súmula vinculante. 
No segundo, foram criados os institutos do julgamento preliminar de mérito, da 
súmula impeditiva de recurso, da súmula de jurisprudência dominante, além de 

1. Doutorando (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Mestre (UFBA). Especialista em Direito Processual 
(Universidade Salvador – UNIFACS). Professor de Teoria Geral do Processo e de Direito Processual Civil 
na Graduação em Direito e na Pós-Graduação lato sensu (especialização). Advogado.

2. Sobre o tema, leia-se o artigo intitulado “Avaliação crítica das últimas reformas no Processo Civil”, de José 
Joaquim Calmon de Passos (1999).

tutela jurisdicional coletiva.indd   49tutela jurisdicional coletiva.indd   49 19/9/2008   16:12:0719/9/2008   16:12:07



50

terem sido regulamentadas a repercussão geral e a súmula vinculante, entre outras 
tantas inovações.

Estas transformações têm feito com que decisões proferidas em processos 
individuais deixem de atingir somente as partes que nele atuam (autor e réu), in-
fl uenciando no julgamento de outros tantos confl itos semelhantes ao caso concreto 
que é resolvido em um determinado processo3.

Kazuo Watanabe (2006, p. 28) chama a atenção para a circunstância de que 
“uma das difi culdades consiste em saber se as pretensões deduzidas em juízo são 
efetivamente individuais, ou seja, se a relação jurídica de direito substancial a que 
essas pretensões estão referidas admite a formulação de vários pedidos individu-
alizados da mesma espécie, ou acaso, pela sua natureza e peculiaridade, é ela de 
natureza incindível, de modo que, em princípio, são inadmissíveis postulações 
individuais”, exemplifi cando o caso pertinente às tarifas de assinatura telefônica, 
que, no seu modo de entender, consiste em demandas pseudoindividuais.

Atenta a estes acontecimentos, a doutrina começa a afi rmar a existência 
de ações de grupo, que consistiriam em “procedimentos de resolução coletiva 
evitando, dentro do possível, as fi cções representativas. (...) Procuram-se mé-
todos de decisão em bloco que partam de um caso concreto entre contendores 
individuais. Trata-se da instauração de uma espécie de incidente coletivo dentro 
de um processo individual. Preserva-se, dentro da multiplicidade genérica, a 
identidade e a especifi cidade do particular. Cada membro do grupo envolvido é 
tratado como uma parte, ao invés de uma ‘não-parte substituída’. É a tentativa 
de estabelecer ‘algo análogo a uma class action, mas sem classe’” (CABRAL, 
2007, p. 128).

Neste passo, as referidas ações de grupo consistiriam em mais um meio para 
atingir os valores da celeridade, efi ciência e amplitude de acesso à justiça, ao lado 
das ações coletivas, representativa de classe, sem, no entanto, possuir algumas 
das contradições teóricas e obstáculos práticos inerentes às class actions.

Se, de um lado, as demandas coletivas diminuem a desigualdade entre peque-
nos litigantes e grandes réus (ANDREWS, 2008), sendo sua técnica apontada por 
alguns doutrinadores como libertária, ao passo que o modelo do processo individual 
seria opressor e elitista, conforme lição de Hein Kötz citado por Antonio do Passo 

3. Kazuo Watanabe (2006, p. 28) chama a atenção para a circunstância de que “uma das difi culdades consiste 
em saber se as pretensões deduzidas em juízo são efetivamente individuais, ou seja, se a relação jurídica 
de direito substancial a que essas pretensões estão referidas admite a formulação de vários pedidos indivi-
dualizados da mesma espécie, ou acaso, pela sua natureza e peculiaridade, é ela de natureza incindível, de 
modo que, em princípio, são inadmissíveis postulações individuais”, exemplifi cando o caso pertinente às 
tarifas de assinatura telefônica, que, no seu modo de entender, consiste em demandas pseudoindividuais.
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Cabral (2007, p. 125), de outro lado, a substituição processual traz inconvenientes 
como o de permitir que alguns sujeitos, legitimados pela lei, postulem em prol do 
interesse de uma coletividade geografi camente dispersa (CABRAL, 2007, p. 125), 
cujos indivíduos não são conhecidos na sua totalidade, e que, muitas vezes, não 
possuem sequer notícia da demanda coletiva e dos seus efeitos4; que haja confl itos 
internos na classe representada não considerados na propositura e no julgamento 
do confl ito coletivo5; que alguns indivíduos não tenham a opção de manifestar em 
juízo a vontade de não serem atingidos pelos efeitos da demanda coletiva; que não 
haja um comprometimento dos substituídos com a questão debatida; que alguns 
órgãos do Estado ou mesmo entidades representativas, legitimados em caráter 
geral e abstrato, não estejam tão próximos dos fatos (SOUSA, 2005).

Sob outro enfoque, as group actions representariam um avanço em relação às 
demandas estritamente individuais, cujo paradigma tem se mostrado insufi ciente 
e inefi caz para solucionar confl itos em bloco6, decorrentes da massifi cação das 
relações sociais, jurídicas e econômicas.

4. Quanto à legitimação e à conceituação das partes nas ações de grupo, Neil Andrews (2008) afi rma: “Group 
actions are different from class actions because each group litigant is a member of a procedural class as a 
party, rather than a represented non-party”, o que também toca ao problema dos efeitos da decisão judicial 
e à efi cácia da coisa julgada no que tange aos indivíduos: “The essence of a group action includes a set of 
parties (normally claimants, but they might be defendants) shepherded into a single fl ock, travelling the 
long road of settlement without the separate consideration of a multiplicity of identical or similar issues. It 
is a compact form of macro-justice because it allows common issues to be decided effi ciently, consistently, 
with fi nality, with an equitable allocation of responsibility for costs, and with due speed” (ANDREWS, 
2008). O texto consta na edição dedicada aos litigíos em grupo, intitulada “Debates over Group Litigation 
in Comparative Perspective – What Can We Learn from Each Other?” do Duke Journal of Comparative & 
International Law.

5. Neil Andrews (2008) explica: “This concerns the danger of superfi cial adjudication.º Representative pro-
ceedings can cause injustice if the action steamrolls over relevant differences between individual claims or 
defenses. To avoid this, the court must be alert to ensure that salient differences are teased out during the 
litigation.º (…) Representative proceedings notoriously can violate people’s legitimate interests in receiving 
due process, namely in receiving due notice of the claim, having their dispute properly articulated, end 
enjoying an opportunity to state their case”.

6. Em estudo dedicado à análise das reformas processuais à luz do direito constitucional, Osvaldo Alfredo 
Gozaíni (2007, p. 61), afi rma que “La expansión del interes (derechos difusos, intereses colectivos, derechos 
de masas, acciones de grupo, etc.) ha fl exibilizado la posibilidad de debatir em la causa, pero el modelo 
procesal (de trámite, propiamente dicho) no ha tenido cambios; de modo tal que en los procesos se discute 
aún con este resabio incongruente que solo atiende los problemas del afectado conocido y con un daño 
directo e inmediato, sin remediar ni dar soluciones a otros confl ictos (sociales, colectivos, de la víctima 
indirecta, etc.). No queremos decir que se deba abandonar el presupuesto de admisión (legitimación para 
obrar), solamente planteamos su inconsistencia con el movimiento en pro del acceso a la justicia. Esta ca-
racterística agrega un elemento más para ponderar porqué, cuando el tema de la acción se lo estudia desde 
la infl uencia de lo constitucional en el proceso, se encuentran respuestas diferentes a las tradicionales del 
proceso civil” e prossegue: “Por otra parte, es necesario abordar desde esta perspectiva social, la entrada al 
proceso, porque los modelos estandarizados de confl ictos entre partes, cada día más, pierden la esencia que 
los justifi ca. Actualmente sostener que la controversia solo interesa a las partes que litigan, es una mirada 
egoísta y unilateral que no observa la trascendencia que tienen los procesos en el desarrollo de un país” (p. 64).

O DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS CAUSAS REPETITIVAS
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2. AS REFORMAS LEGISLATIVAS E OS PRIMEIROS CONTORNOS DO 
PROCESSO SUPRA-INDIVIDUAL BRASILEIRO.

Neste passo, as reformas legislativas têm conferido uma feição supra-indivi-
dual ao “processo individual” brasileiro.

Ao estabelecer a repercussão geral (art. 103, § 3º, da Constituição Federal de 
1988) como pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o legislador 
passou a exigir que o STF só examine as questões constitucionais discutidas num 
determinado caso concreto que possuam relevância do ponto de vista econômico, 
político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa (art. 
543-A, caput e § 1º, do CPC). Como é sabido, o recurso extraordinário é um dos 
meios pelos quais o STF pode realizar o controle difuso de constitucionalidade, 
e que antes podia ser veiculado numa demanda individual, versando exclusiva-
mente sobre os interesses dos sujeitos que dela participavam, sem espraiar seus 
efeitos sobre os interesses de terceiros estranhos à causa. Com a modifi cação, o 
recurso excepcional ganha nova conformação, pois a manifestação do Pretório 
Excelso sobre o mérito de determinada questão constitucional signifi cará que ela 
atinge não somente as partes do processo, mas têm abrangência a outras tantas 
pretensões isomórfi cas7.

O art. 543-B, inserido no CPC pela Lei n.º 11.418/2006, ainda estipula que, 
se houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 
caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos do 
confl ito e encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais até que a Suprema Corte 
se pronuncie defi nitivamente8.

7. Explicando o novo papel do STF, Vilian Bollman (2006, p. 163) entende que duas das novas característi-
cas do recurso extraordinário são a “possibilidade de efi cácia subjetiva universal, ou seja, o tribunal dar à 
decisão individual o caráter de vinculação para todos, incluindo o Poder Executivo” e um “procedimento 
democrático de participação da Sociedade Civil, com ampla divulgação da questão que estará sendo decidida 
e irrestrito acesso à manifestações por amicus curiae”.

8. Antonio do Passo Cabral (2007, p. 129-130) compara o instituto às causas piloto ou ao processos-teste, 
denominados de casi pilota, Pilotverfahren ou test claims, pela doutrina estrangeira, conforme lições de 
Neil Andrews (2008) e Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (2002, p. 60-61). As causas piloto consistem 
em uma ou algumas demandas escolhidas para serem julgadas inicialmente, e cuja solução permite a célere 
solução de todas as demais demandas que lhe apresentem similitude quando à tipicidade. Sob outro prisma, 
Humberto Theodoro Júnior (2007, p. 117-118) explica que a disposição legal “ataca, de maneira frontal, 
(...) as causas seriadas ou a constante repetição das mesmas questões em sucessivos processos, que levam 
à Suprema Corte milhares de recursos substancialmente iguais, o que é muito freqüente, v.g., em temas de 
direito público, como os pertinentes ao sistema tributário e previdenciário e ao funcionalismo público. A 
exigência da repercussão geral em processos isolados, e não repetidos em causas similares, na verdade, não 
reduz o número de processos no STF, porque, de uma forma ou de outra, teria aquela corte de enfrentar todos 
os recursos para decidir sobre a ausência do novo requisito de conhecimento do extraordinário. O grande 
efeito redutor dar-se-á pelos mecanismos de represamento dos recursos iguais nas instâncias de origem, 
os quais, à luz do julgado paradigma do STF, se extinguirão sem subir à sua apreciação (art. 543-B, § 2º); 
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O § 3o do mencionado artigo de lei determina que, julgado o mérito do recurso 
extraordinário pelo STF, os recursos sobrestados serão apreciados pelos próprios 
Tribunais a quo, pelas Turmas de Uniformização ou pelas Turmas Recursais, 
conforme o caso. Estes órgãos poderão declarar tais recursos prejudicados ou 
retratar-se. O parágrafo seguinte afi rma que, se a decisão for mantida e o se o 
recurso for admitido, o STF poderá cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão 
contrário à orientação fi rmada, nos termos do seu Regimento Interno.

Some-se a tais aspectos a modulação dos efeitos que o Plenário do STF vem 
emprestando aos julgados que profere no controle difuso. Fredie Didier Junior 
(2007, p. 41) explica que, em tais situações, a Suprema Corte tem atribuído efi cácia 
ultra partes a tais decisões.

A conjunção destes fatores faz com que, ao apreciar um recurso extraordinário, 
o Supremo só analise questões constitucionais que extrapolem os limites estri-
tamente subjetivos envolvidos na causa e que a efi cácia de sua decisão também 
exorbite as partes envolvidas, sobretudo se for proferida pelo Plenário.

O art. 103-A da CF/88, por sua vez, estabelece a possibilidade de a Suprema 
Corte, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria cons-
titucional9, editar, rever ou cancelar súmulas que vinculem os demais órgãos do 
Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 
estadual ou municipal.

A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a efi cácia de normas 
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou 
entre estes e a Administração Pública que acarrete grave insegurança jurídica e 
relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica (art. 103-A, § 2º, da 
CF/88). Assim explica Ada Pellegrini Grinover (2006, p. 48-50):

A ampliação do acesso à justiça, impulsionada pela Constituição de 1988, 
abriu o Poder Judiciário a um número cada vez maior de pessoas e de causas, 
tendo como conseqüência um signifi cativo impulso à crise numérica dos recur-
sos ao Supremo Tribunal Federal. Como muitos desses pleitos eram pretensões 
homogêneas – casos de massa, como v.g., os casos ligados a planos econômicos, 
questões previdenciárias, etc. –, as causas repetitivas e os recursos ao Supremo 
se multiplicaram. (...) Uma das respostas adequadas para o desafi o criado por um 

e ainda pela extensão do julgado negativo do STF de um recurso a todos os demais em tramitação sobre a 
mesma questão (art. 543-A, § 5º)”.

9. Manoel Lauro Wolkmer de Castilho (2007, p. 115) entende que “a exata compreensão do regime dos 
recursos extraordinários (...) tem direta relação com a edição de súmulas vinculantes que sejam extraídas 
dos julgamentos respectivos”.
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crescimento desmesurado foi a súmula vinculante, que não tem apenas o efeito 
de impedir os recursos sobre a matéria já sumulada, mas, sobretudo, o de fi xar 
uma orientação a ser obrigatoriamente seguida pelo Poder Judiciário em geral. 
E, especialmente, pela Administração direta e indireta, responsável pela maioria 
dos recursos perante o Supremo Tribunal Federal.

Ao exigir que a súmula vinculante pressuponha reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, o Texto Maior impõe que tenha havido debate e discussão 
entre os Ministros do STF acerca da matéria em casos concretos, só podendo ser 
editada depois de decisões repetidas das suas Turmas ou de decisão do Plenário, 
sobre questões de massa ou homogêneas10.

As súmulas dos Tribunais, especialmente dos Tribunais Superiores e do STF, 
também ganharam especial destaque e força no ordenamento jurídico brasileiro 
com as modifi cações implementadas pela Lei n.º 9.756/98, que atribuiu ao rela-
tor o poder de, monocraticamente, negar seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 
ou de Tribunal Superior, podendo, inclusive, chegar ao julgamento de mérito do 
recurso, se a decisão impugnada estiver em manifesto confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior (art. 557, caput 
e § 1º-A, do CPC).

As súmulas de jurisprudência dominante, acima referidas, podem ser as con-
vencionais (não vinculantes) e representam a infl uência do julgamento de diver-
sos processos individuais ou coletivos sobre um dado caso concreto, na medida 
em que permitem que o relator, em decisão monocrática, obste o seguimento de 
recurso que defenda tese em sentido contrário a uma súmula ou simplesmente à 
jurisprudência dominante nos Tribunais.

Idêntico poder de negar seguimento à apelação que ataque sentença que esteja 
em conformidade com a súmula do STJ ou do STF foi posteriormente conferido 
ao juízo de 1º grau, com a inserção do § 1º ao art. 518 do CPC, criando a súmula 
impeditiva de recurso, decorrente da Lei 11.276/2006.

A infl uência do julgamento de outros casos sobre a lide apresentada em um 
determinado processo mostra-se ainda maior na medida em que o art. 557 da Lei 
Adjetiva Pátria permite ao relator apreciar o mérito do recurso (e não só negar-lhe 
seguimento) se a decisão impugnada estiver em manifesto confronto com súmula 
ou com jurisprudência dominante do STF ou de Tribunal Superior.

10. Neste sentido, Ada Pellegrini Grinover (2006, p. 50).
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A nova feição do processo civil individual evidencia-se também com a posi-
tivação do julgamento preliminar de mérito, também denominado pela doutrina 
como julgamento de causas repetitivas, previsto no art. 285-A, que foi acrescido 
ao CPC pela Lei n.º 11.277/2006.

O dispositivo afi rma que, se a matéria controvertida for unicamente de direito e 
no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos11, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se 
o teor da decisão anteriormente prolatada.

Paulo Roberto de Gouvêa Medina (2006, p. 155) entende que o art. 285-A 
consiste numa restrição ao direito de ação porque “impede a instauração regular 
do processo, a pretexto de que a questão jurídica suscitada no pedido já recebeu 
do Juízo solução contrária”, aduzindo que “Nada mais incompatível com o con-
traditório do que a possibilidade de o litígio resolver-se por meio de sentença 
transladada de outro processo, em que o autor não interveio. Porque, dessa forma, 
a lide estará sendo composta sem que a parte prejudicada tenha podido discutir, 
previamente, os elementos que infl uíram na motivação da sentença. Esta, no caso, 
terá sido para o autor (e também para parte contrária em relação à qual o pedido 
fora formulado) res inter alios acta” (2006, p. 156).

Exatamente por permitirem que decisões proferidas em processos individuais 
exerçam infl uência no julgamento de outros casos concretos, que lhes são homo-
gêneos, todas estas transformações dão nova conformação ao direito processual 
civil brasileiro e não podem ser tratadas isoladamente, sob pena de propiciarem 
decisões que violam o princípio do devido processo legal, além de outros valores 
que dele decorrem como o do contraditório e da ampla defesa, o da publicidade 
e o da isonomia, todos com guarida no Texto Constitucional.

Tanto é assim que o Conselho Federal da OAB propôs a Ação Direta de In-
constitucionalidade n.º 3.695-DF, questionando se o art. 285-A, supra mencionado, 
infringe as garantias do devido processo legal, da isonomia, da inafastabilidade 
e do contraditório, como garantia de infl uência, cooperação intersubjetiva e não 
surpresa, na trilha do que leciona Dierle José Coelho Nunes (2007, p.176-178 e 
p. 180-183). Daniel Francisco Mitidiero (2005, p. 53) afi rma ser o contraditório 
um “ato de três pessoas”, considerando o dispositivo inconstitucional (2006, p. 
173-174).

11. A doutrina afi rma que a lei não se referiu à tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido), 
que levaria ao fenômeno da litispendência ou da coisa julgada. A melhor interpretação leva à conclusão 
de que o texto legal trata de demandas semelhantes, com identidade objetiva, isto é, apenas no que tange à 
causa de pedir e ao pedido, e não às partes (NUNES, 2006, p. 184).
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3. O DEVIDO PROCESSO LEGAL NAS CAUSAS REPETITIVAS. NE-
CESSIDADE DE SISTEMATIZAÇÃO.

O estudo destas alterações carece de sistematização, à luz do devido pro-
cesso legal, de modo a compatibilizar o interesse individual envolvido em cada 
demanda com os interesses homogêneos de terceiros, de determinada classe ou 
da coletividade, que podem ser atingidos pelo julgamento dos confl itos que lhe 
são semelhantes.

Percebe-se, pois, a necessidade de estabelecer as características de um devi-
do processo legal para as causas homogêneas, cuja disciplina se situará ao lado 
do devido processo legal das demandas puramente individuais e das demandas 
coletivas, de classe representativa. Eis a lição de Antonio do Passo Cabral (2007, 
p. 127):

Em suma, é uma disciplina discrepante do princípio dispositivo, o devido processo 
legal e o pluralismo que deve nortear o contraditório moderno, compreendido como 
a ampla capacidade de infl uir, condicionar a decisão estatal expressa na sentença.
Às causas em bloco não se pode aplicar o due process of law com o mesmo delinea-
mento que incide sobre as demandas puramente individuais, com idêntica defi nição 
das partes, dos ônus, deveres e direitos processuais, com as mesmas construções 
doutrinária e legal sobre as regras de estabilização da demanda e de distribuição dos 
ônus da defesa e da prova, por exemplo, bem como a regulamentação dos limites 
objetivos e subjetivos da coisa julgada, tais quais dispostos no vigente CPC.
En defi nitiva, el debido proceso consagra nuevas reglas técnicas que sortean los forma-
lismos tradicionales. No se trata de afi rmar que los elimina, sino que se los considere 
desde una óptica más funcional y efectiva. (…) En este campo, en consecuencia, la 
conclusión es que el proceso vernáculo (y también los demás latinoamericanos) no 
atiende la dimensión actual del confl icto entre partes. Es cierto que la controversia 
nace y se desarrolla como una cuestión entre derechos subjetivos que colisionan, 
y que el modelo de enjuiciamiento se restringe a las alegaciones y pruebas que los 
litigantes proponen; de suyo, la sentencia es un derecho nuevo, de contenido indi-
vidual, y sin trascendencia para otros; pero esta verdad no se puede llevar, sin más, 
a procesos colectivos, acciones e grupo (sic!), al llamado amparo colectivo, entre 
otras manifestaciones de afectaciones múltiples que coinciden en el detrimento que 
se padece. El litisconsorcio no resuelve el problema de partes múltiples; la legitima-
ción no responde con su diseño formal y estructurado para dar cauce a un reclamo 
distinto al que reglamenta la legitimación para obrar; las técnicas de alegar y probar 
son diferentes; ha veces la prueba hasta resulta absurda ante lo manifi esto de la cri-
sis; obviamente es insufi ciente la sentencia individual, como también lo es aplicar al 
caso los límites objetivos y subjetivos de la cosa juzgada (Gozaíni, 2007, p. 66-67)

Tampouco pode incidir o regramento das demandas coletivas, como estão 
regulamentadas pelo direito positivo brasileiro, com a substituição processual 
decorrente da legitimação genérica e abstrata ou com a aplicação dos efeitos erga 
omnes ou ultra partes da coisa julgada, enfrentando os obstáculos e difi culdades 
já referidos.
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Alguns ordenamentos estrangeiros, como o alemão e o inglês, possuem um 
procedimento-modelo (denominado Musterverfahren na Alemanha, e Group Li-
tigation na Inglaterra), destinado às ações homogêneas, que visa compatibilizar 
os interesses individuais e supra-individuais, com pedidos de coletivização da de-
manda e o desenvolvimento dos respectivos incidentes12, envolvendo o seu registro 
público, decisões de instauração da tratativa coletiva, a escolha dos líderes das 
partes, a suspensão dos processos dependentes e a possibilidade de participação 
de interessados13, lidando, ainda, com os efeitos da coisa julgada, inclusive sobre 
os ausentes (TUCCI, 2007). Todas estas questões merecem aprofundado estudo 
e vinculam-se diretamente ao devido processo legal.

Embora existam alguns mecanismos que, de certa maneira, possuam traços de 
coletivização no processo civil brasileiro14, eles vêm sendo tratados pontualmente, 
sem a abrangência, a repercussão e a sistematização que merecem.

4. CONCLUSÃO

A massifi cação e a padronização das relações jurídico-materiais provocaram 
sensível incremento em relação à quantidade de confl itos que delas surgem e que 
são vertidos ao Poder Judiciário. Estes fenômenos também alteraram o perfi l das 
demandas, que passaram a ser isomórfi cas, estabelecendo uma terceira categoria 
de causas, ao lado das demandas individuais e das coletivas (class actions).

O grande volume de causas repetitivas vem assoberbando o Judiciário e pro-
vocando a criação de mecanismos legais para a solução em bloco destas lides. 
Ocorre que as reformas pontuais por que passa o ordenamento jurídico brasileiro 
não se ocupam da sistematização deste fenômeno.

Evidencia-se, portanto, a necessidade de estabelecer as características do 
devido processo legal e da participação democrática em relação às demandas ho-

12. “A premissa é de que uma parte da fattispecie constitutiva dos interesses individuais pode ser defi nida em 
uma demanda coletiva. A cognição judicial, nos incidentes, é cindida: neles seriam apreciadas somente 
questões comuns a todos os casos similares, deixando para um procedimento complementar a decisão 
de cada caso concreto. No incidente coletivo é resolvida parte das questões que embasam a pretensão, 
complementando-se a atividade cognitiva no posterior procedimento aditivo. A efetividade do incidente 
coletivo é proporcional, portanto, à possibilidade de que as questões nele decididas sejam fundamentos de 
muitas pretensões similares, e que possam tais questões ser resolvidas coletiva e uniformemente para todas 
as demandas invididuais” (CABRAL, 2007, p. 128-129).

13. Note-se que, ao regulamentar a súmula vinculante, o legislador permitiu a intervenção de terceiros (art. 3º, 
§ 2º, da Lei 11.417/2006), o que demonstra o amplo interesse no julgamento.

14. A exemplo do incidente de reserva de plenário para declaração de inconstitucionalidade, previsto pelo art. 
97, da CF/88, e pelos arts. 480 a 482, do CPC; do incidente de uniformização de jurisprudência de que 
tratam os arts. 476 a 479, do CPC; e do incidente de uniformização de interpretação de lei federal em face 
da divergência entre Turmas Recursais, estatuído pelo art. 14, da Lei n.º 10.259/2001.
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mogêneas, que não pode mais ser concebidos à luz de um paradigma puramente 
individualista. Neste passo, deve-se sistematizar os institutos de coletivização dos 
julgados individuais e sua repercussão sobre as causas isomórfi cas, enfrentando 
os problemas acima referidos, sobretudo no que pertine ao contraditório e à ampla 
defesa, sob pena de ofender tais garantias fundamentais.
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CAPÍTULO III
A CAUSA DE PEDIR NAS AÇÕES COLETIVAS

Antonio do Passo Cabral1

Sumário • 1.O problema da narrativa fática nas demandas coletivas: o distanciamento do legitimado. – 
2.Substanciação, individualização, interferência potencial. O conteúdo possível da causa petendi na litigância 
coletiva – 3.Gradação no caráter específi co dos interesses em disputa. A atenuação operada por procedimentos 
de consulta pública e a chamada “litigância secundária” – 4. As propostas de Código de Processo Coletivo. 
As alternativas do Procedimento-Modelo na Alemanha (Musterverfahren) e da Group Litigation Order na 
Inglaterra. – 5.Peculiaridades da causa de pedir em algumas demandas coletivas típicas. Ação de improbidade 
administrativa, ação popular e mandado de segurança coletivo – 6. Conclusão – Bibliografi a.

1. O PROBLEMA DA NARRATIVA FÁTICA NAS DEMANDAS COLETI-
VAS: O DISTANCIAMENTO DO LEGITIMADO.

O tema objeto deste trabalho, ao mesmo tempo em que suscita inúmeras 
refl exões sobre o contexto político em que inserida a disciplina das ações cole-
tivas em cada ordenamento jurídico, aponta para numerosos aspectos práticos 
enfrentados por todos aqueles que militam, no cotidiano forense, com as deman-
das de grupo. A relevância da discussão é patente: o estudo da causa de pedir, 
como de resto dos demais elementos formadores da demanda, guarda estreita 
ligação com outros institutos processuais relevantes, como a cumulação de 
ações, litispendência, coisa julgada, estabilização/modifi cação da demanda e o 
conteúdo do objeto do processo. Todos confi guram, nas ações coletivas, pontos 
de estrangulamento e tensão.

O exame detido da causa de pedir nas ações coletivas provoca discussões cujo 
resultado atende a propósitos de ambas as partes: ao autor, pois é relevante saber 
como deve descrever os fatos que embasam sua pretensão; e ao réu, na medida 
em que narrativas por demais genéricas podem difi cultar enormemente sua de-
fesa, sugerindo facilidades probatórias ao autor e anunciando uma derrota quase 
inevitável.2 Ademais, o estudo sobre o conteúdo da causa petendi nas demandas 
coletivas permite caracterizar a completude da narrativa fática e, portanto, extremar 
a proibição de complementar e acrescentar fatos novos no mesmo processo ou 

1. Professor de Direito Processual Civil da UERJ (Graduação e Pós-Graduação). Procurador da República. 
Ex-Juiz Federal.

2. DIAZ, Clemende A. “La exposición de los hechos en la demanda”, in MORELLO, Augusto M. (Dir.). Los 
hechos en el proceso civil. Buenos Aires: La Ley, 2003, p.8. 
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ajuizar outras demandas sobre fatos não compreendidos pelo primeiro julgamento, 
escapando da litispendência e coisa julgada.3

Sem prejuízo da análise das teorias a respeito do conteúdo da causa de pedir 
no processo civil, ponto que abordaremos melhor adiante, limitamo-nos, por 
enquanto, a referir que a causa petendi diz respeito à narrativa, elaborada pelo 
autor, sobre os fatos da vida que embasam a pretensão afi rmada na petição inicial. 
Podemos defi nir causa de pedir, com José Rogério Cruz e Tucci, como a “locução 
que indica o fato ou conjunto de fatos que serve para fundamentar a pretensão 
(processual) do demandante: ex facto oritur ius – o fato gera o direito e impõe 
o juízo”,4 defi nição que, com pequenas alterações, é consagrada na doutrina5 e 
jurisprudência6 brasileiras.

No mesmo sentido, são as inúmeras lições do direito comparado. Salvatore 
Satta afi rma que são necessárias referências concretas de fato e de direito na 
demanda. Esta, para o professor italiano, deve lastrear-se no ordenamento e ex-
primir uma exigência em concreto.7 Othmar Jauernig ensina que é imprescindível 

3. Chamam atenção para este efeito JAUERNIG, Othmar. Zivilprozessrecht. München: C.H.Beck Verlag, 28ª 
Ed., 2003, p.152; GREGER, Reinhard. “Verbandsklage und Prozeßrechtsdogmatik – Neue Entwicklungen 
in einer schwierigen Beziehung”, in Zeitschrift für Zivilprozeß, 113.Band, Heft 4, 2000, p.408; LEIPOLD, 
Dieter. “Die Verbandsklage zum Schutz allgemeiner und breitgestreuter Interessen in der Bundesrepublik 
Deutschland”, in GILLES, Peter (Hrsg). Effektivität des Rechtsschutzes und verfassungsmäßige Ordnung. 
Berlin: Carl Heymanns, 1983, p.68-69, onde se lê “Die dabei auftretenden verfahrensrechtlichen Fragen 
stehen in einem recht deutlichen Sinnzusammenhang mit der Rechtsnatur der AGB-Verbandsklage. Billigt 
man jedem Verband einen eigenständigen materiellen Anspruch auf Unterlassung oder Widerruf zu, so 
stehen mehrfache Klagen nicht nur nach der Person des Klägers, sondern auch nach dem objektiven Strei-
tgegenstand selbständig nebeneinander, so daß die Rechtshängigkeit des ersten Verfahrens einer weiteren 
Verbandsklage nicht entgegengehalten werden kann und auch das Rechtsschutzbedürfnis für zweite Klage 
– da es um einen anderen Anspruch geht – kaum verneint werden kann.º (...) Dann betreffen mehrere Klagen 
dasselbe Schutzinteresse, und da die Klageberechtigung der Verbände gleichwertig ist, liegt es nahe, nur 
die erste erhobene Klage für zulässig zu halten, sei es, daß man die Rechtshängigkeitsregeln anwendet 
oder zumindest für die zweite Klage das Rechtsschutzbedürfnis verneint”. Veja-se que este último coloca 
a questão ora no âmbito da litispendência, ora no que diz respeito ao interesse de agir por parte de outro 
legitimado extraordinário que deseje propor demanda sobre questão afi m.

4. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. São Paulo: RT, 2a Ed., 2000, p.24.
5. MESQUITA, José Ignácio Botelho de. “A causa petendi nas ações reivindicatórias”, in Teses, Estudos e 

Pareceres de Processo Civil. São Paulo: RT, vol.1, 2005, p.141.
6. Outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgamentos, alguns relatados por 

especialistas no tema, como no REsp n.231.751-RJ, Rel. Min.º Carlos Alberto Direito, julg.16.03.2000, 
ou REsp n.2403-RS, Rel. Min.º Salvio de Figueiredo Teixeira, julg.28.08.1990. Neste último, asseverou o 
relator que “segundo esmerada doutrina, causa petendi é o fato ou conjunto de fatos suscetível de produzir, 
por si, o efeito jurídico pretendido pelo autor”.

7. SATTA, Salvatore e PUNZI, Carmine. Diritto Processuale Civile. Padova: CEDAM, 30ª Ed., 2000, p.139. 
No original: “la domanda esprime l’esigenza assoluta del concretarsi dell’ordinamento giuridico (in proprio 
favore); essa è quindi l’azio ne stessa che si concreta in um atto, la postulazione del giudizio favorevole 
nei suoi concreti riferimenti di diritto e di fatto. (...)” 
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a dedução em juízo do que a lei determina como conteúdo essencial da demanda, 
aquilo que esta deve conter. Na falta de um desses elementos, a demanda deve 
ser rejeitada. E dentre eles inclui o Professor de Heidelberg, com base no §253, 
II da ZPO alemã (a inspiração legislativa do nosso art.282 do CPC), os chamados 
“fundamentos da pretensão” (Grund des erhobenen Anspruchs), identifi cando-os 
como os fatos constitutivos da exigência trazida ao juízo.8 Também Walter Habs-
cheid aduz que a pretensão, para ser acolhida, deve estar lastreada em um estado 
de fato específi co (Lebenssachverhalt).9

Se uma breve incursão na temática já demonstra a complexidade que nos 
aguarda na análise do tema, ela é ainda maior na esfera das demandas coletivas 
que nos litígios individuais. Com efeito, uma aproximação mais atenta à normativa 
das ações coletivas faz identifi car potenciais problemas teóricos e práticos no que 
tange às alegações de fato.

Sem embargo, para garantir a efetividade do processo na tutela dos direitos 
transindividuais, os ordenamentos processuais estabeleceram “procedimentos re-
presentativos”, permitindo que certos sujeitos postulem em nome da coletividade 
atingida, acompanhados de fi cções extensivas da coisa julgada aos indivíduos 
membros da classe que não participaram do julgamento, mas que, por força da 
lei, vinculam-se ao que foi decidido. Trata-se de técnicas com vistas a permitir 
maior celeridade, efi ciência e amplitude ao acesso à justiça, ao mesmo tempo 
em que praticam a igualdade entre pequenos litigantes e grandes réus.10 De fato, 
especialmente quando tratamos com coletividades carentes e de baixo nível de 
instrução, freqüentemente os membros da classe não estariam preparados para 
ingressar singularmente em juízo, chegando alguns autores a apontar o formato 
das regras tradicionais de legitimidade como opressor e elitista.11

No entanto, se em algumas hipóteses o esquema atual tem justifi cação social 
nobre, por outro lado traz difi culdades em certos pontos, tanto no que tange à 
substituição processual como à vinculação de terceiros ao resultado da demanda 

8. JAUERNIG, Othmar. Op.cit., p.167, in verbis: “Unter Anspruchs- oder Klagegrund sind die Tatsachen 
zu verstehen, aus denen der Kläger sein behauptetes Recht herleitet. In welchen Umfang diese Tatsachen 
bereits in der Klageschrift anzuführen sind, ist für die Fixierung des Streitgegenstands von Bedeutung und 
dort erörtert (…). Reicht danach der Tatsachenvortrag nicht aus, so ist die Klage unzulässig”.

9. HABSCHEID, Walther J. Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht. Basel und Frankfurt 
am Main: Helbing und Lichtenhahn, 2a Ed., 1990, p.218-219.

10. À exceção da celeridade, como veremos a seguir, aponta estas como vantagens das ações coletivas de 
formato representativo ANDREWS, Neil. “Multi-party proceedings in England: representative and group 
actions”, in Duke Journal of Comparative and International Law, n.11, 2001, p.263.

11. KÖTZ, Hein.º “La protection en Justice des intérêts collectifs tableau de droit comparé”, in CAPPELLETTI, 
Mauro (org.), Accès a la Justice et État-Providence. Paris, 1984, p.95 e 108.
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coletiva. As razões que identifi camos para o problema são: a) o distanciamento 
que existe, muitas vezes, entre o legitimado extraordinário e os fatos a serem 
expostos; e b) o estabelecimento de sistemas automaticamente inclusivos dos 
membros ausentes da classe (absent class members) aos efeitos do julgamento, o 
que desconsidera dissidências e especifi cidades dentro da coletividade substituída. 
Passemos a analisá-las.

A primeira difi culdade que notamos para a narração da causa de pedir pertine 
ao mecanismo de substituição processual. Com efeito, a técnica de legitimidade 
extraordinária permite que alguns entes postulem em favor de uma coletividade 
dispersa geografi camente, da qual, muitas vezes, sequer possuem notícia de todos 
os integrantes. E a própria natureza destes interesses freqüentemente está ligada a 
situações fáticas mutáveis antes ou no curso do processo,12 o que é mais facilmente 
perceptível por aqueles próximos aos fatos ocorridos. Pensemos em órgãos esta-
tais, como o Ministério Público, que possuem legitimidade para a propositura de 
demandas coletivas aprioristicamente, mas que talvez não estejam tão próximos 
dos fatos como as associações, sindicatos e outros entes da sociedade civil, em 
constante e recorrente contato com os membros da classe.13 A Defensoria Pública, 

12. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos”, in Revista 
de Processo, Ano 10, n.39, julho-setembro de 1985, p.56.

13. Claro que a distribuição funcional entre os membros do Ministério Público impõe limitações à sua atri-
buição, freqüentemente acompanhada de restrições territoriais, o que facilita, em tese a proximidade com 
os problemas e reclamos da comunidade. Contudo, o argumento do texto ainda se mantém, porque essa 
aproximação é apenas possível. Por exemplo, em hipóteses de danos ambientais ou desvio de verbas públicas 
destinadas à construção de uma escola, caso o membro do MP proponha uma ação coletiva sem que tenha 
sequer visitado o local do dano ambiental, sem que tenha conversado com a comunidade que se benefi ciaria 
da escola, terá ainda assim legitimidade. Ao elaborar a inicial, terá que narrar fatos que transcorreram, por 
vezes, muito distante do gabinete. Essa a razão pela qual muitos autores afi rmam que a tutela de interesses 
coletivos, mesmo difusos, é melhor promovida por entes não estatais. Outra crítica é que o ordenamento, 
ao submeter a entidades públicas a defesa judicial de direitos privados, poderia vitimá-los, eis que os entes 
públicos poderiam não ser tão empenhados nesse mister como associações, negligenciando os interesses. 
Alguns países, como os Estados Unidos, admitem que alguns órgãos públicos ajuizem demandas coleti-
vas,, assim como existe também na Inglaterra (com a Relator Action) e Escandinávia (o Ombudsman), o 
que foi consagrado no art.3° da diretiva européia de injunção para proteção aos consumidores (Diretiva 
98/27/EC). Cf. KOCH, Harald. “Non-class group litigation under EU and german law”, in Duke Journal 
of Comparative and International Law, n.11, 2001, p.362. Não há, contudo, na doutrina, unanimidade em 
torno da possibilidade e/ou conveniência de atribuição de legitimidade ao Ministério Público e instituições 
que cumprem esse papel no direito comparado (Attorney General, Prokuratura, Ministère Public, Pubblico 
Ministero, Staatsanwaltsschaft). Na Alemanha, país com grande tradição associativa, muitos autores dizem 
que tais demandas não caberiam ao Ministério Público. Cf. LEIPOLD, Dieter. Op.cit., p.70; KÖTZ, Hein.º 
Op.cit., p.108-109 e p.116; KOCH, Harald. “Non-class group litigation under EU and german law”, Op.cit., 
p.358, nesta página especifi camente em relação ao MP; ROTH, Günter H. “La nouvelle loi allemande sur 
les conditions générales du contrat (AGB-Gesetz) du 9 décembre 1976”, in Revue Internationale de Droit 
Comparé, vol.29, n.2, 1977, p.362: “La nouvelle loi evut y remédier en élargissant le droit d'agir en justi-
ce. Dans cette situation, le legislateur fut confronté avec la question de savoir de quelle partie on pouvait 
attendre les initiatives les plus effi caces contre des conditions générales inconvenantes. Il ne se décida 
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que recentemente foi legitimada para atuar como autora de demandas coletivas 
(Lei 11.448/2007), apesar de órgão do Estado, pode compensar essa distância, pelo 
atuar constante junto a muitos casos similares de hipossufi cientes econômicos.14 

O sistema das class actions norte-americanas mitiga um pouco o problema, 
porque o procedimento se inicia por uma fase, denominada de certifi cation, em 
que a corte verifi ca, dentre outros requisitos, a ausência de confl itos de interesse, 
o comprometimento com a classe e o conhecimento do litígio, ou seja, examina a 
intensidade da proximidade do postulante com o direito pugnado.15 O defeito é mais 
sensível nos ordenamentos, como o brasileiro, em que a legitimidade decorre de 
normas legais abstratas, sem grandes considerações sobre o caso concreto. Nesses 
moldes, haverá hipóteses em que, a par de estar ou não o legitimado em contato 
direto com a comunidade envolvida, ser-lhe-á assegurada a legitimação para agir.

Essa distância do substituto processual em relação aos fatos decorre direta-
mente da diferença de formato da legitimidade ordinária para a extraordinária. A 
legitimidade ordinária é aferida a partir de um juízo comparativo, um cotejo entre 
o modelo legal do direito material em jogo e a situação de fato descrita no processo 
por cada sujeito (denominada de situação legitimante).16 A situação legitimante 
é justamente o contexto fático que conecta o postulante ao direito invocado. 
Logo, a legitimidade ordinária é, portanto, um dado correlacional, correspectivo, 
comparativo. Esse o sentido da “pertinência subjetiva” de que falavam Liebman 
e Buzaid, razão pela qual são partes legítimas aqueles que, ao menos de acordo 
com as alegações, seriam titulares da relação jurídica de direito material.

ni pour un contrôle administratif dans le cadre d'une procédure d'autorisation, ni pour l'établissement 
de conditions-modèles (plus ou moins obligatoires), ni pour une sorte de ministère public s'occupant des 
conditions générales iniques, – à juste titre à mon avis. Au lieu de cela il fait confi ance aux associations 
de droit privé...”. Assim, p.ex., no direito português, SOUSA, Miguel Teixeira de. “A tutela jurisdicional 
dos interesses difusos no direito português”, in Revista de Processo, Ano 30, n.128, outubro de 2005, p.81. 
A discussão é relevante pois, segundo informações estatísticas colhidas pelo Prof. Paulo Cezar Pinheiro 
Carneiro, o MP é responsável por cerca de 60% das demandas coletivas no Estado do Rio de Janeiro, sen-
do o protagonista em tema de ações coletivas. Favoravelmente à legitimidade do Ministério Público, Cf. 
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça: juizados especiais cíveis e ação civil pública. Uma 
nova sistematização da teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.191 e ss; RODRIGUES, 
Geisa de Assis. “Anotações acerca da ação civil pública como uma ação constitucional”, in ROCHA, João 
Carlos de Carvalho, HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto Parreiras, CAZETTA, Ubiratan (Orgs.). 
Ação Civil Pública: 20 anos da Lei n.7347/85. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p.60-61.

14. DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Podivm, vol.4, 
2a Ed., 2007, p.216-218.

15. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002, p.82 .

16. ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro. São Paulo: RT, 1979, 
p.5-12; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação 
extraordinária”, in Revista dos Tribunais, ano 58, v. 404, junho de 1969, p.9-10; TARUFFO, Michele. “Some 
remarks on group litigation in comparative perspective” in Duke Journal of Comparative and International 
Law, n.11, 2001, p.415.

A CAUSA DE PEDIR NAS AÇÕES COLETIVAS

tutela jurisdicional coletiva.indd   65tutela jurisdicional coletiva.indd   65 19/9/2008   16:12:0919/9/2008   16:12:09



66

Por outro lado, no campo da legitimidade extraordinária, esse juízo compa-
rativo não basta, pois o sujeito que postula não é o titular dos interesses materiais 
debatidos no processo. Faz-se necessário um gatilho normativo, uma norma es-
pecífi ca que lhe atribua essa legitimidade, como dispõe o art.6º do CPC e fazem 
inúmeras leis específi cas, como o art.5º da Lei 7347/85 ou o art.82 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).17 O mesmo é observado na Alemanha18 
Itália,19 Portugal,20 Espanha,21 Argentina,22 dentre outros. Por conseguinte, a análise 

17. DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Op.cit., p.189-196.
18. KÖTZ, Hein.º Op.cit., p.112
19.. No ordenamento italiano, o art.81 do Codice di Procedura Civile traz disposição semelhante ao artigo 6° do 

CPC brasileiro. No que tange a normas gerais que confi ram legitimidade extraordinária, não há tratamento 
no Codice. Há, contudo, a norma referente ao direito do consumidor, prevista na Lei n.281 de 1998, bem 
como o art.1469 sexies do Código Civil, que inovou ao trazer a ação de grupo. Cf.TARUFFO, Michele. 
Op.cit., p.412 e ss. Diz o dispositivo do Código Civil: “1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni 
rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano 
condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di 
cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo. (...)”. Por outro lado, é expressa a legitimidade 
conferida pela normativa legal consumerista, in verbis: “Art. 3. Legittimazione ad agire. 1. Le associazioni 
dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela 
degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi 
degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare 
gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o 
piu' quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita' del provvedimento puo' 
contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. (...)”. Cf. MARINUCCI, Elena. 
“Azioni collettive e azioni inibitorie da parte delle associazioni dei consumatori”, in Rivista di Diritto 
Processuale, Anno LX, n.1, gennaio-marzo, 2005, p.126.

20. Em Portugal, a própria Constituição, no art.52.3, ampliou a tutela coletiva, dando legitimidade à ação popular 
não só ao cidadão, mas também a associações. A Lei 24/96, legislação de direitos do consumidor, também 
prevê legitimidade para o MP e entidades de proteção ao consumidor nos arts.13 e 20, assim como reitera o 
direito à ação popular para as associações (art.18, 1, m). O próprio Código de Processo Civil português, em seu 
art.26-A, excepcionando as regras de legitimidade ordinária, veio expressamente prever legitimidade a várias 
entidades. Diz o dispositivo: “Artigo 26.º-A (Acções para a tutela de interesses difusos). Têm legitimidade 
para propor e intervir nas acções e procedimentos cautelares destinados, designadamente, à defesa da saúde 
pública, do ambiente, da qualidade de vida, do património cultural e do domínio público, bem como à protecção 
do consumo de bens e serviços, qualquer cidadão no gozo dos seus direitos civis e políticos, as associações 
e fundações defensoras dos interesses em causa, as autarquias locais e o Ministério Público, nos termos 
previstos na lei”. Sobre o tema, no Brasil, Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.135 e ss.

21.. A Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola traz disposição semelhante ao artigo 6° do CPC brasileiro no 
art.10. Foi previdente, em seguida, no art.11, de normas de legitimidade extraordinária, importantes por 
estarem previstas em norma geral de uniformização e não em legislação esparsa. Mas o legislador foi tímido, 
disciplinando apenas as causas referentes aos direitos do consumidor.

22. Na Argentina, a Lei 24.240 de 2003, que trata dos direitos do consumidor, prevê legitimidade para outros 
entes que não o indivíduo lesado, como associações e o Ministério Público. Existe ainda previsão (art.43 
da Constituição) do amparo coletivo, similar aos nossos mandado de segurança, habeas corpus e habeas 
data, considerado o meio mais importante de tutela coletiva na argentina. Eis o trecho do dispositivo cons-
titucional referente à legitimidade coletiva: “Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita 
y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 
autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amena-
ce, con arbitrariedad o ilegalidad manifi esta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un 
tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde 
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da legitimidade afasta-se da comparação, efetuada normalmente, entre a situação 
legitimante (os fatos narrados) e o direito material invocado. O atribuição da 
legitimação é feita pela lei, e seu controle tem enfoque na norma, ao contrário do 
modelo do common law, em que a ênfase se dá nos fatos em causa, aferidos pelo 
juiz no caso concreto.23 E é justamente essa discrepância que gera o distanciamento 
referido, causando um défi cit na disciplina da causa de pedir.24 

A segunda razão que identifi camos para o problema aqui enfrentado é o esta-
belecimento de sistemas normativos automaticamente inclusivos dos absent class 
members aos efeitos do julgamento. Chamamos de sistemas automaticamente 
inclusivos àqueles em que todos os indivíduos integrantes da coletividade podem 
ser, em maior ou menor medida, atingidos pelos efeitos e pela vinculatividade do 
julgado, sem que tenham efetivamente participado do contraditório processual. 
Essa inclusão automática é balanceada por restrições à coisa julgada ou faculdades 
processuais de que os membros ausentes da classe manifestem em juízo sua vontade 
de escapar aos efeitos da demanda coletiva. Assim são as soluções do sistema do 
opt-out das class actions norte-americanas bem como da coisa julgada secundum 
eventum litis e da transferência in utilibus, ambos observados no direito brasileiro.25 

el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 
a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones 
que propendan a esos fi nes, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de 
su organización.º (...)”. Cf. PINTO, Junior Alexandre Moreira. “A tutela coletiva no direito argentino”, in 
Revista de Processo n.124, junho de 2005, p.162-172.

23. Sobre os sistemas jurídicos que pousam sobre a lei ou o julgador a tarefa de controlar a legitimidade, 
Cf.DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Op.cit., p.210-212.

24. Os alemães simplesmente desconsideram, no exame do que conhecemos como legitimidade extraordinária, 
o cotejo com a situação legitimante, bastando o direito ou capacidade autônomos de condução do processo 
(Prozessführungsrecht), que a lei pode atribuir a quem não tem ligação com o direito material. Cf. LEI-
POLD, Dieter. Op.cit., p.66, que afi rma que a postulação em nome da coletividade não se coaduna com 
conceitos clássicos, sendo mais próxima da legitimação do autor popular: “Der Verband nimmt Interessen 
der Allgemeinheit wahr, wenn er – außerprozessual oder prozessual – gegen den Verwender oder Empfehler 
vorgeht. Da jeder Bürger auch Verbraucher ist, leuchtet es übrigens auch nicht ein, von einem 'Gruppe-
ninteresse' zu sprechen.º Die Wahrnehmung von Interessen der Allgemeinheit ist nicht gut mit der Figur 
der Prozeßstandschaft zu erfassen; denn dann müßte es sich um ein fremdes, einem anderen zustehendes 
materielles Recht handeln.º Eher ließe sich von einer selbständigen Prozeßführungsberechtigung oder einer 
(personell) 'eingeschränkten Popularklage' sprechen (...)”; GREGER, Reinhard. Op.cit., p.400, nota n.5, 
e p.402, onde diz que o BGH, tribunal alemão similar ao STJ brasileiro, prefere falar numa dupla natureza 
da substituição processual (Doppelnatur), ao mesmo tempo ligada à pretensão (ao direito material) e ao 
Prozeßführungsbefugnis. Cf. Na doutrina brasileira, ARMELIN, Donaldo. “Ação Civil Pública: legitimi-
dade processual e legitimidade política”, in SALLES, Carlos Alberto de (Org). Processo Civil e Interesse 
Público. São Paulo: RT, 2003, p.120; Em Portugal, VARELA, Antunes, BEZERRA, J. Miguel e SAMPAIO, 
E. Nora. Manual de Processo Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 2a Ed., 1985, p.129, nota 2.

25. Art.103 do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. O art.104 do CDC até prevê possibilidade de que 
os indivíduos manifestem-se no sentido de não se submeterem ao julgado na demanda coletiva, mas isso 
ocorre apenas no caso de litispendência de ações individuais. Não tendo sido proposta ação individual, não 
há para os membros da coletividade oportunidade de opção (opt-out). Cf. DIDIER JR., Fredie e ZANETI 
JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Op.cit., p.337 e seguintes.
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Os sistemas destes ordenamentos (nos quais, em relação aos ausentes, as de-
mandas coletivas são automaticamente inclusivas) nutrem justifi cação na tentativa 
de conferir maior efi cácia à tutela coletiva, já que, quando não impossível, seria 
extremamente difícil identifi car, em várias hipóteses, todos os indivíduos membros 
da classe. Mais complexo seria ainda que todos eles fossem consultados sobre a 
vontade de submeter-se ao resultado da ação coletiva: a exigência do contraditório 
prévio e individualizado inviabilizaria a tutela. Contentam-se, por vezes, com a 
publicação de editais para que seja dada uma adequada notícia (fair notice) do 
litígio aos membros ausentes. Esses mecanismos confeririam maior rapidez ao 
procedimento, argumento que pode ser inclusive, de duvidoso acerto.26

Não obstante tais considerações, em grande parte de ordem utilitarista, prag-
mática, os sistemas automaticamente inclusivos, além de difi cultarem o exercício 
de faculdades processuais, promovem um rompimento político-ideológico com o 
dissenso, o pluralismo e as peculiaridades dos fatos individuais.27 

Imaginemos um desastre ambiental marítimo que tenha causado danos a 
uma coletividade de pescadores que retiram da fauna marinha seu sustento. Uma 
demanda proposta por um legitimado coletivo como o MP, que afi rme fatos de 
maneira idêntica para todos os membros da comunidade, pode acabar, ainda que 
por razões de efetividade do processo, descuidar de fatos particulares, que dife-
renciam os danos sofridos por cada indivíduo. Pode ocultar ainda dissidências 
dentro da classe, vozes e opiniões diversas que, se tivessem acessado o Judiciário 
individualmente, poderiam inclusive ter formulado outras alegações de fato e de 
direito ou adotado estratégia processual diversa. Em suma, é uma disciplina con-
trastante com o princípio dispositivo,28 o devido processo legal29 e o pluralismo 

26. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.264, onde afi rma que a rapidez do procedimento coletivo pode ser contrapro-
ducente. Se, numa primeira aproximação, parece mais célere, o défi cit na substanciação de cada situação 
individual faz necessária uma “litigância secundária”, para que cada dano singularmente sofrido seja acer-
tado: “Representative proceedings might not conclude the entire matter but merely scratch the surface of 
a myriad of detailed disputes. It may prove necessary to pursue secondary litigation to achieve precision 
in individual cases. This can cause avoidable delay and expense. In some situations, it is better for there 
to be a measure of procedural discipline and for each claim to be carefully pleaded and registered as part 
of a group action.º This allows the court to consider both common issues and individual divergences from 
that common ground within the same action”.

27. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.264: “This concerns the danger of superfi cial adjudication.º Representative 
proceedings can cause injustice if the action steamrolls over relevant differences between individual claims 
or defenses. To avoid this, the court must be alert to ensure that salient differences are teased out during 
the litigation”.

28. CONSOLO, Claudio e RIZZARDO, Dora. “Due modi di mettere le azioni collettive alla prova: Inghilterra 
e Germania”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, Anno LX, n.3, settembre 2006, p.893.

29. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.264: “Representative proceedings notoriously can violate people's legitimate 
interests in receiving due process, namely in receiving due notice of the claim, having their dispute properly 
articulated, end enjoying an opportunity to state their case”.
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inclusivo que deve nortear o contraditório moderno, compreendido como ampla 
faculdade de infl uir, condicionar a decisão judicial.30 Essa a razão porque a dou-
trina vem identifi cando a exigência de equilibrar harmonicamente os interesses 
dos ausentes com as necessidades da tutela coletiva.31

Ainda uma vez a sistemática das class actions norte-americanas reduz o 
problema. Se os argumentos e teses jurídicas deduzidos pelo autor coletivo não 
forem “típicos”, ou seja, se as alegações não corresponderem aos interesses de 
toda a classe, com base na Rule 23 (a)(3) das Federal Rules of Civil Procedure, a 
corte, verifi cando o dissenso, pode dividir a classe em sub-classes, que procederão 
como se entes diversos fossem.32 Como afi rma o Prof. Aluisio Mendes, a regra 
americana previdente da tipicality “pressupõe que o membro da classe, por possuir 
um interesse pessoal e direto na lide, estará, aparentemente, apto a empreender 
os melhores esforços para perseguir os objetivos do grupo”.33

Ambos os problemas apontados sugerem uma refl exão mais profunda sobre a 
causa de pedir nas demandas coletivas. Para enfrentar o tema devemos, em seguida, 
analisar rapidamente as teorias sobre o conteúdo da causa petendi. 

30. CABRAL, Antonio do Passo. "Il principio del contraddittorio come diritto d'infl uenza e dovere di di-
battito", in Rivista di Diritto Processuale, Anno LX, N.2, aprile-giugno, 2005, p.449-464. Em sentido 
contrário, CAPPELLETTI, Mauro. “Problemas de reforma do processo civil nas sociedades contempo-
râneas”, in Revista de Processo, Ano 17, n.65, janeiro-março de 1992, p.132, afi rmando a necessidade 
de transformações estruturais, com o alargamento dos conceitos do devido processo legal para um “due 
process social ou de grupo”, onde o contraditório se refi ra não a cada membro individualmente, mas ao 
representante da classe. Ousamos discordar do renomado Professor. Na nossa modesta concepção, não 
se faz necessária um devido processo legal aplicável somente às demandas coletivas. A abordagem do 
contraditório como direito de infl uência permitiria a correta compreensão da problemática dos membros 
ausentes nas demandas coletivas. Concordamos com KÖTZ, Hein.º Op.cit., p.105, onde afi rma que os 
membros devem ser notifi cados para, dentre outras coisas, infl uir na maneira com que a demanda é con-
duzida: “L´exigence de due process implique que les membres du groupe soient avertis qu'une class action 
les intéressant a été engagée, il faut qu'ils puissent demander à ne pas être compris parmi ceux que cette 
action affectera et, s'ils choisissent la solution inverse, il faut qu'ils aient la possibilité d'exercer une cer-
taine infl uence sur la manière dont l'action sera conduite”. Ver também ANDREWS, Neil. Op.cit., p.252.

31. TUCCI, José Rogério Cruz e. “Limites subjetivos da efi cácia da sentença e da coisa julgada nas ações cole-
tivas”, in Revista do Advogado, Ano XXVI, n.89, dezembro de 2006, p.72, que fala, com apoio em Nicolò 
Trocker, em um “eqüilíbrio harmônico entre técnica de tutela substancial e garantia de defesa processual”; 
KOCH, Harald. “Non-class group litigation under EU and german law”, Op.cit., p.358.

32. STÜRNER, Rolf. “Class Actions und Menschenrechte”, in Michael Stathopoulos/Kostas Beys/Philippos 
Doris/Ioannis Karakostas (Hrsg). Festschrift für Apostolos Georgiades zum 70. Geburtstag München/
Athen/Bern: C.H.Beck/Stämpfl i, 2006, p.1299-1314; BUENO, Cássio Scarpinella. “As class acions norte-
americanas e as ações coletivas brasileiras: pontos para uma refl exão conjunta”, in Revista de Processo, 
n.82, p.111; BARROSO, Luís Roberto. “A proteção coletiva dos direitos no Brasil e alguns aspectos da 
class action norte-americana”, in Revista de Processo, Ano 30, n.130, dezembro de 2005, p.148.

33. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.77. Semelhante previsão também existe na Part 3.1.(2)(g) 
das Civil Procedure Rules inglesas, a respeito do procedimento denominado “consolidation of proceedings”, 
em que pode haver a junção de causas, bem como outras disposições de case management na própria Part 
19. Cf.ANDREWS, Neil. Op.cit., p.257.
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2. SUBSTANCIAÇÃO, INDIVIDUALIZAÇÃO, INTERFERÊNCIA POTEN-
CIAL. O CONTEÚDO POSSÍVEL DA CAUSA PETENDI NA LITIGÂNCIA 
COLETIVA

Na tentativa de explicar o conteúdo da causa de pedir, puderam-se desenvolver 
duas grandes correntes de pensamento, denominadas de teorias da individualização 
e da substanciação.34

De acordo com a teoria da individuação ou individualização (Individualisie-
rungstheorie), adotada pela lei italiana, a causa de pedir compreende a indicação 
do paradigma jurídico ao qual se subsume a situação jurídica do autor. Seria a 
narrativa de uma fattispecie concreta, de um modelo previsto na lei, enquadra-
do nas circunstâncias do caso apresentado.35 Bastaria a indicação do direito a 
ser tutelado (a existência de um contrato de comodato, uma compra e venda, 
locação, etc.), independetemente dos fatos que originaram o direito afi rmado. 
Como conseqüência, qualquer alteração ou acréscimo de fatos no processo 
não representaria mudança na causa de pedir. Na mesma linha, qualquer fato 
provado que seja apto a confi gurar o direito alegado permitiria a conclusão pela 
procedência da demanda.

Por outro lado, para a teoria da substanciação (Substantiierungstheorie), são 
sobretudo os fatos que confi guram o conteúdo da causa petendi. Não é sufi ciente 
a narração do direito, este só é individualizado com a precisa indicação dos fatos 
jurígenos (fatos-gênese) da situação jurídica apontada pela parte autora. Deve 
haver, é verdade, expresso enquadramento da situação fática do caso concreto 
ao direito previsto abstratamente no ordenamento, porém essa adequação deve 
ser operada em virtude de fatos especifi camente narrados. Por conseguinte, qual-
quer acréscimo fático no processo seria uma alteração ou ampliação da causa de 
pedir, restringida pelos ordenamentos processuais, em nome da estabilização da 
demanda, através de regras preclusivas rígidas.36 Esta é a teoria dominante no 
direito comparado, adotada por exemplo em Portugal e na Alemanha, e também 
prevista pela legislação processual brasileira (art.282, III CPC), que determina 
dever conter a petição inicial não só os fundamentos jurídicos, como também os 
fatos que embasam a pretensão autoral.

Comum e freqüente é também a classifi cação da causa de pedir em causa de 
pedir remota e próxima. A causa agendi remota ou particular diz respeito ao fato 

34. GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003, p.56.
35. MESQUITA, José Ignácio Botelho de. Op.cit., p.142.
36. Idem, p.141-142.
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ou complexo de fatos que embasam a pretensão, e pode ainda ser subdividida 
em causa de pedir ativa (fatos constitutivos do direito do autor) e passiva (fatos 
lesivos ou violadores do direito invocado).37 Já a causa agendi próxima ou geral 
é o enquadramento destes fatos ao modelo legal do direito material (fattispecie 
prevista na lei).38

Pois bem. E nas ações coletivas, qual o conteúdo possível da causa de pedir? 
Procuramos falar em conteúdo possível porque, diante dos problemas apontados 
acima, a aplicação irrestrita e sem exceções da teoria da substanciação, acompa-
nhada de regras preclusivas e estabilização precoce da demanda, pode inviabilizar 
qualquer demanda coletiva e sacramentar o abismo comunicativo que destacamos 
no item anterior.

Pensamos que devemos imaginar, para as ações coletivas, um critério diverso 
para a caracterização do conteúdo da causa de pedir, fugindo dos paradigmas das 
teorias da substanciação e individualização. Neste sentido, José Lois Esteves 
prefere falar no conceito de “interferência potencial”, a identifi cação de condutas 
humanas em interferência recíproca, o que permitiria caracterizar especifi cada-
mente a causa petendi.39 Pensamos que esta idéia seja o embrião para a construção 
dogmática do conteúdo da causa de pedir nas demandas coletivas, independente-
mente do direito positivo de cada ordenamento.

Porém, de lege lata, devemos analisar detidamente as disposições legais 
específi cas de cada país. No atual estágio da legislação brasileira, somente po-
demos imaginar duas opções no campo da tutela coletiva: assumir que, diante 
das peculiaridades do processo coletivo, devemos aplicar a teoria da indivi-
dualização (com os riscos de contrariar a letra do art.282 do CPC, pelo que 
pensamos ser alternativa não adequada); ou atenuar a teoria da substanciação 
nas ações coletivas, permitindo, criteriosamente, narrativas genéricas e menos 
detalhadas em relação aos fatos, assegurando mecanismos para compensar este 
défi cit narrativo inicial.

Examinemos, então, as espécies de interesses coletivos envolvidos, pois dessa 
diferenciação poderemos extrair as primeiras idéias a respeito das exigências de 
narrativa faticamente detalhada na petição inicial.

37. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. Op.cit., p.90 e ss, e 109 e ss, p.154-155; 
GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. Op.cit., p.55-56.

38. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil, Op.cit., p.90 e 155.
39. ESTEVES, José Lois. “Problemas del objeto del processo en nuestro sistema legal”, apud TUCCI, José 

Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil, Op.cit., p.123-124.
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3. GRADAÇÃO NO CARÁTER ESPECÍFICO DOS INTERESSES EM 
DISPUTA. A ATENUAÇÃO OPERADA POR PROCEDIMENTOS DE 
CONSULTA PÚBLICA E A CHAMADA “LITIGÂNCIA SECUNDÁRIA”.

A partir da segunda metade do século XX, voltou a doutrina processual suas 
lentes para certos direitos que possuem titularidade indefi nida, denominados 
“transindividuais”, interesses que não permitem uma apropriação individual, nem 
mesmo de uma quota parte ideal. Esses direitos reclamavam uma tutela jurisdi-
cional em moldes coletivos.40 O advento da Lei 8.078/90, o Código de Defesa do 
Consumidor, consagrou a divisão desses interesses em três tipos: difusos, coletivos 
e individuais homogêneos (art.81).

Os interesses difusos são aqueles em que a classe encontra-se tão dispersa 
que verifi camos a indeterminação dos indivíduos que compõem a coletividade. 
Além disso, estes indivíduos estão unidos por circunstâncias fáticas comuns, o que 
torna o interesse indivisível. Exemplos são o direito ao meio ambiente saudável, 
à publicidade não enganosa, dentre outros.41

Já os interesses coletivos seriam aqueles em que a coletividade está ligada 
por relações jurídicas de base, num estágio organizacional mais avançado,42 o 
que, se não é apto a afastar a indivisibilidade do direito, permite a identifi cação 
e determinação do grupo. Trata-se de interesses indivisíveis mas determiná-
veis.43

Finalmente, os direitos individuais homogêneos são aqueles defi nidos pela 
lei brasileira apenas como sendo “decorrentes de origem comum”.44 São, em 
verdade, direitos individuais, direitos subjetivos na acepção tradicional, que 
podem ser vindicados e tutelados individualmente, mas que, pela sua repercussão 
de massa (em geral a quantidade de casos similares), são melhor tutelados de 
maneira conjunta, em virtude do que se convencionou chamar de “relevância 
social” destes direitos, a reclamar tutela coletiva.45 Isso porque são interesses 
que decorrem de pretensões isomórfi cas, originadas de fatos jurígenos paralelos. 
Vale ressaltar que alguns autores distinguem a origem comum em próxima ou 

40. Para um panorama geral e referências do direito comparado europeu, Cf. KOCH, Harald. “Die Verbandsklage 
in Europa”, in Zeitschrift für Zivilprozeß, 113.Band, Heft 4, 2000, p.420 e ss.

41. BARROSO, Luís Roberto. Op.cit., p.134.
42. TUCCI, José Rogério Cruz e. “Limites subjetivos da efi cácia da sentença e da coisa julgada nas ações 

coletivas”, Op.cit., p.71.
43. ARENHART, Sérgio Cruz. Perfi s da tutela inibitória coletiva. São Paulo: RT, 2003, p.155-156.
44. Art.81, III do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90)
45. LEIPOLD, Dieter. Op.cit., p.58; BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Tutela jurisdicional dos interesses 

coletivos ou difusos”, Op.cit., p.57.
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remota, de acordo com a intensidade do nexo causal de cada situação individual 
em relação ao dano.46

Em relação ao nosso estudo da causa de pedir, vemos que, nessa classifi cação 
dos direitos transindividuais, podemos estabelecer uma gradação desses interesses 
nas exigências de descrição específi ca e individualizada dos fatos jurígenos da 
pretensão coletiva.

Os direitos (ou interesses) difusos e coletivos compõem um gênero que Barbosa 
Moreira denomina de “essencialmente coletivos”, os quais, pela sua indivisibili-
dade, só podem ser tutelados coletivamente. 

No campo dos direitos difusos, pensamos não haver qualquer problema das 
afi rmações de fato não individualizadas. Os interesses difusos, além de indivisíveis, 
tocam a uma coletividade indeterminada. Assim, qualquer legitimado extraor-
dinário, ainda que afastado dos membros da classe, poderá formular assertivas 
fulcradas em fatos genéricos, descritos apenas de forma a identifi car da situação 
de fato abrangente e de largo espectro, bem como a interferência potencial entre 
essa situação e a conduta do réu.47 

Assim, primeiramente, a indivisibilidade do interesse sugere uma maior de-
ferência às narrativas genéricas, afastadas das peculiaridades que possam existir 
individualmente em relação a cada pessoa atingida. Ademais, a questão é ainda 
exacerbada pela inviabilidade de determinação dos membros da coletividade. A 
indeterminação autoriza que o autor coletivo formule pretensão lastreada em fatos 
comuns, omitindo, porque inviável, fatos específi cos referentes a cada localidade, 
a cada indivíduo, a cada dano singularmente sofrido. 

De outro prisma, com enfoque no labor jurisdicional, quando em jogo interes-
ses difusos, não fi ca o juiz integralmente vinculado aos fatos alegados, podendo 
ser enxergada maior abertura ou relaxamento nas amarras que o princípio da 
adstrição da sentença à demanda impõe ao magistrado. Muitos autores afi rmam 
que, presente interesse público, pode ser aplicada a sistemática inquisitiva, com 

46. GRINOVER, Ada Pellegrini. “Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 
admissibilidade”, in MILARÉ, Edis (Coord.). Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 – 15 anos, 2001, p.31; 
BARROSO, Luís Roberto. Op.cit., p.135-136.

47. Essa a conclusão de LEONEL, Ricardo de Barros. “A causa petendi nas ações coletivas”, in TUCCI, José 
Rogério Cruz e, e BEDAQUE, José Roberto dos Santos (Coord.). Causa de pedir e pedido no processo 
civil. São Paulo: RT, 2002, p.157, onde afi rma que: “Esta observação decorre da própria essência dos di-
reitos coletivos, que, embora sejam genericamente defi nidos pelo legislador, em virtude de sua profusão e 
imensa gama de possibilidades, e ainda delineamento amplo e abrangente, acabam sendo desprovidos da 
especifi cidade inerente apenas aos direitos meramente individuais”.
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fl exibilidade na estabilização da demanda, acompanhada de maior liberdade do 
juiz no campo probatório.48 

Caminhando no sentido da ampliação dass exigências de descrição detalhada, 
no caso dos direitos coletivos o panorama é um pouco alterado. Aqui, ainda que 
indivisível o direito, são determináveis os membros da classe. Portanto, cabível 
uma maior restrição às afi rmações gerais, vez que possível o contato direto e 
individualizado com os integrantes do grupo. Por um lado, a indivisibilidade do 
objeto da pretensão sugere a mesma liberdade de narrativa dos direitos difusos. 
No entanto, existem duas limitações a esta liberdade: uma objetiva, dependendo 
do elemento da causa de pedir sob exame, e outra subjetiva, a depender do sujeito 
que fi gure como autor coletivo.

No que pertine ao conteúdo da causa de pedir (fornecido pela teoria da subs-
tanciação), como compreende tanto questões de fato como questões jurídicas (os 
“fundamentos jurídicos”), somente no que diz respeito às questões de fato podemos 
imaginar possibilidade de narrativa não especifi cada. Como a questão jurídica é 
comum à coletividade (afi nal, são ligados por uma relação jurídica base comum 
a todos), deve haver indicação específi ca na inicial. Portanto, a causa de pedir 
próxima deve ser detalhada; a causa de pedir remota, pode ser, em certa medida, 
narrada genericamente. Mas mesmo no que tange ao substrato fático, somente se 
admite uma tal descrição geral no que diz respeito aos fatos que sejam diversos 
em relação aos membros da coletividade. Se, ao contrário, houver fatos comuns, 
constitutivos ou lesivos aos direitos da coletividade, deve haver descrição subs-

48. No ordenamento austríaco, Cf. FASCHING, Hans W. Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeβrechts. 
Wien: Manz, 2a Ed., 1990, p.336. Na Alemanha, o debate consiste em identifi car as hipóteses em que, no 
Processo Civil, pode ser excepcionada a limitação imposta pelo Verhandlungsgrundsatz ao magistrado. Sobre 
o tema, GRUNSKY, Wolfgang. Grundlagen des Verfahrensrechts. Bielefeld: Gieseking, 2a Ed., 1974, p. 
165; No sentido do texto, BLOMEYER, Arwed. Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren.º Berlin: Duncker 
& Humbolt, 2.Aufl ., 1985, p.90; LEIPOLD, Dieter. Op.cit., p.71: “Daß der Richter nur die von den Parteien 
vorgetragenen Tatsachen berücksichtigen darf und an ein Zugestehen tatsächlicher Behauptungen durch 
die Parteien gebunden ist – beides sind die heute noch wichtigsten Auswirkungen der Verhandlungsmaxime 
–, steht ebenfalls in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Zweck des Verfahrens, die Allgemeinheit vor 
der Verwendung unwirksamer AGB-Klauseln zu schützen.º Wer sich aus diesem Grunde für die Geltung der 
Untersuchungsmaxime ausspricht, kann darauf verweisen, daß der Gesetzgeber auch sonst diese Verfahrens-
gestalt bevorzugt, wenn der Verfahrensgegenstand auch das öffentliche Interesse betrifft, so insbesondere 
im verwaltungsgerichtlichen Verfahren.º Soweit in den besonderen Verfahrensarten des Zivilprozesses ganz 
oder teilweise der Untersuchungsgrundsatz gilt (...) wird dies ebenfalls mit der Beteiligung des öffentli-
chen Interesses gerechtfertig”. Em sentido contrário, GREGER, Reinhard. Op.cit., p.410-411, afi rmando 
que o legislador alemão só ressalva o princípio dispositivo (no sentido material e processual) quando o 
faz expressamente, o que não ocorre nas ações coletivas: “Was die Beibringung des Prozeßstoffs betrifft, 
ist zunächst festzustellen, daß Einschränkungen des Verhandlungsgrundsatzes der ZPO keineswegs ganz 
fremd sind (...). Sie beruhen indessen stets auf besonderer gesetzlicher Grundlage. Der Gesetzgeber hat eine 
solche für das zivilprozessuale Verbandsklageverfahren nicht geschaffen, vielmehr pauschal auf die ZPO 
verweisen (...). Für Verbandsklagen gelten uneigeschränkt Dispositions- und Verhandlungsmaxime”.
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tanciada, como, por exemplo, a celebração de um contrato que favoreça todos os 
membros de uma associação ou uma conduta do réu que lese todos os membros 
da coletividade substituída.

Por outro lado, a limitação subjetiva às narrativas genéricas decorre da determi-
nabilidade dos membros da classe e da constatação de que o substituto processual, 
em certos casos, pode ter maior proximidade com a coletividade. Com efeito, o 
legislador confere legitimidade extraordinária a determinado sujeito porque consi-
dera haver entre o substituto processual e o objeto do processo algum vínculo que 
seja “sufi cientemente intenso” para justifi car que postule, em juízo, sua proteção 
judicial. Mas esse contato do legitimado com os fatos em causa nem sempre se 
verifi ca com a mesma força.49

O critério subjetivo pensamos ser o seguinte: nos interesses coletivos, o per-
missivo de uma narração genérica é inversamente proporcional à proximidade 
do substituto processual com a comunidade envolvida. Quanto mais perto da 
coletividade substituída estiver o legitimado extraordinário, mas detalhada devem 
ser as afi rmações de fato da petição inicial.50 Por exemplo, uma mesma demanda 
deverá ser mais substanciada faticamente se for proposta por uma associação, do 
que seria exigido se a mesma demanda fosse proposta pelo MP. A associação, 
como também a Defensoria Pública, pela proximidade com os associados substi-
tuídos, devem detalhar a descrição fática, não havendo justifi cativa plausível em 
argumentos de efetividade processual para imaginarmos o contrário.

Sigamos em frente. Do outro lado dos interesses essencialmente coletivos 
(difusos e coletivos), estão aqueles denominados de “acidentalmente coletivos”,51 
os interesses individuais homogêneos, que se caracterizam e diferenciam em muito 
das categorias anteriores pela divisibilidade do objeto. São interesses tuteláveis 
individualmente mas que por razões de efi ciência e economia processual podem 
ser tutelados coletivamente. Por serem direitos individuais na completa acepção 
do termo, essa modalidade de interesse não pode prescindir de uma descrição 
específi ca e individualizada dos fatos que embasam a pretensão.

49. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraor-
dinária”, Op.cit., p.10.

50. Em sentido semelhante é a conclusão de KOCH, Harald. “Die Verbandsklage in Europa”, Op.cit., p.440, que 
afi rma que quanto mais exclusiva e aproximada do caso concreto for a atribuição subjetiva da defesa dos 
interesses, mais altas devem ser as exigências que pesam sobre o substituto processual: “Je konkreter (und 
exklusiver) die subjektive Zuordnung der Interessenvertretung erfolgt, desto höher sind die Anforderungen 
an die Legitimation des Repräsentanten”.

51. A classifi cação, ainda uma vez, é de BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Tutela jurisdicional dos interesses 
coletivos ou difusos”, Op.cit., p.57.
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Na seara dos direitos individuais homogêneos, não pode o substituto proces-
sual promover a ruptura total com as vontades individuais. Se há divisibilidade 
do objeto e os interesses podem ser perseguidos individualmente, uma narração 
genérica dos fatos que aponte apenas a origem comum do direito promove, teórica 
e praticamente, um abismo de distanciamento do legitimado em relação à coletivi-
dade substituída, fenda que não se justifi ca plenamente nas necessidades da tutela 
coletiva. Tampouco pode o juiz admitir fatos outros que não aqueles narrados, 
pois se aplica totalmente o princípio dispositivo (em seu sentido processual, o 
chamado Verhandlungsgrundsatz). Apesar de interessar à coletividade, a demanda 
não deixa de ser uma lide individual.52

Se nos direitos essencialmente coletivos (difusos e coletivos), as afi rmações 
de fato, ainda que formuladas de maneira genérica, nutrem alguma fundamentação 
jurídica na natureza do interesse (indivisíveis, tuteláveis apenas coletivamente), 
o mesmo não se pode dizer dos interesses individuais homogêneos. Estes, ainda 
que possam gerar, como vimos, pretensões isomórfi cas, decorrentes de “fatos-
gênese” substancialmente iguais,53 dependem, para sua correta descrição, da 
narração individualizada.

Por outro lado, no que se refere aos interesses individuais homogêneos, além 
das restrições pertinentes ao legitimado,54 outras a elas se acrescem, sobretudo 
nas hipóteses em que a “origem comum” que traz homogeneidade aos interesses 
individuais seja remota, menos intensa e mais refratada.55 A petição inicial que 
invoque a tutela jurisdicional de interesses acidentalmente coletivos, os indivi-
duais homogêneos, deve narrá-los detalhadamente, pois se trata de interesses 
divisíveis.

Ora, o leitor pode estar se indagando a respeito das conseqüências do que 
aqui vem afi rmado. Caso exigisse o juiz uma descrição detalhada dos fatos in-
dividuais em todas as demandas referentes a direitos individuais homogêneos, 

52. Neste sentido, LEIPOLD, Dieter. Op.cit., p.61. Em sentido contrário, admitindo terem todas as demandas 
coletivas caráter público, TUCCI, José Rogério Cruz e. “Limites subjetivos da efi cácia da sentença e da 
coisa julgada nas ações coletivas”, Op.cit., p.69.

53. Posição mais liberal que a nossa defende o Prof. Sérgio Arenhart. Cf. ARENHART, Sérgio Cruz. Op.cit., 
p.155-156.

54. Embora não tenham nossa concordância total, há algumas manifestações restritivas à legitimidade do MP 
em matéria de direitos individuais homogêneos, estas mais comuns no direito brasileiro. Cf. BARROSO, 
Luís Roberto. Op.cit., p.143-144, que afi rma que o Ministério Público tem “sua atuação limitada quando 
se trate de direitos individuais homogêneos, somente tendo legitimação para agir quando (i) os direitos em 
disputa sejam indisponíveis ou (ii) haja interesse social relevante envolvido ou (iii) relevância social na 
tutela coletiva”.

55. GRINOVER, Ada Pellegrini. Op.cit., loc.cit.
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certamente a proteção coletiva desses direitos e a efetividade da tutela coletiva 
seriam sumariamente fulminadas. Ocorre que, no campo dos interesses indivi-
duais homogêneos, o distanciamento do legitimado e a divisibilidade do direito, 
se por um lado não escusam o substituto processual de uma narrativa detalhada, 
são defeitos do sistema que podem ser compensados pela lei por meio de outros 
institutos processuais. 

Vale dizer, a lei processual pode estruturar mecanismos de compensação 
do défi cit narrativo, permitindo narração geral mesmo nos direitos individuais 
homogêneos. Esses mecanismos podem ser de dois tipos: a) procedimentos de 
consulta pública à coletividade, que legitimam a atuação do substituto processual; 
e b) procedimentos que estabeleçam uma “litigância secundária”, com comple-
mentação da narrativa fática em um segundo momento.

E isso ocorre no sistema brasileiro. No que diz respeito à consulta pública 
à comunidade e sua função de legitimar a atuação do legitimado, consagrada 
está a audiência pública, com importantes funções processuais, inclusive de 
colheita de fatos para o processo. Sobre o tema, remetemos o leitor a outro 
estudo específi co nosso.56

No que tange à litigância secundária, ela também existe na legislação brasileira. 
Nas ações coletivas, a lei nacional estabeleceu procedimento próprio, em que ao 
legitimado é deferido formular excepcional pedido genérico, que gerará sentença 
que não fi xa desde logo o quantum debeatur (art.95 do CDC), ao qual se seguirá 
outro procedimento de liquidação individual da sentença coletiva (art.97). Ao 
estabelecer a possibilidade de que cada prejudicado traga sua situação individu-
alizada na fase de liquidação, a lei autoriza uma narrativa de fato mais genérica 
pelo substituto processual na demanda cognitiva. 

Posteriormente, ao requerer a liquidação individualmente, cada membro 
da classe acresce suas afi rmações de fato àquelas já alegadas pelo legitimado 
extraordinário,57 inclusive no que diz respeito à própria ocorrência do dano.58 

56. CABRAL, Antonio. “Os efeitos processuais da audiência pública”, in Boletim de Direito Administrativo, 
julho de 2006, também publicado na Revista de Direito do Estado, vol.2, abril-junho de 2006.

57. Como observou, argutamente, VIGLIAR. José Marcelo Menezes. “A causa de pedir e os direitos individuais 
homogêneos”, in TUCCI, José Rogério Cruz e, e BEDAQUE, José Roberto dos Santos (Coord.). Causa de 
pedir e pedido no processo civil. Op.cit., p.214.

58. De fato, como afi rma o Prof. Leonardo Greco, a liquidação das sentenças condenatórias genéricas são 
mais amplas que as liquidações de sentença normalmente estudadas no processo individual. Geralmente, 
a condenação genérica acerta completamente o an debeatur. Mas aqui, como ocorreria na liquidação da 
sentença penal condenatória, a liquidação é que vai defi nir a existência do próprio direito à indenização, 
porque ainda não defi nida a ocorrência efetiva de prejuízos individuais ao específi co membro do grupo. Cf. 
GRECO, Leonardo. “Execução nas ações civis públicas”, in Revista Dialética de Direito Processual, n.2, 
maio de 2003, p.60. No mesmo sentido, afi rmando contudo que a condenação genérica fi xa completamente 
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Respeitam-se as diferenças dentro da classe, que seriam mais evidentes se os 
interesses fossem vindicados individualmente.

Trata-se de mecanismo engenhoso de compensação do défi cit narrativo que 
existiria caso em momento algum houvesse alegações individualizadas dos fatos 
específi cos, défi cit observado, aqui, não só pelo afastamento possível do legitimado 
em relação à coletividade, mas sobretudo pela natureza divisível do interesse, que 
no caso é patentemente individual.

Portanto, se por um lado neste tipo de interesse há e deve haver sim maior 
exigência de substanciação fática, de descrição detalhada dos fatos, não fi ca de 
maneira alguma inviabilizada a tutela coletiva dos direitos individuais homogê-
neos, já que esta exigência pode ser relaxada, compensada por mecanismos de 
consulta pública da comunidade ou por uma “complementação” da narrativa fática 
em outro momento processual, como por ocasião da liquidação de sentença.59

Em suma, percebemos uma patente gradação que sugere algum parâmetro para 
sabermos onde as narrativas genéricas das questões de fato são admissíveis, partin-
do da generalização máxima e caminhando no sentido da substanciação fática mais 
rígida. Nos interesses difusos, atenuada é a substanciação, podendo haver narrativa 
geral; em relação aos interesses coletivos, haverá restrições: objetiva, em relação 
ao elemento da causa de pedir (se fáticos ou jurídicos, comuns ou diferenciados) 
e subjetiva, em relação à fi gura do postulante, de acordo com a proximidade de 
seu contato com os membros da classe; nos interesses individuais homogêneos as 
limitações tocam a natureza do próprio objeto da pretensão. Vê-se, portanto, que 
a substanciação pode ser relaxada com base em critérios diversos, dependendo do 
interesse em disputa e do substituto processual que fi gure no processo.

4. AS PROPOSTAS DE CÓDIGO DE PROCESSO COLETIVO. AS ALTER-
NATIVAS DO PROCEDIMENTO-MODELO NA ALEMANHA (MUSTER-
VERFAHREN) E DA GROUP LITIGATION ORDER NA INGLATERRA.

Os Anteprojetos de Código de Processo Coletivo produzidos em debates 

o an debeatur dos danos transindividuais (não dos danos individuais!), Cf. VENTURI, Elton.º Execução 
da tutela coletiva. São Paulo: Malheiros, 2000, p.129-130.

59. VENTURI, Elton.º Op.cit., p.127; SOUSA, Miguel Teixeira de. Op.cit., p.83, afi rma que os direitos difusos 
e coletivos teriam duas dimensões: uma supra-individual e outra individual. Os interesses individuais ho-
mogêneos seriam uma “refracção” dos direitos difusos e coletivos na esfera de cada um dos seus titulares, 
ou seja, “são a concretização dos interesses difusos stricto sensu e dos interesses coletivos na esfera dos 
indivíduos”. Para o autor, trata-se dos mesmos interesses difusos e coletivos considerados em sua dimensão 
individual. Se pensarmos nessa concepção, a tese defendida no texto fi ca ainda mais reforçada.
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nas Faculdades de Direito da USP e da UERJ e apresentados recentemente ao 
Ministério da Justiça têm-se orientado em relaxar a teoria da substanciação. Os 
textos redigidos geram uma demanda instável, com possibilidade de alteração e 
ampliação dos fatos narrados até a sentença. A proposta apresentada pela USP 
estabelece ainda determinação expressa de que a interpretação do pedido e da 
causa de pedir nas ações coletivas deve ser extensiva, em patente tendência de 
atenuar as exigências de narrativa fática detalhada.60

Outras alternativas vem sendo testadas no direito comparado, talvez restritas 
aos direitos coletivos ou individuais homogêneos, mas ainda assim dignas de nota. 
Todas procuram evitar as discrepâncias do sistema de legitimação extraordinária, 
relegando a questão representativa a um segundo plano. Procuram-se métodos de 
decisão em bloco que partam de um caso concreto entre contendores individuais. 
Trata-se da instauração de uma espécie de “incidente coletivo” dentro de um 
processo individual.

São mecanismos que devem ser compreendidos como meios concorrentes, 
armas que se somam ao arsenal judicial para ofertar ao jurisdicionado a melhor 
tratativa da causa, um verdadeiro instrumento de case management, buscando 
resolver os problemas de legitimidade extraordinária. Não são, entretanto, 
sucedâneos das ações coletivas, mas outros meios que com estas devem con-
viver.61

A premissa é de que uma parte da fattispecie constitutiva dos interesses indi-
viduais pode ser defi nida na demanda coletiva.62 A cognição judicial, portanto, é 
cindida: neste incidente seriam apreciadas somente questões comuns a todos os 
casos similares, deixando para um procedimento complementar a decisão de cada 
caso concreto. No incidente coletivo é resolvida parte das questões que embasam 
a pretensão, complementando-se a atividade cognitiva no posterior procedimento 
aditivo.

60. A redação do Anteprojeto que foi elaborado sob orientação da Profa. Ada Pellegrini, na Faculdade de Direito 
da USP traz a seguinte redação: “Art. 5º Pedido e causa de pedir – Nas ações coletivas, a causa de pedir e 
o pedido serão interpretados extensivamente, em conformidade com o bem jurídico a ser protegido. Pará-
grafo único. A requerimento da parte interessada, até a prolação da sentença, o juiz permitirá a alteração do 
pedido ou da causa de pedir, desde que seja realizada de boa-fé, não represente prejuízo injustifi cado para 
a parte contrária e o contraditório seja preservado, mediante possibilidade de nova manifestação de quem 
fi gure no pólo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, com possibilidade de prova complementar, 
observado o parágrafo 3º do artigo 10”. O Anteprojeto desenvolvido na UERJ, sob a coordenação do Prof. 
Aluisio Mendes dispõe o seguinte: “Art. 15. Pedido. O juiz permitirá, até a decisão saneadora, a ampliação 
ou adaptação do objeto do processo, desde que, realizada de boa-fé, não represente prejuízo injustifi cado 
à parte contrária, à celeridade e ao bom andamento do processo e o contraditório seja preservado”.

61. KÖTZ, Hein.º Op.cit., p.262. 
62. MARINUCCI, Elena. Op.cit., p.151.
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Preserva-se, dentro da multiplicidade interior da classe, a identidade e a 
especifi cidade do indivíduo e as particularidades de sua situação,63 já que os 
membros do grupo envolvido são tratados como uma verdadeira parte, ao invés 
de uma “não-parte substituída”.64 É a tentativa de estabelecer “algo análogo a 
uma class action, mas sem classe”,65 solucionando coletivamente pontos comuns 
a inúmeros processos em que se discutam pretensões isomórfi cas, evitando-se 
os problemas de mecanimos representativos de tutela coletiva.66 Mantêm-se, 
assim, os princípios e instrumentos do processo civil individual, asseguran-
do o respeito às individualidades, ao devido processo legal e ao princípio 
dispositivo.67

Uma das soluções possíveis, aventadas no exterior, é das chamadas “causas 
teste ou piloto” (test claims), uma ou algumas causas que, pela semelhança, são 
escolhidas para serem julgadas inicialmente, e cuja decisão facilita a rapida so-
lução de todas as demais.68 Assim ocorre na Inglaterra, por força das Parts 19.13 
(b) e 19.15 das Civil Procedure Rules.69 Cabe destacar que o legislador brasilei-
ro recentemente introduziu em nosso ordenamento instituto semelhante: a Lei 
n.11.418/2006, ao regulamentar o §3° do art.102 da Constituição da República, 
que prevê o requisito da repercussão geral no recurso extraordinário, acrescen-
tou o art.543-B ao Código de Processo Civil, dispositivo que, em seu parágrafo 
1°, permite ao tribunal, quando diante de casos idênticos em grande quantidade, 
selecionar um recurso “representativo da controvérsia”, encaminhando o caso ao 
Supremo Tribunal Federal para pronunciamento.

63. CONSOLO, Claudio e RIZZARDO, Dora. Op.cit., p.898.
64. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.249: “Group actions are different from class actions because each group 

litigant is a member of a procedural class as a party, rather than a represented non-party”.
65. É a conclusão de CONSOLO, Claudio e RIZZARDO, Dora. Op.cit., p.900. No original: “qualcosa di 

analogo ad uma class action seppure senza class (e senza class representative)”.
66. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.258: “The essence of a group action includes a set of parties (normally clai-

mants, but they might be defendants) shepherded into a single fl ock, travelling the long road to settlement 
without the separate consideration of a multiplicity of identical or similar issues. It is a compact form of 
macro-justice because it allows common issues to be decided effi ciently, consistently, with fi nality, with an 
equitable allocation of responsability for costs, and with due speed”.

67. LÜKE, Wolfgang. “Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – Ents-
cheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen?”, in Zeitschrift für Zivilprozess, Band 119, Heft 2, junho 
de 2006, p.137 e 158, onde afi rma que se deve aplicar a sistemática individual, sobretudo a adesão livre ao 
procedimento, sem interferir nos princípios básicos de processo civil.

68. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.260–261; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.60-61; KÖTZ, 
Hein.º Op.cit., p.108-109; GEBAUER, Martin.º “Zur Bindungswirkung des Musterentscheids nach dem 
Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG)”, in Zeitschrift für Zivilprozess, Band 119, Heft 2, junho 
de 2006, p.162.

69. Diz a regra: “19.13 (b) Case management. Directions given by the management court may include directions: 
(...) (b) providing for one or more claims on the group register to proceed as test claims; (...)”
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Outras alternativas alienígenas ganharam previsão normativa na Alemanha e 
na Inglaterra, respectivamente o Musterverfahren (Procedimento-Modelo),70 e a 
group litigation, prevista nas Rules of Civil Procedure de 1999.71 

Na Inglaterra, o procedimento coletivo começa por iniciativa do autor ou do réu 
em qualquer processo em primeira instância, mas é possível ainda a instalação do 
procedimento de ofício pelo juiz. É prolatado um provimento, denominado Group 
Litigation Order (GLO), que defl agra o incidente e a tratativa coletiva. Dentre os 
requisitos para a emissão desta decisão, não se exige a representatividade adequa-
da (adequacy of representation), por não se colocar o fenômeno da substituição 
processual: o processo do qual se iniciou é, afi nal, um processo individual!

Não há limitação temporal nem necessidade de já existir controvérsia de massa 
sobre a questão coletiva, mas neste caso a corte deve examinar a possibilidade de 
ocorrência no futuro de um certo número de controvérsias que contenham ques-
tões “comuns ou relacionadas” (common or related issues), também chamadas 
de “GLO issues”.72

Na Alemanha, presta-se o Musterverfahren à resolução unitária de caracterís-
ticas típicas a várias demandas isomórfi cas.73 O objetivo do procedimento é fi xar 
posicionamento sobre certos pontos litigiosos (Streitpunkte),74 sobre supostos 
fáticos ou jurídicos de pretensões repetitivas, fazendo com que a decisão tomada 
em relação a estas questões atinja vários litígios individuais. Pode-se dizer, por-
tanto, que o mérito da cognição no incidente compreende elementos fáticos ou 
questões prévias de uma relação jurídica ou fundamento da pretensão individual.75 

70. Previsto pela Gesetz zur Einführung von Kapitalanleger-Musterverfahren, abreviada de KapMuG. Sobre 
o tema, permitimo-nos a citação de estudo nosso, CABRAL, Antonio do Passo. “ O novo Procedimento-
Modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa às ações coletivas”, in Revista de Processo, n.147, maio 
de 2007.

71. Com referência ao procedimento coletivo inglês, Cf. KOCH, Harald. “Die Verbandsklage in Europa”, 
Op.cit., p.425.

72. Diz a Part 19.10: “Defi nition.º A Group Litigation Order (‘GLO’) means an order made under rule 19.11 
to provide for the case management of claims which give rise to common or related issues of fact or law 
(the ‘GLO issues’)”. Cf. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.258; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., 
p.56-57.

73. LÜKE, Wolfgang. “Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – Ents-
cheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen?”, Op.cit., p.140; GEBAUER, Martin.º Op.cit., p.161.

74. LÜKE, Wolfgang. “Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – Ents-
cheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen?”, Op.cit., p.148.

75. GEBAUER, Martin.º Op.cit., p.161. O mesmo pode ser dito das questões “comuns ou relacionadas” (com-
mon or related issues), também chamadas de “GLO issues”, da group litigation britânica. Diz a Part 19.10: 
“Defi nition.º A Group Litigation Order (‘GLO’) means an order made under rule 19.11 to provide for the 
case management of claims which give rise to common or related issues of fact or law (the ‘GLO issues’)”. 
Cf. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.258; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.56-57.
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Interessante notar que o requerente deve alegar e demonstrar que o pedido terá 
repercussão extraprocessual, interferindo na resolução de outros litígios simila-
res.76 O Procedimento-Modelo resolve as questões comuns, voltando-se depois 
aos processos individuais, onde, consideradas as peculiaridades de cada caso, 
serão decididas as pretensões singulares. Opera-se a cisão da atividade cognitiva 
em dois momentos: um coletivo e outro individual.

No que se refere à vinculação dos ausentes, os procedimentos diferem. Na 
Group Litigation inglesa, a lei exige uma atuação positiva dos membros da classe 
para que sejam atingidos pelos benefícios da ação coletiva, prevendo, por conse-
guinte, uma sistemática de opt-in.77 No Musterverfahren não há essa exigência, 
estabelecendo a norma coisa julgada para as partes e extensão da coisa julgada 
para os intervenientes.78 Com efeito, não se desprendeu o legislador tedesco de 
um sistema com fi cções para a vinculação dos ausentes. Entretanto, ainda assim 
não enxergamos o Procedimento-Modelo alemão como daqueles em que há 
ruptura autoritária com a vontade individual. Isto porque a norma permite ampla 
participação e possibilidade de infl uir para os interessados, o que demonstra pre-
ocupação com o princípio dispositivo e as estratégias processuais individuais.79 

76. KapMuG § 1 “(...)(2) Der Musterfeststellungsantrag ist bei dem Prozessgericht unter Angabe des 
Feststellungsziels und der öffentlichen Kapitalmarktinformation zu stellen.º Er muss Angaben zu allen, 
zur Begründung des Feststellungsziels dienenden tatsächlichen und rechtlichen Umständen (Strei-
tpunkte) enthalten und die Beweismittel bezeichnen, deren sich der Antragsteller zum Nachweis oder 
zur Widerlegung tatsächlicher Behauptungen bedienen will. Der Antragsteller hat darzulegen, dass der 
Entscheidung über den Musterfeststellungsantrag Bedeutung über den einzelnen Rechtsstreit hinaus für 
andere gleichgelagerte Rechtsstreitigkeiten zukommen kann.º Dem Antragsgegner ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben”.

77. Embora parte da doutrina identifi que como um procedimento de opt-in mais amplo, porque podem ser atin-
gidas pela decisão não só causas já registradas na época do julgamento, mas também casos posteriormente 
registrados, podendo a management court estabelecer termo ad quem para esse registro e, conseqüente-
mente, para o benefício futuro. Neste sentido, Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.59, 
invocando a Practice Direction 19b n.13, regra que dispõe que: “The management court may specify a 
date after which no claim may be added to the Group Register unless the court gives permission.º An early 
cut-off date may be appropriate in the case of ‘instant disasters’ (such as transport accidents). In the case 
of consumer claims, and particularly pharmaceutical claims, it may be necessary to delay the ordering of 
a cut-off date”.

78. Há muitas controvérsias sobre se a legislação alemã consagrou o efeito vinculante (Bindungswirkung), a 
coisa julgada (Rechtskraft), a chamada efi cácia da intervenção (Interventionswirkung) ou outros institutos 
assemelhados, como a específi ca efi cácia denominada Beiladungswirkung, o efeito constitutivo (Gestaltun-
gswirkung), o efeito de fato, refl exo (Tatbestandswirkung, Refl exwirkung), dentre outros. Ver referências 
bibliográfi cas em CABRAL, Antonio do Passo. “O novo Procedimento-Modelo (Musterverfahren) alemão: 
uma alternativa às ações coletivas”, Op.cit., p.137-139.

79. Os interessados que espontanemante desejarem participar recebem o processo no estado em que se en-
contra mas a eles é facultado o uso de meios de ataque e de defesa, podendo inclusive alargar o objeto do 
Procedimento-Modelo, requerendo a inclusão de outras questões comuns, de fato ou de direito, para serem 
decididas no incidente-coletivo.

ANTONIO DO PASSO CABRAL
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Essa a grande diferença para as class actions, as quais podem tramitar “à revelia” 
dos membros da classe.80

Muitas outras considerações seriam necessárias para uma análise comparativa 
detida e responsável de ambos os instrumentos. No que se refere ao procedimento 
germânico, remetemos ao leitor a outro estudo específi co.81 Todavia, uma olhadela 
já sinaliza para a direção que chamamos atenção: resolver problemas de massa 
sem as contradições e contorcionismos legislativos das demandas coletivas. 82

5. PECULIARIDADES DA CAUSA DE PEDIR EM ALGUMAS DEMAN-
DAS COLETIVAS TÍPICAS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA, AÇÃO POPULAR E MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.

Cabe, por fi m, tecer considerações fi nais sobre certas ações coletivas típicas. 
Pela impossibilidade de tratarmos de todas as demandas existentes, selecionamos 
um grupo de demandas que possui uma particularidade em comum: nelas, a le-
gislação específi ca estabelece, como pressuposto para o cabimento destas ações, 
a existência de um fato ou ato específi co.

Esses pressupostos legais refl etem a necessidade de exposição detalhada des-
tes atos na petição inicial. Quando presente a exigência de afi rmação específi ca 
do ato que se reputa ilegal, ímprobo, imoral, lesivo, etc., não pode haver qual-
quer restrição à teoria da substanciação: nestas demandas, deve haver narrativa 
específi ca da conduta causadora da violação prevista. A norma, ao exigir como 
pressuposto que tenha havido um fato ou ato concreto, impede, aprioristicamente, 
narrativas genéricas, ainda que pensemos estar sendo tutelado direito difuso (o 
patrimônio público, a legalidade e probidade no exercício das funções adminis-
trativas, etc.).83

Assim ocorre nas ações popular, de improbidade administrativa e no mandado 
de segurança coletivo. A peculiaridade destas ações, em que se exige que um fato 

80. ANDREWS, Neil. Op.cit., p.260: “Therefore, group actions involve positive opting-in, or at least a positive 
decision to litigate. This contrasts with representative proceedings where no such positive decision is ne-
cessary. Representative proceedings can effectively take place behind the backs of class members without 
their knowledge, participation, or control”. 

81. CABRAL, Antonio do Passo. “O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa às 
ações coletivas”, in Revista de Processo, n.147, maio de 2007; No que se refere ao procedimento britânico, 
Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.57-58.

82. Ressaltando a imprecisão do legislador, traça interessante discussão sobre as peculiaridades de cada ins-
tituto, LÜKE, Wolfgang. “Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz 
– Entscheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen?”, Op.cit., p.143-144.

83. NEIVA, José Antonio Lisbôa. Improbidade Administrativa: estudo sobre a demanda na ação de conheci-
mento e cautelar. Niterói: Impetus, 2a Ed., 2006, p.74-75.

A CAUSA DE PEDIR NAS AÇÕES COLETIVAS
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ou ato concreto específi co venha narrado não escapou da observação da melhor 
doutrina.84

Também os textos dos Anteprojetos de Código de Processo Coletivo apre-
sentados recentemente ao Ministério da Justiça ressalvam, no que tange à ação 
de improbidade administrativa, a regra geral de interpretação extensiva da causa 
petendi e do pedido. Nesta demanda, causa de pedir e pedido devem ser interpre-
tados restritivamente.

6. CONCLUSÃO

Faz-se necessária uma diversa abordagem do tema da causa de pedir na 
seara da tutela coletiva. As peculiaridades dos direitos em disputa, somadas aos 
mecanismos de legitimidade extraordinária e extensão automática de efeitos do 
julgado aos ausentes podem transformar o processo coletivo em palco de constante 
e autoritária ruptura com princípios constitucionais que custaram muito tempo e 
esforço para que fossem assegurados aos indivíduos no Processo Civil. Impende 
balancear as exigências da tutela coletiva com o respeito aos direitos processuais 
básicos.

Claro que em um país tão carente como o Brasil, em que as grandes comunida-
des envolvidas nos litígios coletivos não teriam informação e recursos fi nanceiros 
para pleitearem efi cazmente seus direitos no Judiciário, os sistemas de opt-out ou 
extensão do julgado aos absent class members é absolutamente imprescindível.

Todavia, o esquema das ações de grupo não representativas, além de pre-
servar a higidez de tradicionais garantias processuais, mantém relevante espaço 
de aplicação em uma série de hipóteses em que essa realidade não se verifi que, 
especialmente diante das restrições jurisprudenciais à legitimidade extraordinária 
do MP, p.ex., em algumas matérias. Notem-se as demandas referentes aos investi-

84. NUNES, Castro. Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 1939, p.99: “A atividade da administra-
ção, diz Bielsa, se exerce por meio de atos e sob a forma de fatos. De uns e outros pode provir a lesão do 
direito”; Para a ação popular, Cf. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Tutela jurisdicional dos interesses 
coletivos ou difusos”, in Revista de Processo, Ano 10, n.39, julho-setembro de 1985, p.57, destacando que 
muitas vezes pode haver liame fático comum; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Op.cit., p.135 e ss. 
A observação serve também ao direito comparado, pois existe previsão da ação popular no direito espanhol, 
alemão e português, dentre outros. Em Portugal, no art.52 da Constituição: “Art.52° (...) 3. É conferido a 
todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o direito de acção popular 
nos casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspon-
dente indemnização, nomeadamente para: a) Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial 
das infracções contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do 
ambiente e do património cultural; b) Assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões autónomas e das 
autarquias locais.” 

ANTONIO DO PASSO CABRAL
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dores no mercado de capitais, causas em matéria tributária, previdenciária, ou em 
algumas demandas propostas por associações, quando os associados não forem 
hipossufi cientes. Relevante salitentar que se trata de mecanismos que devem con-
viver e não se sobrepor, sempre no intuito de aprimorar o arsenal de instrumentos 
da proteção dos direitos coletivos.
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CAPÍTULO IV
O DIREITO PROCESSUAL COLETIVO 

E O ANTEPROJETO DE CÓDIGO BRASILEIRO 
DE PROCESSOS COLETIVOS

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes1

Sumário • 1. Consolidando o Direito Processual Coletivo e construindo as bases para o Código Brasileiro de 
Processos Coletivos – 2. A estrutura dos Anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos – 3. Juízos 
especializados e prioridade no processamento dos processos coletivos – 4. A competência de foro para o ajuiza-
mento das demandas coletivas e o acesso à justiça – 5. A ampliação da legitimação: a inclusão do indivíduo e da 
Defensoria Pública no rol dos legitimados – 6. A representatividade adequada e a gratifi cação para os indivíduos, 
associações e sindicatos – 7. A prova nos processos coletivos – 8. Litispendência e coisa julgada em termos de 
interesses e direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos – 9. Sentença condenatória e 
execução – 10. Ação coletiva passiva – 11. Considerações fi nais – 12. Anexo: Anteprojeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos elaborado pelos Programas de Pós-Graduação da UERJ-UNESA.

1. CONSOLIDANDO O DIREITO PROCESSUAL COLETIVO E CONS-
TRUINDO AS BASES PARA O CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS 
COLETIVOS

Embora a história mundial dos processos coletivos possa encontrar as suas 
origens mais distantes no direito romano ou no direito inglês medieval2, a con-
solidação do Direito Processual Coletivo, enquanto ramo específi co, dotado de 
princípios3, legislação, doutrina e disciplina pertinentes, é fenômeno contempo-
râneo. A segunda onda renovatória do acesso à Justiça, relacionada com a defesa 
dos interesses coletivos e mencionada por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 
em 1976, no famoso estudo Acesso à Justiça4, vai deixando, aos poucos, de ser 

1. Professor Doutor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e do Programa de Mestrado da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA). Juiz Federal Convocado do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 
Especialista em Direito Processual Civil pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Direito pela Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR). Mestre em Direito pela Johann Wolfgang Goethe-Universität (JWG, 
Alemanha). Doutor em Direito pela UFPR e JWG. Pós-Doutor em Direito pela Universidade de Regens-
burg (Alemanha). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Teuto-Brasileira 
de Juristas, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e da Associação Internacional de Direito 
Processual. Membro da Comissão de Elaboração do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-
América Autor do livro Ações coletivas no direito comparado e nacional

2. Vide Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, Ações coletivas no direito comparado e nacional, p. 39 e 
segs.

3. Sobre os mesmos, consulte-se Ada Pellegrini Grinover, Direito Processual Coletivo, in Tutela Coletiva, 
Coord. Paulo Henrique dos Santos Lucon, p. 302-308.

4. Trad. Ellen Gracie Northfl eet.
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privilégio de poucas cabeças pensantes e da experiência paradigmática norte-
americana para se tornar uma realidade cada vez mais presente em praticamente 
todos os continentes5.

No Brasil, a história das ações coletivas passa, em um primeiro momento, pela 
elaboração de esporádicos estatutos legais prevendo a legitimação de associações 
e de instituições para a defesa em juízo dos associados ou interesses gerais da 
profi ssão, bem como da previsão da ação popular, inicialmente na Constituição 
de 1934 e depois ampliada e regulamentada pela Lei 4.717, de 1965.

O desabrochar legislativo ocorre em 1985, com a aprovação da Lei da Ação 
Civil Pública, refl etindo a participação e as mudanças renovadoras ocorridas no 
seio da sociedade. A consagração da incorporação das ações coletivas ao orde-
namento nacional foi marcada pelas duas inovações que se seguiram: a Consti-
tuição de 1988 e o Código de Defesa do Consumidor, que se fi zeram rodear de 
vários estatutos específi cos, protegendo, entre outros, as pessoas portadoras de 
defi ciências, os investidores, a criança e o adolescente e a ordem econômica e a 
economia popular. A presença e a importância da doutrina e das leis brasileiras 
passam a ocupar lugar destacado no contexto mundial da tutela coletiva.

Sob o ponto de vista formal, é de se notar que, com exceção da previsão 
genérica da possibilidade de uma legitimação extraordinária decorrente de lei 
expressa, contida no art. 6º, o Código de Processo Civil não contém absoluta-
mente nada em termos de normas voltadas para a tutela coletiva. Em termos 
legislativos, a construção de um arcabouço para os processos coletivos foi mo-
delada pelo Código de Defesa do Consumidor, que passou a ter aplicabilidade, 
em conjunto com a Lei da Ação Civil Pública, não apenas para os processos 
relacionados com a proteção do consumidor em juízo, mas, também, em geral, 
para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogê-
neos, por determinação expressa do art. 21, da Lei n.º 7.347/85, acrescentado 
em razão do art. 117, da Lei n.º 8.078/90.

O caminho legislativo percorrido não foi, entretanto, apenas de avanços. 
Em determinados momentos, a tutela jurisdicional coletiva sofreu, em conjunto 
ou isoladamente, reveses, ressaltando as restrições relacionadas com o objeto6 

5. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, op. cit., especialmente na parte destinada ao estudo das ações coletivas 
no direito comparado.

6. O parágrafo único do art. 1º, da Lei n.º 7.347/85, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2.180-35, 
de 24.8.2001, estabeleceu absurdamente o descabimento de ação civil pública para veicular pretensões que 
envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou 
outros fundos de natureza institucional cujos benefi ciários podem ser individualmente determinados.
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e com a tentativa de atomização e confi namento dos efeitos do julgado aos li-
mites da competência territorial do órgão judicial prolator da sentença7. Ainda 
que de duvidosa constitucionalidade, por atentarem contra o direito à inafas-
tabilidade da prestação jurisdicional, individual e coletivamente considerada, 
como garantia fundamental assegurada, no capítulo I, do Título II, da Magna 
Carta, essas normas limitadoras da tutela coletiva precisam ser afastadas do 
ordenamento brasileiro.

No âmbito dos países ibero-americanos, surge, no ano de 2004, um novo e 
verdadeiro marco para o Direito Processual Coletivo, que é o Código Modelo de 
Processos Coletivos do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Constitu-
ído com base na legislação brasileira, mas com várias modifi cações e inovações, e 
com a participação de quatro professores brasileiros8, o novel Código-Tipo passou a 
ser uma importante fonte de inspiração para os países latino-americanos, servindo, 
também, como parâmetro para se repensar e aperfeiçoar o sistema brasileiro.

Em torno da edição do Código Modelo de Processos Coletivos para os países 
ibero-americanos, reaviva-se, no Brasil, a vontade de se avançar, sob o prisma 
formal e material, em termos de aprimoramento das normas pertinentes à tutela 
coletiva. Para tanto, Ada Pellegrini Grinover elabora, no âmbito do Programa de 
Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), uma 
primeira versão do denominado Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. Por felicidade, o grupo reunido em torno das disciplinas Direito Proces-
sual Coletivo e Tutela dos Interesses Coletivos, respectivamente, nos Programas 
de Pós-Graduação stricto sensu das Faculdades de Direito das Universidades 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Estácio de Sá (UNESA), lecionadas pelo 
autor destas linhas, no primeiro semestre de 2005, contou com a participação 
de pessoas com larga experiência na atuação junto a processos coletivos e uma 
ampla pluralidade e diversidade, em termos de origem e atividade profi ssional, 
que aceitaram o desafi o de concentrar as atividades acadêmicas em torno do 
Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. A idéia inicial, volta-
da para a apresentação de sugestões e propostas para a melhoria do anteprojeto 
formulado em São Paulo, acabou evoluindo para uma reestruturação mais ampla 
do texto original, com o intuito de se oferecer uma proposta reestruturada e que, 
para o grupo reunido, pareceu atender melhor ao fortalecimento e às necessida-
des dos processos coletivos, culminando com a apresentação de um verdadeiro 
substitutivo de anteprojeto.

7. Nos termos da nova redação do art. 16, da Lei n.º 7.347/85, dado pela Lei n.º 9.494, de 10.9.1997.
8. Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, Antonio Gidi e Aluisio Gonçalves de Castro Mendes.
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As idéias formuladas na esfera da UERJ-UNESA foram encaminhadas para 
Ada Pellegrini Grinover, com a incorporação de várias delas ao Anteprojeto de 
Código Brasileiro de Processos Coletivos, que, no segundo semestre de 2005, 
é assumido pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e, em outubro, en-
caminhado ao Ministério da Justiça. No início de 2007, surge nova versão do 
Anteprojeto coordenado pela Professora Ada Pellegrini Grinover e o Anteprojeto 
UERJ-UNESA é também encaminhado ao Ministério da Justiça, estando, assim, 
os dois anteprojetos submetidos ao procedimento pertinente à consulta pública 
no âmbito do Ministério da Justiça.

O momento é de aprofundamento das discussões em torno das propostas 
ventiladas. Espera-se que desse debate surja um Projeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos, que venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional 
e que represente, de fato, um avanço, fortalecimento e desenvolvimento, em 
termos de legislação do Direito Processual Coletivo, contribuindo-se para a 
melhoria do acesso à Justiça, da economia processual e judicial, da preservação 
do princípio da isonomia e do equilíbrio entre as partes na relação processual, 
consubstanciando, assim, em uma melhoria na prestação jurisdicional para a 
sociedade brasileira.

2. A ESTRUTURA DOS ANTEPROJETOS DE CÓDIGO BRASILEIRO DE 
PROCESSOS COLETIVOS

O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Processos Coletivos, está estruturado em cinqüenta e dois 
artigos, reunidos em seis capítulos: I – Das demandas coletivas; II – Da ação 
coletiva ativa (com duas seções: I – Disposições gerais; II – Da ação coletiva 
para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos); III – Da ação 
coletiva passiva originária; IV – Do mandado de segurança coletivo; V – Das 
ações populares (com duas seções: I – Da ação popular constitucional; II – Ação 
de improbidade administrativa); VI –Disposições fi nais.

O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, proveniente 
dos Programas de Pós-Graduação da UERJ e da UNESA, por sua vez, procurou 
organizar um pouco mais as normas propostas, subdividindo os seus 60 artigos 
em cinco partes: I – Das ações coletivas em geral; II – Das ações coletivas para a 
defesa dos direitos ou interesses individuais homogêneos; III – Da ação coletiva 
passiva; IV – Procedimentos especiais; V – Disposições fi nais. A primeira parte, 
regulando as ações coletivas em geral, procurou dar um encadeamento lógico na 
estruturação dos seus capítulos, organizando-os do seguinte modo: Capítulo I – Da 
tutela coletiva; Capítulo II – Dos pressupostos processuais e das condições da ação 

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES

tutela jurisdicional coletiva.indd   92tutela jurisdicional coletiva.indd   92 19/9/2008   16:12:1219/9/2008   16:12:12



93

(com as seguintes seções: Seção I – Do órgão judiciário; Seção II – Da litispen-
dência e da continência; Seção III – Das condições específi cas da ação coletiva e 
da legitimação ativa); Capitulo III – Da comunicação sobre processos repetitivos, 
do inquérito civil e do compromisso de ajustamento de conduta; Capítulo IV – Da 
postulação; Capítulo V – Da prova; Capítulo VI – Do julgamento, do recurso e 
da coisa julgada; Capítulo VII – Das obrigações específi cas; Capítulo VIII – Da 
liquidação e da execução; Capítulo IX – Do cadastro nacional de processos cole-
tivos e do fundo de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A Parte 
IV, destinada aos procedimentos especiais, foi desmembrada em quatro capítulos: 
I – Do mandado de segurança coletivo; II – Do mandado de injunção coletivo; 
III – Da ação popular; IV – Da ação de improbidade administrativa.

A boa construção sistemática do pretenso Código Brasileiro de Processos 
Coletivos mostra-se importante não apenas sob o prisma formal, mas, também, 
substancial, facilitando a sua compreensão e interpretação. Por essa razão, regras, 
por exemplo, como a da competência e da legitimação devem estar dispostas em 
parte geral destinada às ações coletivas em geral, como se procurou fazer na ver-
são elaborada pelos Programas de Pós-Graduação da UERJ e UNESA. Na versão 
ofi cial encaminhada inicialmente ao Ministério da Justiça, contudo, as regras 
pertinentes à competência e à legitimação encontram-se inseridas no capítulo 
destinado à ação coletiva ativa, quando, na verdade, dizem respeito, também, às 
ações coletivas passivas. 

Por outro lado, procurou-se, também, observar, no substitutivo apresentado 
pela UERJ-UNESA, uma ordem sistemática e lógica no tratamento dos institutos 
processuais abordados, razão pela qual a parte I, ao tratar das ações coletivas em 
geral, tentou se estruturar a partir de padrões e seqüências seguidos pela teoria 
geral do processo. Nesse sentido, logo após duas normas gerais introdutórias, 
enunciando o caráter instrumental da tutela jurisdicional coletiva e da conceituação 
e classifi cação do seu objeto, em termos de interesses ou direito difusos, coletivos 
e individuais homogêneos, tratou-se de questões preliminares ao mérito, ou seja, 
dos pressupostos processuais e das condições da ação. Os capítulos subseqüentes 
buscaram uma continuidade quanto ao desenvolvimento do processo: comuni-
cação, postulação, prova, julgamento, recurso, coisa julgada, cumprimento de 
obrigações específi cas, liquidação e execução. O último capítulo tratou de medidas 
administrativas de apoio, com ênfase no cadastro nacional de processos coletivos 
e do fundo dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. As partes 
II, III e IV enfocaram questões mais específi cas, pertinentes, respectivamente, 
aos direitos e interesses individuais homogêneos, à ação coletiva passiva e aos 
procedimentos especiais, encerrando a parte V com as disposições fi nais.
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Há consenso nas versões de Anteprojeto em torno da conceituação tripartida 
dos interesses e direitos coletivos lato sensu em conformidade com a legislação 
brasileira vigente, subdividindo-os em difusos, coletivos e individuais homogê-
neos. Registre-se, contudo, que o Código Modelo de Processos Coletivos, recen-
temente aprovado, inovou, de certo modo, ao prestigiar uma divisão bipartida, 
fundada na dicotomia entre direitos, essencialmente coletivos, porque indivisíveis, 
e acidentalmente coletivos, na medida que apenas a defesa é coletiva, tendo em 
vista a homogeneidade dos direitos individuais em jogo, decorrentes de uma 
origem comum. Não houve, entretanto,  na novel redação do Código-Tipo, uma 
ruptura total em relação à divisão tripartida. Os direitos e interesses denominados 
de difusos e coletivos em sentido estrito foram, na verdade, agrupados e deno-
minados de difusos. A manutenção da distinção é conceitualmente correta e, por 
essa razão, deve ser mantida, não obstante as difi culdades sentidas e que ainda se 
sente quanto à compreensão das distinções.

Parece, do mesmo modo, que há convergência em termos de reafi rmação do 
caráter amplo da tutela coletiva, que deve se servir não apenas das regras dispostas 
no projetado Código Brasileiro de Processos Coletivos, mas, também, de todas 
as possibilidades de ações e instrumentos regulados no Código de Processo Civil 
e em leis extravagantes, buscando-se, assim, o máximo de acesso à Justiça e à 
efetividade do processo coletivo.

3. JUÍZOS ESPECIALIZADOS E PRIORIDADE NO PROCESSAMENTO 
DOS PROCESSOS COLETIVOS

A redação fi nal do Código Modelo de Processos Coletivos estabeleceu no 
seu artigo 40 que: “Sempre que possível, as ações coletivas serão processadas e 
julgadas por magistrados especializados”. Quanto ao texto proposto para o Código 
Brasileiro de Processos Coletivos, também está presente a preocupação quanto ao 
processamento e julgamento das ações coletivas em juízos especializados.

O comando estatuído, na verdade, importa principalmente em duas medidas 
de grande importância: na criação de órgãos especializados para os processos co-
letivos e na preparação e formação de magistrados para o que se pode denominar 
de Direito Processual Civil Coletivo.

É notório que, nos dias de hoje, o Poder Judiciário vem sendo chamado a 
resolver problemas cada vez mais intrincados, sob o prisma técnico e político. Os 
processos coletivos são palco de confl itos internos da sociedade, relacionados, por 
vezes, com políticas públicas e com relevantes questões econômicas e, em certos 
casos, com complexidade científi ca. O elevado número de processos e a variedade 
de matérias submetidas aos juízes vêm exigindo dos órgãos judiciais, por um lado, 
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uma formação cultural e multidisciplinar, mas, por outro, também, elevado nível 
de profi ssionalização e de especialização, para fazer frente, em tempo condizente 
com a expectativa da sociedade contemporânea e com a especifi cidade relacionada 
aos casos, ao volume de decisões a serem proferidas. A realidade vem impondo, 
por conseguinte, a especialização dos órgãos judiciais, para que estes possam 
estar estruturados e preparados para a respectiva matéria. A clássica divisão entre 
juízos cíveis e criminais vem dando lugar a órgãos especializados em Direito do 
Trabalho, Militar, Eleitoral, Previdenciário e Sociais, de Execuções Fiscais, de 
Propriedade Industrial, de Família, de Órfãos e Sucessões, de Empresas, de Direito 
Desportivo, Tributário e Financeiro, de Fazenda Pública etc.

Os processos coletivos, em razão da sua importância e da própria diminui-
ção do número de processos individuais que poderá proporcionar, se conseguir 
lograr ser, de fato, um bom resultado, precisa receber não apenas a prioridade 
formalmente elencada no Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coleti-
vos, mas, na prática, usufruindo de uma estrutura judiciária preparada para o seu 
processamento e julgamento.

Os processos coletivos não podem permanecer perdidos e misturados a outras 
centenas ou milhares de processos individuais, gozando, na prática, de idêntico 
valor e sendo-lhes atribuídos os mesmos recursos humanos e materiais. Deve-
se entender que os recursos humanos e materiais e o tempo despendido para os 
processos coletivos representam investimento em benefício da própria saúde do 
Poder Judiciário, que só poderá dar vazão aos confl itos de massa que lhe chegam, 
se enfrentados e processados coletiva, molecularizada e conjuntamente, e não de 
modo disperso e contraproducente.

Imperiosa, portanto, a criação de órgãos especializados para o processamen-
to, julgamento e execução de processos coletivos. Os referidos órgãos deverão, 
naturalmente, receber um número menor de processos do que o destinado aos 
demais de natureza cível, tendo em vista não apenas a complexidade da maté-
ria e do processamento, mas a necessidade de se imprimir razoável celeridade, 
pois soluções coletivas rápidas são fundamentais para a credibilidade nas ações 
coletivas, desestimulando-se, assim, o ajuizamento de ações individuais para a 
resolução dos mesmos problemas.

A especialização de órgãos judiciais para os processos coletivos deve vir, tam-
bém, acompanhada de estrutura apropriada do Poder Judiciário, para que possam 
ser registrados os feitos instaurados, em âmbito nacional, bem como realizadas e 
geridas as informações e comunicações pertinentes, através de sites e controles 
informatizados. O gerenciamento de dados, muitas vezes para o próprio armaze-
namento e cálculo de dados individuais pertinentes aos processos coletivos, não 
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pode se dar, também, nos moldes do tradicional processo individual, com o regis-
tro, conferência e processamento unitários. Por certo, estar-se-á diante de causas 
com centenas, milhares ou milhões de pessoas, e não será, por vezes, factível que 
os dados sejam lançados um a um, ou que haja a conferência física em relatórios 
ou cálculos lançados nos autos do processo. Na qualidade de juiz, tenho vivido e 
constatado que as demandas coletivas exigem, para se ter a rapidez compatível com 
as expectativas geradas, o processamento e a conferência de dados por intermédio 
de programas de informática, entrando no que se pode denominar de processos 
virtuais. As estruturas judiciais precisarão acompanhar e fornecer os recursos ma-
teriais e técnicos para que as inovações lançadas pelo proposto Código Brasileiro 
de Processos Coletivos consigam efetivamente lograr os resultados esperados.

As normas abstratamente formuladas e os recursos técnicos a serem colocados 
à disposição de nada adiantarão se não houver, também, uma grande modifi cação 
na formação e preparação dos que estarão manejando estes instrumentos, princi-
palmente os magistrados.

Os juízes e demais operadores do direito de hoje estudaram no passado e 
fi zeram as suas lições de Processo Civil, a partir de normas e soluções pugnadas 
de modo geral para os confl itos e processos individuais. Pode-se dizer que ainda 
são inovadoras, no Brasil e talvez no mundo, as instituições universitárias que 
disponham, na sua organização curricular, de disciplinas voltadas especifi camente 
para as ações e os processos coletivos. É de fundamental importância, assim, que 
haja a preparação dos profi ssionais do direito, de hoje e do futuro, para o novo 
Direito Processual Coletivo.

Por fi m, a determinação pelo Código de Processos Coletivos de processamento 
e julgamento por juízes especializados deve vir acompanhada de normas federais 
e estaduais de organização criadoras dos referidos órgãos judiciais, levando em 
consideração o movimento forense local. É de se supor, naturalmente, que as 
comarcas e subseções ou circunscrições menores não comportarão a pretendida 
especialização. Por essa razão, o Anteprojeto da UERJ-UNESA estatuiu regra 
subsidiária, para os foros não providos de varas especializadas, bem como para 
o processamento em geral perante os tribunais, que determina a prioridade de 
processamento para os processos coletivos, de modo a se preservar a pretendida 
celeridade e demais resultados pugnados pela tutela coletiva.

4. A COMPETÊNCIA DE FORO PARA O AJUIZAMENTO DAS DEMAN-
DAS COLETIVAS E O ACESSO À JUSTIÇA

A questão da competência para o ajuizamento das demandas coletivas é uma 
questão central em termos do debate em torno do Código Brasileiro de Processos 
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Coletivos, porque pode ser instrumento para o fortalecimento da tutela coletiva, 
mantendo-a acessível aos interessados e legitimados, ou ser instrumento de concen-
tração nos tribunais superiores, como se tentou fazer com a ação de improbidade 
administrativa9, ou no Distrito Federal.

O artigo 20 do Anteprojeto de Código Brasileiro, elaborado por Ada Pel-
legrini Grinover, estabelece que é competente para a causa o foro (I) do lugar 
onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; (II) de qualquer 
das comarcas ou sub-seções judiciárias, quando o dano de âmbito regional 
compreender até 3 (três) delas, aplicando-se no caso as regras de prevenção; 
(III) – da Capital do Estado, para os danos de âmbito regional, compreendendo 
4 (quatro) ou mais comarcas ou sub-seções judiciárias; IV – de uma das Capi-
tais do Estado, quando os danos de âmbito interestadual compreenderem até 3 
(três) Estados, aplicando-se no caso as regras de prevenção; IV – do Distrito 
Federal, para os danos de âmbito interestadual que compreendam mais de 3 
(três) Estados, ou de âmbito nacional.

Por ocasião dos debates nos Programas de Pós-Graduação da UERJ e da 
UNESA, em torno do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, 
a questão da competência territorial foi a única que não alcançou consenso entre 
os dois grupos. Na UNESA, prevaleceu o entendimento de que as ações coletivas 
devem ser ajuizadas, tal como previsto inicialmente na Lei da Ação Civil Pública, 
no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano e, em caso de abrangência 
de mais de um foro, a fi xação devendo ocorrer pela prevenção. No grupo reunido 
na UERJ, a maioria entendeu que, em caso de dano de âmbito nacional, deve-
riam ser competentes, concorrentemente, os foros das capitais dos Estados e do 
Distrito Federal.

Modifi ca-se, assim, em ambas as propostas, a regra geral normalmente ins-
culpida para as ações individuais nos estatutos processuais10, fi xadora do foro 
do domicílio do demandado, para determinar que a demanda seja ajuizada, a 
priori, no local do dano efetivo ou hipotético, se o mesmo não possuir dimensão 
regional ou nacional. A preocupação com o asseguramento do direito de defesa, 
razão precípua do estabelecimento do foro do domicílio de réu, cede, no processo 
coletivo, basicamente a dois motivos. 

9. Nesse sentido, o parágrafo 2º, do art. 84, do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n.º 10.628, de 
24.12.2002, tendo sido o referido dispositivo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.797, j. 15.9.2005, DJ 26.9.2005.

10. Vide, nesse sentido, por exemplo, o artigo 94 do Código de Processo Civil brasileiro ou o artigo 50, 1, da 
Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola.
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O primeiro diz respeito ao incremento ao acesso à Justiça, em termos de deman-
das coletivas, considerando não apenas os direitos e interesses materiais em jogo, 
meio ambiente, consumidores etc, bem como a importância do processo coletivo 
como instrumento para que os anseios da coletividade, de grupos, classes e catego-
rias possam chegar ao Judiciário, do modo menos dispendioso e mais econômico 
possível, ou seja, através das ações coletivas, propiciando, assim, um número menor 
de processos, a isonomia em relação a todas as pessoas envolvidas e o equilíbrio 
entre as partes na relação processual, resultados estes que poderiam não ocorrer se 
os confl itos chegassem na via pulverizada e multiplicada dos litígios individuais. O 
local do dano coincide comumente com o do lugar onde estão domiciliadas as pessoas 
diretamente afetadas, maiores interessadas na propositura da demanda coletiva e 
que poderão ajuizá-la ou encaminhar o caso para que outros legitimados, presentes e 
também sensíveis ao problema no local, como associações, sindicatos, o Ministério 
Público ou demais entes ou órgãos do Poder Público, assim o façam.

Em segundo lugar, o estabelecimento do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer 
o dano, como foro competente, é o mais conveniente, em tese, para o processo, 
especialmente em razão da atividade instrutória, que poderá se concentrar no pró-
prio local, com a colheita de depoimentos, a realização de perícias e de inspeções 
judiciais diretamente sob a presidência do próprio órgão julgador, ao invés de se 
efetivar por carta precatória, a ser cumprida em outro foro, com prejuízo eventu-
almente para a própria qualidade da prova reunida, para a sua valoração e para a 
celeridade do processo.

O ajuizamento da demanda coletiva no local do dano não pode ser considerado, 
a princípio, como óbice ou difi culdade para o próprio demandado. Pois, se houve 
dano em determinado lugar, é porque, em tese, foi realizada, no referido local, 
determinada conduta, direta ou indiretamente, como a distribuição de produto ou o 
empreendimento de obra ou serviço. Assim sendo, do mesmo modo que o demandado 
foi capaz de efetivar certa atividade na localidade, deve assumir as conseqüências 
da sua ação ou omissão, dentre as quais a de estar em condições de assumir a sua 
defesa no correspondente espaço de atuação, possuindo, por vezes, até mesmo 
estabelecimento, agência ou sucursal no ambiente em questão.

No Brasil, o primeiro estatuto legal a dispor de modo mais amplo sobre as ações 
coletivas, a Lei da Ação Civil Pública, editada em 1985, previa exatamente que as 
demandas deveriam ser ajuizadas no local onde ocorresse o dano, sendo hipótese 
inderrogável de competência para o processamento e julgamento da causa11. Na-

11. Art. 2º: “As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa”. Embora o dispositivo legal fi zesse uso da expressão 
“competência funcional”, a melhor doutrina sempre entendeu que se tratava, na verdade, de competência 
territorial, tendo o legislador, de modo equívoco, se utilizado do termo funcional, com o intuito tão-
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quele momento, portanto, quando o dano fosse capaz de atingir várias localidades, 
ainda que afetando toda uma região ou o país, a fi xação da competência ocorreria 
mediante a prevenção.

Em 1990, o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor passa a prever que 
as ações coletivas deverão ser propostas e processadas (I) no foro do lugar onde 
ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; (II) no foro da Capital do 
Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, 
aplicando-se o Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 
Parte da doutrina enxergou no dispositivo a incidência de duas regras estanques 
de competência, sendo uma delas exclusiva, interpretando que (a) se o dano fosse 
regional o processo tramitaria perante o foro da capital do Estado ou do Distrito 
Federal. Mas, (b) se nacional, a competência seria tão-somente dos órgãos judiciais 
situados no Distrito Federal. Chegou-se a afi rmar que a interpretação facilitaria 
o acesso à justiça12, o que parece, com a devida vênia em relação à autoridade 
dos que defenderam a posição, um total contra-senso. A designação de um único 
foro, num país com oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados e con-
tingente populacional de cerca de 170 milhões de habitantes, representaria, sim, 
barreira intransponível, desestímulo ou medida que elevaria os custos, para que 
a maioria das entidades espalhadas pelo Brasil afora pudesse ajuizar a respectiva 
demanda.

A razão de fundo dos que sustentam a fi xação do foro do Distrito Federal como 
único apto para as ações nacionais é, no entanto, a preocupação com a efetivação do 
tratamento molecular para as causas versando sobre direitos individuais homogê-
neos, que acabam sendo objeto de várias ações “coletivas” e individuais propostas 
em todo o país. Estar-se-ia, no entanto, tratando a questão por via transversa. O 

somente de derrogar, na espécie, a regra geral, vigente no direito brasileiro, da relatividade para os casos 
de competência fi xada por critério territorial. Comentando o emprego duvidoso do adjetivo “funcional”, 
afi rma o eminente processualista Barbosa Moreira (Interesses difusos e coletivos, p. 193): “Na verdade, 
pessoalmente, preferiria que esse termo não tivesse sido usado. Preferiria que tivesse reservado a expressão 
‘competência funcional’ para aquele outro tipo de competência, isto é, a determinada pela diversidade de 
funções sucessivamente exercidas por diferentes órgãos ao longo de um mesmo processo. Do contrário, 
criamos uma zona cinzenta, pois quando se estabelece a competência de um órgão de determinado lugar – 
seja qual razão for – o que se está, realmente, fi xando é a competência territorial”, in Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes, Competência cível da Justiça Federal, p. 19. No mesmo sentido: José dos Santos Carvalho 
Filho, Ação civil pública: comentários por artigo, p. 43-44.

12. O entendimento foi esposado infelizmente por Ada Pellegrini Grinover, um dos baluartes das ações cole-
tivas no Brasil: “Sendo o dano de âmbito nacional, entendemos que a competência deveria ser sempre do 
Distrito Federal: isso para facilitar o acesso à justiça e o próprio exercício do direito de defesa por parte 
do réu, não tendo sentido que seja ele obrigado a litigar na capital de um Estado, longínquo talvez de sua 
sede, pela mera opção do autor coletivo”, Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 779. 
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problema e a solução não passam principalmente pelo problema da competên-
cia, até porque a exclusividade de foro não eliminaria o risco da pluralidade de 
processos instaurados perante as varas situadas no Distrito Federal. Na prática, o 
resultado poderia ser o inverso: atomização das questões, com a formulação de 
pedidos limitados ao âmbito local ou regional.

Por tudo isso, a doutrina e a jurisprudência13 no Brasil acabaram fi rmando o 
entendimento no sentido de que tanto as causas de âmbito regional quanto as de 
nacional podem ser ajuizadas perante qualquer uma das vinte e seis capitais ou 
no Distrito Federal, havendo, assim, a competência concorrente, de modo eletivo 
para o autor, entre todas as capitais do País e dos Estados-membros.

A proposta de concentração de todas as demandas coletivas, de âmbito regional 
ou nacional, na capital do país, pode parecer, para alguns, a solução de todos os 
problemas e confl itos relacionados com a questão da competência, pois todos os 
processos coletivos fi cariam centralizados no mesmo foro.

Caberia indagar se a pretendida centralização não representaria um verda-
deiro bloqueio e cerceamento ao direito de acesso ao Poder Judiciário a todos 
aqueles que não estivessem domiciliados na própria capital do país, principal-
mente se considerado o próprio escopo, tão nítido no Anteprojeto de Código de 
Processos Coletivos, de se ampliar a legitimação para a propositura das ações 
coletivas e, conseqüentemente, do acesso à prestação judiciária. Seria fácil, por 
exemplo, para um indivíduo ou uma associação, com domicílio em Manaus, 
capital do Estado do Amazonas, efetuar um deslocamento de milhares de qui-
lômetros, ao longo de vários dias, por via terrestre, ou por algumas horas de 
avião, com elevado custo econômico, para comparecer a cada ato processual a 
ser realizado na capital do país?

O problema tornar-se-á ainda mais grave quando se estiver diante de um confl i-
to de interesses e de um evento que, embora de âmbito regional ou mesmo nacional, 
não tenha produzido danos na própria capital ou no Distrito Federal, o que não é 
de todo impossível ou mesmo raro de acontecer, porque há produtos e serviços 
que são distribuídos e prestados tão-somente em localidades rurais ou em regiões 

13. Nesse sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no Confl ito de Competência n.º 17.533: 
“Confl ito de competência. Ação Civil Pública. Código de Defesa do Consumidor. 1. Interpretando o artigo 
93, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, já se manifestou esta Corte no sentido de que não há ex-
clusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação civil pública de âmbito nacional. Isto por-
que o referido artigo ao se referir à Capital do Estado e ao Distrito Federal invoca competências territoriais 
concorrentes, devendo ser analisada a questão estando a Capital do Estado e o Distrito Federal em planos 
iguais, sem conotação específi ca para o Distrito Federal. 2. Confl ito conhecido para declarar a competência 
do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo para prosseguir no julgamento do feito”.
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específi cas do país, sem que atinjam, contudo, os centros urbanos. Nesses casos, 
nenhum legitimado do país estará motivado para dar início a uma ação coletiva. A 
propositura da demanda na capital representaria uma difi culdade tormentosa, em 
primeiro lugar, para os interessados em propor a demanda coletiva. Mas, poderia 
representar igualmente um transtorno para o réu que não tivesse qualquer atuação 
na capital do país e que teria, do mesmo modo, que se defender fora do seu local 
de domicílio. E, por fi m, a difi culdade seria também enorme para o próprio órgão 
judicial localizado na capital e que tivesse que realizar praticamente todos os 
atos de comunicação e da atividade probatória fora dos seus limites territoriais, 
tendo que colher depoimentos, realizar inspeções, comunicações e diligências em 
geral fora da sua área de atuação, o que, por certo, poderia prejudicar em muito 
a celeridade do processo e a qualidade da prestação jurisdicional.

Os casos de âmbito regional e nacional não devem ser concentrados em apenas 
um foro do país, mas, sim, no mínimo, em todas as capitais dos estados federados, 
de modo que o cuidado para se evitar a pulverização de foros concorrentes não se 
transforme em barreira intransponível para o incremento do acesso das demandas 
coletivas ao Poder Judiciário.

5. A AMPLIAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO: A INCLUSÃO DO INDIVÍDUO 
E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ROL DOS LEGITIMADOS

O caminho trilhado pelas propostas de Anteprojeto de Código Brasileiro de 
Processos Coletivos, seguindo a trilha do Código Modelo14 de Processos Cole-
tivos para a Ibero-América, foi no sentido de democratizar o acesso à Justiça, 
fortalecendo as ações coletivas, a partir da ampliação do rol de legitimados. A 
proposição rompe, portanto, com sistemas tradicionais, que procuram atribuir com 
certa exclusividade a legitimidade ora para órgãos públicos, ora para associações e 
organizações não governamentais, como ocorre na Alemanha, ou principalmente 
para os indivíduos, como acontece nos Estados Unidos, com as class actions.

14. Art. 3º São legitimados concorrentemente para a ação coletiva: I – qualquer pessoa física, para a defesa 
dos interesses ou direitos difusos de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por 
circunstâncias de fato; II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos interesses ou direitos 
difusos de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária 
por uma relação jurídica base e para a defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos; III – o 
Ministério Público, o Defensor do Povo e a Defensoria Pública; IV – as pessoas jurídicas de direito público 
interno; V – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personali-
dade jurídica, especifi camente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo código; VI – as 
entidades sindicais, para a defesa dos interesses e direitos da categoria; VII – as associações legalmente 
constituídas há pelos menos um ano e que incluam entre seus fi ns institucionais a defesa dos interesses 
e direitos protegidos no código, dispensada a autorização assemblear; VIII – os partidos políticos, para a 
defesa de direitos e interesses ligados a seus fi ns institucionais.
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Figuram, em síntese, como legitimados a pessoa natural, para a defesa dos 
direitos ou interesses difusos; o membro do grupo, categoria ou classe, para a pro-
teção dos direitos ou interesses coletivos e individuais homogêneos; o Ministério 
Público, para a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos; a Defensoria Pública; as pessoas jurídicas de direito público inter-
no; as entidades e órgãos da Administração Pública; as entidades sindicais, para 
a defesa da categoria; os partidos políticos e as associações e fundações privadas 
legalmente constituídas.

Em relação ao direito vigente, as propostas de Anteprojeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos procuram ampliar o rol dos legitimados, principalmente 
para a inclusão do indivíduo. Sobre a situação do indivíduo diante dos interes-
ses coletivos, peço vênia para remeter o leitor à opinião que havia manifestado 
anteriormente15:

“A Constituição da República, de 1988, insculpiu no inciso XXXV, do art. 5.º, o 
princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional: “a lei não excluirá da apre-
ciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Nelson Nery Junior esclarece 
que embora “o destinatário principal desta norma seja o legislador, o comando 
constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador e 
ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir a pretensão”.16

Ressalte-se que o dispositivo constitucional acoberta a proteção jurisdicional 
diante da “lesão ou ameaça a direito”, sem qualquer qualifi cação restritiva, razão 
pela qual devem ser considerados sob o manto da inafastabilidade os direitos 
ou interesses individuais e coletivos.

A Magna Carta chegou mesmo a assegurar, de modo expresso, a tutela 
coletiva, nos art. 5.º, incisos XXI, LXX e LXXIII, 8.º, inciso III, e 129, inciso 
III. Todavia, não o fez no sentido de limitar a defesa coletiva a estas hipóteses. 
Até porque, o instituto da legitimação extraordinária não representa matéria 
constitucional em sentido estrito, encontrando-se regulado no Código de Pro-
cesso Civil17 e na legislação extravagante.18 Nesse sentido, decidiu a 2.ª Turma 
do Supremo Tribunal Federal que:

“SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NATUREZA DA MATÉRIA. De início, a 
substituição processual não tem contornos constitucionais. Pouco importa, na espé-
cie, que se tenha feito referência a normas estritamente legais como a regulamentar 

15. Ações coletivas no direito comparado e nacional, p. 253-257.
16. Princípios do processo civil na Constituição Federal, p. 94.
17. Art. 6.º..
18. Principalmente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, além de outras leis 

especiais, conforme descrição feita no capítulo sobre a evolução das ações coletivas no Brasil, supra.
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o inciso III do art. 8.º da Carta da Republica. O preceito nele incluído não veda a 
possibilidade de o legislador ordinário incluir no cenário jurídico outras hipóteses 
em que possível demandar em nome próprio na defesa de direito alheio”.19

É de se notar que na Constituição encontram-se previstos diversos legiti-
mados para o exercício da tutela coletiva: o Ministério Público, nos termos do 
art. 129, inciso III; as associações, com base no art. 5.º, incisos XXI e LXX; os 
sindicatos, com fulcro no art. 8.º, III; e os cidadãos, conforme disposto no art. 
5.º, inciso LXXIII. Não se pode dizer, por conseguinte, que o constituinte tenha 
consignado qualquer vedação a possíveis legitimados, em particular quanto às 
pessoas e instituições supracitadas.

A legislação infraconstitucional, por sua vez, ao contrário de países como os 
Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Canadá e Austrália, não atribuiu, de modo 
amplo e equiparado aos demais entes e órgãos, a legitimação ao indivíduo para 
a propositura de ações coletivas. Qual a situação do indivíduo, em termos de 
legitimação, diante dos interesses coletivos lato sensu?20

A categoria dos interesses e direitos individuais não oferece maiores difi -
culdades em relação à questão, tendo em vista a indivisibilidade do objeto e a 
possibilidade lógica e legal da persecução individual, como expressamente vei-
culado, por exemplo, no art. 81, caput, e art. 103, in fi ne, do Código de Defesa do 
Consumidor. O princípio da inafastabilidade estará preservado, na medida em que 
qualquer pessoa poderá buscar a respectiva tutela jurisdicional diante da lesão ou 
ameaça ao seu hipotético direito.

A situação é completamente diversa em relação aos interesses denominados 
de “essencialmente coletivos”. Os fatores primordiais da diferenciação, como 
visto anteriormente, são a indivisibilidade do objeto e a transindividualidade 
subjetiva. A lesão ou ameaça de lesão, na espécie, não afeta apenas uma única 
pessoa e a providência judicial, por outro lado, não poderá ser dirigida, igual-
mente, somente para uma única pessoa ou parte da coletividade, grupo, classe 
ou categoria.

O caráter “coletivo” refl ete, na verdade, esfera de problema que, de maneira 
mais ou menos ampla, possui dimensão social, repercutindo e mexendo muitas 
vezes, entretanto, com direitos individuais também agasalhados singularmente. 
Questões relacionadas ao meio ambiente podem fornecer exemplos incontroversos 

19. AGRAG 157.797-SP, Rel. Min.º Marco Aurélio, DJU 12.05.1995.
20. A indagação que se apresenta, nesta seção, diz respeito principalmente à legitimação. Os aspectos 

relacionados com a litispendência e a coisa julgada serão analisados no capítulo seguinte.
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da existência de uma faixa cinzenta entre o público e o individual, que deve merecer 
proteção ampla e não restrita, sob pena de serem maculados valores juridicamente 
amparados. O art. 225 da Constituição, v.g., prevê que “todos têm o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Não é difícil de se imaginar, e.g., uma determinada atividade ou obra, de 
responsabilidade do Município, provocando a poluição sonora junto a uma 
pequena comunidade, desprovida de associação de moradores ou de defesa do 
meio ambiente, cuja promotoria esteja com o cargo de Promotor vago. Estariam 
os moradores fadados a suportar o barulho, aguardando a designação de um novo 
Promotor ou teriam de formar uma associação para serem admitidos em juízo? Da 
mesma forma, não estaria o morador de bairro residencial legitimado para ajuizar 
uma ação pleiteando a cessação ou limitação do barulho, em face de determinada 
instituição religiosa que celebre cultos, durante os fi nais de semana, a partir das 
6 horas da manhã, impedindo a tranqüilidade e o descanso de toda a família? O 
proprietário de um imóvel situado numa praia até então paradisíaca nada poderia 
fazer em face de indústria poluidora recém-instalada, salvo aguardar a consuma-
ção dos prejuízos, para que, depois, fosse a juízo pleitear a indenização em razão 
dos danos causados?

Os interesses acima ventilados seriam coletivos, mais precisamente difusos. 
Por conseguinte, a limitação infraconstitucional da legitimação, com fulcro no 
art. 5.º da Lei 7.347/85 ou do art. 82 da Lei 8.078/90, estaria apta para excluir os 
indivíduos ameaçados ou lesados do direito de ação? A resposta parece ser nega-
tiva, diante do comando constitucional, inscrito principalmente nos princípios da 
inafastabilidade da prestação jurisdicional e do devido processo legal.

A ação ajuizada pelo indivíduo, ainda que voltada para a defesa do seu direito 
à tranqüilidade ou à sua saúde, refl etirá em toda a coletividade, porque demandará 
solução uniforme, na medida em que não se pode conceber, por exemplo, em 
termos concretos, que a limitação ou não do barulho, bem como a manutenção 
ou não das atividades da indústria, produza efeitos apenas em relação ao autor 
individual.

A impossibilidade lógica de fracionamento do objeto, em tais hipóteses, en-
seja inclusive a difi culdade de diferenciação entre tutela coletiva e individual,21 

21. J. A. Jolowicz, no trabalho The protection of diffuse, fragmented and collective interests in civil litigation: 
english law, p. 223, apontou para a imbricação, com as seguintes palavras e exemplo: “the distinction is 
not an easy one to draw: it depends ultimately on the motives with which the proceedings are begun, and 
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demandando, dessa forma, solução comum, ainda que a iniciativa tenha sido in-
dividual. E, assim sendo, o melhor talvez fosse, não a denegação pura e simples 
da admissibilidade de ações propostas por cidadão ou cidadãos, até porque ela já 
existe, em certas hipóteses, em razão do alargamento do objeto da ação popular, 
alcançado o próprio meio ambiente, mas a ampliação defi nitiva do rol de legiti-
mados. As ações receberiam, então, sempre tratamento coletivo compatível com 
os interesses em confl ito.

O direito moderno, de matriz constitucional ou processual, vem apontando na 
direção do acesso à Justiça, da ampliação da legitimidade e da instrumentalidade 
do processo. A limitação da legitimação do indivíduo, diante de interesses indivi-
duais homogêneos, deixa de produzir resultados positivos: economia processual 
e judicial; maior acesso ao Judiciário; melhoria da prestação jurisdicional, em 
termos de tempo e qualidade, devido à redução do número de feitos; preservação 
do princípio da igualdade etc. Mas em termos de interesses de natureza indivisível, 
o resultado é a denegação absoluta de Justiça”.

Em relação à legitimação dos indivíduos, é importante salientar que a inova-
ção abrirá importante campo de atuação para a advocacia privada, na defesa dos 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, antes limitado àqueles que 
prestavam os seus serviços perante associações e sindicatos. A advocacia privada 
acabava desempenhando as suas funções principalmente no pólo contrário aos 
interesses coletivos. Com a legitimação das pessoas naturais, pode-se vislumbrar 
um grande atrativo futuro, pois causas que individualmente não seriam capazes 
de mobilizar e custear o aporte de recursos humanos e materiais poderão, sob o 
prisma coletivo, representar uma importante fonte de interesse para os advogados. 
Pode-se imaginar, por exemplo, um dano que individualmente remontasse a um 
valor unitário de mil reais, ensejando honorários, se fi xados em conformidade 
com o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, entre cem e duzentos reais, 
valor que não seria altamente signifi cativo e sufi ciente para a manutenção de uma 
banca de advocacia. Mas, diante de um grupo de mil pessoas afetadas, o valor 
da causa passaria para um milhão de reais, com a possibilidade de honorários 
entre cem e duzentos mil reais. Por conseguinte, direitos e interesses individuais, 
principalmente de natureza pecuniária de pequena monta, que acabavam sendo 

litigation which conforms in all respects to the traditional bipolar pattern may be used with the ulterior or 
even the primary purpose of securing judicial protection for the diffuse and fragmented interests of a subs-
tantial and ill-defi ned group of people. A simple illustration is afforded by an action for nuisance brought 
by a householder in a residential neighbourhood against the owners of a nearby industrial undertaking. If an 
injunction is issued at the suit of that householder requiring, for example, that noisy operations be restricted 
to normal working hours, the benefi ts fl owing from the injunction will accrue as much to his neighbours 
as to himself”.
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impunemente desrespeitados, poderão encontrar a sua alforria, despertando a 
atuação da advocacia privada, como ocorre com relativa freqüência nos Estados 
Unidos.

As propostas de Anteprojeto procuraram, embora com redações diversas, 
dissipar qualquer dúvida em relação à legitimidade da Defensoria Pública, para 
a defesa de interesses dos hipossufi cientes, bem como dos sindicatos e órgãos de 
fi scalização profi ssional, para os interesses da respectiva categoria, e também das 
fundações de direito privado.

É de se salientar a função essencial à Justiça exercida pela Defensoria Pública 
e que esta deve ser interpretada de modo amplo e condizente com a sua plena 
atuação. Não há nada que justifi que a limitação do seu desempenho ao mero pa-
trocínio de causas individuais. Pelo contrário, a potencialização do seu agir será de 
maior efi ciência se as suas atividades corresponderem de modo refl exo à natureza 
dos confl itos pertinentes. Portanto, a Defensoria deverá atuar de modo individual 
quando estiver diante de casos individuais de hipossufi ciência, mas, naturalmente, 
haverá pouca efi cácia se oferecer um patrocínio meramente particularizado para 
fazer frente a interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos pertinentes 
a necessitados.

A atuação da Defensoria Pública, na esfera coletiva, poderá se dar tanto no 
âmbito do patrocínio judicial, agora não mais apenas para suprir a capacidade 
postulatória de associações, mas também para a de indivíduos, para o ajuizamento 
de postulações pertinentes a interesses e direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, porque, neste aspecto, a ampliação da legitimidade do indivíduo 
para as ações coletivas poderá ter repercussão também na esfera da atividade 
da assistência judiciária. Haverá, por certo, casos em que os indivíduos estarão 
dispostos a assumir a autoria da ação coletiva, limitando-se, nestas hipóteses, a 
atividade da Defensoria Pública ao patrocínio judicial. No entanto, em determi-
nadas ocasiões a assunção por indivíduos poderá ser temerária ou arriscada, por 
razões diversas, fazendo com que haja a necessidade da propositura da demanda 
coletiva pela própria Defensoria Pública, afastando-se, assim, o que poderia ser 
um entrave legal e social para o acesso à Justiça e a resolução coletiva e mais 
efetiva do confl ito de massa.

Em relação ao Ministério Público, os dois anteprojetos incorporam nos seus 
textos a legitimação do Parquet para a defesa dos direitos e interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos. O Anteprojeto formulado pela Professora 
Ada Pellegrini Grinover exige, no entanto, a presença do interesse social. A nova 
versão do Anteprojeto UERJ-UNESA, consentânea com a idéia de ampliação da 
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legitimidade para a propositura das ações coletivas, deixou de lado a exigência, 
para considerar que os resultados a serem obtidos, em termos de acesso à Justiça, 
de economia processual, de fortalecimento do princípio da isonomia e do equi-
líbrio entre as partes, já denotam em geral o interesse social necessário para que 
se justifi que o processo coletivo.

Não houve consenso, nas duas propostas de Anteprojeto, quanto à necessi-
dade de pré-constituição por um ano, estipulado para as associações. Enquanto o 
requisito é mantido, tal como disposto hoje no ordenamento vigente, na proposta 
formulada por Ada Pellegrini Grinover, no projeto oriundo da UERJ-UNESA foi o 
mesmo suprimido, sob o entendimento de que não haveria sentido em se exigi-lo, 
quando os próprios associados, individualmente, passariam a estar legitimados, 
não havendo sequer a necessidade de constituição de uma associação. Por outro 
lado, é de se supor que o grupo esteja muito mais apto e organizado, se já estru-
turado em uma associação, ainda que a mesma não tenha completado um ano de 
existência. Melhor do que prever a possibilidade de dispensa22 pelo juiz, quando 
haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, é, sim, eliminar a exi-
gência da pré-constituição, mas, por outro lado, submeter as associações também 
ao controle da representatividade adequada.

Os legitimados poderão, também, atuar em conjunto, sendo hipótese, natu-
ralmente, de litisconsórcio facultativo23.

6. A REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA E A GRATIFICAÇÃO PARA 
OS INDIVÍDUOS, ASSOCIAÇÕES E SINDICATOS

A abertura, em termos de legitimatio ad causam, veio acompanhada do es-
tabelecimento de requisitos específi cos para a propositura da demanda coletiva, 
visando, assim, a um controle, em concreto, quanto à seriedade, viabilidade e 
importância da demanda coletiva que se pretende propor. 

Na última versão de dezembro de 2005, o anteprojeto assumido pelo Instituto 
Brasileiro de Direito Processual limitou a aferição da representatividade adequada 
das pessoas físicas. No anteprojeto da UERJ-UNESA, contudo, a representativi-
dade adequada passaria a ser exigível para as ações coletivas em geral, embora 
possa se afi rmar que o seu controle passará a ter relevância especial em relação aos 

22. Conforme previsão contida no parágrafo 4º do art. 19, do anteprojeto redigido por Ada Pellegrini Grino-
ver.

23. Art. 19, parágrafo 6º, do Anteprojeto do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e art. 9º, parágrafo 1º, 
do Anteprojeto da UERJ-UNESA.
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indivíduos, mas a sua aferição cabível também no que diz respeito às associações, 
como supramencionado.

Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, é também 
necessária a aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais 
e da utilidade da tutela coletiva no caso específi co.

Para a aferição da representatividade adequada, foram estabelecidos os 
seguintes parâmetros exemplifi cativos: a credibilidade, capacidade, prestígio e 
experiência do legitimado; seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos 
interesses ou direitos dos membros do grupo, categoria ou classe; sua conduta 
em outros processos coletivos; a coincidência entre os interesses dos membros 
do grupo, categoria ou classe e o objeto da demanda; e o tempo de instituição 
da associação e a representatividade desta ou da pessoa física perante o grupo, 
categoria ou classe.

Por sua vez, a relevância social da tutela coletiva deve ser caracterizada ten-
do em vista a natureza do bem jurídico, as características da lesão ou o elevado 
número de pessoas atingidas.

O sistema vigente de tutela coletiva, integrado principalmente pelos estatutos 
pertinentes à ação popular, à ação civil pública e à defesa do consumidor, contenta-
se com um controle mais abstrato e formal em relação aos legitimados, cabendo, 
ao juiz, no máximo, a aferição do tempo de existência da associação, quando esta 
for autora, e, se não constituída há mais de um ano, a possibilidade de dispensa 
deste pré-requisito. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, 
ao contrário, atribui ao magistrado um controle de admissibilidade centrado na 
adequação da representatividade do legitimado e da relevância social da demanda 
coletiva, bem como, diante dos interesses individuais homogêneos, em relação 
à predominância de questões comuns sobre as individuais e da superioridade 
(utilidade) da tutela coletiva no caso concreto. Este juízo de admissibilidade, 
embora deva estar presente desde o momento do recebimento da petição inicial, 
integra, por determinação expressa do código, a decisão fundamentada saneadora 
do processo que deverá ser proferida por ocasião da audiência preliminar.

A falta de representação adequada não deve, todavia, levar o processo neces-
sariamente à extinção sem o julgamento do mérito, como ocorreria, normalmente, 
diante da falta de uma condição da ação. Isso porque se previu que, em caso de 
inexistência do requisito da representatividade adequada, assim como de desis-
tência infundada ou abandono da causa por pessoa física, entidade sindical ou 
associação legitimada, o juiz deverá intimar o Ministério Público e, na medida do 
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possível, outros legitimados adequados para o caso, para que assumam, querendo, 
a titularidade da ação coletiva.

As propostas de Código Brasileiro de Processos Coletivos inovam, também, 
ao estabelecer que o juiz poderá fi xar gratifi cação fi nanceira, se o legitimado 
for pessoa física, sindicato, associação ou fundação de direito privado, quando 
sua atuação tiver sido relevante na condução e êxito da ação coletiva. A me-
dida, assim, pode representar um estímulo para o incremento na participação 
da sociedade civil nas demandas coletivas, tendo em vista que, no Brasil, a 
esmagadora maioria das ações coletivas ainda é ajuizada tão-somente pelo 
Ministério Público.

7. A PROVA NOS PROCESSOS COLETIVOS

Quanto ao ônus da prova, o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos enfatiza fórmula que atribui o ônus da prova à parte que detiver co-
nhecimentos técnicos ou informações específi cas sobre os fatos ou maior facili-
dade em sua demonstração. Caberia, assim, às partes revelar os conhecimentos 
científi cos e informações pertinentes ao caso, considerando não apenas as suas 
alegações, mas, também, as da parte contrária. A detenção dos conhecimentos 
técnicos ou informações específi cas e a maior facilidade na demonstração passam 
a ser matéria, em potencial, controvertida e, portanto, prejudicial para a fi xação 
do ônus da prova, que pode, em si, demandar a colheita de prova ou aplicação 
das regras de experiência.

O Código de Processo Civil, como se sabe, estabelece um padrão tradicional 
para a distribuição do ônus da prova, considerando que ao autor cabe se desin-
cumbir dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto que ao réu a comprovação 
de fato impeditivo, extintivo ou modifi cativo. Por outro lado, o Código de Defesa 
do Consumidor havia previsto a possibilidade, a critério do juiz, de inversão do 
ônus da prova, quando fosse verossímil a alegação ou diante da hipossufi ciência 
da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

Como o Código de Defesa do Consumidor não expressou a natureza da hi-
possufi ciência, dando margem a uma interpretação restrita do seu alcance para 
abranger apenas os economicamente necessitados, contrapondo-se a uma visão 
mais ampla que trabalhava com a idéia de hipossufi ciência em sentido amplo, para 
abranger uma aferição em concreto quanto à aptidão da produção da prova. Por 
outro lado, exigia-se a inversão do ônus da prova, mantendo, assim, como regra, 
a distribuição concebida pelo artigo 333 do Código de Processo Civil, calcada na 
posição processual da parte – autor ou réu – e não na possibilidade em concreto 
de produção da prova. Embora a verifi cação da verossimilhança e da hipossufi -
ciência devam ser verifi cados de ofício pelo juiz, na prática a existência de uma 
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regra geral induz, de certo modo, à manutenção do status quo, fazendo-se, assim, 
tábula rasa da determinação inovadora da Lei n.º 8.078/90.

O art. 12 do Código Modelo de Processos Coletivos serviu de inspiração para 
a versão originária do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos e 
também para o substitutivo apresentado pelos Programas de Mestrado da UERJ e 
UNESA. A versão atual, de dezembro de 2005, do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, entretanto, antes de estatuir a incumbência do ônus da prova, expressa 
que a mesma se dará “sem prejuízo do disposto no artigo 333 do Código de Processo 
Civil”. A menção ao artigo 333 do Estatuto Processual Civil parece ser duplamente 
incorreta. Do ponto de vista formal, considerando-se a opção pela normativização 
do Direito Processual Coletivo a partir de um código próprio, e não de um livro 
ou parte específi ca dentro do Código de Processo Civil, melhor que sejam evitadas 
as referências às demais leis gerais e específi cas, que poderão ser modifi cadas ou 
revogadas durante a vigência do Código de Processos Coletivos, o que poderá 
gerar problemas de interpretação. Sob o prisma material, a remissão às regras do 
Código de Processo Civil acaba por atenuar o vigor da própria inovação, pois volta 
a estabelecer uma regra tradicional aplicável, que, por comodidade, poderá ser 
infelizmente aplicada, deixando, assim, o texto legal de exigir do juiz uma decisão 
específi ca sobre as possibilidades de produção da prova, calcada na análise do caso 
concreto. Não por outro motivo, o Anteprojeto de Código de Processos Coletivos 
da UERJ-UNESA fez questão de estatuir a distribuição do ônus da prova para a 
parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações específi cas sobre os fatos, 
ou maior facilidade em sua demonstração, sem qualquer menção ao artigo 333 do 
Código de Processo Civil.

O tema da distribuição do ônus da prova traz à tona, também, a discussão so-
bre o momento em que a inversão ou fi xação deva ocorrer. No Código de Defesa 
do Consumidor, não se previu expressamente quando o juiz deveria proceder à 
inversão. Parte da doutrina24 entende que a inversão pode ou deve ser realizada no 
momento da decisão sobre o mérito, por se tratar de regra de julgamento. A maioria 
da doutrina25 e da jurisprudência26, no entanto, parece adotar posicionamento mais 

24. Nesse sentido, leciona Kazuo Watanabe que “somente após a instrução do feito, no momento da valoração 
das provas, estará o juiz habilitado a afi rmar se existe ou não a situação de non liquet, sendo caso ou não, 
conseqüentemente, de inversão do ônus da prova. Dizê-lo em momento anterior será o mesmo que proceder 
ao prejulgamento da causa, o que é de todo inadmissível”, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: 
comentado pelos autores do anteprojeto, 8ª ed., p. 797.

25. Nesse sentido, dentre outros Cândido Rangel Dinamarco, A reforma do código de processo civil, p. 134, 
James Eduardo Oliveira, Código de defesa do consumidor: anotado e comentado, 2ª ed., p. 80, Carlos 
Roberto Barbosa Moreira, Revista Direito do Consumidor 22/145-148 e Teresa Arruda Alvim, Revista de 
Direito do Consumidor 10/248.
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consentâneo com o princípio do contraditório, para afi rmar que a inversão deva 
ocorrer em momento anterior ao da colheita da prova e que as partes precisam 
tomar ciência prévia da inversão, a fi m de que possam envidar ou não os esforços 
necessários para se desincumbir do respectivo ônus da prova.

Dos Anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos, apenas o ela-
borado pela UERJ-UNESA expressou-se sobre o momento para o pronunciamento 
sobre o encargo da prova, fi xando que cabe “ao juiz deliberar sobre a distribuição 
do ônus da prova por ocasião da decisão saneadora”.

Por fi m, os dois anteprojetos fi zeram menção à prova estatística ou por 
amostragem, como meio lícito admissível em juízo. Tratando-se de processo 
coletivo, deve se deixar claro que se, por um lado, está a exigir a predominância 
de questões comuns e a superioridade da demanda coletiva para a resolução 
dos confl itos, por outro não se pode construir a concepção de prova nos moldes 
da tutela individual, com a exigência de que todas as lesões, danos e nexos de 
causalidade precisem fi car demonstrados. Portanto, se houve, por exemplo, falha 
no produto ou no serviço relacionado com um contingente considerável, ou que 
o defeito tenha produzido em uma parcela signifi cativa certos danos, o juiz estará 
autorizado a considerar a falha ou o dano decorrente em termos globais, sem 
prejuízo da prova, em sentido contrário, quanto aos indivíduos não atingidos. 
Desse modo, assume o processo, de fato, uma feição verdadeiramente coletiva, 
dando tratamento molecular para o aspecto probatório.

8. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA EM TERMOS DE INTERES-
SES E DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS EM SENTIDO ESTRITO E 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Preliminarmente, parece oportuno reiterar algumas considerações anteriores 
sobre o tema27:

“A questão da litispendência em relação às ações coletivas não havia recebido 
tratamento legal até o advento do Código de Defesa do Consumidor. O art. 104, da 

26. O Superior Tribunal de Justiça, na Segunda Seção e nas Terceira e Quarta Turmas, pacifi cou o entendimento 
de que a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o demandado a arcar com as despesas da 
perícia, mas, não o fazendo, fi cará sujeita às conseqüências da não produção da prova, o que pressupõe, 
naturalmente, uma decisão anterior ao momento da dilação probatória. Em decisão mais específi ca, pronun-
ciou-se a Terceira Turma em julgado com a seguinte ementa: “Inversão do ônus da prova. Art. 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor. Momento processual. 1. É possível ao Magistrado deferir a inversão do 
ônus da prova no momento da dilação probatória, não sendo necessário aguardar o oferecimento da prova 
e sua valoração, uma vez presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que 
depende de circunstâncias concretas apuradas pelo Juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do 
consumidor. (...)”, Resp 598620/MG, Rel. Min.º Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 18.04.2005, p. 314.

27. Ações coletivas no direito comparado e nacional, p. 259 e segs.
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Lei 8.078/90 dispôs que:
 “As ações coletivas, previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81, 
não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa 
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo an-
terior não benefi ciarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua 
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento 
da ação coletiva”.

Nota-se, em primeiro lugar, que o dispositivo cuidou tão-somente da hipótese 
de ajuizamento concomitante de ações individuais, desprezando, assim, a possibi-
lidade de serem instaurados vários processos coletivos, fato que vem tornando-se 
cada vez mais freqüente e problemático.28

Em relação ao art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, colocou-se logo 
em discussão as remissões feitas no seio do dispositivo. A primeira parte da norma 
faz menção às ações coletivas para a defesa dos interesses difusos e coletivos, 
previstas nos incisos I e II do parágrafo único do art. 81. Todavia, a segunda parte 
do art. 104 indicou os incisos II e III do art. 103, dirigidos aos interesses coletivos 
e individuais homogêneos.

A doutrina tem apontado principalmente para interpretar como aplicável a 
todas as categorias de ações coletivas as duas partes do art. 104.29 Entretanto, 
algumas considerações mais amplas devem ser feitas.

Em primeiro lugar, o instituto da litispendência só será útil ao processo coletivo 
se a análise comparativa levar em conta não apenas a parte formalmente presente 
no processo, mas, sim, quem sejam os titulares do direito material deduzido no 
processo. Portanto, ao lado do pedido e da causa de pedir, bastaria que se estivesse 
na causa coletiva, para ser considerada como idêntica, defendendo os interesses 
dos mesmos substituídos.30 Do contrário, difi cilmente haveria litispendência, 
porque outro legitimado poderia simplesmente formular idêntico pedido e causa 
de pedir em novo processo.

Mas há outra questão de fundo a ser apreciada. Os interesses essencialmente 
coletivos, ou seja, os difusos e coletivos em sentido estrito, contam, como carac-
terística fundamental, com a indivisibilidade do seu objeto. A impossibilidade de 
fracionamento determina, assim, tratamento e solução uniforme para o litígio. 

28.. O tema será enfrentado logo abaixo.
29. Nesse sentido, Antonio Gidi, Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, p. 193, e Ada Pellegrini 

Grinover, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, p. 829-
830.

30. Toma-se aqui a expressão no seu sentido corrente, não obstante as ponderações, oportunamente consignadas, 
feitas por José Carlos Barbosa Moreira.
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Por conseguinte, os interesses difusos e coletivos não comportam – material ou 
logicamente – a convivência de várias ações, diante de pretensões e fundamentos 
idênticos. Do contrário, a emissão de inúmeros pronunciamentos judiciais diversos 
ou contraditórios poderia estabelecer padrões de conduta incompatíveis: um juiz, 
por exemplo, autorizando a realização de determinada atividade provocadora de 
barulho, apenas no período da tarde; outro somente pelas manhãs; um terceiro 
proibindo-a terminantemente a qualquer hora; e, por fi m, um que a facultasse 
em geral. Como proceder, diante de pronunciamentos liminares, proferidos em 
processos distintos, com autores também diversos, determinando ou permitindo 
condutas tão díspares?

Estando em jogo o mesmo pedido e causa de pedir, bem como havendo coin-
cidência entre os titulares dos interesses difusos ou coletivos, não se deve admitir 
o ajuizamento de nova ação coletiva, em razão da presença de litispendência. 
Outras soluções, como a reunião de processos, sob o argumento da conexão ou 
da continência, além de tecnicamente incabíveis diante da identidade objetiva, 
muito provavelmente acabariam ocasionando tumulto processual e retardamento 
no julgamento da demanda coletiva.

Por outro lado, em relação às demandas individuais, duas hipóteses de trata-
mento se abrem. Não se está, no caso, a confrontar eventuais direitos individuais 
ao ressarcimento por danos decorrentes da falta de proteção ao interesse difuso 
ou coletivo lesionado, pois terão se transformado, no máximo, em direitos in-
dividuais homogêneos, passíveis de defesa singular. Ada Pellegrini Grinover 
observa que “aqui, o objeto dos processos é inquestionavelmente diverso, con-
sistindo nas ações coletivas na reparação ao bem indivisivelmente considerado, 
ou na obrigação de fazer ou não fazer, enquanto as ações individuais tendem 
ao ressarcimento pessoal”.31 A primeira opção é a inadmissibilidade de ações 
ajuizadas por indivíduos, e não propriamente ações individuais, para a defesa 
de interesses difusos ou coletivos. A segunda seria a aceitação, atribuindo-lhes 
tratamento, inclusive sob o ponto de vista da litispendência e da coisa julgada, 
de ação coletiva.

O que parece, entretanto, inadmissível, em sede de interesses difusos e co-
letivos, é a possibilidade ventilada pelo art. 104, de cabimento e coexistência de 
ações coletivas e individuais, como se o objeto em questão estivesse sujeito ao 
desmembramento. E tudo o que se disse sobre litispendência deve ser considerado 
também em geral para fi ns de efeitos do julgamento e da coisa julgada.

31. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, p. 830.
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A hipótese do art. 104 só é passível de aplicação em relação aos direitos ou 
interesses individuais homogêneos, estes, sim, plenamente divisíveis. Mas, ainda 
aqui, o dispositivo merece severa crítica.

A experiência do Direito Comparado relata a utilização, em geral, de dois 
sistemas de vinculação dos indivíduos ao processo coletivo: o de inclusão (opt-
in), no qual os interessados deverão requerer o seu ingresso até determinado 
momento; e o de exclusão (opt-out), mediante o qual devem os membros ausentes 
solicitar o desacoplamento do litígio coletivo, dentro de prazo fi xado pelo juiz. 
Como se vê, o art. 104 não adotou nenhum dos dois métodos. Pelo contrário, 
deixou de colocar a ação coletiva como referencial mais importante, diante da 
qual os indivíduos precisariam optar, seja pelo ingresso ou pela exclusão, para 
passar a dispor sobre a conduta dos autores individuais em relação às suas ações 
singulares.

Note-se, ainda, que o sistema de exclusão é signifi cativamente mais efi ciente, 
no sentido de garantir o tratamento coletivo para as questões comuns, produzindo, 
assim, efetiva economia processual, acesso à Justiça e fortalecimento das ações 
coletivas. Mas, sem a fi xação de prazos para o seu exercício, não há direito ou 
obrigação de exclusão, fazendo com que interesses menores, mas quantitativa-
mente signifi cativos, acabem minando o sentido das ações coletivas. A realidade 
dos últimos anos fala por si só: embora tenham sido ajuizadas ações coletivas, 
nenhuma delas foi capaz de conter a verdadeira sangria de ações individuais 
que foram ajuizadas diante de questões como a dos expurgos infl acionários re-
lacionados com cadernetas de poupança e do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS); dos inúmeros confl itos envolvendo aposentados, como, v.g., 
a equivalência do benefício com o salário mínimo, o reajuste de 147%, buraco 
negro etc.; lides que diziam respeito a tributos, como a CPMF, reajuste da tabela 
do imposto de renda, progressividade do IPTU, taxa de lixo ou de iluminação 
pública, aumento de alíquotas, incidência de contribuições sociais sobre determi-
nadas categorias; incontáveis discussões pertinentes aos funcionários públicos, 
no âmbito da União, dos Estados e dos Municípios, em torno de pleitos como o 
direito ao reajustamento anual, de contagem de tempo dos celetistas incorporados 
ao regime único, transformação de cargos, extinção de direitos, citando apenas 
alguns poucos exemplos.

Em praticamente todos os casos mencionados, foram centenas e milhares 
de processos individuais instaurados, sem que as ações coletivas tenham de fato 
cumprido o seu papel. O correto equacionamento da questão da litispendência 
e da coisa julgada, com o estabelecimento de um efetivo sistema de exclusão, 
acompanhado do controle da representatividade adequada, parece ser medida 
essencial para que a tutela coletiva alcance os seus objetivos.”
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O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, elaborado no 
âmbito da UERJ-UNESA, esposou o entendimento supramencionado. 

Em termos de litispendência, estabeleceu, no caput do art. 7º, que a primeira 
ação coletiva induz litispendência para as demais ações coletivas que tenham o 
mesmo pedido, causa de pedir e interessados.

A continência foi tratada de modo inovador e consentâneo com a sua natureza, 
ou seja, sendo considerada como uma litispendência parcial. Por conseguinte, os 
parágrafos 1º e 2º do art. 7º procuraram disciplinar as duas hipóteses possíveis: 
a) Estando o objeto da ação posteriormente proposta contido no da primeira, será 
extinto o processo ulterior sem o julgamento do mérito; b) Sendo o objeto da ação 
posteriormente proposta mais abrangente, o processo ulterior prosseguirá tão-
somente para a apreciação do pedido não contido na primeira demanda, devendo 
haver a reunião dos processos perante o juiz prevento em caso de conexão. Mas, 
para que se pudesse dar amplo aproveitamento de tudo o que fosse interessante 
em termos de alegações e provas fornecidas nos processos extintos, estatuiu o 
parágrafo 3º do art. 7º: “Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, 
as partes poderão requerer a extração ou remessa de peças processuais, com o 
objetivo de instruir o primeiro processo instaurado”.

O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, assumido pelo 
Instituto Brasileiro de Processos Coletivos, optou, no entanto, por possibilitar32 
sempre, nos casos de conexão33, de continência34 e de litispendência35, a reunião dos 
processos, bem como determiná-la obrigatoriamente quando referidas ao mesmo 
bem jurídico. Não parece ser a melhor solução, pois além de não ser possível a 
admissibilidade da litispendência, integral ou parcial, em termos de demandas 
coletivas relacionadas com interesses e direitos indivisíveis, a reunião deve pre-
valecer apenas nos simples casos de conexão, para se buscar a uniformidade e 
harmonia entre os julgados ou por motivos de economia, notadamente no campo 
da instrução probatória.

No que diz respeito à relação entre demanda coletiva e ações individuais, a 
versão ofi cial do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos optou 
por manter, na essência, o sistema atualmente vigente, reafi rmando que a demanda 
coletiva não induz litispendência para as ações individuais. Procurou esclarecer, 
contudo, que os efeitos da coisa julgada coletiva não benefi ciarão os autores das 

32. Art. 5º.
33. Inciso I do art. 5º.
34. Inciso II do art. 5º.
35. Parágrafo 3º do art. 5º.
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ações individuais, se não for requerida a suspensão no prazo de trinta dias, a contar 
da ciência efetiva da demanda coletiva nos autos da ação individual36. Estabele-
ceu, ainda, em termos de direitos e interesses individuais homogêneos, que, em 
caso de improcedência do pedido, os interessados poderão propor ação a título 
individual, salvo quando a demanda coletiva tiver sido ajuizada por sindicato, 
como substituto processual da categoria37.

É de se salientar que a coexistência de vários processos só pode ocorrer em 
relação aos direitos individuais homogêneos, considerando-se a própria natureza 
de indivisibilidade dos direitos difusos e coletivos.

Considerando-se que uma das fi nalidades precípuas da tutela jurisdicional 
coletiva é a de possibilitar a economia processual, com a eliminação ou redução 
dos processos individuais, em prol do fortalecimento da defesa e resolução coletiva 
dos confl itos envolvendo direitos e interesses individuais homogêneos, parece que 
deva haver, como acima defendido, um sistema mais coerente e defi nido na relação 
entre as demandas coletivas e individuais, com a priorização e fortalecimento dos 
processos coletivos. Partindo dessa premissa, o Anteprojeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos elaborado nos Programas de Pós-Graduação da UERJ-
UNESA inovou ao elaborar um sistema de exclusão mitigado e com características 
novas, voltado para os direitos e interesses individuais homogêneos.

Não se pode olvidar que a base dos processos coletivos repousa na possibilida-
de de direitos e interesses de uma pluralidade de pessoas poderem ser defendidos 
por alguns legitimados, estando, assim, a maioria dos interessados formalmente 
ausente da relação processual pertinente. Para que não haja, por conseguinte, 
afronta às garantias processuais e constitucionais, deve haver legitimidade para 
o exercício desta defesa de interesses alheios, o que deve ser construído à luz 
da adequação da representação, bem como da comunicação e consulta aos que 
estarão sendo defendidos. É de se registrar que, no contexto presente da prática 
forense, a prevista e necessária ampla divulgação da própria existência das ações 
coletivas vem sendo deixada de lado.

O Anteprojeto da UERJ-UNESA prevê, antes de tudo, em se tratando de 
direitos individuais homogêneos, a publicação de edital no órgão especial e a co-
municação dos interessados, para que possam exercer no prazo fi xado seu direito 
de exclusão em relação ao processo coletivo, sem prejuízo de ampla divulgação 
pelos meios de comunicação social. A comunicação poderá ser feita pelo correio, 

36. Art. 6º.
37. Art. 12, § 1º.
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por ofi cial de justiça, por edital ou por inserção em outro meio de comunicação 
ou informação, como contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, ob-
servado o critério da modicidade do custo.

Estabeleceu, ainda, o Anteprojeto UERJ-UNESA que os interessados pode-
rão optar entre o requerimento de exclusão da ação coletiva ou o ajuizamento 
da ação individual no prazo assinalado. Na falta de prazo estipulado pelo juiz, 
o direito de exclusão ou o ajuizamento da ação individual poderá ocorrer até a 
publicação da sentença no processo coletivo. O ajuizamento da ação coletiva 
ensejará a suspensão, por trinta dias, dos processos individuais em tramitação 
que versem sobre direito ou interesse que esteja sendo objeto no processo cole-
tivo. Em seguida, poderão, no referido prazo de trinta dias, requerer, nos autos 
do processo individual, que os efeitos das decisões proferidas na ação coletiva 
não lhes sejam aplicáveis, optando, assim, pelo prosseguimento do processo 
individual, sob pena de extinção sem julgamento do mérito do respectivo pro-
cesso individual.

9. SENTENÇA CONDENATÓRIA E EXECUÇÃO

O Código Modelo de Processos Coletivos introduziu importantes inovações 
no que diz respeito ao regramento das sentenças condenatórias e execuções cole-
tivas, em termos de direitos individuais homogêneos. O artigo 22 do Código-Tipo 
aprovado em Caracas prevê expressamente que a condenação poderá ser genérica, 
mas, no próprio parágrafo 1º, dispõe que o juiz calculará (rectius fi xará) o valor da 
indenização individual devida a cada membro do grupo na própria ação coletiva. 
O parágrafo 2º reforça o comando, dispondo que, quando o valor dos danos indi-
viduais sofridos pelos membros do grupo for uniforme, prevalentemente uniforme 
ou puder ser reduzido a uma fórmula matemática, a sentença coletiva indicará o 
valor ou a fórmula de cálculo da indenização individual.

Pode-se afi rmar que, no âmbito dos processos coletivos para os direitos e 
interesses individuais homogêneos, houve forte tendência na doutrina e na juris-
prudência a preconizar que a tutela coletiva deveria necessariamente ser repartida 
em dois momentos, com um processo de conhecimento coletivo, que culminaria 
com uma sentença coletiva genérica, e posteriores liquidações e execuções in-
dividuais.

O Código Modelo rompeu, naturalmente, com essa visão monolítica, por saber 
que a existência apenas de um processo de conhecimento coletivo não exaure todas 
as potencialidades da defesa coletiva dos direitos, pois o posterior fracionamento, 
para a liquidação e execução dos julgados, pode representar o risco de falta de 
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acesso à prestação jurisdicional ensejadora da efetivação do julgado, da multi-
plicação de liquidações e execuções, com o assoberbamento do Judiciário, além 
da decorrente quebra de isonomia em relação ao direito e da falta de equilíbrio 
na relação processual.

Longe de proibir o caminho do fracionamento, o Código Modelo previu expres-
samente a sentença genérica, a liquidação e a execução individuais, estimulando 
e optando, no entanto, pelo processo coletivo, sempre que for possível. E, nesse 
caso, a execução coletiva deverá ser processada ou efetivada, quando não houver 
a necessidade de um processo autônomo de execução, perante o próprio juízo 
da ação condenatória, que será, sempre que viável for, um juízo especializado e 
preparado para as novas funções e tarefas, como se verá adiante.

Os Anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos seguem, de 
modo geral, a tendência acima apontada, procurando fortalecer a sentença e a 
execução do processo coletivo.

10. AÇÃO COLETIVA PASSIVA

Os Anteprojetos introduzem signifi cativa novidade ao dispor expressamente 
sobre a ação coletiva passiva. Previram, assim, que qualquer espécie de ação 
pode ser proposta contra uma coletividade organizada ou que tenha representante 
adequado.

Não haverá dúvida, portanto, a exemplo do que ocorre no Processo do Traba-
lho, sobre a possibilidade de ações duplamente coletivas, ou seja, com a presença 
de interesses pluriindividuais nos dois pólos: ativo e passivo. Pode-se pensar, por 
exemplo, em ações entre associações de pais e de mantenedoras de instituições 
de ensino; entre entidades de defesa dos consumidores e de fabricantes de deter-
minados produtos; ou entre comerciantes e fabricantes.

O Ministério Público deverá intervir necessariamente no processo como fi scal 
da lei. Se o próprio Ministério Público for o autor da ação coletiva duplamente 
passiva, a intervenção deve se dar, mediante agentes distintos, nas duas funções, 
a exemplo do que ocorria, por exemplo, antes da Constituição brasileira de 1988, 
quando o Ministério Público Federal atuava tanto como fi scal da lei quanto como 
representante da União.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fi m, há que se ter sempre presente os escopos das ações coletivas, que 
devem inspirar a elaboração do Código Brasileiro de Processos Coletivos e 
que podem ser sistematizados basicamente em quatro objetivos principais: a) a 
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ampliação do acesso à Justiça, de modo que os interesses da coletividade, como 
o meio ambiente, não fi quem relegados ao esquecimento; ou que causas de valor 
individual menos signifi cantes, mas que reunidas representam vultosas quantias, 
como os direitos dos consumidores, possam ser apreciados pelo Judiciário; b) 
que as ações coletivas representem, de fato, economia judicial e processual, di-
minuindo, assim, o número de demandas ajuizadas, originárias de fatos comuns e 
que acabam provocando acúmulo de processos, demora na tramitação e perda na 
qualidade da prestação jurisdicional: ao invés de milhões ou milhares de ações, 
sonhamos com o tempo em que confl itos multitudinários, como o ocorrido em 
torno dos expurgos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), possam 
ser resolvidos mediante uma única demanda e um único processo; c) com isso, as 
ações coletivas poderão oferecer, também, maior segurança para a sociedade, na 
medida que estaremos evitando a prolação de decisões contraditórias em processos 
individuais, em benefício da preservação do próprio princípio da igualdade: o 
processo, sendo coletivo, servirá como instrumento de garantia da isonomia e não 
como fonte de desigualdades; e d) que as ações coletivas possam ser instrumento 
efetivo para o equilíbrio das partes no processo, atenuando as desigualdades e 
combatendo as injustiças praticadas no Brasil.

12. ANEXO

ANTEPROJETO DE CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS COLETIVOS

PARTE I
DAS AÇÕES COLETIVAS EM GERAL

Capítulo I 
Da tutela coletiva

Art. 1o. Da tutela jurisdicional coletiva Para a defesa dos direitos e interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos são admissíveis, além das previstas 
neste Código, todas as espécies de ações e provimentos capazes de propiciar sua 
adequada e efetiva tutela.
Art. 2o. Objeto da tutela coletiva A ação coletiva será exercida para a tutela de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circuns-
tâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 
si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os direitos 
subjetivos decorrentes de origem comum.
Parágrafo único – Não se admitirá ação coletiva que tenha como pedido a declaração 
de inconstitucionalidade, mas esta poderá ser objeto de questão prejudicial, pela 
via do controle difuso. 
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Capítulo II
Dos pressupostos processuais e das condições da ação

Seção I – Do órgão judiciário
Art. 3o. Competência territorial É competente para a causa o foro do lugar onde 
ocorreu ou deva ocorrer o dano.
§1o. Em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-á a competência 
pela prevenção, aplicando-se as regras pertinentes de organização judiciária.
§ 2o. Em caso de dano de âmbito nacional, serão competentes os foros das capitais 
dos estados e do distrito federal.
Redação aprovada na UNESA: Art. 3o. Competência territorial É competente para 
a causa o foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano.
Parágrafo único. Em caso de abrangência de mais de um foro, determinar-se-á a 
competência pela prevenção, aplicando-se as regras pertinentes de organização 
judiciária.
Art. 4o. Prioridade de processamento O juiz dará prioridade ao processamento da 
ação coletiva.
Art. 5o. Juízos especializados As ações coletivas serão processadas e julgadas em 
juízos especializados, quando existentes.
Art. 6o. Conexão Se houver conexão entre causas coletivas, de qualquer espécie, 
fi cará prevento o juízo perante o qual a demanda foi distribuída em primeiro lugar, 
devendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a reunião de to-
dos os processos, mesmo que nestes não atuem integralmente os mesmos sujeitos 
processuais.
Seção II – Da litispendência e da continência
Art. 7o. Litispendência e continência A primeira ação coletiva induz litispendên-
cia para as demais ações coletivas que tenham o mesmo pedido, causa de pedir e 
interessados.
§ 1o. Estando o objeto da ação posteriormente proposta contido no da primeira, será 
extinto o processo ulterior sem o julgamento do mérito.
§ 2o. Sendo o objeto da ação posteriormente proposta mais abrangente, o processo 
ulterior prosseguirá tão somente para a apreciação do pedido não contido na pri-
meira demanda, devendo haver a reunião dos processos perante o juiz prevento em 
caso de conexão.
§ 3o. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, as partes poderão 
requerer a extração ou remessa de peças processuais, com o objetivo de instruir o 
primeiro processo instaurado.
Seção III – Das condições específi cas da ação coletiva e da legitimação ativa
Art. 8o. Requisitos específi cos da ação coletiva São requisitos específi cos da ação 
coletiva, a serem aferidos em decisão especifi camente motivada pelo juiz:
I – a adequada representatividade do legitimado;
II – a relevância social da tutela coletiva, caracterizada pela natureza do bem jurídico, 
pelas características da lesão ou pelo elevado número de pessoas atingidas.
§ 1o. Na análise da representatividade adequada o juiz deverá examinar dados 
como:
a) a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado;
b) seu histórico de proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos dos
membros do grupo, categoria ou classe;
c) sua conduta em outros processos coletivos;
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d) a coincidência entre os interesses do legitimado e o objeto da demanda;
o tempo de instituição da associação e a representatividade desta ou da pessoa física 
perante o grupo, categoria ou classe.
§ 2o. O juiz analisará a existência do requisito da representatividade adequada a 
qualquer tempo e em qualquer grau do procedimento, aplicando, se for o caso, o 
disposto no parágrafo 3o. do artigo seguinte.
Art. 9o. Legitimação ativa. São legitimados concorrentemente à ação coletiva:
I – qualquer pessoa física, para a defesa dos direitos ou interesses difusos;
II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos direitos ou interesses 
coletivos e individuais homogêneos;
III – o Ministério Público, para a defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos;
IV – a Defensoria Pública, para a defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos;
V – as pessoas jurídicas de direito público interno, para a defesa dos direitos ou 
interesses difusos e coletivos relacionados às suas funções;
VI – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que 
sem personalidade jurídica, especifi camente destinados à defesa dos direitos ou 
interesses protegidos por este código;
VII – as entidades sindicais, para a defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos ligados à categoria;
VIII – os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas Assem-
bléias Legislativas ou nas Câmaras Municipais, conforme o âmbito do objeto da 
demanda, para a defesa de direitos e interesses ligados a seus fi ns institucionais;
IX – as associações legalmente constituídas e que incluam entre seus fi ns institu-
cionais a defesa dos direitos ou interesses protegidos neste código, dispensada a 
autorização assemblear.
§ 1o. Será admitido o litisconsórcio facultativo entre os legitimados.
§ 2o. Em caso de interesse social, o Ministério Público, se não ajuizar a ação ou não 
intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fi scal da lei.
§ 3o. Em caso de inexistência inicial ou superveniente do requisito da representati-
vidade adequada, de desistência infundada ou abandono da ação, o juiz notifi cará 
o Ministério Público, observado o disposto no inciso III, e, na medida do possível, 
outros legitimados adequados para o caso, a fi m de que assumam, querendo, a 
titularidade da ação. Havendo inércia do Ministério Público, aplica-se o disposto 
no parágrafo único do artigo 10 deste código.

Capítulo III
Da comunicação sobre processos repetitivos, 

do inquérito civil e do compromisso 
de ajustamento de conduta

Art. 10 Comunicação sobre processos repetitivos O juiz, tendo conhecimento da 
existência de diversos processos individuais correndo contra o mesmo demandado, 
com idêntico fundamento, comunicará o fato ao Ministério Público e, na medida 
do possível, a outros legitimados (art. 9o), a fi m de que proponham, querendo, ação 
coletiva. 
Parágrafo único – Caso o Ministério Público não promova a ação coletiva, no 
prazo de 90 (noventa) dias, fará a remessa do expediente recebido ao órgão com 
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atribuição para a homologação ou rejeição da promoção de arquivamento do 
inquérito civil, para que, do mesmo modo, delibere em relação à propositura ou 
não da ação coletiva.
Art.11 Inquérito civil. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, nos termos do disposto em sua Lei Orgânica.
§ 1o. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se con-
vencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação, promoverá o 
arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o 
fundamentadamente.
§ 2o. Os autos do inquérito civil ou das peças informativas arquivadas serão reme-
tidos, sob pena de se incorrer em falta grave, no prazo de 10 (dez) dias, ao órgão 
com atribuição para homologação, na forma da Lei Orgânica.
§ 3o. Até que, em sessão do órgão com atribuição para homologação, seja ho-
mologada ou rejeitada a promoção, poderão os interessados apresentar razões 
escritas e documentos, que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às 
peças de informação.
§ 4o. Deixando o órgão com atribuição de homologar a promoção de arquivamento, 
designará, desde logo, outro membro do Ministério Público para o ajuizamento 
da ação.
Art. 12 Compromisso de ajustamento de conduta O Ministério Público e os órgãos 
públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento 
de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá efi cácia de título 
executivo extrajudicial, sem prejuízo da possibilidade de homologação judicial 
do compromisso, se assim requererem as partes.
Parágrafo único – Quando o compromisso de ajustamento for tomado por legi-
timado que não seja o Ministério Público, este deverá ser cientifi cado para que 
funcione como fi scal.

Capítulo IV
Da postulação

Art. 13 Custas e honorários Os autores da ação coletiva não adiantarão custas, 
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem serão conde-
nados, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas 
processuais.
§ 1o. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença condenará o de-
mandado, se vencido, nas custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas, bem como em honorários de advogados.
§ 2o. No cálculo dos honorários, o juiz levará em consideração a vantagem para 
o grupo, categoria ou classe, a quantidade e qualidade do trabalho desenvolvido 
pelo advogado e a complexidade da causa.
§ 3o. Se o legitimado for pessoa física, sindicato ou associação, o juiz poderá 
fi xar gratifi cação fi nanceira quando sua atuação tiver sido relevante na condução 
e êxito da ação coletiva.
§ 4o O litigante de má-fé e os responsáveis pelos respectivos atos serão solida-
riamente condenados ao pagamento das despesas processuais, em honorários 
advocatícios e até o décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por 
perdas e danos.
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Art. 14 Da instrução da inicial Para instruir a inicial, o legitimado, sem prejuízo 
das prerrogativas do Ministério Público, poderá requerer às autoridades compe-
tentes as certidões e informações que julgar necessárias.
§ 1o. As certidões e informações deverão ser fornecidas dentro de 15 (quinze) dias 
da entrega, sob recibo, dos respectivos requerimentos, e só poderão ser utilizadas 
para a instrução da ação coletiva.
§ 2o. Somente nos casos em que o sigilo for exigido para a defesa da intimidade 
ou do interesse social poderá ser negada a certidão ou informação.
§ 3o. Ocorrendo a hipótese do parágrafo anterior, a ação poderá ser proposta 
desacompanhada das certidões ou informações negadas, cabendo ao juiz, após 
apreciar os motivos do indeferimento, requisitá-las; feita a requisição, o processo 
correrá em segredo de justiça.
Art. 15 Pedido O juiz permitirá, até a decisão saneadora, a ampliação ou adaptação 
do objeto do processo, desde que, realizada de boa-fé, não represente prejuízo 
injustifi cado à parte contrária, à celeridade e ao bom andamento do processo e o 
contraditório seja preservado.
Art 16 Contraditório para as medidas antecipatórias Para a concessão de liminar 
ou de tutela antecipada nas ações coletivas, o juiz poderá ouvir, se entender con-
veniente e não houver prejuízo para a efetividade da medida, a parte contrária, 
que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Art. 17 Efeitos da citação A citação válida para a ação coletiva interrompe o prazo 
de prescrição das pretensões individuais e transindividuais relacionadas com a 
controvérsia, retroagindo o efeito à data da propositura da demanda.
Art. 18 Audiência preliminar Encerrada a fase postulatória, o juiz designará 
audiência preliminar, à qual comparecerão as partes ou seus procuradores, habi-
litados a transigir.
§ 1o. O juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos da demanda e tentará 
a conciliação, sem prejuízo de sugerir outras formas adequadas de solução do 
confl ito, como a mediação, a arbitragem e a avaliação neutra de terceiro.
§ 2o. A avaliação neutra de terceiro, de confi ança das partes, obtida no prazo fi xado 
pelo juiz, é sigilosa, inclusive para esse, e não vinculante para as partes, sendo 
sua fi nalidade exclusiva a de orientá-las na tentativa de composição amigável 
do confl ito.
§ 3o. Preservada a indisponibilidade do bem jurídico coletivo, as partes poderão 
transigir sobre o modo de cumprimento da obrigação.
§ 4o. Obtida a transação, será homologada por sentença, que constituirá título 
executivo judicial. 
§ 5o. Não obtida a conciliação, sendo ela parcial, ou quando, por qualquer motivo, 
não for adotado outro meio de solução do confl ito, o juiz, fundamentadamente:
I – decidirá se a ação tem condições de prosseguir na forma coletiva, certifi cando-a 
como coletiva;
II – poderá separar os pedidos em ações coletivas distintas, voltadas à tutela, 
respectivamente, dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos, desde que a separação represente economia processual ou facilite a 
condução do processo;
III – fi xará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes 
e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução 
e julgamento, se for o caso;
IV – esclarecerá os encargos das partes quanto à distribuição do ônus da prova, 
de acordo com o disposto no parágrafo 1o. do artigo seguinte.
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Capítulo V
Da prova

Art. 19 Provas São admissíveis em juízo todos os meios de prova, desde que obtidos 
por meios lícitos, incluindo a prova estatística ou por amostragem.
§ 1o. O ônus da prova incumbe à parte que detiver conhecimentos técnicos ou 
informações específi cas sobre os fatos, ou maior facilidade em sua demonstração, 
cabendo ao juiz deliberar sobre a distribuição do ônus da prova por ocasião da 
decisão saneadora. 
§ 2o. Durante a fase instrutória, surgindo modifi cação de fato ou de direito relevante 
para o julgamento da causa, o juiz poderá rever, em decisão motivada, a distri-
buição do ônus da prova, concedendo à parte a quem for atribuída a incumbência 
prazo razoável para a produção da prova, observado o contraditório em relação à 
parte contrária.
§ 3o. O juiz poderá determinar de ofício a produção de provas, observado o con-
traditório.

Capítulo VI
Do julgamento, do recurso e da coisa julgada

Art. 20 Motivação das decisões judiciárias Todas as decisões deverão ser es-
pecifi camente fundamentadas, especialmente quanto aos conceitos jurídicos 
indeterminados.
Parágrafo único Na sentença de improcedência, o juiz deverá explicitar, no dispo-
sitivo, se rejeita a demanda por insufi ciência de provas. 
Art. 21 Efeitos do recurso da sentença O recurso interposto contra a sentença tem 
efeito meramente devolutivo, salvo quando a fundamentação for relevante e puder 
resultar à parte lesão grave e de difícil reparação, hipótese em que o juiz pode 
atribuir ao recurso efeito suspensivo. 
Art. 22 Coisa julgada Nas ações coletivas a sentença fará coisa julgada erga omnes, 
salvo quando o pedido for julgado improcedente por insufi ciência de provas.
§ 1o. Os efeitos da coisa julgada para a defesa de interesses difusos e coletivos 
em sentido estrito fi cam adstritos ao plano coletivo, não prejudicando interesses e 
direitos individuais homogêneos refl exos.
§ 2o. Os efeitos da coisa julgada em relação aos interesses ou direitos difusos e 
coletivos não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, 
propostas coletiva ou individualmente, mas, se procedente o pedido, benefi ciarão 
as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos 
termos do art.37 e seguintes.
§ 3o. Na hipótese dos interesses ou direitos individuais homogêneos, apenas não 
estarão vinculados ao pronunciamento coletivo os titulares de interesses ou direitos 
que tiverem exercido tempestiva e regularmente o direito de ação ou exclusão.
§ 4o. A competência territorial do órgão julgador não representará limitação para 
a coisa julgada erga omnes.

Capítulo VII
Das obrigações específi cas

Art. 23 Obrigações de fazer e não fazer Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específi ca da 

ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES

tutela jurisdicional coletiva.indd   124tutela jurisdicional coletiva.indd   124 19/9/2008   16:12:1619/9/2008   16:12:16



125

obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equiva-
lente ao do adimplemento.
§ 1o. O juiz poderá, na hipótese de antecipação de tutela ou na sentença, impor 
multa diária ao demandado, independentemente de pedido do autor, se for sufi ciente 
ou compatível com a obrigação, fi xando prazo razoável para o cumprimento do 
preceito.
§ 2o. O juiz poderá, de ofício, modifi car o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifi que que se tornou insufi ciente ou excessiva.
§ 3o. Para a tutela específi ca ou para a obtenção do resultado prático equivalente, 
poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, re-
moção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, 
além da requisição de força policial.
§4o. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por 
elas optar o autor ou se impossível a tutela específi ca ou a obtenção do resultado 
prático correspondente.
§ 5o. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa.
Art. 24 Obrigações de dar Na ação que tenha por objeto a obrigação de entregar 
coisa, determinada ou indeterminada, aplicam-se, no que couber, as disposições 
do artigo anterior.
Art. 25 Ação indenizatória Na ação condenatória à reparação dos danos provocados 
ao bem indivisivelmente considerado, a indenização reverterá ao Fundo dos Direitos 
Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, de natureza federal ou estadual, de 
acordo com o bem ou interesse afetado.
§ 1o. Dependendo da especifi cidade do bem jurídico afetado, da extensão territorial 
abrangida e de outras circunstâncias consideradas relevantes, o juiz poderá espe-
cifi car, em decisão fundamentada, a destinação da indenização e as providências a 
serem tomadas para a reconstituição dos bens lesados, podendo indicar a realização 
de atividades tendentes a minimizar a lesão ou a evitar que se repita, dentre outras 
que benefi ciem o bem jurídico prejudicado.
§ 2o. A decisão que especifi car a destinação da indenização indicará, de modo claro 
e preciso, as medidas a serem tomadas pelo Conselho Gestor do Fundo, bem como 
um prazo razoável para que tais medidas sejam concretizadas.
§ 3o. Vencido o prazo fi xado pelo juiz, o Conselho Gestor do Fundo apresentará 
relatório das atividades realizadas, facultada, conforme o caso, a solicitação de sua 
prorrogação, para completar as medidas determinadas na decisão judicial.
§ 4o. Aplica-se ao descumprimento injustifi cado dos parágrafos 2o. e 3o. o disposto 
no parágrafo 2o. do artigo 29.

Capítulo VIII
Da liquidação e da execução

Art. 26 Legitimação à liquidação e execução da sentença condenatória Decorridos 
60 (sessenta) dias da passagem em julgado da sentença de procedência, sem que o 
autor da ação coletiva promova a liquidação ou execução coletiva, deverá fazê-lo o 
Ministério Público, quando se tratar de interesse público, facultada igual iniciativa, 
em todos os casos, aos demais legitimados. 
Art. 27 Execução defi nitiva e execução provisória A execução é defi nitiva quando 
passada em julgado a sentença; e provisória, na pendência dos recursos cabíveis.
§ 1o. A execução provisória corre por conta e risco do exeqüente, que responde pelos 
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prejuízos causados ao executado, em caso de reforma da sentença recorrida.
 § 2o. A execução provisória não impede a prática de atos que importem em alienação 
do domínio ou levantamento do depósito em dinheiro.
§ 3o. A pedido do executado, o juiz pode suspender a execução provisória quando 
dela puder resultar lesão grave e de difícil reparação.

Capítulo IX
Do cadastro nacional de processos coletivos 

e do Fundo de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos

Art. 28 Cadastro nacional de processos coletivos O Conselho Nacional de Justiça 
organizará e manterá o cadastro nacional de processos coletivos, com a fi nalidade 
de permitir que todos os órgãos do Poder Judiciário e todos os interessados tenham 
conhecimento da existência das ações coletivas, facilitando a sua publicidade e o 
exercício do direito de exclusão.
§ 1°. Os órgãos judiciários aos quais forem distribuídas ações coletivas remeterão, 
no prazo de dez dias, cópia da petição inicial ao cadastro nacional de processos 
coletivos.
§ 2°. O Conselho Nacional de Justiça editará regulamento dispondo sobre o funcio-
namento do cadastro nacional de processos coletivos, em especial a forma de comu-
nicação pelos juízos quanto à existência das ações coletivas e aos atos processuais 
mais relevantes, como a concessão de antecipação de tutela, a sentença e o trânsito 
em julgado; disciplinará, ainda, sobre os meios adequados a viabilizar o acesso aos 
dados e o acompanhamento daquelas por qualquer interessado.
Art. 29 Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos O fundo 
será administrado por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais, de que 
participarão necessariamente membros do Ministério Público, juízes e representantes 
da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados 
ou, não sendo possível, à realização de atividades tendentes a minimizar a lesão ou 
a evitar que se repita, dentre outras que benefi ciem o bem jurídico prejudicado.
§ 1o. Além da indenização oriunda de sentença condenatória, nos termos do disposto 
no caput do art. 25, constituem também receitas do Fundo o produto da arrecadação 
de multas judiciais e da indenização devida quando não for possível o cumprimento 
da obrigação pactuada em termo de ajustamento de conduta.
§ 2o. O representante legal do Fundo, considerado servidor público para efeitos 
legais, responderá por sua atuação nas esferas administrativa, penal e civil. 
§ 3o. O Fundo será notifi cado da propositura de toda ação coletiva e da decisão 
fi nal do processo.
§ 4o. O Fundo manterá e divulgará registros que especifi quem a origem e a desti-
nação dos recursos e indicará a variedade dos bens jurídicos a serem tutelados e 
seu âmbito regional.
§ 5o. Semestralmente, o Fundo dará publicidade às suas demonstrações fi nanceiras 
e atividades desenvolvidas.

PARTE II
DAS AÇÕES COLETIVAS PARA A DEFESA DOS DIREITOS

OU INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

Art. 30 Da ação coletiva para a defesa dos direitos ou interesses individuais homo-
gêneos Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, além dos 
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requisitos indicados no art.8o. deste Código, é necessária a aferição da predomi-
nância das questões comuns sobre as individuais e da utilidade da tutela coletiva 
no caso concreto.
Art. 31 Determinação dos interessados A determinação dos interessados poderá 
ocorrer no momento da liquidação ou execução do julgado, não havendo necessidade 
de a petição inicial estar acompanhada da relação dos membros do grupo, classe 
ou categoria. Conforme o caso, poderá o juiz determinar, ao réu ou a terceiro, a 
apresentação da relação e dados de pessoas que se enquadram no grupo, categoria 
ou classe.
Art. 32 Citação e notifi cações Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará 
a citação do réu, a publicação de edital no órgão ofi cial e a comunicação dos in-
teressados, titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos objeto da 
ação coletiva, para que possam exercer no prazo fi xado seu direito de exclusão em 
relação ao processo coletivo, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de 
comunicação social. 
§ 1o. Não sendo fi xado pelo juiz o prazo acima mencionado, o direito de exclusão 
poderá ser exercido até a publicação da sentença no processo coletivo.
§ 2o. A comunicação prevista no caput poderá ser feita pelo correio, por ofi cial de 
justiça, por edital ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, 
como contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, sem obrigatoriedade 
de identifi cação nominal dos destinatários, que poderão ser caracterizados enquanto 
titulares dos mencionados interesses, fazendo-se referência à ação e às partes, bem 
como ao pedido e à causa de pedir, observado o critério da modicidade do custo.
Art. 33 Relação entre ação coletiva e ações individuais O ajuizamento ou prosse-
guimento da ação individual versando sobre direito ou interesse que esteja sendo 
objeto de ação coletiva pressupõe a exclusão tempestiva e regular desta.
§ 1o. O ajuizamento da ação coletiva ensejará a suspensão, por trinta dias, a contar 
da ciência efetiva desta, dos processos individuais em tramitação que versem sobre 
direito ou interesse que esteja sendo objeto no processo coletivo.
§ 2o. Dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, os autores das ações individuais 
poderão requerer, nos autos do processo individual, sob pena de extinção sem jul-
gamento do mérito, que os efeitos das decisões proferidas na ação coletiva não lhes 
sejam aplicáveis, optando, assim, pelo prosseguimento do processo individual.
§ 3o. Os interessados que, quando da comunicação, não possuírem ação individual 
ajuizada e não desejarem ser alcançados pelos efeitos das decisões proferidas na 
ação coletiva poderão optar entre o requerimento de exclusão ou o ajuizamento 
da ação individual no prazo assinalado, hipótese que equivalerá à manifestação 
expressa de exclusão.
§ 4o. Não tendo o juiz deliberado acerca da forma de exclusão, esta ocorrerá mediante 
simples manifestação dirigida ao juiz do respectivo processo coletivo ou ao órgão 
incumbido de realizar a nível nacional o registro das ações coletivas, que poderão 
se utilizar eventualmente de sistema integrado de protocolo.
§ 5o. O requerimento de exclusão, devida e tempestivamente protocolizado, consistirá 
em documento indispensável para a propositura de ulterior demanda individual. 
Art. 34 Assistência Os titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos 
poderão intervir no processo como assistentes, sendo-lhes vedado discutir suas 
pretensões individuais no processo coletivo de conhecimento.
Art. 35 Efeitos da transação As partes poderão transacionar, ressalvada aos membros 
do grupo, categoria ou classe a faculdade de se desvincularem da transação, dentro 
do prazo fi xado pelo juiz.
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Parágrafo único – Os titulares dos direitos ou interesses individuais homogêneos 
serão comunicados, nos termos do art. 32, para que possam exercer o seu direito 
de exclusão, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias.
Art. 36 Sentença condenatória Sempre que possível, em caso de procedência do 
pedido, o juiz fi xará na sentença do processo coletivo o valor da indenização indi-
vidual devida a cada membro do grupo, categoria ou classe.
§ 1o. Quando o valor dos danos sofridos pelos membros do grupo, categoria ou 
classe for uniforme, prevalentemente uniforme ou puder ser reduzido a uma fór-
mula matemática, a sentença coletiva indicará o valor ou a fórmula do cálculo da 
indenização individual.
§ 2o. Não sendo possível a prolação de sentença coletiva líquida, a condenação po-
derá ser genérica, fi xando a responsabilidade do demandado pelos danos causados 
e o dever de indenizar.
Art. 37 Competência para a liquidação e a execução É competente para a liquidação 
e a execução o juízo:
I – da ação condenatória, quando coletiva a liquidação ou a execução;
II – do domicílio do demandado ou do demandante individual, no caso de liquidação 
ou execução individual.
Art. 38 Liquidação e execução coletivas Sempre que possível, a liquidação e a 
execução serão coletivas, sendo promovidas pelos legitimados à ação coletiva.
Art. 39 Pagamento Quando a execução for coletiva, os valores destinados ao pa-
gamento das indenizações individuais serão depositados em instituição bancária 
ofi cial, abrindo-se conta remunerada e individualizada para cada benefi ciário; os 
respectivos saques, sem expedição de alvará, reger-se-ão pelas normas aplicáveis 
aos depósitos bancários e estarão sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte, 
nos termos da lei.
Art. 40 Liquidação e execução individuais Quando não for possível a liquidação 
coletiva, a fi xação dos danos e respectiva execução poderão ser promovidas indi-
vidualmente. 
§ 1o. Na liquidação de sentença, caberá ao liquidante provar, tão só, o dano pessoal, 
o nexo de causalidade e o montante da indenização.
§ 2o. Decorrido o prazo de um ano sem que tenha sido promovido um número de 
liquidações individuais compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados 
coletivos promover a liquidação e a execução coletiva da indenização devida pelos 
danos causados, hipótese em que:
I – O prazo previsto neste parágrafo prevalece sobre os prazos prescricionais apli-
cáveis à execução da sentença;
II – O valor da indenização será fi xado de acordo com o dano globalmente causado, 
que será demonstrado por todas as provas admitidas em direito. Sendo a produção de 
provas difícil ou impossível, em razão da extensão do dano ou de sua complexidade, 
o valor da indenização será fi xado por arbitramento;
III – Quando não for possível a identifi cação dos interessados, o produto da in-
denização reverterá para o Fundo dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais 
Homogêneos.
Art. 41 Concurso de créditos Em caso de concurso de créditos decorrentes de 
condenação de que trata o artigo 25 e de indenizações pelos prejuízos individuais 
resultantes do mesmo evento danoso, estes terão preferência no pagamento.
Parágrafo único – Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância 
recolhida ao Fundo fi cará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau 
as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio 
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do devedor ser manifestamente sufi ciente para responder pela integralidade das 
dívidas.

PARTE III
DA AÇÃO COLETIVA PASSIVA

Art. 42 Ação contra o grupo, categoria ou classe Qualquer espécie de ação pode ser 
proposta contra uma coletividade organizada ou que tenha representante adequado, 
nos termos do parágrafo 1o. do artigo 8o, e desde que o bem jurídico a ser tutelado 
seja transindividual (art. 2o.) e se revista de interesse social.
Art. 43 Coisa julgada passiva A coisa julgada atuará erga omnes, vinculando os 
membros do grupo, categoria ou classe.
Art. 44 Aplicação complementar à ação coletiva passiva Aplica-se complementar-
mente à ação coletiva passiva o disposto neste código quanto à ação coletiva ativa, 
no que não for incompatível.

PARTE IV
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS

Capítulo I
Do mandado de segurança coletivo

Art. 45 Cabimento Conceder-se-á mandado de segurança coletivo, nos termos dos 
incisos LXIX e LXX do artigo 5o. da Constituição Federal, para proteger direito 
líquido e certo relativo a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos (art. 2o.).
Art. 46 Disposições aplicáveis Aplica-se ao mandado de segurança coletivo o 
disposto neste código, inclusive no tocante às custas e honorários (art. 16), e na lei 
1533/51, no que não for incompatível.
Capítulo II – Do mandado de injunção coletivo
Art. 47 Cabimento Conceder-se-á mandado de injunção coletivo sempre que a 
falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberda-
des constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à 
cidadania, relativamente a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos.
Art. 48 Competência É competente para processar e julgar o mandado de injunção 
coletivo:
I – o Supremo Tribunal Federal, quando a elaboração da norma regulamentadora 
for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara 
dos Deputados, do Senado Federal, da Mesa de uma dessas Casas Legislativas, 
do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio 
Supremo Tribunal Federal.
Parágrafo Único – Compete também ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recur-
so ordinário, o mandado de injunção decidido em única ou última instância pelos 
Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
 II – o Superior Tribunal de Justiça, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, 
excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da 
Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.
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III – O Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quando a elaboração 
da norma regulamentadora for atribuição de Governador, Assembléia Legislativa, 
Tribunal de Contas local, do próprio Tribunal de Justiça, de órgão, entidade ou 
autoridades estadual ou distrital, da administração direta ou indireta.
Art. 49 Legitimação passiva O mandado de injunção coletivo será impetrado, em 
litisconsórcio obrigatório, em face da autoridade ou órgão público competente para 
a edição da norma regulamentadora; e ainda da pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, que, por inexistência de norma regulamentadora, impossibilite 
o exercício dos direitos e liberdades constitucionais relativos a interesses ou direitos 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 
Art. 50 Edição superveniente da norma regulamentadora Se a norma regulamen-
tadora for editada no curso do mandado de injunção coletivo, o órgão jurisdicional 
apurará acerca da existência ainda de matéria não regulada, referente a efeitos 
pretéritos do dispositivo constitucional tardiamente regulado, prosseguindo, se for 
a hipótese, para julgamento da parte remanescente.
§ 1o Dispondo a norma regulamentadora editada no curso do mandado de injunção 
coletivo inclusive quanto ao período em que se verifi cara a omissão legislativa 
constitucionalmente relevante, o processo será extinto sem julgamento do mérito, 
nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil, fi cando o autor coletivo 
dispensando do pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.
§ 2o A norma regulamentadora, editada após o ajuizamento do mandado de injunção 
coletivo, respeitará os efeitos de eventual decisão judicial provisória ou defi nitiva 
proferida, mas será aplicada às projeções futuras da relação jurídica objeto de 
apreciação jurisdicional.
Art. 51 Sentença A sentença que conceder o mandado de injunção coletivo:
I – comunicará a caracterização da mora legislativa constitucionalmente qualifi -
cada ao Poder competente, para a adoção, no prazo que fi xar, das providências 
necessárias; 
II – formulará, com base na equidade, a norma regulamentadora e, no mesmo julga-
mento, a aplicará ao caso concreto, determinando as obrigações a serem cumpridas 
pelo legitimado passivo para o efetivo exercício das liberdades e prerrogativas 
constitucionais dos integrantes do grupo, categoria ou classe.
§ 1o A parcela do dispositivo que se revista do conteúdo previsto no inciso II se 
prolata sob condição suspensiva, a saber, transcurso in albis do prazo assinalado a 
teor do inciso I, para superação da omissão legislativa constitucionalmente relevante 
reconhecida como havida.
§ 2o Na sentença, o juiz poderá fi xar multa diária para o réu que incida, eventual-
mente, em descumprimento da norma regulamentadora aplicada ao caso concreto, 
independentemente do pedido do autor.
Art. 52 Disposições aplicáveis Aplica-se ao mandado de injunção coletivo o dis-
posto neste código, inclusive no tocante às custas e honorários (art. 16), quando 
compatível.

Capítulo III
Da ação popular

Art. 53 Disposições aplicáveis Aplica-se à ação popular o disposto na lei 4717/65, 
bem como o previsto neste código, no que for compatível.
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Capítulo IV
Da ação de improbidade administrativa

Art. 54 Disposições aplicáveis Aplica-se à ação de improbidade administrativa o dis-
posto na lei 8429/92, bem como o previsto neste código, no que for compatível.

PARTE V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 55 Princípios de interpretação Este código será interpretado de forma aberta e 
fl exível, compatível com a tutela coletiva dos interesses e direitos de que trata.
Art. 56 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil Aplicam-se subsidia-
riamente às ações coletivas, no que não forem incompatíveis, as disposições do 
Código de Processo Civil. 
Art. 57 Nova redação Dê-se nova redação aos artigos de leis abaixo indicados:
a) o inciso VIII do artigo 6o. da Lei 8078/90 passa a ter a seguinte redação:
art. 6o. inciso VIII – a facilitação da defesa dos seus direitos, incumbindo o ônus da 
prova à parte que detiver conhecimentos técnicos ou informações sobre os fatos, 
ou maior facilidade em sua demonstração.
b) o artigo 80 da lei 10741/2003 passa a ter a seguinte redação:
Art. 80 – as ações individuais movidas pelo idoso poderão ser propostas no foro 
do seu domicílio.
Art. 58 Revogação Revogam-se a Lei 7347, de 24 de julho de 1985; os artigos 81 
a 104 da Lei 8078/90, de 11 de setembro de 1990; o parágrafo 3o do artigo 5o da 
Lei 4717, de 29 de junho de 1965; os artigos 3o, 4o, 5o, 6o e 7o da Lei 7853, de 24 
de outubro de 1989; o artigo 3o da Lei 7913, de 7 de dezembro de 1989; os artigos 
210, 211, 212, 213, 215, 217, 218, 219, 222, 223 e 224 da Lei 8069, de 13 de junho 
de 1990; o artigo 2oA da Lei 9494, de 10 de setembro de 1997; e os artigos 81, 82, 
83, 85, 91, 92 e 93 da Lei 10741, de 1o de outubro de 2003.
Art. 59 Instalação dos órgãos especializados A União, no prazo de um ano, a contar 
da publicação deste código, e os Estados criarão e instalarão órgãos especializados, 
em primeira e segunda instância, para o processamento e julgamento de ações 
coletivas. 
Art. 60 Vigência Este código entrará em vigor dentro de um ano a contar de sua 
publicação.
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CAPÍTULO V
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA 

DE PROVA NO PROCESSO COLETIVO: 
NATUREZA JURÍDICA E CONSEQÜÊNCIAS

Beclaute Oliveira Silva1

Sumário • Introdução. 1. Sentença – demarcando conceitos – 2. A prova e a cognição no bojo do processo 
coletivo – 3. Natureza da sentença de improcedência por insufi ciência de prova mencionada no art. 103, I e II, 
do CDC – 4. Ajuizamento de nova demanda com idêntico fundamento – 5. Exigência de o magistrado declinar 
na sentença o indeferimento por insufi ciência de prova para fi ns de não-produção de coisa julgada material – 6. 
Conclusão – 7. Referências. 

INTRODUÇÃO 

Foi com muita satisfação que recebi o generoso convite do Professor Doutor 
Fredie Didier Júnior para participar da presente coletânea. O tema escolhido tem 
sido objeto de minhas refl exões e inquietações já há algum tempo.

O motivo da inquietação decorre do modo como o texto legal fora talhado, 
pois este estipula a possibilidade de improcedência que não implica coisa julgada 
material. Eis o problema central, pois improcedência implica mérito e a sentença 
de mérito tem o condão de fazer coisa julgada material. Como conciliar mérito e 
impossibilidade de coisa julgada material? 

Para efeito de elucidação, transcreve-se o texto legal que será objeto de análise 
neste ensaio: 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa 
julgada:
I – erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insufi ciência 
de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, 
com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do 
parágrafo único do art. 81;
II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo impro-
cedência por insufi ciência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se 
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81 (Lei nº 8.078/90 
– Código de Defesa do Consumidor ou CDC).

1. Professor de Direito Processual e de Teoria Geral do Direito. Serventuário da Justiça Federal. Mestre em 
Direito (UFAL). Doutorando em Direito (UFPE).
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O art. 103, III, do CDC, que versa sobre a procedência em demanda que tenha 
por objeto direitos ou interesses individuais homogêneos, não será analisado, pois 
seu regramento não discrepa da regulação conferida para as sentenças em geral.

O enlace argumentativo será desenvolvido seguindo os seguintes pontos. O 
primeiro deles vem a ser o que se entende por sentença de mérito e seu contrário. 
Isso remete, ainda que de forma perfunctória, aos conceitos de cognição.

Como a insufi ciência da prova acaba por ser tópico determinante na determi-
nação da sentença ora analisada, este tópico ingressará como objeto de análise, 
máxime no que concerne ao seu objeto e ônus no processo coletivo.

A demarcação da sentença e da prova terá o condão de conferir subsídio para 
se estipular a natureza jurídica da sentença de improcedência por insufi ciência de 
prova. Este será o tópico central deste ensaio e abrirá portas para lançar soluções 
para alguns problemas decorrentes da disciplina lançada pelos artigos em comen-
to, quais sejam, o ajuizamento de nova demanda com idêntico fundamento e a 
necessidade de se declinar na sentença de improcedência do termo “insufi ciência 
de prova”. Mais. A estipulação desse termo, no corpo da sentença, poderá ilidir a 
coisa julgada material, no caso de decisão de mérito de improcedência? Esses e 
outros problemas terão assento na discussão que ora se coloca no presente ensaio, 
como se passa a expor. 

1. SENTENÇA – DEMARCANDO CONCEITOS

O processo é relação jurídica e como tal possui um objeto que é a prestação 
jurisdicional. No processo de conhecimento, o modo de prestá-la dá-se mediante 
a decisão judicial que, segundo a nova dicção do CPC, resolve ou não o mérito.

Toma-se a idéia de mérito no sentido de lide, como fez Alfredo Buzaid, na 
Exposição de Motivos do CPC.2 O aludido processualista usou o termo lide sob 
a perspectiva de Carnelutti, que assim demarca o tema: “chamo litígio ao confl ito 
de interesses qualifi cado pela pretensão de um dos interessados e pela resistência 
do outro”.3

Para ser sentença de mérito, a solução há de ser defi nitiva. Entende-se por 
defi nitiva aquela pautada na cognição exauriente, conforme escólio de Kazuo 
Watanabe, aquela completa quanto à profundidade da cognição. O aludido autor 

2. BUZAID, Alfredo. Exposição de Motivos do CPC. In Código de Processo Civil e Constituição Federal. 
São Paulo: RT, 2006, p. 186.

3. CARNELUTTI, Francesco. Sistema de Processo Civil. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. 2ª ed. São Paulo: 
Lemos e Cruz, 2004, vol. I, p. 93.
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defende que a cognição exauriente propicia ao magistrado um índice maior de 
segurança quanto ao direito controvertido.4 Nesse caso, a cognição sumária – 
aquela que toma por lastro juízo de probabilidade e de verossimilhança –5 não 
tem o condão de promover a produção de sentença de mérito, malgrado possa, 
provisoriamente, antecipar, por exemplo, alguns efeitos da tutela.

Partindo da premissa pontiana de que a classifi cação da sentença deve tomar 
por lastro a quantifi cação de suas cargas de efi cácia, evidencia-se que haverá sen-
tença de mérito se a carga de efi cácia declaratória for igual a ou superior a três.6 
Terá tal efi cácia toda a sentença que necessitar, para prestar a jurisdição, emitir, 
em sua parte dispositiva, juízo defi nitivo acerca da lide em julgamento.

Nessa esteira, Pontes de Miranda critica Liebman, que denomina a coisa 
julgada como qualidade e não efeito da sentença de mérito ao argumento de que 
ele separa efeito declarativo de declaração, efeito condenatório de condenação, 
efeito constitutivo de constituição, efeito mandamental de mandamento e efeito 
executivo de execução.7 Para Pontes de Miranda, “qualidade é a quantidade 
desconhecida para nós”.8 E acrescenta: “a qualidade é apenas caso particular de 
quantidade”.9 No intuito de quantifi car, construiu a tabela das cargas de efi cácias 
das sentenças. Quantifi cou o que antes estava sem mensura. 

Com base no que restou exposto, pode-se afi rmar que toda sentença que não 
possui por objeto a solução do litígio, malgrado possua carga de efi cácia declara-
tória, essa não é sufi ciente para torná-la sentença de mérito, justamente porque a 
declaração se dirige para outros aspectos da relação jurídica processual que não 
a lide. Isto ocorre nas situações catalogadas no art. 267 do CPC.

Podem-se resumir as hipóteses do art. 267 do CPC em três categorias: 
a) carência de ação: art. 267, VI, do CPC;
b) conduta omissiva ou comissiva da parte ou das partes: art. 267, II, III e VIII, do CPC;
c) ausência de pressuposto processual: art. 267, I, do CPC, nas hipóteses do art.284, 

4. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil. 2ª. ed., atual. Campinas: Bookseller e CEBEPEJ, 
2000, p. 113. Não se pretende nos lindes deste ensaio aprofundar as noções de cognição; as citações são 
pontuais e necessárias para o desenlace dos argumentos expendidos.

5. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil.Op. cit., p. 125-126. 
6. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed. Rio 

de Janeiro: Forense, 1997, t. V (arts. 444 a 475), p. 154.
7. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. T. V Op. 

cit., p. 157.
8. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Sistema de Ciência Positiva do Direito. Campinas: 

Bookseller, 2000, t. I, p. 52.
9. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Sistema de Ciência Positiva do Direito. Op. cit., 

p. 52.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO COLETIVO...

tutela jurisdicional coletiva.indd   135tutela jurisdicional coletiva.indd   135 19/9/2008   16:12:1719/9/2008   16:12:17



136

P.U, 295, V, VI e art. 295, I c/c P.U, I, II e IV; art. 267, IV, V, VII; IX e X, todos do 
CPC.

A hipótese sob análise se dá no bojo do processo conhecimento coletivo. 
Nesse caso, a decisão ou se enquadra no julgamento de mérito ou sem mérito. 
Tal problema será o cerne do presente ensaio.

2. A PROVA E A COGNIÇÃO NO BOJO DO PROCESSO COLETIVO

No processo de conhecimento, o magistrado é chamado a emitir dois juízos. 
Um de fato e outro de direito. A prova, em regra, tem por função demonstrar a 
veracidade das alegações sobre os fatos.10 Normalmente, são objetos da prova 
as alegações sobre fato que sejam controvertidos, relevantes e determinados. Há 
alegações que independem de prova (art. 334 do CPC). Excepcionalmente, o 
direito é objeto da prova, conforme estipulação do art. 337 do CPC.11

Um ponto tem de fi car claro. No processo de conhecimento sempre haverá 
decisão sobre alegações que versam acerca de fatos. A incontrovérsia ou noto-
riedade, por exemplo, pressupõe o reconhecimento judicial de que a alegação 
sobre o fato é de conhecimento notório ou incontroverso.12 Assim, sempre haverá 
decisão, ainda que implícita. 

Nesse sentido, a prova ingressa como um dos elementos determinantes do 
processo de conhecimento, que é um processo de sentença, na visão de José Fre-
derico Marques.13 Esta vinculação não passou despercebida por Kazuo Watanabe 
ao falar do procedimento de cognição exauriente secundum eventum probationis. 
Essa, segundo o autor, tem por característica a subordinação da decisão judicial 
à cognição que o magistrado poderá estabelecer a partir das provas carreadas aos 
autos. Se as provas forem sufi cientes, cognição exauriente, se não, sumária. Em 
suas palavras: 

À conclusão de insufi ciência de prova, a questão não é decidida (as partes são 
remetidas para as ‘vias ordinárias’ ou para a ‘ação própria’) ou o objeto liti-
gioso é decidido sem caráter de defi nitividade, não alcançando, bem por isso, a 
autoridade de coisa julgada material. 14 (Destacou-se)

10. DIDIER JÚNIOR, Fredie et all. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007, vol. 2, 
p. 25. Vide art. 273, caput, do CPC.

11. Para maior aprofundamento sobre o tema, vide DIDIER JÚNIOR, Fredie et all. Curso de Direito Processual 
Civil. Op. cit.

12. SILVA, Beclaute Oliveira. A Garantia Fundamental à Motivação da Decisão Judicial. Salvador: Jus-
Podivm, 2007, p. 162-163.

13. MARQUES, José Frederico. Manual de Direito Processual Civil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 1976, vol. 
II, p. 5.

14. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil.Op. cit., p. 118-119.
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Na situação objeto deste ensaio, segundo prescrição legal, tem-se que se o 
pedido for julgado improcedente por insufi ciência de prova não haverá coisa 
julgada material (art. 103, I e II, do CDC). O autor acima mencionado lança esta 
hipótese nos procedimentos de cognição plena e exauriente secundum eventum 
probationis.15

Estas linhas são necessárias para se verifi car a natureza da sentença de impro-
cedência por insufi ciência de prova, próximo tópico deste ensaio. 

3. NATUREZA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICI-
ÊNCIA DE PROVA MENCIONADA NO ART. 103, I E II, DO CDC

A disposição legal qualifi ca a sentença do art. 103, I e II do CDC de impro-
cedência. O termo procedente e o seu negativo estão vinculados à sentença de 
mérito. A própria legislação processual se encarrega de fazer esta relação, como 
se colhe da leitura do art. 269, II do CPC.16 No processo penal, a insufi ciência 
de prova redunda em sentença de mérito de improcedência. Esta relação também 
ocorre no processo coletivo, salvo a hipótese de improcedência por insufi ciência 
de prova que ora se analisa. Explica-se.

A insufi ciência de prova não é geralmente empecilho para o julgamento do 
mérito. O direito processual resolveu a questão de falta de prova com o uso da 
técnica de distribuição do ônus da prova, que funciona como regra que auxilia ao 
julgamento e a aplicação do direito, no caso de inexistir prova do fato probando.17 
Essa é a regra que norteia o processo em geral, mas que sofre mitigação, como 
é o caso do CDC. 

Não há que se falar aqui de estipulação de ônus da prova dirigido ao autor, em 
sentido objetivo – distribuição legal do ônus da prova imputando a uma das partes 
o encargo da prova que lhe aproveita, sob pena de arcar com as conseqüências, 
inclusive a desventura no processo.18 O CDC abandona esse regramento, no caso 
ora analisado, ao estabelecer que apenas a sufi ciência de prova poderá redundar 
em julgamento apto a fazer coisa julgada material.

A redação do CDC, entretanto, lança alguns problemas. Em primeiro lugar, 
o dispositivo em comento está inserido no capítulo da coisa julgada sem deter-
minar se se trata de coisa julgada formal ou material; o CDC não estipula o que 

15. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil.Op. cit., p. 120, fi nal da nota de rodapé nº 169.
16. “Art. 269. Haverá resolução de mérito: I- (omissis); II – quando o réu reconhecer a procedência do pedi-

do.”
17. DIDIER JÚNIOR, Fredie et all. Curso de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 55.
18. DIDIER JÚNIOR, Fredie et all. Curso de Direito Processual Civil. Op. cit., p. 55.
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será sentença de mérito ou sem mérito, o que acaba por remeter tal regramento 
para o Código de Processo Civil; a hipótese analisada decorre de uma exceção à 
ocorrência da coisa julgada material.

Como os incisos estão a tratar de coisa julgada material a partir de sentença 
de improcedência, tudo leva a crer que se está diante de sentença de mérito que 
não faz coisa julgada material. É o caso do pensamento de Rodolfo Camargo 
Mancuso, que vê na hipótese o uso da “técnica da coisa julgada (rectius: da cog-
nição) secundum eventum probationis.”19 Assevera o aludido autor ser a coisa 
julgada de natureza adjetiva, preponderando o aspecto político e, por isso, ela 
pode ocorrer em uns casos e em outros não, como é o caso da técnica secundum 
eventum litis vel probationis.20 De forma mais incisiva, Motauri Ciocchetti de 
Souza irá afi rmar:

Assim, houve, no caso, efetiva abordagem do direito material em litígio, sendo certo 
que o magistrado culminou por entender que o autor não conseguiu produzir provas 
sufi cientes para demonstrar a existência do interesse que sustentou na demanda, 
motivo por que veio a decretar sua improcedência.21

Esse tipo de postura decorre de autores que, na esteira de Liebman, entendem 
que a coisa julgada é uma qualidade da sentença, algo que se adjeta a ela, e não 
efeito da declaração contida no julgado, conforme pensamento de Pontes de Mi-
randa, anteriormente citado.

Da leitura dos dispositivos em análise, constrói-se norma que impede o ma-
gistrado de decidir a lide em face da insufi ciência de prova. Impede a análise do 
mérito. Trata-se, na correta visão de Norberto Bobbio, de norma de estrutura – 
aquelas que têm o condão de estipular “o modo pelo qual se devem produzir as 
regras”.22 Tais normas irão estabelecer quem, quando e como um ato normativo, 
no caso, a sentença, poderá ser produzido.

Nesse diapasão, há um impedimento legal de se adentrar no mérito da causa, 
como bem salienta Kazuo Watanabe.23 Cognição exauriente não existe.

Assim, o fato de a decisão não fazer coisa julgada material decorre de desa-
tendimento de questão procedimental, uma vez que nessa hipótese o procedimento 

19. MANCUSO, Rodolfo Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 2ª ed., rev., atual., amp. São Paulo: 
RT, 2007, p. 292-293.

20. MANCUSO, Rodolfo Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. Op. cit. P. 302.
21. SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ação Civil Pública – Competência e efeitos da coisa julgada. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 213.
22. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 

1ª reimp. Brasília: Polis e Editora Universidade de Brasília, 1990, p. 33/34.
23. WATANABE, Kazuo. Da Cognição no Processo Civil.Op. cit., p. 119.
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exige, para haver cognição exauriente, a sufi ciência da prova colacionada pelas 
partes.

Além disso, a improcedência por insufi ciência de prova decorre de norma 
de estrutura, de conteúdo nitidamente processual, que impede o julgamento da 
lide.

A aludida limitação se dirige ao magistrado, restringindo seu campo de atuação, 
impedindo a resolução do mérito. A norma de estrutura pode ser assim descrita: 
dado o fato de haver insufi ciência de prova acerca do fato probando, nos termos 
do art. 103, I e II, do CDC, deve-ser a proibição de o magistrado solucionar o 
litígio.

Como a insufi ciência de prova se dirige ao fato (rectius: alegação acerca 
do fato) e este é articulado na causa de pedir, pois, como assevera Calmon de 
Passos, a causa de pedir próxima é o fato gerador do direito e a causa de pedir 
remota o fato gerador do ilícito,24 tem-se que o requisito imposto ao autor, con-
dicionante para o julgamento do mérito, corresponde a um pressuposto proces-
sual ligado ao elemento objetivo da demanda, precisamente, a causa de pedir. 
A sua ausência impede o desenvolvimento válido e regular do processo, sendo 
hipótese de falta de pressuposto processual objetivo – “requisitos positivos ou 
negativos que se exigem para que a relação processual se desenvolva válida e 
regularmente”.25

Afi rma-se com isso que a improcedência por insufi ciência de prova, na reali-
dade, não é decisão meritória, mas sentença nos moldes do art. 267, IV, do CPC. 
Com isso se percebe que não há, na situação analisada, decisão de mérito que 
não faz coisa julgada material. Na realidade, não havendo sufi ciência de prova, 
inexiste coisa julgada material, pois sentença de mérito não há.

Por essa razão não faz coisa julgada material a decisão sob análise, pois não 
tem por conteúdo decisão defi nitiva de resolução do mérito. Nela não se produz 
declaração acerca da resolução do litígio. A conseqüência desta ausência de de-
claração implicará inexistência de coisa julgada material.

Após esta digressão fi ca claro que o termo “improcedência por ausência de 
provas”, talhado nos dispositivos objetos de análise, é uma forma de decisão sem 
resolução do mérito, e não com resolução do mérito, como uma interpretação 

24. PASSOS, J. J. Calmon.º Comentários ao Código de Processo Civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 
vol. III (arts. 270 a 331), p. 158.

25. DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Teoria Geral do Processo. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora 
Método, 2007, p. 440.
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literal e não-sistêmica poderia levar a crer. O direito não se interpreta em tiras26, 
mas em seu contexto.27

No próximo tópico se abordará o problema do novo ajuizamento, pelo mesmo 
autor ou outro, legitimado em demanda coletiva. 

4. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA COM IDÊNTICO FUNDA-
MENTO

A exigência de nova prova para ajuizamento de demanda que possua o mesmo 
fundamento, leia-se mesma causa de pedir, daquela que fora julgada improcedente 
por insufi ciência de prova, não decorre do mérito da decisão de improcedência por 
insufi ciência de prova, ou de uma coisa julgada sui generis, como pensa Motauri 
Ciocchetti de Souza,28 mas de regra de estrutura que tem o condão de estipular 
uma condição de procedibilidade objetiva. 

O não-adimplemento da exigência legal de nova prova implicará não-proces-
samento da demanda.29 Esse tipo de expediente não é novo no direito processual 
pátrio, basta ler o disposto no art. 26830 do CPC para encontrar exemplo da alu-
dida hipótese. 

No caso, tem-se outra regra de estrutura atrelada à causa de pedir que impede 
o magistrado de processar a aludida petição inicial. Nesse caso, a prova nova é 
requisito da petição inicial, pois esta é indispensável à propositura da ação, con-
forme determinação do art. 28331 do CPC, mediante interpretação extensiva. Sob 
esta perspectiva, Pedro Lenza assim se manifesta:

Portanto, um dos requisitos indispensáveis da petição inicial, para a repropositura 
da mesma ação coletiva, supostamente julgada improcedente por insufi ciência de 
provas (já que, constatada a sufi ciência, ter-se-á indiscutivelmente, a formação da 
coisa julgada material), será a demonstração da existência de prova nova.32 

26. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). 3ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 1997, p. 176.

27. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 121.
28. SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ação Civil Pública. Op. cit., p. 214. Para o aludido autor a sentença em 

comento não geraria coisa julgada material nem formal, mas um tertio genus, em face da exigência de nova 
prova para o ajuizamento de demanda com os mesmos elementos objetivos.

29. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcante. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1974, tomo III, p. 442-443.

30. “Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a 
ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas 
e dos honorários de advogado.”

31. “Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 
32. LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. São Paulo: RT, 2003, p. 283.
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Com isso, se a parte autora ingressar com nova ação com idêntico fundamen-
to sem a prova nova, deve o magistrado intimar a parte para emendar a petição 
inicial, sob pena de indeferimento (art. 284 do CPC).33 Como visto no tópico um 
deste ensaio, a aludida hipótese se enquadra no caso de ausência de pressuposto 
processual (art. 267, IV, do CPC).

Mais uma vez se reforça o entendimento de que o regramento do indeferimento 
por insufi ciência de prova se inclui dentro do que a legislação processual estipulou 
para extinção do processo sem resolução do mérito.

5. EXIGÊNCIA DE O MAGISTRADO DECLINAR NA SENTENÇA O 
INDEFERIMENTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA FINS DE 
NÃO-PRODUÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL 

A doutrina diverge com relação a esse ponto. O relato ultimado por Pedro 
Lenza identifi ca os autores que entendem ser necessária a estipulação expressa 
na sentença, como José Afonso da Silva, Rodolfo de Camargo Mancuso e Arruda 
Alvim, e os doutrinadores que reputam esta exigência dispensável, como Antônio 
Gidi, Ada Pellegrini Grinover e o próprio Pedro Lenza.34

Entende-se, neste estudo, desnecessária a estipulação na sentença. Dois ar-
gumentos se impõem. O primeiro porque a legislação não exige essa condição. 
O segundo caso merece alguns esclarecimentos.

O julgamento com ou sem resolução do mérito decorre, como visto, do conte-
údo declaratório da sentença (carga de efi cácia) e não da dicção que o magistrado 
coloca na sentença. Dessa forma, havendo decisão que não adentre na resolução 
da lide, esta será terminativa, mesmo que seja denominada defi nitiva. Aqui, a 
sentença será virtualmente de mérito, não sendo necessária a veiculação de ação 
rescisória. 

Não é a inserção do termo “indeferimento por insufi ciência de prova” que 
tornará uma sentença de mérito em sentença terminativa. Da mesma forma, não 
é sua omissão que tornará uma sentença terminativa em sentença de mérito. 

Situação distinta ocorrerá na hipótese de surgir prova nova apta a julgamento 
favorável à demanda coletiva, já tendo havido hipótese de julgamento improce-

33. “Art. 284. Verifi cando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, 
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de difi cultar o julgamento de mérito, determinará que 
o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 
diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

34. LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. Op. cit., p. 281-286.
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dente de mérito de ação coletiva com idêntico fundamento. Nesse caso, a coisa 
julgada material se impõe, devendo os legitimados intentar, se estiver no prazo, 
ação rescisória nos termos do art. 485, VII, do CPC.35 A decisão de mérito de 
improcedência vincula todos os legitimados. A decisão de improcedência por 
insufi ciência de provas impõe para todos os legitimados a necessidade de trazer 
nova prova. 

A decisão que admite a reabertura de cognição é impugnável por meio de 
recurso de agravo. Já a que não admite, por ser sentença terminativa, é rechaçável 
por apelação.

Dessa forma, é dispensável o uso da fórmula “por insufi ciência de prova”.

Outra questão que se coloca é quando, em hipótese inversa, o magistrado de-
clara haver julgado improcedente por insufi ciência de prova, com intuito explícito 
de impedir a coisa julgada, todavia, a análise da fundamentação indica que o mérito 
fora deslindado de forma exauriente com ampla produção probatória. Nesse caso, 
malgrado haja a indicação de improcedência por insufi ciência de prova, se essa 
fora sufi ciente para emitir juízo declaratório apto a resolver o mérito, decisão de 
mérito haverá e, por conseqüência, fará sim coisa julgada material. Isso ocorre 
porque o réu não poderá fi car à mercê do capricho do magistrado, que, por desco-
nhecimento ou por intenção, visa, de forma expressa, impedir o advento da coisa 
julgada material. Como é cediço, a coisa julgada decorre da sentença de mérito e 
não da vontade consciente ou inconsciente do magistrado.

6. CONCLUSÃO

A partir dos argumentos expendidos no presente ensaio, é possível lançar as 
seguintes notas conclusivas.

6.1. A sentença de mérito é aquela decorrente de cognição exauriente. Em 
seu bojo, há efi cácia declaratória apta a solucionar o litígio. A cognição sumária 
é insusceptível de gerar decisão defi nitiva de mérito.

6.2. A sentença sem resolução do mérito ocorre nas hipóteses da carência de 
ação, ausência de pressuposto processual e conduta das partes. 

6.3. A sentença de improcedência, no processo coletivo, que verse sobre 
direitos difusos ou coletivos, por ausência de prova, não se inclui no bojo das 
sentenças de mérito (decisão defi nitiva com base em cognição exauriente). 

35. Pedro Lenza, com relação a este ponto, possui entendimento oposto (LENZA, Pedro. Teoria Geral da 
Ação Civil Pública. Op. cit., p. 286).
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Trata-se de decisão terminativa, por ausência de pressuposto processual objetivo 
relacionado à causa de pedir.

6.4. A insufi ciência de prova acaba por ser o antecedente de norma de es-
trutura que impede o magistrado de conhecer o cerne do litígio. A sentença é 
terminativa.

6.5. A sentença terminativa, como a situação objeto do presente estudo, com 
é cediço, não faz coisa julgada material, sendo possível o ajuizamento de nova 
demanda, nos limites impostos pela lei.

6.6. A improcedência por insufi ciência de prova, na situação do art. 103, I 
e II do CDC, impede o ajuizamento de ação com idêntico fundamento, salvo se 
houver nova prova.

6.7. A nova prova, aqui, é uma condição de procedibilidade. Trata-se de 
instrumento indispensável à propositura da ação. Sua inexistência implicará in-
deferimento da inicial se a parte autora, intimada, não a emendar.

6.8. A inserção ou não do termo “indeferimento por insufi ciência de prova”, 
no corpo da sentença, não tem o condão de tornar uma sentença de mérito em 
terminativa ou a sentença terminativa em sentença de mérito.

6.9. O surgimento de prova nova não reabre a cognição, caso haja sentença 
de improcedência de mérito. A via possível é, se for o caso, a rescisória.
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CAPÍTULO VI
A INTERVENÇÃO DO JUIZ NA ADEQUAÇÃO 

DO AUTOR COLETIVO: UM PASSO RUMO 
À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Cláudio Azevêdo da Cruz Oliveira1, Pedro J. Costa Melo2 e Rafael Silva Ferreira3

Sumário • 1. O devido processo legal – 2. Critérios para uma legitimação adequada – 3. A intervenção iussu 
iudicis: uma proposta – 4. A proporcionalidade como limite para a avaliação da adequação do autor coletivo 
pelo juiz – 5. Conclusão – Referências

INTRODUÇÃO

O direito processual hodierno trata seus problemas visando otimizar e ins-
trumentalizar a consecução dos direitos materiais dos cidadãos, isto é, busca se 
dirigir cada vez mais à prática efetivadora de direitos. Por essa razão, deixa de 
lado teorizações para tratar dos problemas postos, inclusive aqueles atinentes às 
demandas que envolvem os direitos de grupo. Assim, será este caminho que per-
correrá o presente ensaio, no qual buscaremos efetivar o princípio fundamental 
do devido processo legal, coadunando-o com princípios processuais como o da 
cooperação, desmistifi cando a posição neutra do aplicador do direito para que 
aquele caminho seja baseado, fundamentalmente, na prática. Para isto, ainda 
que para apenas surpreender as vozes do sistema, propomos como cenário deste 
percorrer a possibilidade de avaliação pelo julgador da adequação do autor legi-
timado coletivo4, com a investigação de quando tal valoração seria cabível, de 

1. Mestrando pela Universidade Federal da Bahia e advogado marítimo;
2. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia
3. Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia e advogado marítimo.
4. Optamos, buscando um rigor técnico, não adotar a corriqueira expressão representação adequada, visto 

que, no nosso sentir, não existe no Direito brasileiro representação propriamente dita na relação entre o 
autor coletivo e os demais interessados. Explicamos. Para que haja um vínculo de representação entre o 
autor da demanda coletiva e os igualmente interessados nos direitos a serem tutelados deve existir uma 
necessária e constante identifi cação entre os interesses de ambos. Contudo, não é o que se vislumbra no 
caso da legitimidade ativa coletiva brasileira, em que o fato de um ente ser legitimado nos dispositivos 
legais, não signifi ca que este, somente por este atributo abstrato, represente os interesses de quem diz ele 
representar. Uma associação de moradores de um bairro, por exemplo, representa qual interesse quando 
todos os habitantes da região fi rmam um documento em apoio ao ponto contrário ao pugnado por aquele ente 
privado? Assim, a mesma lógica é utilizada para a atuação do Ministério Público, sendo correto, então, falar 
em adequação do legitimado para fi gurar como autor de uma demanda coletiva, mas não em representação 
adequada, haja vista que o vínvulo necessário para que representação exista pode não existir. 
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como esta intervenção se daría e de quais os os limites para esta ação do juiz na 
demanda. O que importa a nós neste estudo é, mais que tudo, buscar avançar a 
partir de interessantes bases materiais deixadas por estudos pretéritos acerca do 
tema, de modo a melhor irrigar a atividade hermenêutico-processual do aplicador 
do direito.

Quando admitimos como uma tentativa de efetivar os preceitos fundamentais 
a possibilidade de atribuir qualidade à legitimidade do autor coletivo, a primeira 
crítica que fariam os técnicos do direito matemático e os teóricos que hierar-
quizam a segurança jurídica abstratamente acima de qualquer outro princípio 
é que o julgador teria muito poder ao avaliar a adequação do legitimado para 
ingressar com uma demanda coletiva. Se esquecem ou preferem não enxergar 
aqueles, contudo, que é inerente ao aplicador do direito o exercício de poder, 
poder este que será regulado não defi nitivamente por regras, mas, em último 
plano, pela capacidade de convencimento e argumentação do topus por ele 
desenvolvido. 

Muitas vezes, a Jurisprudência, buscando uma certeza que nenhuma ciência 
mais possui – refl exos do legado deixado a nós pela física quântica –, procura 
fi xar limites, teórica e abstratamente, para a argumentação utilizada pelo aplica-
dor quando emite uma decisão, fazendo, assim, que o Direito olhe somente em 
direção aos institutos e não também aos sujeitos, como deve ser. Desta forma, 
este caminho que começamos a percorrer não se confunde com aqueles trilha-
dos pela malfadada racionalidade comprometida com a teorização, mas sim 
construído por uma racionalidade prático-tópica, fundamentalmente ateorética. 
O problema da adequação do autor coletivo é, como na literalidade da palavra 
dita, um problema do Direito hodierno, para qual o sujeito possui dois caminhos: 
enfrentá-lo na praxis ou teorizar para encobrir, “cientifi camente”, aquilo que a 
prática demanda. Ainda que seja incômodo contrariar aquelas vozes do sistema, 
trilharemos o primeiro caminho.

Posto isto, não nos limitaremos, por óbvio, apenas àquelas possibilidades de 
dispensa do requisito temporal de constituição das associações civis para que 
possam fi gurar estas como autor coletivo legitimado em demandas coletivas5. 
Trataremos das situações em que um autor coletivo, ainda que legitimado for-
malmente pelos dispositivos legais, não se mostra completamente adequado para 
fi gurar no pólo ativo desta. 

5. Hipóteses previstas no parágrafo único, inciso IV do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, bem 
como no parágrafo quarto, inciso I, do artigo 5º. da Lei de Ação Civil Pública.
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Parte da doutrina manifesta oposição à supracitada tese6, ao afi rmar que ao 
julgador seria proibido avaliar a adequação do autor coletivo, baseando-se no 
ponto de vista da legitimação ope legis, em que o legislador tería selecionado 
previamente alguns atores específi cos habilitados, abstratamente, a propor de-
mandas coletivas. Havería, então, uma presunção iuris et iure da adequação do 
autor coletivo. Contudo, certamente não coaduna com o princípio do devido 
processo legal e tampouco com a proposta deste ensaio uma legitimação abstrata, 
desvinculada da praxis. 

Posto isto, caminhamos juntamente com a, ainda, tímida parte da doutrina que 
defende a possibilidade de avaliação pelo julgador da legitimação7 – ope iudicis. 
Nesta, o juiz verifi cará se aquele legitimado é adequado materialmente no caso 
concreto. Sem dúvidas, a simples previsão em texto legal, por ser abstrata, corre 
o constante risco de não proteger a adequação do autor coletivo. Por sua pecu-
liariedade, tal avaliação se mostra como uma situação baseada em fatos pontuais 
e, por isso, totalmente variável. Assim, caso a caso, o julgador deverá investigar 
se o legitimado é adequado, submetendo-se à imperatividade do due process of 
law. Logo, respeitando tais nortes axiológicos, o juiz não apenas terá a faculdade 
de – poderá – exercer o controle da adequação do autor coletivo, mas sim deverá 
obrigatoriamente valorar se o ator ativo processual reune as qualidades necessárias 
para fi gurar no pólo ativo da demanda. 

Refl exos da possibilidade da adequação do autor coletivo já são sentidos 
também no plano jurisprudencial brasileiro, coadunando com a evolução do 
instituto no país nos últimos anos. Como demonstração destes avanços, no 
âmbito constitucional, podemos citar os casos de exigência de pertinência te-
mática dos legitimados para a propositura das ações do controle concentrado de 
constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal vem exigindo, de longa data, 
que alguns dos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal preencham 

6. Coadunando com a posição contrária à possibilidade de avaliação pelo juiz da adequação do autor coletivo: 
ALMEIDA, Gregório Assagra de Almeida. Codifi cação do direito processual coletivo brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007, p. 93-94, 113-116, 124-125, 153, 156; LEONEL, Ricardo de Barros. Manual 
do processo coletivo. São Paulo: RT, 2002, p. 162-163 e 168-173; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. 
O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In Grinover, 
Mendes e Watanabe (organizadores), Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro 
de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 26; NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de 
Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: RT, p. 1886, 1999.

7. Acompanhando nossa posição: DIDIER JR, Fredie e ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual 
Civil, vol. 4. Salvador: JusPodivm, 2007, p. 128, 210-215; GIDI, Antonio. A class action como instrumento 
de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 99-139; VENTURI, Elton.º Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 219-227; WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 8ª ed., 2005, p. 824-827.
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esse requisito, ausente no texto constitucional e na legislação ordinária. É, 
portanto, requisito avaliado diante da análise concreta da existência de relação 
de pertinência entre o objeto da ação de controle de constitucionalidade e os 
interesses do legitimado8. Trata-se, assim, de controle legal da adequação do 
legitimado em processo eminentemente coletivo, que é o processo de controle 
concentrado de constitucionalidade. Tratamento distinto não é o dado à matéria 
no âmbito infra-constitucional, em que a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro entendera, ainda em 2004, que uma associação autora, embora 
ostentasse a legitimidade formal para a propositura da demanda, não reunía as 
qualidades satisfatórias para fi gurar como defensora dos interesses coletivos 
dos consumidores interessados9. 

Tais argumentos nos levam a crer que a proposta do Ministério Público paulista, 
quando da redação fi nal do projeto de lei Flávio Bierrenbach – origem da Lei de 
Ação Civil Pública –, que sugeriu a adoção da legitimação legal, foi precipitada 
e indevidamente “aceita”, em detrimento do controle judicial. Ora, defender que, 
para ser legitimado a fi gurar como ator ativo na demanda, necessite o autor co-
letivo, apenas, fi gurar no rol de legitimados de regras infra-constitucionais, sem 
adequar tais normas à interpretação constitucional que se mostra imperativa no 
caso em estudo, é atestar a prevalência de uma racionalidade abstrata, desvincu-
lada do compromisso materialmente efetivador dos direitos fundamentais e da 
interpretação plural, alicerces do Estado de Direito Democrático. 

Posto isto, será exatamente esta relação do instituto legitimidade adequada 
com os princípios que o norteiam que veremos, brevemente, nas linhas a seguir. 

1. O DEVIDO PROCESSO LEGAL

O fundamento normativo do controle judicial da adequada legitimação é 
consitucional. É uma questão de devido processo legal10.

O princípio do devido processo legal constitui cláusula aberta de teor vago, 
a ser preenchido de acordo com os valores sociais vigentes no momento da sua 
aplicação. Cabe ao aplicador do Direito a função de defi ni-lo no caso concreto, 
de acordo com as particularidades da sociedade em dado momento histórico, 
sendo impossível a sua conceitualização apriorística. Em abstrato, apenas é pos-
sível conceber a necessidade de um processo de formação do direito que atenda 

8. Neste sentido: ADI 2747/DF, ADI 1633/UF, ADI 2794/DF.
9. TJ/RJ, 3ª Câmara Cível, Ap. 2003.001.02809, rel. Des. Relator Luis Fernando de Carvalho, j. 13.4.2004.
10. Artigo 5º, LIV, Constituição Federal: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal;”
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ao sentido de justo em determinado contexto social, que garanta o acesso a uma 
ordem jurídica justa.

Ainda assim, a Jurisprudência se permite estabelecer duas acepções para 
compreender o due process of law na atualidade, no contexto de um Estado de 
Direito Democrático, dividindo-o em devido processo formal – ou procedimental 
– e substancial – ou material. O devido processo legal substancial diz respeito 
ao conteúdo do ato. Já o devido processo legal formal atine à forma de produção 
do referido ato, das regras a serem obedecidas para que a criação do direito seja 
legítima.

Observe que o devido processo legal formal vai além de uma concepção 
estritamente legalista de um procedimento a ser seguido. Alerta Paula Sarno 
Braga que há muito tempo se percebeu que o processo devido, nesta concepção, 
não requer que o procedimento observe as regras previamente estabelecidas em 
lei, mas o contrário, que a interpretação das normas legais se dê sob o prisma do 
devido processo legal. Trata-se de “garantia de observância de uma seqüência 
procedimental, com etapas essenciais, que legitima o ato ou decisão estatal” 11. É 
questão, portanto, de legitimidade.

Assim, a decisão jurisdicional formalmente devida é aquela produzida por 
meio de processo que a torne legítima e as normas aplicáveis ao seu procedimen-
to de produção devem ser interpretadas sob esse prisma. Diante disso, há de se 
questionar: a decisão em processo coletivo conduzido por legitimado inadequado 
viola o devido processo legal em sua acepção formal?

A resposta é fl agrantemente positiva, uma vez que não há legitimidade em 
decisão que afete a esfera jurídica de pessoas que não fi guraram na relação pro-
cessual, nem tiveram seus interesses efetivamente defendidos pelo “representante” 
escolhido por lei. É o caso do processo coletivo conduzido por associação de defesa 
de consumidores que tem interesses confl itantes com os consumidores titulares 
do direito de massa que deduz em juízo. Ainda que preencha os requisitos legais 
exigidos – pertinência temática e um ano de pré-constituição12 – revela-se, no caso 
concreto, inadequada para a função que ocupa nessa demanda de grupo. Nesse 
sentido, alerta o professor Antonio Gidi que “ou a representação é adequada ou 
não houve representação e, sem representação, não foi respeitado o direito dos 

11. BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do Devido Processo Legal nas Relações Privadas. Salvador: JusPodivm, 
2008, p. 184/185.

12. Art. 81, IV, CDC: “as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus 
fi ns institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear.”
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membros ausentes de serem ouvidos em juízo”13. E a decisão aí produzida é ile-
gítima para atingir estes membros ausentes.

Por essa razão, o magistrado, como condutor do processo, deve atentar para 
essa questão e realizar o controle da adequada legitimação, sob pena de violar a 
própria Constituição ao permitir um processo formalmente indevido. É o devido 
processo legal formal que autoriza esse controle. Por outro lado, a forma como 
deve se dar esse controle, contudo, é revelada pelo devido processo legal em sua 
vertente substancial. 

Fixadas estas bases, cumpre, agora, estabelecer critérios que permitam aferir 
quando uma legitimação é inadequada. Seguimos.

2. CRITÉRIOS PARA UMA LEGITIMAÇÃO ADEQUADA

Como vimos, parte da doutrina brasileira interpretou que nosso legislador, 
ao cuidar da legitimação das ações coletivas, teria optado pelo sistema ope legis, 
bastando apenas a observação do rol legal abstrato para a confi guração da sua 
legitimação ad causam. Extraem tal conclusão a partir da leitura do artigo 5º da 
Lei de Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/1985)14 e do artigo 82 do Código de 
Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990)15.

Ocorre que, esta conclusão, que vem sendo acompanhada pela jurisprudência 
majoritária, não resolve os diversos problemas que surgem no cotidiano das de-
mandas coletivas, os quais, a partir deste ponto, passamos a examinar. 

Dentre os vários motivos que ensejam a atuação do magistrado no controle da 
adequada legitimação do autor coletivo encontram-se, principalmente, aspectos 
intrínsecos e extrínsecos ao próprio legitimado. Questões como sua capacitação 
técnica; sua conduta no processo e frente aos titulares do direito; atribuições e ex-
periências na defesa dos direitos coletivos em questão; além da devida capacitação 
e boa conduta do advogado – ou procurador – que atua em nome daquele grupo 
titular do direito litigioso devem ser levados em consideração pelo julgador.

Um dos aspectos mais importantes no controle da adequada legitimação cole-
tiva é a conduta do ente legitimado frente ao Poder Judiciário e ao próprio grupo 
titular dos direitos em litígio. Através da postura apresentada pelo autor coletivo 

13. GIDI, Antonio. A class action como Instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em 
uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 101.

14. Art. 5º da LACP: “A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, 
pelos Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, 
sociedade de economia mista ou por associação que: ...”.

15. Art. 82 do CDC: “Para os fi ns do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: ...””.
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ao longo do processo, pode o juiz interferir na adequação dessa legitimação, caso 
entenda que os interesses do grupo poderiam ser defendidos de forma mais plena 
e mais “vigorosa”16.

No processo civil coletivo, o princípio do contraditório apresenta caracterís-
ticas peculiares, devendo ser entendido de forma diversa daquela já consagrada 
no âmbito do processo civil individual17. Permite-se, então, que a participação em 
contraditório do grupo tutelado seja substituída ou compensada pela participação 
do autor coletivo. Por conta da ausência de grande parte do grupo tutelado nas 
demandas coletivas é preciso que o autor coletivo atue com total precisão na defesa 
dos direitos alheios, buscando, incansavelmente, a realização dos verdadeiros inte-
resses do grupo. Não podemos admitir o acompanhamento e defesa de determinada 
demanda coletiva sem a adequada atuação por parte daquele que está exercendo 
plenamente o contraditório. Logo, se este o faz de forma insatisfatória caberá ao 
juiz da causa tomar as providências devidas e capazes de sanar o problema.

A conduta do autor coletivo durante o processo, portanto, deverá ser averi-
guada em todos os sentidos e com relação a todo o grupo tutelado. Pode ocorrer, 
por exemplo, que parte do grupo tutelado em juízo não esteja sendo plenamente 
defendido pelo legitimado coletivo, seja por terem interesses diversos daqueles 
pugnados pelo autor coletivo, seja ainda pelo fato de que este não tem a quali-
dade necessária para estar no pólo ativo da demanda. Neste caso, somente em 
relação a parte do grupo tutelado o contraditório estaria sendo substancialmente 
efetivado, enquanto que em relação a outra parte, o autor coletivo estaria sendo 
“displicente”.

Quando afi rmamos da inadequação do autor coletivo, além da possível falta 
de interesse demonstrada por este durante o processo, poderá ainda incorrer em 
falta de outras qualidades importantes à plena proteção dos direitos discutidos, 
como a capacitação técnica do autor coletivo, seu conhecimento específi co da 
matéria discutida, sua estrutura material e pessoal, bem como sua experiência 
em demandas coletivas.

A incapacidade técnica do ente legitimado é aspecto signifi cativo no bom 
andamento da demanda coletiva. Deve o autor coletivo ter conhecimento espe-
cífi co e pleno daquilo que se discute em juízo. A defesa dos direitos do grupo, 
caso ausente este conhecimento, não seria exercida da melhor forma e estaria 

16. Cf. GIDI, Antônio. A class action como Instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas 
em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007, p. 105.

17. Cf. DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil – processo coletivo. 
3.ed. Salvador: JusPODIVM, 2008, v.4, p. 122.
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fadada ao fracasso. A capacidade técnica está ligada, ainda, à experiência prática 
do autor coletivo e sua postura em confl itos anteriores a respeito daquele tema 
discutido na demanda coletiva. Aquele, quando atua em demanda típica de seu 
cotidiano, em regra, não apresenta qualquer difi culdade em defender os direitos 
do seu grupo. Entretanto, caso a demanda coletiva diga respeito a área fática e 
jurídica distinta daquela habitualmente conhecida pelo ente legitimado teríamos 
uma defesa defi citária, sem sua plena e necessária atuação.

Ainda sobre a conduta do autor coletivo, não podemos deixar de lado a possi-
bilidade de fraude existente em acordos celebrados entre a parte ré e aquele ente 
responsável por defender os interesses coletivos. Agindo desta forma, estaria o 
autor coletivo atuando em sentido contrário aos interesses dos titulares do direito 
litigioso, o que não deve ocorrer em hipótese alguma. Nestes casos, como podemos 
ver, o legitimado, se examinado apenas o rol legal, estaria apto a assim conduzir 
a demanda coletiva. Na prática, entretanto, a ocorrência de colusão entre a parte 
ré e o autor coletivo só traria prejuízos para os titulares do interesse tutelado, e 
seria caso de uma legitimação inadequada. 

Cabe ressaltar, ainda, que todas estas questões poderão ser avaliadas pelo 
magistrado a qualquer tempo, em um momento posterior à verifi cação do rol legal 
de legitimados coletivos, pois pode ocorrer que um legitimado seja adequado no 
início da ação coletiva e se demonstre inadequado em momento posterior, em 
razão dos atos ali praticados.

Sobre a atuação dos advogados na defesa dos direitos e interesses de grupo, 
os mesmos cuidados se fazem necessários quanto à adequação de suas atividades 
durante a condução do processo, em face dos verdadeiros interesses dos titulares 
do direito material discutido. Entendemos que a correta atuação dos advogados em 
demandas coletivas é apenas mais um viés da adequada legitimação dos autores 
coletivos. Em outros termos, ao exercer o “controle” sobre as características e 
atividades dos advogados que desempenham suas funções em determinada ação 
coletiva, o magistrado estará atuando sobre o requisito da adequação dos próprios 
legitimados coletivos.

Diferentemente do que acontece com a class action americana, nas quais os 
advogados exercem o papel de protagonistas na luta pela efetivação dos direitos de 
grupo, no Brasil as atribuições dos advogados em tais demandas são mais discretas, 
não sendo, por isso, tão visadas por parte dos magistrados no controle da legitima-
ção adequada. Ainda assim, este fato não retira a importância do papel exercido 
por estes profi ssionais do direito nas ações coletivas brasileiras, não impedindo, 
igualmente, que tenham eles sua atuação processual e características avaliadas 
judicialmente, na busca por uma melhor adequação do legitimado coletivo.
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Sabemos que os advogados devem ser plenamente capazes de lutar e garantir 
a melhor atuação possível em um processo. Na tutela de direitos e interesses 
coletivos, a responsabilidade se torna ainda maior, haja vista o processo adquirir 
certas características que o tornam mais complexo. São demandas que exigem 
do advogado um conhecimento mais apurado sobre os fatos trazidos a juízo e 
que carecem, por isso, de um saber jurídico técnico naquela área específi ca do 
direito.

Não é razoável imaginarmos, em causas tão complexas quanto aquelas des-
critas em ações coletivas, a atuação de advogados inexperientes, sem qualquer 
preparação para atuar diante de temas tão importantes e complexos. Da mesma 
forma, atitudes desprovidas de boa-fé não podem ser toleradas em nosso ordena-
mento jurídico, cabendo ao magistrado tomar as devidas atitudes para saná-las. 
Logo, quando o advogado ou até mesmo o autor coletivo agem com má-fé, esta 
atitude não coaduna com os interesses probos perseguidos pelos interessados, 
visto que no Direito há uma presunção de um mínimo-ético nas ações dos atores 
jurídicos.

Tudo isso exige do advogado uma preparação material e estrutural para atuar 
nestas demandas. Fatores como a experiência profi ssional em determinada área 
jurídica e a ética nas atividades exercidas são determinantes no controle da ade-
quação de sua atuação. São estes critérios de extrema importância para a melhor 
defesa dos interesses coletivos tutelados18.

Devemos, aqui, chamar a atenção para um ponto importante. Deverá haver 
uma presunção acerca da competência do advogado constituído pelo autor coletivo 
para atuar em demanda coletiva, somente sendo possível a intervenção judicial 
em sua adequação diante de uma análise concreta de cada caso19.

Neste sentido, o juiz poderá, a qualquer momento do processo, apontar falhas 
na atuação do advogado ou, ainda, chamar-lhe a atenção para certos aspectos que 
julgue imprescindíveis para a melhor defesa dos interesses do grupo protegido. É 
a aplicação do princípio da cooperação. Este juízo, entretanto, deverá ser realizado 
concretamente, com base em aspectos práticos do processo coletivo e não a priori, 
de forma abstrata, em uma análise da reputação do causídico. 

Além disso, em sede de demandas de grupo, devemos estar atentos à ligação 
necessária entre os objetivos dos titulares do direito e a atuação do advogado. Se-

18. Cf. GIDI, Antonio. A class action como Instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas 
em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007, p. 110-112.

19. Cf. GIDI, Antonio. A class action como Instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas 
em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007, p. 110-112.
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gundo Antonio Gidi, “a adequação do advogado se mede em relação aos interesses 
do grupo e de seus membros e não em face dos interesses do representante”20. De 
acordo com este entendimento, podemos concluir que mesmo existindo confl itos 
entre os interesses do autor coletivo e do grupo por ele defendido, o advogado da 
causa coletiva deverá atuar em função do interesse destes últimos. A efetivação 
do princípio do devido processo legal nas ações coletivas justifi ca a idéia de que 
o advogado deve atuar como se cada membro do grupo titular dos interesses 
coletivos o tivesse constituído como seu próprio representante.

Por fi m, não podemos deixar de falar sobre a situação do Ministério Público 
no controle da adequada legitimação coletiva. Sabemos que o MP, na visão de 
grande parte da doutrina pátria e de acordo com os seus fi ns institucionais, é o 
verdadeiro legitimado “universal” para a defesa de direitos e interesses de grupo. 
Não discordamos disto. Entretanto, o que estamos propondo, neste ensaio, é que 
todo o raciocínio por nós construído até aqui seja também aplicável ao parquet. 

Explicamos.

Abstratamente, seguindo o rol de legitimados coletivos – art. 5º da Lei de 
Ação Civil Pública e art. 82 do Código de Defesa do Consumidor –, conclui-se, 
apressadamente, que não há qualquer limitação à atuação do Ministério Público na 
defesa dos direitos de grupo. Não obstante tal constatação, da mesma forma como 
acontece com os demais legitimados legais, existe a hipótese de que o membro 
do parquet possa não atuar de forma diligente ou plenamente técnica.

Portanto, ressalta-se, não estamos discutindo a legitimação ativa em abstrato 
da instituição Ministério Público. Apenas estamos seguindo o raciocínio de que, no 
caso concreto, poderá o juiz controlar a devida adequação do membro do parquet 
que esteja à frente de determinado processo coletivo, dentro de limites por nós 
fi xados ao longo deste estudo.

Assim, é plenamente possível que o membro do MP destinado a atuar em de-
terminada causa coletiva não tenha conhecimentos técnicos tão apurados sobre a 
matéria alí tratada. Não só é possível, como muito razoável, considerando a gama 
de conhecimentos específi cos deixados a nós pela pós-modernidade. Nestes casos, 
não podemos aceitar que este membro se esconda atrás da presunção de compe-
tência e legitimação da instituição da qual faz parte para atuar insatisfatoriamente 
em qualquer processo, especialmente nos casos daqueles direitos fruto de novas 
e pouco conhecidas áreas do conhecimento jurídico.

20. Cf. GIDI, Antonio. A class action como Instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas 
em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007, p. 110-111.
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Menos provável, mas não impossível, é a falta de aplicação satisfatória do 
membro do MP em determinada ação coletiva. Em casos como estes, diante de 
uma inadequada atuação do membro do ente legitimado na condução concreta da 
demanda coletiva, seguimos com a tese de que o juiz pode intervir nesta adequação, 
buscando sanar qualquer tipo de dúvida a respeito desse requisito fundamental, 
podendo determinar que seja substituído o membro, comprovado a sua falta de 
diligência processual.

Vimos, assim, que sim é possível o controle judicial, além de também quando 
é possível esta intervenção do juiz para avaliar a adequação do autor coletivo, 
no caso concreto, dentro dos processos coletivos. Partimos, agora, então, para o 
estudo de como o magistrado poderá atuar diante de tais empecilhos de extrema 
relevância para a devida proteção dos direitos e interesses de grupo. 

3. A INTERVENÇÃO IUSSU IUDICIS: UMA PROPOSTA

Constatada a necessidade de controle judicial da adequada legitimação, como 
decorrência direta da cláusula geral do devido processo legal, se faz necessário 
refl etir quais os meios de que pode se valer o juiz para efi cazmente chegar a uma 
decisão fi nal que legitimamente alcance o grupo cujos interesses estão discutidos 
naquela ação coletiva.

Dentre diversas possibilidades vislumbradas na técnica processual alienígena, 
propomos neste trabalho o uso de instituto do processo individual já presente em 
nosso ordenamento jurídico: a intervenção iussu iudicis.

A intervenção iussu iudicis pode ser defi nida como “o ingresso de terceiro 
em processo pendente por ordem do juiz”21. Esta defi nição trazida por Fredie 
Didier, decorre, portanto, da constatação feita pelo juiz de que se faz necessária 
participação de terceiro no processo em julgamento, em razão da sua submissão, 
direta ou indireta, aos efeitos da sentença que ali se produzirá. Constatada a 
necessidade, determina o juiz a sua convocação para integrar a relação jurídica 
processual, garantindo a justiça daquela decisão frente ao terceiro convocado. 
É, portanto, regra que se coaduna com o devido processo legal em sua vertente 
formal.

Tal instituto encontrava previsão expressa no artigo 91 do Código de Proces-
so Civil de 193922 e a ausência de norma neste sentido no CPC de 1973 levou 

21. DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. I. Salvador: JusPodivm, 7ª Ed., p.292.
22. Art. 91, CPC 1939: “O juiz, quando necessário, ordenará a citação de terceiros, para integrarem a contestação. 

Se a parte interessada não promover a citação no prazo marcado, o juiz absolverá o réu da instância”.
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parte da doutrina nacional a sustentar que a intervenção iussu iudicis agora se 
limitaria àquela hipótese prevista pelo artigo 47, parágrafo único, do CPC23. Ou 
seja, apenas para os casos do litisconsorte necessário que ainda não integrou a 
relação processual24.

Contudo, não nos parece acertado o indigitado entendimento. Os poderes da-
dos ao juiz para a condução de um processo que culmine com a produção de uma 
decisão devida para o caso concreto passam, necessariamente, por uma atuação 
pautada, como veremos, na proporcionalidade. Trata-se, ainda, de uma questão 
de devido processo legal substancial. Por essa razão, deve o juiz buscar, sempre 
que possível e necessário, a ampla participação daqueles a quem afetará a decisão 
do caso concreto. Trata-se de uma aplicação democrática do direito, aumentando 
a sua legitimidade. Dessa forma, ainda que à míngua de qualquer previsão legal, 
teria o magistrado poderes para determinar a participação de terceiros em uma 
relação jurídica processual.

Outrossim, observa-se que a intervenção iussu iudicis pode ser utilizada de 
lege lata. Já existe previsão legal que a permite no referido artigo 47, parágrafo 
único, do CPC. O que precisamos é apenas dar uma interpretação extensiva ao 
dispositivo, autorizando tal intervenção não só para os casos dos litisconsortes 
necessários não citados, mas para todos aqueles em que o terceiro titulariza di-
reito de alguma forma ligado à relação jurídica deduzida em juízo25. Trata-se de 
uma redefi nição do alcance do dispositivo legal, extraindo-se por meio de uma 
simples técnica hermenêutica uma norma mais adequada à realidade social que 
enfrentamos nos dias de hoje. Ainda que não se aceitasse tal interpretação, à 
mesma conclusão pode se chegar a partir da cláusula geral do devido processo 
legal, em sua vertente formal.

Isso porque a aplicação do Direito pelo Judiciário deve se pautar em uma 
efetiva garantia de acesso à ordem jurídica justa. Não devemos mais nos apegar 
a fórmulas jurídicas que se olvidam da realidade social, teorizando o Direito 
como se indiferente à sociedade que regula. O acesso à justiça se impõe como 
escopo do processo, garantindo aos jurisdicionados decisões céleres e efetivas, 
não contraditórias entre si, capazes de serem dotadas da estabilidade necessária 
para garantir segurança jurídica aos cidadãos.

23. Art. 47: (...) Parágrafo único. “O juiz ordenará ao autor que promova a citação de todos os litisconsortes 
necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena de declarar extinto o processo.”

24. Esta é a posição de Vicente Greco Filho em Direito Processual Civil Brasileiro, vol. I. São Paulo: Editora 
Saraiva, 2003, 17ª Ed, p. 124; ver ainda posicionamento do STJ no REsp 753.340/RJ e na MC 9275/AM.

25. Não é outra a lição de DIDIER JR., Fredie. Op. cit.. p. 293.
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Não é outro o entendimento esposado pelo Ministro Celso de Mello, relator 
do MS 24.831 (“CPI dos Bingos”), que determinou, ad cautelam, a integração 
dos líderes dos partidos governistas no mandado de segurança impetrado contra 
ato da mesa do Senado Federal, reconhecendo a intervenção iussu iudicis como 
presente em nosso ordenamento jurídico e adotando interpretação defendida nes-
te trabalho. Justifi cou que o fez “visando a afastar possíveis objeções de ordem 
formal que pudessem, eventualmente, inviabilizar o conhecimento da presente 
ação de mandado de segurança”26. Trata-se de posicionamento aceito pelo STF, 
ainda que de forma não unânime.

A intervenção iussu iudicis serve então como instrumento para garantir que 
questões processuais não impeçam o prosseguimento do processo, para que chegue 
a uma decisão de mérito devida. Devida porque produzida com a participação 
daqueles a quem afeta. É produção plural do Direito.

Entendido o instituto sob a ótica do processo individual, cumpre entender 
a sua utilidade no controle da legitimação adequada no processo coletivo. Já se 
observou que, uma vez constatada a inadequação de um dos colegitimados para a 
condução da ação de grupo, não pode o juiz quedar-se inerte e assistir a formação 
da coisa julgada material, que pode vir a prejudicar os titulares dos interesses ali 
discutidos. Por uma questão de devido processo legal, deve atuar para garantir a 
produção de uma decisão devida, uma decisão legítima.

Observa-se que é questão que diz respeito à legitimadade ad causam daquele 
que ajuíza e conduz o processo coletivo. Apesar de ter sua legitimadade prevista 
pelo texto legal, na prática demonstra que não tutela efetivamente os interesses 
ali discutidos. Ora, a autorização legal abstrata não pode servir, por si só, como 
justifi cativa para extensão dos efeitos da coisa julgada aos ausentes naquele pro-
cesso. Essa extensão depende de uma atuação do legitimado conforme os critérios 
acima apontados, que, se não o fi zer, resulta por ser parte ilegítima para conduzir 
aquela ação coletiva. 

Observando-se que o problema está no campo da legitimidade, cumpre então 
ao magistrado reconhecê-la enquanto questão de ordem processual. No processo 
individual, reconhecida a ilegitimidade ativa, sua não correção pelo próprio autor 
leva à extinção do processo sem resolução de mérito. A solução para o processo 
coletivo, contudo, deve ser diversa.

Isso porque no processo coletivo sua extinção sem resolução de mérito por 
questões de ordem processual deve ser evitada a todo custo. Partindo-se da 

26. MS 24.831: ver DPJ.
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premissa de que o sistema processual coletivo encerra uma ordem de princípios 
próprios, cumpre reconhecer aqui a vigência do princípio do interesse jurisdicional 
no conhecimento do mérito do processo coletivo. Pela natureza dos interesses 
discutidos e a utilidade para toda a coletividade da resolução dos confl itos a ele 
atinentes, se impõe ao juiz todo o esforço possível para que a demanda siga até o 
seu mérito, resolvendo-os – os confl itos –, com a estabilidade dessa decisão ga-
rantida pela coisa julgada material. Por essa razão, questões de ordem processual 
devem ser superadas nesse esforço judicial, sendo a decisão de mérito o fi m ideal 
de toda demanda coletiva.

Por essa razão, defendem os professores Didier Jr. e Zaneti Jr. que “a ilegitimi-
dade ativa no processo coletivo deve implicar sucessão processual, saindo a parte 
ilegítima e ingressando uma parte legítima, em vez da extinção do processo sem 
exame do mérito”27. O mesmo raciocínio vale para a constatação da inadequação 
do representante. Uma vez constatada, o juiz necessita de algum instrumento para 
garantir que ocorra essa sucessão processual, permitindo o prosseguimento deste 
processo até que se chegue à decisão meritória devida.

Eis que se apresenta útil a intervenção iussu iudicis. Observe-se que não se 
pretende trazer litisconsorte necessário para a relação processual. Trata-se, em 
verdade, de, uma vez constatada a inadequação do autor coletivo pelos diversos 
motivos já expostos, trazer ao processo os demais colegitimados, na medida do 
possível. O juiz determinará a intervenção destes, que deverão manifestar-se a 
respeito do representante que ora fi gura no processo, seja impugnando esta sua 
qualidade, seja assumindo a condução do processo.

O que se pretende com isso é permitir que o juiz atue efetivamente para impe-
dir que o processo siga adiante com uma inadequação daquele que fi gura em seu 
pólo ativo. O devido processo legal se efetiva no caso em concreto porquanto se 
permite a formação de uma decisão mais legítima, mediante a potencial participa-
ção daqueles que poderiam tutelar os interesses ali discutidos. Ademais, permite a 
melhora da qualidade da decisão ali produzida, por meio de aplicação do princípio 
da cooperação, também decorrente do due process of law28.

Esclareça-se, ainda, que o objetivo natural dessa intervenção provocada pelo 
juiz é muní-lo de arma para que possa impedir uma decisão indevida, depois de 

27. DIDIER Jr, Fredie e ZANETI Jr., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Vol. IV. Salvador: JusPodivm, 
3ª Ed., 2008, p. 131.

28. Este princípio do processo individual é plenamente aplicável ao processo coletivo, e atribui ao juiz uma 
participação ativa no processo, cooperando com as partes para que o processo prossiga de forma devida. 
Cf. DIDIER JR, Fredie. Op. cit.
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constatada a inadequação do legitimado coletivo no caso concreto. Evita-se, 
assim, que esta inadequação leve, aprioristicamente, à extinção do processo 
sem resolução de mérito. Observe, nesse sentido, que é solução apontada 
prioritariamente pelos diversos projetos de códigos coletivos propostos pela 
doutrina: é o caso do artigo 20, §3º, do Anteprojeto de Código Brasileiro de 
Processos Coletivos do Instituto Brasileiro de Direito Processual; do artigo 3º, 
par. 4º, do Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-
América; e do artigo 3.2 do Código de Processo Civil Coletivo de Antonio 
Gidi.

Contudo, há de questionar-se o que acontece quando constatada a inefi cácia 
dessa medida. Se, por exemplo, houver apenas um legitimado previsto em lei 
ou se todos os colegitimados forem inadequados para a condução do processo 
coletivo, como deve proceder o magistrado?

Nessas hipóteses em que a intervenção iussu iudicis se revele incapaz de 
garantir a condução do processo por um legitimado adequado, uma das soluções 
inevitáveis a que se chega é a extinção do processo sem resolução de mérito. 
Lembramos que não se sustenta o argumento de que a coisa julgada coletiva 
no Brasil se forma apenas para benefi ciar os membros do grupo, uma vez que 
sua produção se dá secundum eventun litis. Conforme aponta Antonio Gidi, tal 
proposição é técnicamente incorreta, porque a coisa julgada se forma contra-
riamente ao grupo quando há sufi ciência do material probatório trazido pelo 
autor29. Exemplifi cando, há formação da coisa julgada material quando rejeitada 
a tese jurídica aduzida. Com isso, restariam prejudicados os indivíduos ausentes 
cujos interesses foram discutidos naquela ação coletiva, por não terem mais este 
instrumento para tutelá-los.

Diante desse panorama, não restaria ao julgador, em face da inadequação 
do legitimado e tendo em vista a inefi cácia da intervenção iussu iudicis, outra 
opção senão extinguir o processo sem resolução de mérito. Alguns sustentariam 
que com isso se daria grande liberdade ao magistrado, que poderia usar tal pos-
sibilidade como escudo para evitar o julgamento do mérito das ações coletivas, 
extinguindo processos sob este fundamento.

Será por essa razão, se faz necessário fi xar limites ao poder atribuído ao 
magistrado. Limites dados pela mesma cláusula geral do devido processo legal 
na sua acepção substancial, conjuntamente com o cânone retor do Estado de 
Direito Democrático: estamos aqui falando da proporcionalidade.

29. GIDI, Antonio. Op. cit., p. 130/131.
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4. A PROPORCIONALIDADE COMO LIMITE PARA A AVALIAÇÃO DA 
ADEQUAÇÃO DO AUTOR COLETIVO PELO JUIZ

Como podemos depreender do quanto dito nas linhas acima, todos estes atos 
emanados pelo julgador – como as intervenções no processo coletivo para avaliar 
a adequação ou não dos legitimados formais – são manifestações de sua compe-
tência e, por isso, são refl exos de um poder. Se por um lado todo exercício de um 
direito se correlaciona a um dever, que vai, a certa medida, restringir aquele, por 
outro lado os poderes – categoria distinta de direitos30 – sofrerão, da mesma for-
ma, uma limitação, pois poder sem limites se chama arbitrariedade. Desta forma, 
como buscamos não andar em descompasso com os princípios já estudados, que 
irrigam a seara axiológica do Direito Processual Civil, é plenamente pertinente que 
tratemos de limitar este poder do julgador competente para avaliar a adequação 
ou não de um legitimado coletivo.

Seguiremos aqui a mesma proposta desenvolvida em todo este ensaio, 
de um caminho percorrido baseado na prática. Assim, nos apoiaremos na 
proporcionalidade-übermaβverbot, que, apesar de procedimental, nos levará à 
respostas não abstratas e tópico-práticas, que limitarão, no caso concreto, a fun-
damentação do juiz. Desta maneira, se coaduna a possibilidade de avaliação da 
adequação do legitimado coletivo com a necessidade que a ciência do direito busca 
em não perder de vista a segurança jurídica. A proporcionalidade vai funcionar, 
então, como limite fundamental ao julgador, quando da decisão qualitativa acerca 
do legitimado da demanda coletiva.

Este postulado vai proporcionar o confronto dos bens e valores jurídicos em 
tensão dentro de um problema, de maneira que se possa chegar a uma conclusão, 
no exame do caso concreto, de qual ponto de vista deverá prevalecer pontualmen-
te. Assim, servirá para irrigar todo o ordenamento jurídico, exigindo que todas 
as decisões do aplicador do direito estejam impregnadas de sua racionalidade 
proporcional. Desta forma, o preceito da proporcionalidade começa por ser uma 
reivindicação cognitiva de elaboração do direito através de uma via racional31, 
necessária, então, para o respeito do estado de Direito Democrático, de modo a 
não se perder a medida do quanto se usa para o quanto se busca. Posto isso, deverá 
o julgador seguir tal procedimento para decidir se o legitimado coletivo é ou não 
adequado para o caso pontual em concreto. Contudo, como se daría este encadear 
de idéias que nortearia as decisões do julgador?

30. ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Tradução: Ernesto Garzón Valdés. Madrid: Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002. 

31. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 5 ed. São Paulo: 
RCS, 2007.
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O limite da “discricionariedade” do juiz terá que respeitar as três proposições 
parciais-Teilgrundsätze que compõe a substância material da proporcionalidade: 
a) adequação; b) exigibilidade ou máxima do meio mais suave-Gebot des mildes-
ten Mittels, também chamada de necessidade; e c) proporcionalidade em sentido 
estrito ou máxima de sopesamento-Abuwägungsgebot. Passemos, então, à análise 
pontual de cada uma destas.

A proporcionalidade em sentido estrito vai determinar que haja uma necessá-
ria correlação, que deverá ser juridicamente a melhor possível, entre o fi m a ser 
alcançado por uma disposição normativa e o meio empregado para que se alcance 
esse fi m. Assim, esta faceta vai auxiliar as outras duas proposições parciais a 
atingir uma justa medida, pois vai indicar se o meio utilizado é proporcional para 
atingir o fi m buscado. Alertamos, então, que é na proporcionalidade em sentido 
estrito que reside o próprio fundamento da possibilidade de que o juiz decida 
sobre a adequação do autor coletivo, afastando a tese de que a legitimação deve 
ser realizada somente de forma abstrata pelo legislador. 

Explicamos. 

O fi m a ser alcançado pelo princípio do devido processo legal é o de garantir 
o acesso à ordem jurídica justa. Tal princípio fundamental, por nortear aquelas 
regras que tratam da legitimidade coletiva presentes do Código de Defesa do 
Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública, vai obrigar que esta legitimidade 
seja devida, seja justa, visando alcançar o objetivo normativo proposto. Logo, o 
meio empregado para que se chegue a este fi m buscado pelo due process of law 
deverá, por imperatividade da faceta da proporcionalidade em sentido estrito, ter 
correlação jurídica melhor possível com aquele objetivo. Posto isto, simples é 
concluir que o meio adequado para a efetivação do princípio do devido processo 
legal, como exaustivamente mostrado por nós em linhas anteriores deste ensaio, 
é a avaliação pelo juiz da adequação do autor coletivo. A adoção desta tese é 
satisfazer, de logo, a proporcionalidade em sentido estrito, que, assim, por sua 
vez, cumpriría com seu papel de otimizar as possibilidades jurídicas32. Para que 
este marco reste claro, pontuamos que esta faceta se limitará apenas ao âmbito 
jurídico, não entrando na seara fática. Isto é, será a proporcionalidade em sentido 
estrito – a ponderação de Robert Alexy – quem dará ao magistrado o suporte 
jurídico da possibilidade de sua intervenção do processo. 

Já a adequação vai cuidar da avaliação das diversas possibilidades que podem 
ser atingidas com os meios escolhidos para realizar o quanto buscado. Assim, 

32. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Brasília Jurídica, 1996.
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desrespeita esta proposição parcial uma decisão do julgador que não seja adequada 
para o alcance do resultado almejado pelos princípios regentes. Como vimos, o 
juiz pode, ao constatar que o autor coletivo não é materialmente adequado, intervir 
no processo de diversas formas: pode determinar que um terceiro co-legitimado 
adentre o processo, pode determinar a substituição do advogado inadequado e pode 
até, em último caso, extingir o processo sem exame do mérito. Contudo, há que se 
ter um cuidado redobrado no sentido de avaliar a adequação da decisão do juiz para 
o caso em concreto. A título exemplifi cativo, podemos imaginar a situação concreta 
que, devido a relevância e urgência na tutela de certo direito coletivo, podem ser 
o ingresso de um terceiro ou a substituição do advogado decisões adequadas ao 
caso pontual, entretanto, talvez, não seria a extinção do processo sem julgamento 
de mérito decisão que fosse adequada, visto aquela relevância na tutela imediata 
do direito. Isto é, a adequação se defi nirá topicamente, no caso concreto. 

Além de adequada e proporcional estritamente, a decisão do julgador deve 
respeitar, concomitantemente, uma terceira faceta: a exigibilidade. Nela o juiz 
deve sopesar se se faz necessário, no caso concreto, a sua intervenção no processo, 
para que se alcance o fi m efetivador dos direitos coletivos. Se esta necessidade 
de revela, o aplicador do Direito se verá, então, obrigado a escolher pela saída 
que seja menos gravosa, isto é, por uma solução que não possa ser substituída 
por outra igualmente efi caz, entretanto mais suave. Desta forma, se o julgador 
vislumbra uma outra saída menos danosa, mais suave, que permita a efetividade 
do direito coletivo, igualmente otimizada, a resposta mais gravosa, que com 
aquela menos gravosa “compete”, será considerada desnecessária e inexigível, 
logo inconstitucional.

Para a aplicação da exigibilidade se faz imperioso avaliar as condições fá-
ticas oferecidas ao aplicador pelo caso concreto, o que vai permitir àquele uma 
“otimização com relação a possibilidades fáticas”33, diferentemente da propor-
cionalidade em sentido estrito que, como visto, se restringe ao âmbito jurídico. 
Assim, considerando os fatos trazidos no bojo da demanda coletiva, o juiz irá 
adotar dentre aquelas medidas selecionadas como adequadas, a medida necessá-
ria para a consecução das normas que devem ser efetivadas neste caso concreto. 
Desta forma, a decisão do julgador que pugnar pela extinção do processo sem 
julgamento do mérito pode ser tomada, desde que seja ela a medida necessária, 
exigível, para resguardar o interesse coletivo em jogo. Logo, somente será exigí-
vel esta decisão se não existir outra igualmente efi caz, ou seja, se a intervenção 
iussu iudicis, por exemplo, ou outra medida qualquer não se mostrem sufi cientes 

33. BARROS, Suzana de Toledo. Op cit., p. 80/81.
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para a consecusão dos direitos coletivos. Logo, se existe esta outra possibilidade 
igualmente efi caz, mostra-se que não seria necessário a prática de uma ação mais 
gravosa para o processo. 

Se podemos usar mata-moscas para realizar este ato, não é necessário, nem 
adequado, tampouco proporcional em sentido estrito que usemos bombas ou tiros 
de canhões. Em outras palavras, o poder não legitima que o seu detentor o utilize 
sem limites, de forma total. A proporcionalidade exige que este poder seja dosa-
do e que, além disto, o raciocínio que se forma argumentativamente através do 
exercício deste poder seja racional: por isto, a racionalidade procedimental deste 
postulado. Constata-se, então, que o uso das idéias encadeadas da proporcionali-
dade oferece ao aplicador e ao intérprete do direito coletivo parâmetros seguros 
para a efetivação destes direitos, extirpando quaisquer dúvidas acerca da falta de 
limites ao poder do magistrado e afastando as malfadadas conclusões de que uma 
valoração pelo judiciário acerca da adequação ou não do autor coletivo levaria o 
sistema jurídico ao caos. Como já dissemos, poder é algo inerente à competência. 
Logo, poder o juiz sempre terá. Assim, a grande chave de conciliação deste poder 
com a racionalidade do Estado de Direito Democrático será sempre revelada pelo 
cenário tópico-prático montado pela proporcionalidade. 

5. CONCLUSÃO 

Certamente, chegamos, assim, não ao fi m daquele caminho proposto por nós 
no início deste ensaio. Esperamos, apenas, ter dado alguns passos adiante, através 
de um percorrer voltado à prática e fundado, sempre, na efetivação do princípio do 
devido processo legal e na proporcionalidade. Logo, a primeira conclusão, já tida 
por nós como pretérita à escrita deste, é o dever do juiz em avaliar a adequação 
do autor coletivo, visando que sua decisão não seja inconstitucional. 

Nossa posição, não provém, como sustentarão aquelas vozes matemáticas do 
sistema, de extrapolação pelo juiz do quanto posto legalmente, mas sim baseada 
na nova hermenêutica constitucional. Tristemente, é notória a difi culdade que 
grande parte dos intérpretes e dos aplicadores do Direito brasileiro possui no 
exercício da atividade hermenêutica que não seja fundada nos âmbitos gramatical, 
histórico e sistemático. Notadamente, adotamos aqui a Teoria dos Princípios, que 
como comprovamos não fere em nada o ordenamento através da interpretação 
das normas fundamentais, mas, ao contrário, dá ao sistema jurídico pátrio uma 
cara mais democrática e plural, exatamente como pensamos que deve ser este. A 
pluralidade é o fundamento base da argumentação fundada no Estado de Direito 
Democrático e deve ser ela incentivada e perseguida incessantemente pelo sujeito 
do Direito. 
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Diante dessas premissas, identifi cado o devido processo legal como funda-
mento normativo para o referido controle, tratamos de expor alguns critérios e 
situações que permitem ao magistrado aferir a adequação ou não do legitimado 
coletivo. Consolidamos o abandono de um raciocínio jurídico exclusivamente teo-
rético, desvinculado da práxis, partindo para uma análise efetiva do caso concreto. 
E é diante desse caso concreto que propomos a intervenção iussu iudicis como 
instrumento de que pode se valer o magistrado para realizar o referido controle 
concreto, trazendo ao processo outros colegitimados, em uma aplicação do Direito 
mais legítima, que efetivamente garanta o acesso à ordem jurídica justa.

Desta forma, sabendo o julgador quando e de que forma deve ele intervir, terá 
que respeitar os limites impostos pelos princípios fundamentais, sobretudo, como 
tratamos acima, a proporcionalidade. A fundamentação da proporcionalidade é, 
por ser voltada a uma racionalidade procedimental, o que norteará a argumentação 
do juiz no caso concreto, servindo, concomitantemente, como limite à sua atuação 
na valoração da adequação do autor coletivo. Para cumprir esta missão se mos-
tram presentes as três proposições parciais: proporcionalidade em sentido estrito, 
adequação e necessidade, que delimitarão as margens que devem ser respeitadas 
pela atuação do juiz no processo coletivo. 

Com tudo quanto exposto neste estudo, refl exão fi nal que deixamos ao tema é 
aquela que vai diferenciar neutralidade e imparcialidade. Não deve o juiz ser neu-
tro, simplemente pelo fato de que neutralidade em julgamento jurídico não existe. 
Todo aplicador do Direito julga a partir de suas pré-concepções valorativas, que, 
contudo, não devem extrapolar as margens principiológicas deixadas a ele pelas 
normas jurídicas. Entretanto, será este ator que irá signifi car, dar qualidade aos 
princípios presentes na realidade normativa, interpretação esta que terá o condão 
de afi rmar a constante atualidade daqueles princípios. A racionalidade com a qual 
deve o juiz estar comprometido é a imparcialidade, que o obriga a oferecer aos 
atores do processo as mesmas condições, as mesmas armas para que possam vingar 
suas pretensões. Assim, perguntamos: até quando sofreremos dos resquícios das 
cinzas deixadas no Direito pela teorização apartada da prática? Cabe ao operador 
do Direito, então, avaliar até em qual medida valerá a pena permanecermos dando 
mais importância à fi cção jurídica do que à prática. Sabemos a resposta.
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CAPÍTULO VII 
FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO CIVIL

Eduardo Cambi1

Súmula • Introdução – 1. Dimensões sociais do processo civil – 2. A falta de investimentos adequados nos serviços 
judiciários e o infl uxo neoliberal – 3. Equivalentes jurisdicionais – 4. Jurisdição no Estado Contemporâneo: 4.1. 
Premissa; 4.2. Controle judicial dos atos administrativos; 4.3. Controle judicial dos atos legislativos; 4.4. Os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na jurisprudência pátria e o ativismo judiciário. Conclusão. 
Referências bibliográfi cas.

INTRODUÇÃO

Ao abrir o Congresso Internacional de Processo Civil, realizado em Florença, 
em setembro-outubro de 1950, Piero Calamandrei afi rmou: “Il peccato più grave 
della scienza procesuale di quest’ultimo cinquantennio è stato secondo me proprio 
questo: di aver separato il processo dal suo scopo sociale”2. Este grave equívoco 
apontado pelo ilustre processualista italiano não foi exclusivo da primeira metade 
do século passado, mas continua arraigado mesmo nos dias de hoje, quando se 
procura isolar o processo do direito material ou, o que é mais grave, quando se 
faz o diagnóstico social dos sistema judiciário. 

Enclausurar o processo no formalismo dogmático signifi ca negar a justiça 
substancial, propalada pelo Estado de Bem-Estar Social, contemplada na Cons-
tituição Federal de 1988.

A dogmática processual, se não quiser converter-se em abstração vazia, deve 
servir de método para que o direito concretize na justiça3. 

1. Pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Pavia (Itália). Doutor e Mestre em Direito pela UFPR. 
Professor de Direito Processual Civil da UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e da UNIPAR 
(Universidade Paranaense). Promotor de Justiça no Estado do Paraná. 

2. Cf. Piero Calamandrei. Processo e giustizia. Rivista di diritto processuale, 1950. Pág. 278.
3. Piero Calamandrei faz, neste ponto, interessantes colocações: “Fu già detto che talvolta basta una legge 

nuova a mandare al macero intere biblioteche giuridiche: e con tutte le architetture sistematiche che noi 
giuristi avevamo edifi cato, illudendoci che potessero essere eterne, su quei mutevoli fondamenti. Questo 
dovrebbe darci, a noi giuristi, coscienza dei limiti della nostra scienza: ma anche delle responsabilità di 
essa, in un certo senso più profonde e più impegnative di quelle dello scienziato della natura, che ricerca 
la verità, né buona né cattiva, e gli basta di scoprire il vero così com’è senza curarsi di altra utilità. Noi 
scienziati del diritto, invece, non abbiamo nulla di peregrino da scoprire (i codici son lì, alla portata di 
tutti) ma abbiamo il dovere di adoprarci a far sì che in concreto sia ciò che, secondo le leggi, deve essere. 
Se a questo non servisse la scienza giuridica, cioè a suggerire i metodi per far sì che il diritto da astratto 
si trasformi in realtà concreta, e a spezzare per dir così il pane della giustizia tra gli uomini, la scienza 
giuridica non servirebbe a nulla” (Processo e giustizia. Cit. Pág. 280-1).

tutela jurisdicional coletiva.indd   167tutela jurisdicional coletiva.indd   167 19/9/2008   16:12:2119/9/2008   16:12:21



168

Assim, o estudioso do processo civil não pode tomar como objeto exclusivo 
de suas análises e de sua pesquisas apenas as regras processuais, consideradas, 
apenas, como uma parcela do sistema jurídico. Os dispositivos processuais 
devem ser compreendidas à luz da realidade social para as quais foram predis-
postos, o que impõe ao processualista e aos operadores jurídicos deixar de lado 
a pureza e a cientifi cidade de sua disciplina para se ocupar dos problemas da 
administração da justiça. Essas questões tocam diretamente o processo civil, 
devendo ser estudadas pelos juristas e não apenas pelos políticos, sociólogos e 
fi lósofos do direito4. 

Entretanto, a maioria dos nossos Manuais de Processo Civil trata apenas de 
uma abordagem estritamente dogmática (técno-jurídica) dos institutos processuais, 
deixando-os de contextualizá-los com a realidade social em que são aplicados, o 
que levam muitas vezes a caírem no equívoco de calcarem a ciência processual 
em conceitos que, não raro, não encontram respaldo na dinâmica da vida. Essa 
visão estreita incorre, fechando-se no hermetismo técnico-jurídico das regras 
processuais, em um grave equívoco, uma vez que o processo, como todo fenô-
meno jurídico, antes de assim ser, é um fenômeno social, que serve como um 
instrumento ou um meio (não como um fi m5) para a realização da justiça, que é 
um valor eminentemente social6.

1. DIMENSÕES SOCIAIS DO PROCESSO CIVIL

Ao tratar da função social do processo civil moderno, José Carlos Barbosa Mo-
reira traça dois objetivos primordiais a serem buscados pelo jurista: (i) a promoção 
da igualdade, pela eliminação ou, quando menos, da atenuação das diferenças de 
tratamento entre os membros da sociedade, em razão da diversidade de condição 
econômica, posição social, cultural, racial, religiosa ou política; (ii) a otimização 
do sistema jurídico, a fi m de assegurar, na medida necessária, a primazia dos 
interesses da coletividade sobre os estritamente individuais. Dentro dessas linhas 
gerais de atuação, deve o operador jurídico atuar em duas perspectivas: (a) de 
lege lata: analisando o ordenamento jurídico vigente, realçando as potencialida-

4. Cf. Sergio Chiarloni. Introduzione allo studio del diritto processuale civile. Turim: G. Giappichelli, 1975. 
Pág. 5-10. 

5. O processo não vale por si mesmo, porque é apenas um mecanismo técnico que serve à sociedade, não 
podendo ser bem compreendido sem a visão clara dos laços que o prendem a ela. Ademais, a justiça que é 
buscada, por intermédio do processo, vai além da justiça privada (isto é, àquela dada ao litigante que tem 
razão); é mais ampla, pois tem uma dimensão pública, já que a sentença justa serve também a sociedade 
que identifi ca o Judiciário como o agente responsável pela tutela dos direitos fundamentais individuais, 
coletivos e difusos. 

6. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. Dimensiones sociales del proceso civil. Revista de processo, vol. 45. Pág. 
137-9.
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des mal exploradas pela exegese tradicional e (b) de lege ferenda: ao apreciar 
criticamente as regras em vigor, oferecendo sugestões de reforma7.

A questão da igualdade é a razão da função social do processo civil ou, 
nas palavras de Cappelletti8, o signifi cado político-fi losófi co do movimento de 
acesso à justiça, uma vez que o processo não deve servir para benefi ciar o liti-
gante mais hábil, mais culto, mais forte, mas para dar razão à parte cujo direito 
seja superior9. Para garantir a igualdade substancial, pretendida pelo Estado de 
Bem-Estar Social, ao contrário da mera isonomia formal desejada pelo Estado 
Liberal, o ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos compensatórios 
para suprir as carências do litigante mais débil. Dentre eles, convém destacar a 
previsão do direito à assistência judiciária integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV, 
CF) e dos Juizados Especiais (art. 98, inc. I, CF).

2. A FALTA DE INVESTIMENTOS ADEQUADOS NOS SERVIÇOS JU-
DICIÁRIOS E O INFLUXO NEOLIBERAL

Trata-se de dois avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988, os 
quais reclamam cada vez melhores condições de implementação. Aliás, o grande 
obstáculo ao acesso à justiça brasileira não é tanto a falta de regras processuais 
adequadas10, mas a ausência de efetividade das que já existem. 

Dentro desse aspecto, é relevante insufi ciência de juízes; no Brasil, existe 
em média um magistrado para cada vinte três mil habitantes, enquanto a média 
européia é um juiz para cada cinco mil pessoas11. 

7. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na 
direção do processo. In: Temas de direito processual. 3ª série. São Paulo: Saraiva, 1984. pág. 43-4. Verifi car, 
ainda: José Carlos Barbosa Moreira. Por um processo socialmente efetivo. Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, vol. 11, mai-jun/2001, pág. 5-14; e Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda. Comentários 
ao Código de Processo Civil. Vol. I. 4ª ed. rev. e atualizada por Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro, Forense, 
1995. pág. XXVIII. Pág. XXXI.

8. Cf. Mauro Cappelletti. Os métodos alternativos de solução das controvérsias no quadro do movimento 
universal de acesso à justiça. Revista de processo, vol. 74. Pág. 96.

9. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. Dimensiones sociales del proceso civil. Cit. Pág. 142-143.
10. Essa dimensão, todavia, não pode ser simplifi cada ou menosprezada, porque muito ainda pode ser feito 

para dar maior agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. Por exemplo, como é sabido que os tribunais 
estão assoberbados de recursos, sendo que muitos deles envolvem matérias repetitivas, discute-se os pos-
síveis avanços que poderiam trazer as súmulas vinculantes, desde que uma eventual proposta de emenda 
constitucional preveja mecanismos de discussão das matérias sumuladas, evitando a ditadura dos Tribunais 
Superiores, com evidente prejuízo à independência dos juízes, à evolução do direito e à justiça das decisões. 
Cf., entre outros: Cândido Rangel Dinamarco. Efeito vinculante das decisões judiciárias. In: Fundamentos 
do processo civil moderno. Vol. II. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. Pág. 1122-1150. 

11. Cf. José Roberto dos Santos Bedaque e Carlos Alberto Carmona. A posição do juiz: tendências atuais. 
Revista de processo, vol. 96. Pág. 97.

FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO CIVIL
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A falta de investimentos no Poder Judiciário, todavia, traz um grave problema 
ideológico, que ganhou maior vigor após o triunfo do regime capitalista, com a 
implementação do modelo neoliberal. A globalização econômica é um processo 
de concentração de rendas, não interessando aos poderes hegemônicos a consoli-
dação de instituições democráticas, voltadas à promoção de direitos fundamentais 
indispensáveis à dignidade do ser humano e à construção de uma sociedade menos 
miserável e mais justa. 

Não é demasiado lembrar que o modelo neoliberal, pode ser ainda mais per-
verso que o propugnado pelo liberalismo do século XVIII. Afi nal, enquanto este 
modelo contemplou a pessoa humana como um ser abstrato, considerando que 
bastava a lei garantir a igualdade existente no estado de natureza, não levando 
em consideração a pessoa de carne e osso, com oportunidades, capacidades e pro-
blemas diferentes, a visão neoliberal reduz o ser humano a um mero consumidor, 
tutelando o ter em detrimento do ser12. Conseqüentemente, o direito passa a ter 
um papel eminentemente patrimonialista, ignorando que, em sociedades como a 
nossa, muitos são, completamente, excluídos do mercado de consumo, a necessitar 
de um Estado que intervenha nas relações privadas, para garantir à subsistência 
digna, evitando a escravidão da multidão dos economicamente mais fracos pela 
minoria dos detentores do capital e dos meios de produção. 

Por isso, não se pode embarcar com tanto entusiasmo na onda neoliberal, 
sobretudo quando o objetivo, velado ou explícito, é reduzir os direitos individuais 
e sociais, agravando os níveis de miséria e de violência. 

A falta de investimentos no sistema judiciário contribui para a falência do Es-
tado Democrático de Direito, porque, ao tornar o exercício da jurisdição inefi caz, 
sobretudo pela falta de juízes preparados para a distribuição da justiça, retira-se 
da população os instrumentos racionais de tutela dos seus direitos, mantendo-se 
a insatisfação e o caos sociais. Com isso, impõe-se a lei do mais forte, fi cando as 
pessoas submetidas ao argumento da força e não mais à força do argumento. 

É preciso recuperar a credibilidade e a autoridade da jurisdição, porque nenhu-
ma sociedade, que pretenda caminhar para o desenvolvimento moral e material, 
pode prescindir de um órgão capaz de fazer valer os direitos e deveres contidos 
na Constituição e nas leis infraconstitucionais. 

Ademais, junto com o fenômeno da globalização econômica, ocorre a inter-
nacionalização sempre crescente das relações jurídicas. Com isso, entra em crise 

12. Cf. Pietro Barcellona. El individualismo proprietario. Trad. de Jesús Ernesto García Rodríguez. Madri: 
Editorial Trotta, 1996. Pág. 20, 90-1 e 95.
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o modelo da auto-sufi ciência do ordenamento jurídico nacional. Para regular as 
relações transnacionais, o juiz nacional se vê diante da necessidade de melhor 
compreender e aplicar outras regras, como aquelas advindas do direito comunitário, 
cada vez mais específi cas para a resolução dessas controvérsias.

Ainda, como conseqüência inevitável da globalização, agora no plano cul-
tural, é interpenetração dos modelos jurídicos de civil law e de common law. 
Exemplo disto é a Nueva Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola, que, mesmo 
mantendo-se fi el ao modelo germânico-romanístico, prevê institutos típicos do 
modelo anglo-saxão, como a cross examination.º Não se trata, com certeza, de 
fenômeno isolado nem tão recente, bastando lembrar da infl uência paulatina das 
class actions norte-americanas no ordenamento processual brasileiro, sobretudo 
a partir das últimas décadas do século passado.

3. EQUIVALENTES JURISDICIONAIS

É preciso pensar em incrementar os equivalentes jurisdicionais, que com-
preendem a conciliação, a arbitragem, a mediação e o termo de ajustamento de 
conduta, por se tratarem de métodos alternativos, aos tradicionais, para a solução 
pacífi ca das controvérsias. 

Esses métodos precisam ser incentivados, porque, além de remediarem o 
problema da litigiosidade contida (a qual sobrecarrega e torna morosa a máquina 
judiciária), não apenas solucionam o litígio, pela imposição de um “ato de po-
der”, mas buscam a justiça “coexistencial”, que não está voltada somente para o 
passado, procurando preservar os vínculos entre os litigantes, de modo a melhor 
restabelecer o convívio social13. 

A conciliação judicial é bastante salientada no Código de Processo Civil, 
o qual permite, por exemplo, que o juiz tente a conciliação, a qualquer tempo 
(inciso IV, do artigo 125 do CPC, acrescentado pela Lei 8.952/94), prevendo, 
especifi camente, a audiência preliminar, como o momento processual para a sua 
prática, conforme prevê a regra contida no artigo 331 do CPC. 

Já a arbitragem é uma forma de privatização da justiça, uma vez que a solução 
da controvérsia é realizada por árbitros escolhidos pelas próprias partes, não pelo 
Judiciário, exceto quando não há acordo (art. 13 da Lei 9.307/96). Isto, contudo, 
não torna esta lei inconstitucional, não colidindo com o art. 5o, inc. XXXV, da CF, 
porque: a) essa lei não impõe a arbitragem, mas apenas a faculta; b) a atividade 

13. Cf. Eduardo Cambi. Acesso à justiça brasileira. Revista Jurídica Themis, vol. 8. Pág. 41.

FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO CIVIL
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jurisdicional não é monopólio estatal, pois o que é imprescindível para dizer o 
direito nos casos concretos é a imparcialidade do julgador, que pode ser encon-
trada tanto nos juízes quanto nos árbitros; c) a autoridade do árbitro é limitada, 
cabendo ao Judiciário coibir abusos na aplicação da Lei 9.307/96, permitindo, por 
exemplo, a anulação da sentença arbitral (art. 33, par. 3o), bem como conduzir o 
procedimento de arbitragem quando uma das partes oferecer resistência para a 
celebração do compromisso arbitral, havendo, no contrato, cláusula arbitral (art. 
7o); d) a execução da decisão arbitral se dá perante o Judiciário (art. 31 da Lei de 
Arbitragem e art. 584, inc. III, CPC). 

Por outro lado, a solução das controvérsias pode ser tentada com a participação 
dos cidadãos na administração da justiça. Por exemplo, nos Juizados Especiais 
Cíveis, os conciliadores e os juízes leigos prestam a jurisdição, embora não se-
jam juízes togados, sendo os primeiros recrutados, preferencialmente, entre os 
bacharéis em Direito e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 
experiência (art. 7o, da Lei 9.099/95). 

Do mesmo modo, a mediação, que é um mecanismo paraprocessual com-
plementar e consensual de solução de controvérsias que, por Projeto de Lei, em 
tramitação no Congresso Nacional14, visando a alteração do Código de Processo 
Civil, será realizada por auxiliares da justiça (selecionados entre advogados, com 
pelo menos dois anos de experiência), passa a ser um incidente obrigatório no 
processo de conhecimento, exceto em casos expressamente previstos (tal como, 
nas ações de estado, de interdição, de usucapião, cautelares, quando houver de-
ferimento de liminar, quando o autor ou o réu for incapaz etc).

Outro importantíssimo instrumento de prevenção de demandas é o Termo de 
Ajustamento de Conduta (artigo 5o, par. 6o, da Lei 7.347/85). A convenção deve 
recair apenas sobre as condições de cumprimento das obrigações (modo, tempo, 
lugar etc). Logo, a liberdade de escolha das condições, em cada caso concreto, não 
é absoluta, porque a discricionariedade deve ser exercida nos limites autorizados 
pela lei e pelos princípios jurídicos. Dessa maneira, se as condições de cumpri-
mento das obrigações ajustadas no termo de compromisso, em determinado caso, 
colidirem com o princípio da razoabilidade, serão ilegítimas e comprometerão a 
validade da transação (v.g., a pesca predatória da lagosta não pode ser reparada 
com a doação de cestas básicas, mas com a cessação da atividade lesiva e com 
a criação da espécie em cativeiro). Por outro lado, não cumpridas as obrigações 
avençadas, consideradas razoáveis, o compromisso de ajustamento tem efi cácia 

14. Cf. Cadernos do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Org. Petrônio Calmon Filho. São Paulo: IBDP, 
2001. Pág. 41-51.
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executiva, podendo aparelhar a execução por quantia certa e/ou execução específi ca 
de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo título executivo extrajudicial, 
com fundamento no artigo 585, inciso VII, do CPC.

 Com isso, procura-se mitigar os prejuízos decorrentes da morosidade proces-
sual e, acima de tudo, buscar a melhor pacifi cação das controvérsias, evitando os 
danos marginais (a exemplo, dos desgastes emocionais e psicológicos) trazidos 
pelo processo. Ademais, são formas de democratização do Poder Judiciário, 
apostando que a sociedade, sem mecanismos impositivos de poder estatal, pode 
encontrar meios mais efi cazes e solidários de solução dos litígios. 

4. JURISDIÇÃO NO ESTADO CONTEMPORÂNEO

4.1. Premissa

Ainda dentro da visão instrumentalista da ciência processual, retira-se a possi-
bilidade de ver o processo como um fenômeno politicamente relevante, devendo 
a jurisdição, enquanto manifestação do poder estatal, servir de fonte de defi nição 
dos rumos da sociedade politicamente organizada15. 

Estando o processo intimamente vinculado ao poder político, compete ao juiz 
suprir em sua atividade, as omissões do administrador e do legislador,16 bem como 
corrigir os rumos tomados por esses agentes de forma a contribuir positivamente 
para a solução dos problemas sociais17. 

A previsão crescente de mecanismos de tutela jurisdicional coletiva amplia 
os mecanismos de controle judicial dos atos administrativos e, incidentalmente, 
dos atos legislativos, possibilitando que o Judiciário concretize os direitos fun-
damentais sociais.

15. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo. Revista 
de processo, vol. 49. Pág. 12.

16. Cf. José Carlos Barbosa Moreira. Sobre a multiplicidade de perspectivas no estudo do processo. Cit. Pág. 
13; Luiz Guilherme Marinoni. Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006.

17. “O processualista moderno deixou de ser um mero teórico das normas e princípios diretores da vida 
interior do sistema processual, como tradicionalmente fora. Foi-se o tempo em que o direito processual 
mesmo era visto e afi rmado como mera técnica despojada de ideologias ou valores próprios, sendo uma 
exclusiva função a atuação do direito substancial. A consciência dos modos como o exercício da jurisdição 
interfere na vida das pessoas levou os estudiosos do processo a renegar essa pouca honrosa missão ancilar 
e assim inseri-lo no contexto das instituições sociais e políticas da nação, reconhecida sua missão relativa 
à felicidade das pessoas (bem-comum). Daí falar-se nos escopos sociais do processo, em seus escopos 
políticos e só num segundo plano em seu escopo jurídico de dar atuação à lei material. Afi nal, processo e 
direito material compõem a estrutura jurídica das nações e acima da missão de um perante o outro paira 
a grande responsabilidade de ambos perante os membros da comunidade” (Cândido Rangel Dinamarco. 
Nasce um novo processo civil. In: Reforma do Código de Processo Civil. Coord. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira. São Paulo: Saraiva, 1996. Pág. 1-2).

FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO CIVIL
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4.2. Controle judicial dos atos administrativos

Dentro desse esforço, é importante repensar o posicionamento que impede que 
o Judiciário reveja o mérito dos atos administrativos. Afi nal, o princípio da separa-
ção entre os Poderes do Estado deve ser temperado pela consciência democrática 
da atuação ética e jurídica de todos esses Poderes (dimensão aberta pela garantia 
constitucional do substantive due process of law, inerente ao Estado Democrático 
de Direito, e ao princípio da moralidade; arts. 5º, inc. LIV, e 37, caput, CF). 

Com efeito, deve-se permitir que o Judiciário revise os motivos (i.e., os pres-
supostos fáticos que autorizam ou exigem a prática da ação), os escopos (averi-
guando a existência de abusos de poder e de desvios de fi nalidade) e as causas 
(i.e., as relações de adequação entre os pressupostos da ação e o seu objeto) dos 
atos da Administração. Dessa maneira, o conceito de mérito do ato administrativo 
não obstaria, por exemplo, que, no âmbito da competência jurisdicional, sejam 
analisadas as provas produzidas nos processos administrativos, viabilizando, pelo 
livre convencimento dos juízes, o controle da valoração probatória realizada pelos 
administradores18. 

Cumpre, aqui, salientar que a previsão de um campo de liberdade para a 
concretização da regra legal não signifi ca que o administrador pode escolher, 
com base em juízo de conveniência e de oportunidade, a alternativa que quiser. 
Logo, se a lei prevê abstratamente mais de uma opção, em face da diversidade 
das circunstâncias fáticas que dariam ensejo a sua aplicação, sendo possível, 
objetivamente, verifi car que o administrador não escolheu a solução mais ade-
quada ao caso concreto, destoando da fi nalidade legal, cabe a invalidação, pelo 
Judiciário, do ato administrativo praticado. O contrário disto implicaria violação 
ao princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, inc. II, CF) e ao princípio da 
inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, CF), impedindo que houvesse a 
anulação de atos do Poder Público que, a pretexto de serem discricionários, não se 
coadunariam com a Constituição e com as demais leis, de modo a serem contem-
pladas arbitrariedades incompatíveis com o espírito do Estado Democrático de 
Direito19. Nesses termos, o controle judicial da discricionariedade administrativa 

18. Cf. Cândido Rangel Dinamarco. O futuro do processo civil brasileiro. In: Fundamentos do processo civil 
moderno. Vol. II. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. Pág. 751.

19. Consoante ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, “ao Judiciário assiste não só o direito mas o indecli-
nável dever de se debruçar sobre o ato administrativo, praticado sob título de exercício discricionário, a 
fi m de verifi car se se manteve ou não fi el aos desiderata da lei; se guardou afi namento com a signifi cação 
possível dos conceitos expressados à guisa de pressuposto ou de fi nalidade da norma ou se lhes atribuiu 
inteligência abusiva. Contestar esta assertiva equivaleria a admitir que a própria razão de ser da lei pode 
ser desconhecida ou aniquilada sem remédio. A ausência de um contraste possível seria o mesmo que a 
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é uma garantia capaz de conter o administrador dentro dos limites impostos, pelo 
sistema jurídico, a sua esfera de liberdade. 

4.3. Controle judicial dos atos legislativos

A tendência de controle judicial é sentida também em relação aos atos 
legislativos, sobretudo em razão do fenômeno do declínio da lei como forma 
de regulação social, que se revela por dois fatores distintos: a) as experiências 
autoritárias, na Europa e nos países da América Latina, nos quais ditadores se 
valeram arbitrariamente da lei como forma, não de proteção, mas de destrui-
ção das liberdades, exigindo-se a sua submissão à Constituição, como norma 
suprema, condicionadora da validade da lei e critério para a sua interpretação 
e sua aplicação; b) a infl ação legislativa, decorrente da utilização da lei como 
um modo ocasional, contingente e casual, sem o intuito de defi nir uma ordem 
abstrata e permanente de justiça20. 

O declínio da lei como forma de regulação social foi acompanhada pela 
intensifi cação da jurisdição constitucional, a fi m de se contrastar os fi ns da lei à 
Constituição e, também, limites materiais ao exercício legislativo, evitando ser a 
legislação contraditória, irrazoável e incongruente consigo mesma21. 

O controle judicial da constitucionalidade dos atos legislativos e administrati-
vos encontra amparo no princípio da razoabilidade, o qual exige que os atos ema-
nados dos Poderes Legislativo e Executivo: a) tenham motivos (i.e., circunstâncias 
de fato), fi ns e meios razoáveis (p. ex., uma lei que, diante do crescimento de casos 
de AIDS, motivo, proíba o consumo de bebidas alcoólicas, meio, para impedir 
a contaminação de cidadãos nacionais, fi m, será irrazoável, pois, verifi cados o 
motivo-meio-fi m, percebe-se que não há qualquer relação direta entre o consumo 
de álcool e a contaminação): os quais são fatores para se aferir a razoabilidade 
interna; b) não sejam arbitrários, devendo, em última análise, serem informados 
pelos valores expressos ou implícitos no texto constitucional (p. ex., uma deter-
minada lei de uma cidade do Sul do país não pode proibir a entrada de emigrantes 
do Nordeste, alegando preservar a qualidade de vida dos seus habitantes, por ferir 

ilimitação do poder administrativo, idéia contraposta ao princípio da legalidade, viga-mestre do Direito 
Constitucional moderno e verdadeira raiz do Direito Administrativo” (Curso de direito administrativo. 13a 
ed. São Paulo: Malheiros, 2001.Pág. 787).

20. Cf. Eduardo García de Enterría. Justicia y seguridad em un mundo de leyes desbocadas. Madri: Civitas, 
1999. Pág. 40-51.

21. Cf. Luiz Roberto Barroso. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional. 
Revista forense, vol. 336. Pág. 132.
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a igualdade entre os brasileiros): os quais são fatores para aferir a razoabilidade 
externa dos atos administrativos e legislativos22. 

Interessante, ainda, observar que o princípio da razoabilidade é acolhido no 
direito constitucional brasileiro, por duas construções teóricas distintas: i) como 
uma decorrência do Estado de Direito, integrando implicitamente o nosso sistema 
jurídico, tal como se dá na Alemanha; ii) como uma imposição da garantia cons-
titucional do devido processo legal, em sentido substancial, por força do artigo 
5o, inc. LIV, da CF/88, inspirado no direito norte-americano23. 

4.4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na jurisprudência 
pátria e o ativismo judiciário

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal24, já incorporou os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto em relação ao controle 
dos atos legislativos (p. ex.: considerou inconstitucinal Lei do Estado do Paraná, 

22. Cf. Luiz Roberto Barroso. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional. 
Cit. Pág. 129-130. 

23. Cf. Luiz Roberto Barroso. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional. 
Cit. Pág. 135. A respeito do controle judicial dos atos legislativos, como conseqüência, do devido processo 
legal, ensina F. C. de San Tiago Dantas, que “a jurisprudência não poderia considerar law of the land tôda 
lei que dispusesse com caráter geral, para um grupo ou classe de indivíduos, a menos que ela preenchesse 
dois requisitos: 1o, que compreenda no seu âmbito todos os que se encontram ou se venham a encontrar 
em igual situação; 2o, que a diferenciação ou classifi cação feita na lei seja natural e razoável, e não arbi-
trária ou caprichosa (Vd. Magrath, loc. cit., pág. 302). A extensibilidade a tôdas as situações idênticas é 
um requisito que, no fundo, prova o caráter genérico da lei. Não é geral a norma cujo comando carece de 
fungibilidade perfeita; e não lhe poderá ser, portanto, reconhecido o caráter de due process of law (Sutton 
v. State, 96 Tenn.º 710; Woodard v. Brien, 14 Lea, Tenn., 531; State v. Burnetts, 6 Heisk, Tenn., 186; 
etc). No segundo requisito, o da racionalidade da classifi cação, abre-se ao Poder Judiciário a porta por 
onde lhe vai ser dado examinar o próprio mérito da disposição legislativa; repelindo como undue process 
of law a lei caprichosa, arbitrária no diferenciar o tratamento jurídico dado a uma classe de indivíduos, 
o tribunal faz o cotejo da lei especial com as normas gerais de direito, e repele o direito de exceção que 
não lhe parece justifi cado” (Igualdade perante a lei e due process of law. In: Problemas de direito positivo. 
Estudos e pareceres. Rio de Janeiro: Forense, 1953. Pág. 46). 

24. “O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do Poder Público – tratando-
se ou não, de matéria tributária – devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o 
princípio do ‘substantive due process of law’ (CF, art. 5o, LIV). O postulado da proporcionalidade qualifi ca-
se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. Hipótese em que a 
legislação tirbutária reveste-se do necessário coefi ciente de razoabilidade. Precedentes” (STF – AgRegRE 
n.º 200.844-PR – 2a T. – rel. Min.º Celso de Mello). Todavia, não tem o STF admitido que o Poder Judiciário 
atue como legislador positivo, para, por exemplo, substituir um fator de indexação previsto em lei: “Não 
se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em agindo 
assim, proceder à substituição de um fator de indexação por outro, resultante de determinação judicial. 
Se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de função legislativa – passaria a desempenhar 
atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no 
contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evi-
dente transgressão ao princípio constitucional de separação de poderes. Precedentes” (STF – AgRegRE 
n.º 200.844-PR – 2a T. – rel. Min.º Celso de Mello).
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que determinava a pesagem de butijões de gás, no ato da venda para o consumi-
dor, em face da imensa difi culdade material, quando não da impossibilidade, de 
fazê-lo, entendendo ser o ato legislativo não razoável25; julgou inconstitucional 
ato normativo do Estado do Piauí, que permitia que pessoa estranha à carreira 
de delegado de polícia exercesse esta função26) quanto dos administrativos (p. 
ex., determinou que candidato aprovado em concurso para delegado de polícia 
não poderia ser reprovado na prova de esforço físico, por ser os agentes policiais 
quem fazem as perseguições27; também, reconheceu que candidato à escrivão de 
polícia não poderia ser reprovado por não possuir altura mínima28; ainda, consi-
derou inadmissível o “julgamento de consciência” de canditado à magistratura, 
aprovado no certame, para excluí-lo do concurso público, com base em decisão 
secreta sobre sua vida pública e privada29; por fi m, julgou irrazoável Edital de 
concurso público que atribuía ao tempo de serviço público pontuação superior a 
títulos referentes a pós-graduação30). 

Porém, é necessário esclarecer que, ao se repensar o conceito de mérito do 
ato administrativo, para fi ns de admitir o seu controle judicial, não se deve cair 
na tentação de se chegar ao extremo oposto. Dar racionalidade ao princípio da 
independência dos poderes, previsto no artigo 2o da CF, signifi ca tentar encontrar 

25. “Gás liquefeito de petróleo: lei estadual que determina a pesagem de botijões entregues ou recebidos 
para substituição à vista do consumidor, com pagamento imediato de eventual diferença a menor: 
argüição de insconstitucionalidade fundada nos arts. 22, IV e VI (energia e metrologia), 24 e par., 25, 
par. 2o, e 238, além de violação de princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de 
direitos: plausibilidade jurídica da argüição que aconselha a suspensão cautelar da lei impugnada, a fi m 
de evitar danos irreparáveis à economia do setor, no caso de vir a declarar-se a inconstitucionalidade; 
liminar deferida” (STF – ADIn n.º 855-PR – rel. Min.º Sepúlveda Pertence – j. 01.07.1993 – pub. RDA, 
vol. 194/299-305). 

26. Cf. ADIN 1.854-PI – Tribunal Pleno – rel. Min.º Sepúlveda da Pertence – j. 14.06.2000 – pub. DJU 
04.05.2001, pág. 02. 

27. Cf. TFR – Remessa ex offi cio n.º 110.873-DF – rel. Min.º Washington Bolivar – pub. DJU 26.02.87. 
28. “Concurso público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia, 

mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as atribuições do cargo, para as quais a altura 
mínima é irrelevante. Precedente (RE 150.455, Rel. Min.º Marco Aurélio)” (STF – RE 194.952-MS – 1a 
T. – rel. Min.º Ellen Gracie – j. 11.09.2001 – pub. DJU 11.10.2001, pág. 18). 

29. “Concurso para ingresso na magistratura de carreira. Julgamento de consciência dos membros da Co-
missão de Inscrição. Ilegalidade. O julgamento secreto, sem motivação, dos requisitos de irrepreensível 
vida pública e privada e da capacidade física e mental necessária ao bom desempenho do cargo de Juiz, 
sendo reiteração arbitrária de provas já feitas, importa segundo juízo, de índole subjetiva, não previsto 
na Lei Orgânica da Magistratura, que afronta garantias individuais dos candidatos. Ilegalidade do artigo 
26 do Regulamento do Concurso para Magistratura de Carreira do Estado do Rio de Janeiro, da redação 
de 1981” (STF – RE n.º 111.411-8-RJ – 2a. T. – rel. Min.º Carlos Madeira – j. 10.04.1987 – pub. RTJ, vol. 
122, pág. 1.130).

30. “Concurso público. Títulos. Discrepa da razoabilidade norteadora dos atos da Administração Pública o 
fato de o edital de concursos emprestar ao tempo de serviço público pontuação superior a títulos referentes 
à pós-graduação” (Ag.RegRE n.º 205.535-RS – 2a T. – rel. Min.º Marco Aurélio – j. 22.05. 1998 – pub. 
DJU 14.08.1998, pág. 11). 
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mecanismos jurídicos de freios e contrapesos entre as três funções estatais, não 
resultando na supremacia de uma delas em detrimento das demais. Por conseguinte, 
o controle judicial dos atos administrativos discricionários não está isento de limi-
tações. Cabe ao Judiciário examinar os limites da atuação executiva, mas jamais 
substituir o administrador público. A extensão do controle judicial está cingida ao 
exame objetivo do ato administrativo, o que pode acarretar apenas a anulação deste 
ato (p. ex., por desvio de fi nalidade). Isso permite chegar a conclusão que, como 
regra geral, os juízes não têm poderes para realizarem os juízos de conveniência 
e de oportunidade, quando a lei admita mais de uma solução para determinada 
situação concreta e não seja impossível identifi car objetivamente qual delas é a 
única adequada, que são juízos exclusivos do administrador público; afi nal, de 
outro modo, estar-se-ia contrariando o disposto no artigo 2o da CF31. 

No entanto, em casos excepcionais, não há como o Judiciário deixar de atuar, 
sob pena de se omitir na tutela de direitos fundamentais à coletividade, cuja espera 
é intolerável. Exemplos desta necessidade de atuação se fazem presentes, por 
exemplo, no campo do Direito Ambiental, que, por ser o meio ambiente essencial 
à sadia qualidade de vida, impõe-se o dever do Poder Judiciário preservá-lo e 
defendê-lo, para a presente e as futuras gerações (art. 225, caput, CF), contra as 
ações ou omissões inescrupulosas dos governantes. Neste sentido, cabe ao Judiciá-
rio, conceder liminares em ações civis públicas, para que o Executivo implemente 
políticas públicas e, mais, concretize as ações indispensáveis à preservação do 
meio ambiente32. Afi nal, a atividade executiva, bem como a legislativa, não pode 

31. Nesse sentido, vale lembrar alguns exemplos trazidos pela jurisprudência: i) “Administrativo. Processo 
disciplinar. Apuração do decoro parlamentar. Limites do controle judicial. No processo disciplinar, con-
duzido pelo Poder Legislativo para apurar quebra de decoro parlamentar, o controle judiciário limita-se 
à observância do devido processo legal” (STJ – ROMS 13.207-MA – 1a T. – rel. Min.º Humberto Gomes 
de Barros – j. 02.05.2002 – pub. DJU 24.06.2002, pág. 185); ii) “Administrativo. Controle judicial do 
ato discricionário. Exame do mérito do ato administrativo. Impossibilidade. Compete à Administração 
Estadual o poder discricionário de decidir sobre o deferimento ou não do pedido de adesão ao PDV. Não 
pode o Poder Judiciário substituir o administrador, decidindo sobre a conveniência e oportunidade do 
ato discricionário” (STJ – ROMS 9.319-MG – 1a T. – rel. Min.º Garcia Vieira – j. 09.02.1999 – pub. DJU 
12.04.1999, pág. 99). 

32. Nesse sentido, é interessante salientar alguns precedentes jurisprudenciais: i) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
MEIO AMBIENTE. “LIXÃO” URBANO À CÉU ABERTO. DANOS AMBIENTAIS. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA PREVALÊNCIA DO MEIO AMBIENTE (VIDA). LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO. 
DECISÃO CONFIRMADA. 1. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é cabível 
a imposição de medida liminar em ação civil pública, por força do art. 12 da Lei 7.347/85. 2. No Direito 
Ambiental, o poder geral de cautela do juiz deve ser norteado pelo princípio da prevalência do meio am-
biente (vida), podendo impor ao Poder Público à cessação da atividade danosa, justamente por ser seu 
dever defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput, CF). 3. Os “lixões” 
à céu aberto causam sérios danos ao meio ambiente e à saúde da população (p. ex., as pilhas contém 
mercúrio, elemento responsável por graves problemas de contaminação do homem e do meio ambiente; 
a decomposição do lixo com pouco ou nenhum oxigênio contribui para a formação do gás metano, repre-
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ser reduzida a meros juízos de conveniência e de oportunidade, estando vincula-
da e devendo respeitar as diretrizes constitucionais. O Executivo não pode agir 
arbitrariamente, estando seus atos sujeitos a controle pelo Judiciário que deve 
fazer respeitar e cumprir a Constituição, não havendo, para isto, o empecilho do 
princípio da separação dos poderes33. 

A necessidade desse ativismo judiciário também se faz presente para dar 
efetividade aos direitos sociais contidos no artigo 6o da Constituição Federal, o 
qual abrange a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, à proteção à maternidade e à infância, além da assistência aos 

sentando sério risco de incêndio; as moscas, os roedores e as baratas são transmissores de doenças etc) 
não podendo o juiz hesitar na utilização dos instrumentos processuais que a lei lhe coloca à disposição” 
(TJ/PR – AI n.º 121.684-8 – 7a C. C. – rel. Des. Accácio Cambi – Ac. n.º 541 – j. 09.09.2002 – pub. DJPR 
30/09/2002); ii) “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Meio ambiente – Degradação – Comprovação – Alegação 
de impossibilidade fi nanceira do Município para regular destinação fi nal do lixo urbano – Irrelevância – 
Aterro instalado sem observância das medidas devidas – Art. 225, par. 1º, IV, da Constituição Federal e 
Decreto Estadual nº 8.468/76 – Prioridade social da administração pública – Recurso não provido. Em 
matéria de meio ambiente, verifi cado o dano e o seu agente, a ninguém é permitido se eximir de dever de 
repará-lo ou indenizá-lo, assim como abster-se de provocá-lo” (TJ/SP – Ap. Cív. nº 229.105-1 – 7ª C.C. – 
rel. Leite Cintra – j. 09.05.95). Vale ressaltar, também, as palavras de Édis Milaré: “no Direito Ambiental, 
diferentemente do que se dá com outras matérias, vigoram dois princípios que modifi cam, profundamente, 
as bases e a manifestação do poder de cautela do juiz: a) o princípio da prevalência do meio ambiente (da 
vida) e b) o princípio da precaução, também conhecido como princípio da prudência e da cautela. Tutela 
jurisdicional que chega quando o dano ambiental já foi causado perde, no plano da garantia dos valores 
constitucionalmente assegurados, muito, quando não a totalidade, de sua relevância ou função social” 
(Ação civil pública por dano ao ambiente. In: Ação civil pública: Lei 7.347/1985 – 15 anos. 2ª ed., São 
Paulo: RT, 2002. Pág. 243).

33. Segundo Lenio Luiz Streck, “o princípio da maioria não equivale à prepotência nem pode traduzir-se 
na imunidade do Poder Legislativo e do Executivo perante as violações da lei fundamental. O respeito 
pela seperação dos Poderes e pela submissão dos juízes à lei foi suplentada pela prevalência dos direitos 
dos cidadãos face ao Estado. A idéia básica é a de que a vontade política da maioria governante de cada 
momento não pode prevalecer contra a vontade da maioria constituinte incorporada na Lei Fundamental” 
(A inefetividade dos direitos sociais e a necesidade da construção de uma teoria da Constituição dirigente 
adequada a países de modernidade tardia. Revista da academia brasileira de direito constitucional, vol. 2. 
Pág. 34). Igualmente, observa Luiz Roberto Barroso: “É preciso ter em linha de conta que, em um Estado 
democrático, a defi nição das políticas públicas deve recair sobre os órgãos que têm o batismo da repre-
sentação popular, o que não é o caso dos juízes e tribunais. Mas, quando se trate de preservar a vontade 
do povo, isto é, do constituinte originário, contra os excessos de maiorias legislativas eventuais, não deve 
o juiz hesitar” (Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional. Cit. Pág. 
132). Paulo Bonavides, a propósito do princípio da separação dos poderes, também explicita que “a teoria 
da divisão de poderes foi, em outros tempos, arma necessária da liberdade e afi rmação da personalidade 
humana (séculos XVIII e XIX). Em nossos dias é um princípio decadente na técnica do constitucionalismo. 
Decadente em virtude das contradições e da incompatibilidade em que se acha perante a dilatação dos 
fi ns reconhecidos ao Estado e da posição em que se deve colocar o Estado para proteger efi cazmente a 
liberdade do indivíduo e sua personalidade” (Do estado liberal ao estado social. 6a ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Malheiros, 1996. Pág. 86). Verifi car, ainda: Fábio Konder Comparato. Ensaio sobre o juízo de 
constitucionalidade de políticas públicas. Revista de Informação Legislativa, vol. 138. Pág. 39-48; Lenio 
Streck. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. Pág. 127-168. 
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desamparados. Tais direitos fundamentais são característicos do Estado de Bem 
Estar Social, o qual se difere radicalmente o Estado Liberal, porque, enquanto 
este se contentava em impor prestações negativas ao Estado, aquele determina a 
imposição de prestações positivas, no campo dos direitos sociais34. Nas hipóteses 
de negação de prestação dos serviços sociais básicos, tem-se admitido que o Ju-
diciário atue, ainda que isto implique uma decisão sobre a aplicação de recursos 
públicos35. Nesse sentido, cabe ao Poder Judiciário, por exemplo, assegurar a 
paciente com HIV/AIDS o fornecimento gratuito de mecidamentos, por ser dever 
do Poder Público dar efetividade ao direito público à saúde, contido no artigo 
196 da CF e regulamentado na Lei 9.313/96, sob pena de grave comportamento 
inconstitucional36. Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça assegurou a 

34. Nas palavras de Luigi Ferrajoli, “las Constituciones de este siglo han reconocido sin embargo otros derechos 
vitales o fundamentales: los ya recordados derechos a la susistencia, a la alimentación, al trabajo, a la 
salud, a la educación, a la vivienda, a la formación y similares. A diferencia de los derechos de liberdad, 
que son derechos de (o faculdades de comportamientos proprios) a los que corresponden prohibiciones (o 
deberes públicos de no hacer), estos derechos, que podemos llamar ‘sociales’ o tambíen ‘materiales’, son 
derechos a (o expectativas de comportamentos ajenos) a los que deberían corresponder obligaciones (o 
deberes públicos de hacer). La noción liberal de ‘estado de derecho’ debe ser, en consecuencia, ampliada 
para incluir también la fi gura del estado vinculado por obligaciones además de por prohibiciones. Diremos 
por consiguiente que cuando un ordenamiento constitucional incorpora sólo prohibitiones, que requieren 
prestaciones negativas en garantía de los derechos de libertad, se le caracteriza como estado de derecho 
liberal; cuando por el contrario incorpore también obligaciones, que requieren prestaciones positivas en 
garantía de derechos sociales, se le caracterizará como estado de derecho social” (Derecho y razón.º 
Teoria del garantismo penal. 5a ed. Madri: Editorial Trotta, 2001. Pág. 861). Verifi car, ainda: Francisco 
José Rodrigues de Oliveira Neto. O juiz e a teoria geral do garantismo: uma forma de assegurar os direitos 
fundamentais. Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, vol. 2. Pág. 193. 

35. “Por mais que os poderes públicos, como destinatários precípuos de um direito à saúde, venha a opor – 
além da já clássica alegação de que o direito à saúde (a exemplo dos diritos sociais prestacionais em geral) 
foi positivado como norma de efi cácia limitada – os habituais argumentos da ausência de recursos e da 
incompetência dos órgãos juridicários para decidirem sobre a alocação e destinação de recursos não nos 
parece que esta solução possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está em jogo a preservação do 
bem maior da vida humana” (Ingo Wolfgang Sarlet. A efi cácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria dos Advogados, 1998. Pág. 298). Verifi car, ainda: Lenio Streck. A inefetividade dos direitos sociais 
e a necesidade da construção de uma teoria da Constituição dirigente adequada a países de modernidade 
tardia. Cit. Pág. 61, nota 33. 

36. Inúmeras decisões pretorianas têm reconhecido esse direito, valendo-se destacar o seguinte precedente 
do STF: “Paciente com HIV/AIDS – Pessoa destituída de recursos fi nanceiros – Direito à vida e à saúde 
– Fornecimento gratuito de medicamentos – Dever do Poder Público (CF, arts. 5o, caput, e 196) – Prece-
dentes (STF) – Recurso de agravo improvido. O direito à saúde representa conseqüência constitucional 
indissociável do direito à vida. – O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). 
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, 
o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que 
visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário 
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. – O direito à saúde – além de qualifi car-se como direito 
fundamental que assiste a todas as pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do 
direito à vida. O Poder Público, quanlquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, 
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paciente o direito a receber auxílio fi nanceiro do Poder Público para prosseguir 
tratamento médico em Cuba, por ser portador de retinose pigmentar, doença 
que ataca a retina e diminui progressivamente o campo de visão até a cegueira 
completa, sendo recomendável, pelos médicos brasileiros, tratamento na clínica 
Camilo Cienfuegos, sediada em Havana, por ser o único centro mundial em que 
os esturdos para o tratamento desta doença se encontram mais adiantados37. Essas 

sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. – A 
interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconseqüente. 
– O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos 
os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não 
pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando 
justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento 
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infi delidade governamental ao que determina 
a própria Lei Fundamental do Estado. – Distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes. – O 
reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a 
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamen-
tais da Constituição da República (arts. 5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um 
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada 
têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF” (AgRgRE n.º 271.286-RS – 2a T. – rel. Min.º Celso de Mello – j. 12.09.2000 – pub. 
DJU 24.11.2000, vol. 101). No corpo do acórdão, salientam-se as seguintes passagens: “entre proteger a 
inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifi ca como direito subjetivo inalienável assegurado 
a todos pela própria Constituição da República (art. 5o, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa 
prerrogativa fundamental, um interesse fi nanceiro e secundário do Estado, entendo – uma vez confi gurado 
esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela 
que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm acesso, 
por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor 
de pessoas carentes. (...). Cumpre assinalar, fi nalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com 
que o legislador constituinte qualifi casse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de 
saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a autação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas 
hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, 
frustrando-lhe arbitrariamente, a efi cácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer 
outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante”. Sobre esse assunto, verifi car, 
ainda: Demócrito Reinaldo. A aids e o poder judiciário. Revista Ajuris, vol. 72 (mar./98), pág. 7-17; Ingo 
Wolfgang Sarlet. O direito à saúde: aspectos constitucionais. Advocacia dinâmica – Seleções jurídicas, 
nov. 1999, pág. 16-23; Ingo Wolfgang Sarlet. Algumas considerações em torno do conteúdo, efi cácia e 
efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988. Interesse público, vol. 12 (2001); Ingo Wolfgang 
Sarlet. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. Revista de direito do consumidor, vol. 
30. Pág. 96-124.

37. “Recurso especial. Tratamento de doença no exterior. Retinose pigmentar. Cegueira. Cuba. Recomenda-
ção dos médicos brasileiros. Direito fundamental à saúde. Dever do Estado. O Sistema Único de Saúde 
pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em 
todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade de tratamento no exterior 
para que seja evitada a cegueira completa do paciente, deverão ser fornecidos os recursos para tal em-
presa. Não se pode conceber que a simples existência de Portaria, suspendendo os auxílios-fi nanceiros 
para tratamento no exterior, tenha a virtude de retirar a efi cácia das regras constitucionais sobre o direito 
fundamental à vida e à saúde. ‘O ser humano é a única razão do Estado. O Estado está conformado para 
servi-lo, como instrumento por ele criado com tal fi nalidade. Nenhuma construção artifi cial, todavia, pode 
prevalecer sobre os seus inalienáveis direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio de realização do 
ser humano e não um fi m em si mesmo’ (Ives Gandra da Silva Martins, in ‘Caderno de Direito Natural – 
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situações são compatíveis com a Constituição Federal brasileira que impõe um 
modelo de Estado Social intervencionista, cujos objetivos fundamentais estão no 
seu artigo 3o, destacando-se, entre outros, o inciso I, o qual proclama a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária. Esses vetores político-jurídicos, contidos 
na Lei Fundamental brasileira, diante da ausência de implementação das condições 
mínimas do Estado do Bem Estar Social, não retiram da Constituição de 1988 o 
seu caráter dirigente e compromissório. Com efeito, a Constituição dirigente, no 
Brasil, não morreu, uma vez que as promessas do Estado de Bem Estar Social 
ainda não se cumpriram em nosso país38. 

 No território do direito privado, no equilíbrio das relações jurídicas, entre o 
mais fraco e o mais forte, o Judiciário tem ampla margem para desenvolver a sua 
missão democrática, ao bem interpretar e aplicar leis como o Código de Defesa do 
Consumidor, que, pelo artigo 1o, contém normas de ordem pública e de interesse 
social. Exige-se, aqui, que o Judiciário seja crítico, ousado e criativo, sendo, na 
medida do possível, capaz de trazer ainda mais avanços na tutela dos direito do 

Lei Positiva e Lei Natural’, n.º 1, 1a. ed., Centro de Estudos Jurídicos do Pará, 1985, p. 27)” (REsp. n.º 
353.147-DF – 2a. T. – rel. Min.º Franciulli Netto – j. 15.10.2002). No corpo do acórdão, o Min.º Franciulli 
Netto asseverou, com base no voto do Min.º Paulo Medina, no REsp. n.º 338.373-PR, que “‘ainda que 
se entendessem pertinentes alegações de natureza orçamentária e inexistentes instrumentos legais para 
contorná-las, aplicáveis ao caso concreto seriam as disposições constitucionais, privilegiadoras dos direitos 
fundamentais invocados’”, para, então, concluir: “Nem se alegue frias equações atuariais para se concluir 
em sentido contrário do ora esposado. Não há perder de vista que a seguridade social deve ser prestada 
pela Administração centralizada ou descentralizada, in natura ou por meio de seu correlato sucedâneo 
indenizatório, ainda que a título de mero reembolso, pois, não se pode admitir que, ainda que formulados 
princípios atuariais, neles não haja folgada previsão para atender postulados urgentes e inadiáveis, plas-
mados na supremacia da pessoa humana sobre qualquer outro valor”. 

38. O próprio José Joaquim Gomes Canotilho esclarece que “a relativização do dirigismo quando em certos 
escritos afi rmamos que a ‘constituição dirigente morreu’. Entenda-se: morreu a ‘Constituição meta-
narrativa’ da transição para o socialismo e para uma sociedade sem classes. O sujeito capaz de contar 
a récita e empenhar-se nela também não existe (‘aliança entre o Movimento das Forças Armadas e os 
partidos e organizações democráticas”). O sentido da ‘morte’ fi ca, pois, esclarecido. Só esta ‘morte’ 
estava no alvo da nossa pontaria” (O Estado adjetivado e a Teoria da Constituição. Palestra proferida 
no IV Simpósio Nacional de Direito Constitucional, realizado em Curitiba-PR, entre os dias 15 a 16 de 
outubro de 2002. Texto inédito. Pág. 25). Em outras palavras, a Constituição dirigente (i.e., que defi ne os 
fi ns e objetivos para o Estado e a sociedade) morreu no contexto português, uma vez que a Constituição 
portuguesa de 1976 estava moldada para o regime socialista, sendo modifi cada para adaptar-se à atmosfera 
da União Européia, que, defi nitivamente, implantou o direito comunitário, exigindo a relativização das 
Constituições nacionais, para a consagração de o direito transnacional imprescindível à efetivação do 
mercado comum. Contudo, em países como o Brasil, de modernidade tardia, a Constituição dirigente ainda 
é condição de implementação dos direitos fundamentais, consagrado no texto constitucional. Verifi car: 
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Canotilho e a Constituição dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003; Lenio Streck. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Uma nova crítica do direito. Cit. Pág. 
107-126; Lenio Streck. A inefetividade dos direitos sociais e a necesidade da construção de uma teoria 
da Constituição dirigente adequada a países de modernidade tardia. Cit. Pág. 27-64; Gilberto Bercovi. 
A problemática da Constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro. Revista de 
informação legislativa, vol. 142. Pág. 35-51. 
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consumidor. Exemplo emblemático desta forma de atuação ocorre quando da re-
visão judicial dos contratos39, lembrando que tal tendência foi assimilada, ainda 
que de forma mais sutil, pelo Novo Código Civil (por exemplo, nos artigos 421, 
422, 423, 424 e 478)40. 

Sem ter a pretensão de ser exaustivo, já que estamos na fronteira do direito 
com a política, é necessário, por fi m, criticar a posição muitas vezes omissa do 
Judiciário (sobretudo, a da jurisprudência do STF)41 em relação ao controle do uso 
abusivo e reiterado das medidas provisórias, as quais, mesmo após as restrições 
impostas pela Emenda Constitucional n.º 32/2001, vêm sendo editadas fora dos 
limites constitucionais da relevância e da urgência (art. 62, CF), colaborando 
com o gigantismo do Estado (o qual, inclusive, vêm delas se utilizando para a 
criação de privilégios processuais que conferem ao Estado super-poderes), o que 
evidencia uma prática autoritária contrária aos ditames do regime democrático, 
pois a medida provisória deixa de ser um instrumento legislativo excepcionalíssimo 
para ser via normal, fazendo às vezes da lei na tarefa de criação do direito. Dessa 
maneira atabalhoada, instaura-se um verdadeiro caos legislativo, na medida em 
que a tarefa de reconstrução do puzzle normativo se torna extremamente complexa, 
instaurando um estado de permanentes incertezas, que difi culta o exercício e a 
aplicação do direito42.

39. Conforme já decidiu o TJ/PR: “1. Diante das normas protetivas do consumidor, a autonomia da vontade 
deixou de ser um dogma no direito contratual, limitando o princípio do pacta sunt servanda, em nome 
do equilíbrio contratual, da boa-fé e da função social que devem ter os contratos em uma sociedade 
de produção e consumo de massas. 2. A Lei 8.078/90 prevê normas de ordem pública que permitem a 
inserção do Estado-Juiz, na relação de consumo, para revisar, modifi cando ou anulando, as cláusulas 
contratuais consideradas em descompasso com o microssistema de proteção do consumidor” (Ap. Cív. 
n.º 127.821-5 – 7a C. C. – rel. Des. Accácio Cambi – Ac. n.º 539 – j. 16.09.2002 – pub. DJPR 30/09/2002). 
Verifi car, entre outros: Roberto Senise Lisboa. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São 
Paulo: RT, 2001. Pág. 110.

40. “Como a função social é cláusula geral, o juiz poderá preencher os claros do que signfi ca ‘função social’, 
com valores jurídicos, sociais, econômicos e morais. A solução será dada diante do que se apresentar, 
no caso concreto, ao juiz. Poderá proclamar a inexistência do contrato por falta de objeto; declarar sua 
nulidade por fraude à lei imperativa (CC 166 VI), porque a norma do CC 421 é de ordem pública (CC 
2035, par. ún.); convalidar a indenização da parte que desatendeu a função social do contrato etc. São 
múltiplas as possibilidades que se oferecem como soluções ao problema do desatendimento à cláusula 
geral da função social do contrato” (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. Novo Código Civil 
e legislação extravagante anotados. São Paulo: RT, 2002. Pág. 181). 

41. A esse respeito, cf.: Clèmerson Merlin Clève. Atividade legislativa do poder executivo. 2ª ed. São Paulo: 
RT, 2000. Pág. 227-41.

42. Juarez Freitas defende, com base no princípio da proporcionalidade, o controle judicial dos requisitos 
constitucionais das medidas provisórias, asseverando: “Tamanha (...) tem sido a desproporcionalidade 
na utilização das medias provisórias que o Supremo deveria fazer valer, mais vincadamente, a ampla 
sindicabilidade judicial. Com efeito, entendo que a medida extrapola todo e qualquer limite de proporcio-
nalidade, parece cogente decidir, de pronto, rechaçá-la como arbitrária e inconstitucional. Diga-se que 
seria extremamente benéfi co que esta postura tópica resultasse convertida em regra, independentemente 
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CONCLUSÃO

Portanto, a função social do novo direito processual implica na reformulação 
de velhas posturas judiciais. O juiz moderno não é um mero aplicador da lei, mas 
um juiz-cidadão, sensível às necessidades e às exigências da sua comunidade, 
assumindo um papel ativo na construção de uma sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3º, inc. I, CF)43. Afi nal, julgar é uma tarefa essencialmente axiológica, não 
podendo o juiz contentar-se com a idéia de que a justiça está toda contida nos 
veículos legislativos, mas ser um crítico dos preceitos ditados pelo legislador ou 
pelo Presidente da República (em relação as medidas provisórias), tornando-se 
responsável pela legitimação social do direito44 e, conseqüentemente, por uma 
tutela jurisdicional justa.

Portanto, a ampliação crescente da tutela jurisdicional coletiva possibilita que 
o Judiciário brasileiro dê sentido concreto à função social do processo civil, efeti-
vando os direitos fundamentais previstos no artigo 6º da Constituição brasileira.
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CAPÍTULO VIII
COMPETÊNCIA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

DE RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS:
O ESTUDO DO CASO DA TRANSPOSIÇÃO

 DO RIO SÃO FRANCISCO

Erica Rusch1

Sumário • 1. Introdução – 2. Competência: 2.1. Considerações gerais; 2.2. Regime jurídico da competência para 
julgamento das ações civis públicas; 2.3. A justiça competente para a ação civil pública e a regra da delegação 
de competência para o juiz estadual (art. 109, § 3º, da CF de 1988); 2.4. O “local onde ocorrer o dano”. 2.4.1. 
Princípio da competência adequada; 2.5. Defi nição do juízo competente; 2.6. A participação dos entes públicos 
na ação civil pública ambiental: refl exo na defi nição da competência; 2.7. Da existência de “confl ito ambiental 
federativo”: competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f, da CF de 1988). O caso da 
transposição do Rio São Francisco – 3. Conclusão –  Referências Bibliográfi cas.

Resumo: Trata o presente estudo de uma análise da defi nição da competência para jul-
gamento das ações civis públicas de responsabilidade por danos ambientais. Para tanto, 
faz-se inicialmente, um estudo do regime jurídico da competência para julgamento das 
ações civis públicas. Em seguida são abordadas algumas questões polêmicas sobre o 
tema como, por exemplo, a defi nição da justiça competente e a regra da delegação de 
competência para o juiz estadual; a análise da expressão “local onde ocorrer o dano” 
utilizada pelo legislador da Lei da Ação Civil Pública; e o refl exo, para fi ns de defi nição 
da competência, da participação dos entes públicos na ação civil pública ambiental. Por 
fi m, enfrenta-se a existência de “confl ito ambiental federativo”, analisando-se o caso da 
transposição do Rio São Francisco.

Palavras-chave: competência, ações civis públicas ambientais, transposição do Rio São 
Francisco. 

Summary: The present study regards the defi nition of the environmental class actions 
jurisdiction.º That way, fi rstly, the matters of the jurisdiction legal regimen are analyzed. 
After that, some controversies issues about the subject are boarded, such as: Cort defi nition 
and the delegation rules; the “place where the damage happens” analysis as the class action 
law foresee; and the public entity participation refl etion in the jurisdiction defi nition in the 
environmental class action.º Lastly, the existence of a “federative environmental confl it” 
is approached as the São Francisco river transposition case analysis. 

Keywords: jurisdiction, environmental class action, transposition of the São Francisco 
river

1. Advogada. Professora de Direito Ambiental da FTC. Diretora do Instituto Jus Ambiental. Mestranda em 
Direito Privado e Econômico (UFBA). Pós Graduanda em Direito Ambiental (PUC/SP). Membro da Co-
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1. INTRODUÇÃO

A tutela processual se apresenta por meio do princípio que garante à parte o 
direito de provocar o Poder Judiciário a exercer a função jurisdicional: o direito 
do acesso à justiça. No contexto da tutela processual ambiental, podemos afi rmar 
que a ação civil pública é o instrumento mais importante para a proteção do meio 
ambiente.

O sucesso da opção brasileira pelas ações coletivas é crescente. Muitos pe-
didos foram e estão sendo formulados no território nacional com o propósito de 
tutelar o meio ambiente. 

Não há estatísticas seguras sobre tais demandas, no entanto, certamente o 
Brasil é um dos países que a efetividade das normas ambientais é uma realidade 
cada vez mais crescente. Contamos com precedentes judiciais em todas as áreas 
do direito ambiental e seguramente adquirimos o respeito de outros países em 
razão de nossa conduta. 

No estudo da ação civil pública ambiental consideramos a defi nição da 
competência para o processamento e julgamento um dos temas mais complexos 
sobre essas medidas judiciais. Ademais, a compreensão adequada da matéria é de 
extrema importância para encerrar as discussões preliminares em torno da questão 
da competência para julgamento das ações civis públicas e, então, fi nalmente 
adentrar no mérito das ações.

Essa, portanto, a razão da escolha de tão relevante tema a ser desenvolvido 
neste trabalho, que faz, ao fi nal, um enfretamento desta questão a partir da análise 
de um caso concreto – a transposição do rio São Francisco. 

2. COMPETÊNCIA

2.1. Considerações gerais

A competência para o processamento e julgamento das ações civis públicas, 
afi rma PAULO DE BESSA ANTUNES 2, é seguramente um dos temas mais complexos 
sobre essas medidas judiciais.

A Lei de Ação Civil Pública não é muito clara acerca dos órgãos jurisdicionais 
competentes para o processamento da referida ação. O art. 2° da Lei n.º 7.347/85, 
estabelece o seguinte:

2. ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela judicial do meio ambiente. Rio de janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 
27.
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tutela jurisdicional coletiva.indd   188tutela jurisdicional coletiva.indd   188 19/9/2008   16:12:2419/9/2008   16:12:24



189

Art. 2° As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o 
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

Embora a partir de uma leitura inicial o tema aparente simplicidade, o texto, 
em realidade, é ambíguo, suscitando dúvidas e divergências. 

A primeira discussão acerca desse dispositivo é sobre a sua subsistência. Isso 
porque se passou a cogitar que ele teria sido revogado, pois a regra prevista no 
art. 933 da Lei n.º 8.078/90, aplicável à ação civil pública por força do art. 21 da 
Lei n.º 7.347/85, introduzida pelo art. 117 do Código de Defesa do Consumidor, 
não coincide com a enunciada no art. 2º da Lei n.º 7.347/85. Apesar disso, ensina 
BARBOSA MOREIRA4, predominou a regra contrária à revogação.

Ultrapassada a discussão acerca da revogação desse dispositivo, convém 
analisar outras questões que consideramos de grande importância para o presente 
estudo.

2.2. Regime jurídico da competência para julgamento das ações civis públi-
cas

Aspecto que não pode deixar de ser comentado é acerca da divergência dou-
trinária em torno do regime jurídico da competência. O legislador afi rmou que a 
competência é do juízo do local do dano, cujo juízo terá competência funcional 
para julgar e processar a causa.

Da leitura do dispositivo legal, poder-se-ia concluir que seria caso de com-
petência funcional (“competência funcional para ...”). Nesse sentido, MARCELO 
ABELHA5 afi rma que “o texto legal não perde tempo e nem deixa que se tenha esse 
devaneio, esclarecendo que se trata de competência do tipo funcional”, e segue 
afi rmando que a funcionalidade se justifi ca porque tal órgão teria melhores con-
dições de exercer a função jurisdicional. 

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.6 consideram, contudo, “ser caso de 
competência territorial cujo desrespeito implica incompetência absoluta”.

3. Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, 

aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.
4. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A expressão “competência funcional” no art. 2º da lei de ação civil pública. 

In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (Coord.). São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 248.

5. RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação civil pública e meio ambiente. 2. ed. rev., atual. e ampl. Forense 
Universitária: Rio de Janeiro, 2004, p. 129.

6. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. ed., cit., 
p. 137.
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RICARDO DE BARROS LEONEL7 afi rma que a competência no processo coletivo 
é territorial, visto ter sido adotado como critério para a sua fi xação o local onde 
deva ocorrer ou onde ocorreu o dano, mas, tendo sido estabelecida em função do 
interesse público na maior facilidade de produção de prova e na maior probabili-
dade de apuração da verdade real, tem caráter funcional, absoluto, improrrogável 
e inderrogável. 

Concordamos com a opinião desse autor de que a competência prevista no 
art. 2º da Lei n.º 7.347/85 é territorial, ou seja, segundo o lugar onde se encontra 
o bem tutelado pela demanda (“juízo do local do dano”), de índole absoluta, 
portanto, uma exceção à regra da competência territorial, que normalmente tem 
regime dispositivo. 

2.3. A justiça competente para a ação civil pública e a regra da delegação de 
competência para o juiz estadual (art. 109, § 3º, da CF de 1988)

Parte da doutrina prestigia a justiça estadual em detrimento das competências 
constitucionais da justiça federal e da própria segurança técnica do conhecimento 
jurídico, partindo-se do pressuposto de que a justiça federal não estaria sufi cien-
temente interiorizada. Segundo PAULO DE BESSA ANTUNES8, a fragilidade, contudo, 
desse argumento se mostra evidente quando determinado dano ambiental ocorre 
ou pode vir a ocorrer em local que não seja sede de juízo e tenha de ser proposta 
em outro município.

O critério adotado pelo legislador visa deixar o juiz o mais próximo possível 
do local das provas e das próprias vítimas, facilitando o acesso à justiça.

Todavia, não se pode chegar à conclusão de que o “local do dano” quando o 
bem tutelado é federal se confunda com a comarca da justiça dos Estados. 

A Súmula 183 do Superior Tribunal de Justiça estabelecia o seguinte: “Com-
pete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede de vara da justiça federal, 
processar e julgar ação civil pública, ainda que a União fi gure no processo”. Assim, 
mesmo que a União fosse parte, o feito deveria ser ajuizado na justiça local, com 
recurso para o Tribunal Regional Federal.

Há quem entenda, nesse sentido MARCELO ABELHA9 e JOSÉ DOS SANTOS CAR-
VALHO FILHO10, que embora a súmula supramencionada tenha sido cancelada no 

7. LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
216.

8. ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela, cit., p. 42.
9. RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 132.
10. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo (Lei n.º 7.347, de 24/7/85), 

6. ed. rev., atual e ampl., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 45 ao afi rmar que: “a despeito da posição 
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julgamento do EDCL CC 27.676/BA em sessão do dia 8 de novembro de 2000, 
o entendimento nela consolidado ainda assim tem prevalecido. 

Não é esse, contudo, o entendimento de RAQUEL FERNANDEZ PERRINI11, que, ao 
tratar da competência para a ação civil pública ambiental, aponta que:

Considerando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional 
sobre o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da ju-
risdição federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à 
Justiça Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 
3º em relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu.

Esse tem sido, inclusive, o entendimento atual de nossos Tribunais Superiores 
no sentido de que a delegação da competência à justiça estadual para as hipóteses 
previstas no art. 109 da Constituição Federal depende de lei específi ca:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL.
A delegação de competência à Justiça Estadual para o processamento de causas su-
jeitas originariamente à Justiça Federal depende de lei específi ca. Confl ito conhecido 
para declarar competente o MM. Juiz Federal da 12ª Vara do Rio de Janeiro (STJ, 
2ª seção, CC 25.006/RJ, Confl ito de Competência 1999/0009009-8, Rel. Min.º Ari 
Pargendler, j. em 27-10-1999, DJ de 13-12-1999, p. 122).
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E 
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA LEI N.º 7.347/85. O dispositivo contido 
na parte fi nal do § 3º do art. 109 da Constituição é dirigido ao legislador ordinário, 
autorizando-o a atribuir competência (rectius jurisdição) ao Juízo Estadual do foro 
do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou fato que deu origem à demanda, 
desde que não seja sede de Varas da Justiça Federal, para causas específi cas dentre 
as previstas no inciso I do referido artigo 109. No caso em tela, a permissão não foi 
utilizada pelo legislador que, ao revés, se limitou, no art. 2º da Lei n.º 7.347/85, a 
estabelecer que as ações nele previstas "serão propostas no foro do local onde ocorrer 
o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa". Con-
siderando que o Juiz Federal também tem competência territorial e funcional sobre 
o local de qualquer dano, impõe-se a conclusão de que o afastamento da jurisdição 
federal, no caso, somente poderia dar-se por meio de referência expressa à Justiça 
Estadual, como a que fez o constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em 
relação às causas de natureza previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso 
conhecido e provido (STF, TP, RE 228.955/RS, Recurso Extraordinário, Rel. Min.º 
Ilmar Galvão, j. em 10-2-2000).

assumida pelo STF, continuamos fi el ao entendimento que adotávamos, e que nos parece o único compatível 
com o escopo da lei: o processamento e julgamento da ação civil pública deve ocorrer na Justiça Estadual, 
quando no local não houver vara da Justiça Federal, mesmo que parte, assistente ou oponente seja a União 
Federal, entidade autárquica ou empresa pública federal (...)” “Oportuno insistir, por fi m, que nosso enten-
dimento coincide com o anteriormente adotado pelo STJ, consagrado na já referida Súmula 183, a qual, 
em virtude do enfoque dado pelo STF, acabou por ser cancelada”.

11. PERRINI, Raquel Fernandez. Competências da justiça federal comum. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 361.
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Assim, nas hipóteses enumeradas no art. 109 da Constituição Federal de 1988 
a competência será da justiça federal.

É bem verdade que saber se existe ou não um interesse federal é assunto de 
bastante complexidade, diante da previsão constitucional da competência legisla-
tiva concorrente (art. 24 da CF) e competência administrativa comum (art. 23 da 
CF). A posição do Superior Tribunal de Justiça12, com a qual concordamos, é a de 

12. RECURSO ESPECIAL. PENAL. COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A FLORA. INEXISTÊNCIA DE 
LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 
ESTADUAL.

 Esta Colenda Corte Superior de Justiça já decidiu que inexistindo, em princípio, qualquer lesão a bens, 
serviços ou interesses da União (art. 109 da CF), afasta-se a competência da Justiça Federal para o processo 
e o julgamento de crimes cometidos contra o meio ambiente, aí compreendidos os delitos praticados contra 
a fauna e a fl ora (CC 27.848/SP, 3ª Seção, Rel. Min.º Hamilton Carvalhido, DJ de 19/02/2001).

 A razão de ser de tal entendimento é que, em sendo a proteção ao meio ambiente matéria de competência 
comum da União, dos Estados e dos Municípios, e inexistindo, quanto aos crimes ambientais, dispositivo 
constitucional ou legal expresso sobre qual a Justiça competente para o seu julgamento, tem-se que, em 
regra, o processo e o julgamento dos crimes ambientais são de competência da Justiça Comum Estadual.

 Recurso desprovido (STJ, REsp 599.052/TO, Recurso Especial 2003/0155130-8, 5ª Turma, Rel. Min.º José 
Arnaldo da Fonseca, j. em 23-3-2004, DJ de 26-4-2004, p. 215. Neste mesmo sentido REsp 591.091, REsp 
592003, REsp 480.411 e REsp 446.432 com mesma relatoria). 

 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO (ART. 2º DA LEI 7347/85). 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS. COM-
PETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 
535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

 1. A regra mater em termos de dano ambiental é a do local do ilícito em prol da efetividade jurisdicional. 
Deveras, proposta a ação civil pública pelo Município e caracterizando-se o dano como local, impõe-se a 
competência da Justiça Estadual no local do dano, especialmente porque a ratio essendi da competência 
para a ação civil pública ambiental, calca-se no princípio da efetividade, por isso que, o juízo do local do 
dano habilita-se, funcionalmente, na percepção da degradação ao meio ambiente posto em condições ideais 
para a obtenção dos elementos de convicção conducentes ao desate da lide. Precedente desta Corte: REsp 
789513/SP, DJ de 06.03.2006.

 2. A competência cível da Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal, é defi nida ratione 
personae, e, por isso, absoluta, determinada em razão das pessoas que fi guram no processo como autoras, 
rés, assistentes ou oponentes. Nesse sentido confi ram-se, à guisa de exemplo, julgados desta Corte: CC 
47.915/SP, DJ de 02.08.2005; CC 45475/SP, DJ de 16.05.2005 e CC 40.534/RJ, DJ de 17.05.2004.

 3. Na hipótese sub examine a ausência de manifestação da União ou de quaisquer das pessoas elencadas 
no art. 109, I, da Constituição Federal acerca do interesse de ingresso no feito em que seja parte empresa 
privada concessionária de serviço público federal e município, revela a competência Justiça Estadual para 
processar e julgar a ação.

 4. Por fi m, consigne-se, o Tribunal local, com ampla cognição sobre o contexto fático probatório, consignou 
que: "o alegado dano ambiental, que ensejou a propositura da demanda, em princípio, afeta exclusivamente 
os habitantes da comuna (cf. Petição inicial – fl s.18/58), não tendo sido demonstrado o interesse jurídico 
da União na espécie." (fl . 146).

 5. Sobre o tema, sobreleva notar, julgado desta Corte no sentido de que: "A competência para processar e 
julgar a ação civil pública por prejuízos ao meio ambiente é a do foro do local onde ocorrer o dano (Lei 
7347/85, art. 2.º), ou seja, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual que exerça jurisdição sobre aquele foro. 
Não evidenciado o interesse da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, não se caracteriza 
a competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente enumeradas na Constituição da Repú-
blica. Assim sendo, a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça do Estado onde ocorrido ou venha a 
ocorrer o dano." (REsp 789513/SP, DJ de 06.03.2006)
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que, se não houver qualquer comprovação de lesão a bens, serviços ou interesse 
da União, cabe à justiça estadual julgar infrações de natureza ambiental. 

Importante ainda trazer a comento, seguindo os ensinamentos de MARCELO ABE-
LHA13, a discussão acerca da competência para julgamento das ações civis públicas 
que versam sobre o meio ambiente do trabalho. Entendemos que, considerando 
a regra do art. 114 da Constituição Federal, que estabelece que é competência 
da justiça federal trabalhista as controvérsias decorrentes da relação de trabalho, 
em se tratando de tutela coletiva envolvendo essa relação, a competência será da 
justiça especializada do trabalho14, todavia, quando a pretensão tenha como ob-
jetivo a tutela da saúde e segurança vista como um direito social, a competência 
não será da justiça trabalhista.

A fi xação de critérios foi extremamente importante para encerrar as discussões 
preliminares em torno da questão da competência para julgamento das ações civis 
públicas e, então, fi nalmente adentrar no mérito das ações.

2.4. O “local onde ocorrer o dano”

Conforme afi rma MARCELO ABELHA15, o critério “local do dano” utilizado pelo 
legislador como defi nidor de competência é merecedor de críticas, considerando 
que a ação civil pública não é remédio apenas reparatório, mas muitas vezes 

 6. Inexiste ofensa ao art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e 
sufi ciente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado.

 Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que 
os fundamentos utilizados tenham sido sufi cientes para embasar a decisão. Precedente desta Corte: RESP 
658.859/RS, publicado no DJ de 09.05.2005.

 7. Recurso especial desprovido (STJ, REsp 811.773/SP, Recurso Especial 2006/0013479-8, 1ª Turma, Rel. 
Min.º Luiz Fux, j. em 3-5-2007, DJ de 31-5-2007, p. 362.

 DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AO MEIO AMBIENTE. COMPE-
TÊNCIA TERRITORIAL DELIMITADA PELO LOCAL DO DANO. LEI 7347/85, ART. 2.º. INTERESSE 
DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS NÃO EVIDENCIADOS NA ESPÉCIE. 
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CARACTERIZADA.

 I – A competência para processar e julgar a ação civil pública por prejuízos ao meio ambiente é a do foro 
do local onde ocorrer o dano (Lei 7347/85, art. 2.º), ou seja, da Justiça Federal ou da Justiça Estadual que 
exerça jurisdição sobre aquele foro. Não evidenciado o interesse da União, de suas autarquias ou de suas 
empresas públicas, não se caracteriza a competência da Justiça Federal, cujas hipóteses são taxativamente 
enumeradas na Constituição da República. Assim sendo, a ação civil pública deve ser julgada pela Justiça 
do Estado onde ocorrido ou venha a ocorrer o dano.

 II – Recurso especial improvido (STJ, REsp 789.513/SP, Recurso Especial 2005/0173827-2, 1ª Turma, Rel. 
Min.º Francisco Falcão, j. em 6-12-2005, DJ de 6-3-2006, p. 237.

13. RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 131.
14. Ementa: COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação civil 

pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio ambiente 
do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho 
(STF, RE 206.220/MG, Recurso Extraordinário, 2ª Turma, Rel. Min.º Marco Aurélio, j. em 16-3-1999).

15. RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 129.
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preventivo. Nesse sentido, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO16 afi rma que “Pode 
ocorrer que a conduta do réu já se tenha iniciado, sem, entretanto, ter ainda pro-
vocado o dano”.

Ademais, o critério utilizado depende de comprovação fática, atrelando às 
questões de mérito da própria demanda, podendo ocorrer situação em que o juízo 
do “local do dano” julgue improcedente a demanda por não ter havido dano.

Convém ainda observar que o dispositivo fala do local do dano e não da origem 
do dano, razão pela qual qualquer comarca que tenha suportado os efeitos deste 
poderá ser o juízo competente para julgar a ação civil pública.

Concordamos com MARCELO ABELHA17 ao afi rmar que melhor teria dito o 
legislador que a competência seria do juízo situado onde se encontrava o objeto 
mediato da tutela.

O legislador da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, atento às críticas à Lei de Ação Civil Pública, 
estabeleceu a competência de maneira a incluir a tutela preventiva, estabelecendo 
no art. 209 do Estatuto o seguinte:

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde 
ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta 
para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência 
originária dos tribunais superiores.

Em que pese respeitável opinião de FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.18 
no sentido de que, partindo-se da premissa de que há um microssistema de tutela 
coletivo, a regra do art. 209 veio complementar e corrigir a regra geral da fi xa-
ção da competência, pensamos que, tratando-se de ação civil pública ambiental, 
deve ser aplicado o art. 2º da Lei de Ação Civil Pública – Lei n.º 7.347/85, 
interpretando-se a expressão “dano” utilizada por esse legislador como risco ao 
bem jurídico tutelado, uma vez que as disposições da Lei n.º 8.069/90 aplicam-se 
especifi camente às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados 
à criança e ao adolescente. 

Ultrapassadas essas discussões passemos a analisar a expressão “local onde 
ocorrer o dano” constante do art. 2º da Lei n.º 7.347/85. A expressão se refere 
não ao local físico e sim ao local político-administrativo em que o dano tenha 
ocorrido ou possa vir a ocorrer.

16. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit., p. 41.
17. RODRIGUES, Marcelo Abelha. A ação, cit., p. 130.
18. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 1. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2007, v. 4, p. 138.

ERICA RUSCH

tutela jurisdicional coletiva.indd   194tutela jurisdicional coletiva.indd   194 19/9/2008   16:12:2419/9/2008   16:12:24



195

Diante das características peculiares que envolvem o dano ambiental, a 
identifi cação do local de sua ocorrência, critério defi nidor da competência para 
o julgamento da ação, é de grande difi culdade. Isso porque muitas vezes não se 
consegue identifi car de logo – senão apenas após a produção de provas – o local 
onde ocorreu ou poderia ter ocorrido o dano. Além disso, existem danos que se 
revelarão muitos anos depois e outros que, muito embora logo identifi cados, 
ainda não retratam a real degradação que apenas se apresentará de forma efetiva 
mais adiante. 

Acrescente-se, ainda, ao fato de que, considerando a dispersão típica do dano 
ambiental, pode ocorrer de o dano ter uma dimensão que abranja várias comarcas 
diferentes, criando uma competência concorrente.

Nessas hipóteses em que o dano alastrar-se para mais de uma comarca ou para 
mais de um Estado, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso diante 
da lacuna existente da Lei de Ação Civil Pública, estabelece que:

Art. 93 Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 
Justiça local:
I – no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II – no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito 
nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos 
de competência concorrente.

Tendo em vista ter-se utilizado de conceitos indeterminados – dano local, dano 
regional e dano nacional – para a defi nição da competência, o legislador, aponta 
ELTON VENTURI19, “não garante com precisão e objetividade necessárias a efetivação 
do princípio do juiz natural”. Nesse contexto, conhecendo as tentativas doutrinárias 
para defi nir o conceito de dano local, regional e nacional, para fi ns de fi xação da 
competência, registramos o nosso entendimento no sentido de que, tratando-se 
de conceitos indeterminados, podem gerar dois ou mais entendimentos, dando 
margem a juízos de valor subjetivo, estando, portanto, no campo discricionário 
do juiz a sua defi nição. 

Recomenda-se que o aplicador da norma recorra à defi nição conferida pela 
legislação de direito material (ambiental) e que, inclusive, recentemente está em 
fase de consolidação através do Projeto de Lei Complementar n.º 388/2007, que 
busca regulamentar o parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988 
e que pretende defi nir os conceitos de impacto nacional, regional e local. 

19. VENTURI, Elton.º A competência jurisdicional na tutela coletiva. In: Direito processual coletivo e o ante-
projeto de Código Brasileiro de Processo Coletivo. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro 
Mendes, Kazuo Watanabe (Coords.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 96. 
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Manterá, portanto, o juiz certa dose de liberdade para avaliar a abrangência do 
dano para fi ns de fi xação da competência adequada para o processamento da ação, 
mediante a aplicação do princípio do forum non conveniens ou da competência 
adequada, que será analisado a seguir.

PEDRO DA SILVA DINAMARCO20 entende que, nas hipóteses de dano regional ou 
nacional, a competência deve ser defi nida da seguinte forma: (i) quando o dano 
atingir poucas comarcas, a competência será de qualquer uma delas, salvo se en-
tre elas estiver a Capital do Estado, que, então, será a única competente; (ii) se o 
dano compreender todo ou quase todo o Estado, a competência será exclusiva da 
capital do Estado; (iii) se o dano for de âmbito regional envolvendo mais de um 
Estado, a competência será concorrente entre as capitais desses Estados; (iv) se 
o dano for de âmbito nacional, a competência será concorrente entre as capitais 
dos Estados e do Distrito Federal, conforme entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça21.

FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.22 afi rmam que “o legislador brasileiro 
optou pela técnica dos foros concorrentes (diversos juízos competentes), nas 
hipóteses em que se afi rma a existência de dano nacional ou regional”. Em 
situações como estas o demandante pode proceder ao chamado forum shopping 
(escolha do juízo de competência concorrente para apreciar determinada lide de 
acordo com seus interesses). Nesse contexto, defendem os autores em sentido 
contrário à fi xação prévia de regras precisas para a defi nição da competência a 
inserção no processo coletivo do princípio da competência adequada, que será 
a seguir defi nido.

Diante da difi culdade que envolve a identifi cação do local do dano ambiental, 
pelas suas características (dispersão, dano contínuo etc.), assim como a exten-
são que um dano ambiental pode ter (de âmbito nacional ou regional), criando 
competência concorrente, pensamos que inicialmente deve ser aplicado o dispo-
sitivo susomencionado do Código de Defesa do Consumidor (art. 93), contudo, 
reconhecendo que o dispositivo legal não será sufi ciente para solucionar todas as 

20. DINAMARCO, Pedro da Silva. Competência, conexão nas ações coletivas. In: A ação civil pública após 
20 anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 506.

21. Neste sentido:
 CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR, ART. 

93, II. A ação civil coletiva deve ser processada e julgada no foro da capital do Estado ou no do Distrito 
Federal, se o dano tiver âmbito nacional ou regional; votos vencidos no sentido de que, sendo o dano de 
âmbito nacional, competente seria o foro do Distrito Federal. Confl ito conhecido para declarar competente 
o Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo (STJ, CC 17.532/DF, Confl ito De Competencia 
1996/0035975-0, 2ª seção, Rel. Min.º Ari Pargendler j. em 29-2-2000, DJ de 5-2-2001, p. 69).

22. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2008, v. 4, p. 141.
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situações, concordamos com os autores no que diz respeito à adoção do princípio 
da competência adequada em que o juiz controlaria sua própria competência, re-
conhecendo a adequação ou não da sua comarca para o processamento da ação. 

2.4.1 Princípio da competência adequada

O princípio da competência adequada, explicam FREDIE DIDIER JR. e HERMES 
ZANETI JR.23, consiste na utilização pelo juiz da causa, dentro do controle de sua 
competência, do princípio da Kompetenzkompetenz (o juiz é competente para 
controlar sua próprio competência), que já é aceito pelo ordenamento nacional.

Por esse princípio se evitaria o julgamento de causas pelo juízo que não fosse 
o mais adequado, tendo em vista o direito envolvido, os fatos debatidos ou até 
mesmo as difi culdades de defesa do réu. Seria evitado, assim, o forum shopping 
para obter vantagens processuais.

Defendem os autores a aplicação, em caso de competência concorrente, do 
princípio da competência adequada ou do forum non conveniens desenvolvido em 
solo americano, que não ofenderia o princípio do juiz natural, uma vez que seria 
o próprio juiz quem declinaria da sua competência (Kompetenzkompetenz).

Sobre o assunto, interessante trazer à colação a proposta apresentada por 
FREDIE DIDIER JR. e HERMES ZANETI JR.24 sobre regra de competência, estando de 
acordo com esse princípio:

Competência territorial
As ações coletivas, sem prejuízo da competência da Justiça Federal, serão propostas no 
foro do local do ilícito que terá competência territorial absoluta para julgar a causa.
§ 1° A propositura da ação prevenirá o juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
§ 2° As ações coletivas de âmbito regional serão propostas:
I – no foro do local onde ocorreu ou teria ocorrido o ilícito, quando o ilícito não 
atingir Capital de Estado ou o Distrito Federal, exceto se o juiz prevento declinar 
da competência nos termos do parágrafo seguinte;
II – no foro da Capital do Estado, para os danos de âmbito estadual ou regional, 
quando o dano atingir a Capital do Estado;
III – no foro do Distrito Federal ou da Capital dos Estados envolvidos para os ilícitos 
de âmbito nacional.
§3° Aplica-se aos processos coletivos o princípio do forum non conveniens quando 
o dano for de âmbito regional ou nacional, podendo o juiz, levando em considera-
ção a facilitação da produção da prova e da defesa do réu, a publicidade da ação 

23. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed., cit., 
p. 141-142.

24. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3. ed., cit., 
p. 143.
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coletiva e a facilitação da adequada notifi cação e conhecimento pelos membros do 
grupo, declinar de sua competência estabelecida pela prevenção para um juízo mais 
adequado na Capital do Estado ou no Distrito Federal.
§ 4º A decisão prevista no parágrafo anterior será passível de agravo, porém o recurso 
não terá efeito suspensivo e os atos processuais praticados pelo juiz incompetente 
serão convalidados no juízo quando não houver prejuízo evidente e de grande 
repercussão, tanto para o autor, quanto para o réu. 

2.5. Defi nição do juízo competente

Importante enfrentar também a problemática quanto à existência de vários 
juízes na mesma comarca do local do dano. É que o legislador confundiu os 
institutos da competência do foro com o da competência funcional. Isso porque, 
conforme ensina PAULO DE BESSA ANTUNES 25, tratou a matéria da seguinte forma: 
(i) determinou que a ação seja proposta perante o juízo com competência sobre 
o local do dano; (ii) determinou que o juiz do local terá competência funcional 
para processar e julgar o feito.

HUMBERTO THEODORO JUNIOR26 bem explica essa distinção: “Há que distinguir a 
competência do foro da competência do juiz. Foro é o local onde o juiz exerce as 
suas funções. Mas, no mesmo local podem funcionar vários juízes com atribuições 
iguais ou diversas, conforme a Organização Judiciária. Se tal ocorrer, há que se 
determinar, para uma mesma causa, primeiro qual o foro competente e, depois, 
qual o juiz competente. Foro competente, portanto, vem a ser a circunscrição ter-
ritorial (seção judiciária ou comarca) onde determinada causa deve ser proposta. 
E o juiz competente é aquele, entre os vários existentes na mesma circunscrição, 
que deve tomar conhecimento da causa, para processá-la e julgá-la. A competên-
cia dos juízes é matéria pertencente à Organização Judiciária local. A do foro é 
regulada pelo Código de Processo Civil”. 

Assim, existindo mais de um juízo competente dentro da comarca do local do 
dano, o problema se resolverá por intermédio da prevenção. 

2.6. A participação dos entes públicos na ação civil pública ambiental: refl exo 
na defi nição da competência

É muito comum a participação dos entes públicos que compõem a administra-
ção do meio ambiente nas ações civis públicas de natureza ambiental, seja como 
réu (sobretudo em decorrência da responsabilidade solidária), seja como autor 
(ente legitimado – art. 5º da LACP), litisconsorte, assistente ou amicus curiae.

25. ANTUNES, Paulo de Bessa. A tutela, cit., p. 39.
26. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 38. ed. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, 

p. 150.
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A legislação prevê para algumas pessoas, com peculiaridades específi cas, foro 
especial de caráter privilegiado, fi xando-se a competência ratione personae. Este 
é o caso dos entes públicos. 

Nessas hipóteses fi ca a dúvida: participando o ente público da demanda 
ambiental, será competente o foro especial estabelecido na norma geral ou o da 
norma especial, in casu, a Lei de Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85)?

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO27 afi rma que “quando o foro especial estiver 
defi nido na lei processual geral, fi cará substituído pelo foro estabelecido na lei 
especial”. Todavia, quando o foro privilegiado vir inserido em norma constitu-
cional, afi rma o autor, prevalece o foro defi nido pela Constituição, salvo se esta 
admitir a existência de exceção. 

Afi rma ainda o autor que a Lei de Ação Civil Pública “adotou critério próprio 
para todas as causas – o do local do dano, e isso independentemente da natureza 
da parte”, priorizando a natureza da causa.

Concordamos com o autor que no processamento e julgamento das ações 
civis públicas o foro que prevalece é o previsto na lei especial (art. 2º da Lei n.º 
7.347/85), que é o foro do local do dano. 

A dúvida que permanece é com relação a existirem varas da Fazenda Pública. 
Sabe-se que as questões de interesse dos Estados e dos municípios, nas capitais, 
são resolvidas pelas varas da Fazenda Pública. Contudo, nos demais municípios, 
segue a regra geral. Se não houver vara especializada, a competência será de uma 
vara comum. Onde existem as varas das Fazendas Públicas a competência delas 
é absoluta.

Assim pensamos que, se o ente público fi zer parte da lide, onde existir vara da 
Fazenda Pública e sendo a sua competência absoluta, este será o foro competente 
para a ação civil pública. Onde não existir, as ações de interesse do Estado serão 
de atribuição de qualquer outra vara (do local do dano).

O ideal, todavia, é que fosse criada uma justiça especializada de meio am-
biente, como fez o Estatuto da Criança e do Adolescente, que criou a Justiça da 
Infância e da Juventude28.

27. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação, cit, p. 43. 
28. STJ em decisão análoga: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA E CONDIÇÕES DA AÇÃO. 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA IMPLEMEN-
TAÇÃO DE PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO E TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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Por outro lado, ingressando na demanda a União, entidade autárquica ou 
empresa pública, considerando que o foro privilegiado foi defi nido pela norma 
constitucional, pensamos que por força do disposto no art. 109, I, da Constituição 
Federal, a competência será da justiça federal:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal fo-
rem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as 
de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 
do Trabalho.

Ressaltamos aqui o nosso posicionamento já acima delineado, conforme en-
tendimento consolidado nos tribunais, no sentido de que a exceção prevista no § 
3º do art. 109 da Constituição Federal não se aplica às ações civis públicas, não 
tendo havido a delegação de competência para a justiça estadual. 

2.7. Da existência de “confl ito ambiental federativo”: competência originária 
do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f, da CF). O caso da transposição 
do Rio São Francisco

Estudaremos no presente item a competência originária do Supremo Tribunal 
Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988 referente às 
hipóteses de confl ito entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, 
in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: 
I – processar e julgar, originariamente:
(...)
f) as causas e os confl itos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou 
entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.

As situações previstas no art. 102, I, f, da Constituição Federal se revelam 
quando há interesses antagônicos dos Estados e da União. O Pretório Excelso 

ALCOÓLATRAS E TOXICÔMANOS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, 208, 
VII, E 209 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REGRA ESPECIAL.

 I – É competente a Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu a alegada omissão para processar 
e julgar ação civil pública ajuizada contra o Estado para a construção de locais adequados para a orientação 
e tratamento de crianças e adolescentes alcoólatras e toxicômanos, em face do que dispõem os arts. 148, 
IV, 208, VII, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Prevalecem estes dispositivos sobre a regra 
geral que prevê como competentes as Varas de Fazenda Pública quando presentes como partes Estado e 
Município.

 II – Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no REsp 871.204/RJ, Agravo Regimental No Recurso Especial 
2006/0154868-6, 1ª Turma, Rel. Min.º Francisco Falcão, j. em 27-2-2007, DJ de 29-3-2007, p. 234).

ERICA RUSCH

tutela jurisdicional coletiva.indd   200tutela jurisdicional coletiva.indd   200 19/9/2008   16:12:2519/9/2008   16:12:25



201

já se posicionou sobre o assunto ao julgar a Reclamação n.º 439 nos seguintes 
termos:

(...) Signifi cativamente, o art. 102, I, f, inclui na competência do Tribunal não ape-
nas as causas entre a União e o Estado-membro – o que poderia levar à exigência 
de que ambos participassem formalmente na relação processual – mas também 
os confl itos entre eles, termo que comporta a hipótese de uma contraposição de 
interesses substanciais entre os dois entes federativos, na qual – malgrado sujeitos 
ambos da lide – um deles não o seja do processo, dada a substituição processual 
pelo autor popular29.

O instrumento adequado para questionar a usurpação de competência do 
Supremo Tribunal Federal é a reclamação constitucional, prevista no art. 102, 
I, l, e 105, I, f, da Carta Magna. Tratando do assunto, JOÃO MIGUEL COELHO DOS 
ANJOS30, afi rma que “Também é suscetível de reclamação a existência de causa que 
envolva interesses da União em contraposição aos dos demais Estados-membros, 
nos termos do art. 102, I, f, da Constituição Federal de 1988, ainda que estes, ou 
algum destes, não fi gurem formalmente na relação processual”.

Sucede que a competência do art. 102, I, f, da Constituição Federal é uma 
exceção e apenas se abre quando o confl ito a ser apreciado coloca em risco o pacto 
federativo, quando há desarmonia entre os entes federativos. Este é o entendimento 
da Suprema Corte:

O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal 
da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias 
que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas 
às outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na defi nição do alcance 
dessa regra de competência originária da Corte, tem enfatizado o seu caráter de 
absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência às hipóteses de litígios 
cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar que informam o princípio 
fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. 
Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo 
ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as 
entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos 
seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, f, da 
Constituição. Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos 
executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justifi cam se instaure 
a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constitui-
ção, ainda que nelas fi gurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal 
e um ente dotado de paraestatalidade. (...) (STF, Pleno, ACO 359-QO, Rel. Min.º 
Celso Mello, DJ de 11-3-1994).

29. Decisão extraída do texto de João Miguel Coelho dos Anjos. Reclamação constitucional. In: Processo 
nos Tribunais Superiores: de acordo com a EC n.º 45/2004. Marcelo Andrade Feres e Paulo Gustavo M. 
Carvalho (Coords.), São Paulo: Saraiva, 2006, p. 59. 

30. Idem, ibidem, p. 59.
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A competência, portanto, para a apreciação de demandas que importe em 
“confl ito federativo” será do Supremo Tribunal Federal. 

A problemática enfrentada sobre a questão é a defi nição, no caso concreto, das 
situações que impliquem “confl ito federativo” a ensejar a aplicação do art., 102, 
I, f, da Constituição Federal, ou seja, o reconhecimento da competência originária 
do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento da causa.

Não há um critério para defi nição do que se caracterizaria como confl ito fede-
rativo. O ministro SEPÚLVEDA PERTENCE nesse sentido já declarou que o “Tribunal 
vem construindo, quase casuisticamente, o que chamei – em precedente referido 
por S. Exa. – de uma redução teleológica de sua competência originária para 
conhecer dos confl itos entre Estado-Membro e autarquia federal” 31. 

É, em verdade, um topoi vago e indefi nido, que será preenchido com a opi-
nião da Suprema Corte em cada caso concreto. Sobre o assunto ANDREAS KRELL32 
aponta que segundo a “teoria dos degraus” (Stufenlehre), de Kelsen e Merkl, todo 
o sistema jurídico é composto por uma pirâmide de normas gerais e individuais, 
“as quais possuem – ao lado dos determinantes previamente formulados nas 
normas superiores – conteúdos autônomos, não previamente fi xados, e por isso 
representam, no sentido estrito, ato de criação jurídica, através de uma atividade 
volitiva”.

Em litígios ambientais é muito comum a existência de confl itos entre os ór-
gãos ambientais da União, Estado e Municípios, hipóteses em que esses órgãos 
se posicionam de forma divergente sobre determinada situação ou projeto.

Exemplo típico dessa situação é o caso da transposição do rio São Francisco 
em que os Estados, a exemplo do Estado da Bahia e de Minas Gerais, manifestam 
opiniões contrárias a alguns aspectos dos estudos do projeto da transposição sob 
análise do órgão ambiental federal, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO33 já afi rmara que “A polêmica sobre a trans-
posição das águas do Rio São Francisco vem repercutindo em todo o País, o 

31. Declaração transcrita no voto da Reclamação 3.074/MG referente ao voto da ACO 593-QO, 7-6-2001, RTJ 
182/420.

32. KRELL, Andréas Joachim. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos concei-
tos jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004, p. 34.

33. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Transposição das águas do Rio São Francisco: uma abordagem jurídica 
da controvérsia. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (Coord.). São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 519.
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que não é de estranhar, considerando-se a relevância socioeconômica-histórica 
desse corpo d’água”. Relevância esta inquestionável conforme se reconheceu no 
relatório fi nal34 da Comissão de acompanhamento do projeto de revitalização do 
rio São Francisco: “o signifi cado histórico do rio São Francisco, que se refl ete na 
denominação de ‘rio da unidade nacional’, não precisa ser enfatizado”.

A polêmica já está judicializada em mais de um ponto no território nacional:

Além de ações propostas no âmbito do Estado da Bahia (Processo n.º 
1994.0008485-5, ação civil pública, autor Ministério Público Federal versus 
IBAMA e outros; Processo n.º 2001.33.00.005779-0, ação civil pública, autor 
Centro de Recursos Ambientais – CRA, versus IBAMA) pelo Centro de Recursos 
Ambientais – CRA órgão ambiental desse Estado, em face do IBAMA, foi também, 
além de outras, proposta ação civil pública de n.º 2005.38.00.002238-0 pelo Estado 
de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face do 
IBAMA, mas entendendo-se que se tratava de “discussão potencialmente lesiva 
aos valores que informam o pacto federativo”, foi proposta reclamação alegando 
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

Foi, então, proferido acórdão de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence na 
Reclamação n.º 3074, em que se reconheceu a competência do Supremo Tribunal 
Federal para julgar ação civil pública em que o Estado de Minas Gerais, no inte-
resse da proteção ambiental do seu território, pretende impor exigências à atuação 
do IBAMA no licenciamento de obra federal – Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográfi cas do Nordeste Setentrional, diante da existência 
de confl ito entre o Estado de Minas Gerais e o órgão ambiental federal: 

EMENTA: Reclamação: procedência: usurpação de competência originária do Su-
premo Tribunal (CF, art. 102, I, "f"). Ação civil pública em que o Estado de Minas 
Gerais, no interesse da proteção ambiental do seu território, pretende impor exigên-
cias à atuação do IBAMA no licenciamento de obra federal – Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com Bacias Hidrográfi cas do Nordeste Setentrional: caso típico 
de existência de "confl ito federativo", em que o eventual acolhimento da demanda 
acarretará refl exos diretos sobre o tempo de implementação ou a própria viabilidade 
de um projeto de grande vulto do governo da União. Precedente: ACO 593 – QO, 
7.6.01, Néri da Silveira, RTJ 182/420 (STF, TP, Rcl 3.074/MG, Reclamação, –Rel. 
Min.º Sepúlveda Pertence, j. em 4-8-2005, DJ de 30-9-2005).

Entendeu o Supremo que estava em causa um grande projeto governamental 
que não poderia fi car sujeito em cada unidade da federação às querelas locais.

34. Senado Federal. Comissão especial para acompanhar e avaliar o projeto de conservação e revitalização da 
Bacia Hidrográfi ca do Rio São Francisco e a instalação do respectivo comitê de Bacia. Presidente: Senador 
Renan Calheiros. Relatório Final. Brasília, 2002.
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Desde então os tribunais vêm reconhecendo a competência do Supremo Tri-
bunal Federal, conforme se constata no acórdão de 2006 de relatoria da Desem-
bargadora Maria Isabel Galloti Rodrigues, do Tribunal Regional da 1ª Região, 
julgando o agravo regimental de decisão que determina a remessa dos autos ao 
STF35, e acórdão relatado pela mesma desembargadora36 em recente julgamento 
de apelação cível – acórdão publicado em 14 de janeiro de 2008. 

Não obstante o reconhecimento, pela maioria dos tribunais e juízes, da com-
petência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da questão e conseqüente 
remessa dos processos para essa Corte, há ainda demandas que estão sendo 
apreciadas por outros tribunais. Foi o que ocorreu recentemente na Apelação em 
Mandado de Segurança n.º 2004.34.00.046483-4, em que o desembargador do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região suspendeu as obras da transposição das 
águas do Rio São Francisco, tendo sido, todavia, proposta a Reclamação 5.736, 
para o STF, pelo Advogado-Geral da União, com fundamento no art. 102, I, f, 
da Constituição Federal, em que foi deferida a liminar, em 19 de dezembro de 
2007, pelo Ministro Carlos Alberto Menezes Direito cassando a tutela antecipada 
concedida pelo TRF da 1ª Região37. 

35. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE DETERMINA A REMESSA DOS 
AUTOS DE AÇAO CIVIL PÚBLICA PARA O STF. PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO 
FRANCISCO. CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AVOCADA PELO STF.

 1. Tendo o Plenário do STF, nos autos da Reclamação n.º 3074, decidido avocar os autos da Ação Civil 
Pública n.º 2005.38.00.002238-0, em que se questiona a execução, pelo Governo Federal, do Projeto de 
Transposição do Rio São Francisco, para a mesma Corte devem ser remetidas as demais ações promovidas 
com o escopo de impedir ou suspender a realização da mesma obra.

 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
 Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental (TRF da 1ª Região, 

AGRAC 2001.33.00.014444-7/BA, Agravo Regimental na Apelação Cível, 6ª Turma, Rel. Des. Maria 
Isabel Gallotti Rodrigues, j. 24-11-2006, DJ de 29-1-2007, p. 21). 

36. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LICENCIMENTO DAS OBRAS DE TRANSPOSIÇÃO 
DO RIO SÃO FRANCISCO. COMPETÊNCIA. STF. CONFLITO FEDERATIVO.

 1. Por força do decido na Reclamação 3074/MG, tramitam perante o Supremo Tribunal Federal ações que 
tem por objeto impedir ou postergar o licenciamento ambiental da obra de transposição do Rio São Francisco, 
tendo sido reconhecida a existência de confl ito federativo em face dos interesses divergentes dos Estados 
atingidos pelo projeto.

 2. Visando a presente ação civil pública questionar o licenciamento ambiental da mesma obra, é manifesta a 
conexão ou mesmo continência que deve determinar a sua remessa ao STF, a fi m de evitar-se a ocorrência de 
possíveis decisões contraditórias a respeito do licenciamento ambiental do mesmo projeto de transposição.
3. Competência declinada para o STF. 

 Decisão: A Turma, por unanimidade, acolheu questão de ordem para declinar da competência para o STF 
(TRF da 1ª Região, AC 2001.33.00.005932-5/BA, Apelação Cível, 6ª Turma, Rel. Des. Souza Prudente, 
Rel. para Acórdão: Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues, j. em 19-10-2007, DJ de 14-1-2008, 
p. 983).

37. Notícias do STF, 19.12 “Supremo Tribunal Federal (STF) cassou a tutela antecipada concedida pelo Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região (TRF1-1), que havia suspendido as obras Projeto de Integração do Rio 
São Francisco com a Bacia do Nordeste Setentrional. A decisão foi tomada hoje (19) pelo relator, ministro 
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Analisando o caso da transposição das águas do Rio São Francisco, RODOLFO 
DE CAMARGO MANCUSO38 demonstrou que “o vulto do projeto e a própria dimensão 
da polêmica no âmbito nacional induzem a percepção de que não há parâmetros 
seguros para uma projeção futura quanto às conseqüências que podem advir do 
megaempreendimento. Essa intrínseca confl ituosidade, aliás, é uma das carac-
terísticas que identifi camos ao conceituar os interesses difusos (...)”. 

E concluiu o autor39 que “A própria magnitude do empreendimento, aliada à 
vasta controvérsia que ele vai provocando, permitem antever que a tendência é a 
multiplicação das ações judiciais envolvendo o projeto em causa, fenômeno que, 
segundo alguns, caracterizaria a chamada judicialização da política, cujo con-
traponto ou interface residiria, segundo outros, na politização do Judiciário”.

Concordando com esse autor sobre a magnitude e controvérsia do projeto 
e com o Supremo Tribunal Federal de que é um “caso típico de existência de 
confl ito federativo, em que o eventual acolhimento da demanda acarretará 
refl exos diretos sobre o tempo de implementação ou a própria viabilidade de 
um projeto de grande vulto do governo da União”, concluímos com o nosso 
posicionamento no sentido de que o caso da transposição das águas do Rio São 
Francisco é um nítido exemplo de confi guração de confl ito federativo, que é de 
competência originária do Supremo Tribunal Federal a apreciação40, devendo 
ser reunidas41 todas as demandas propostas sobre a questão, tendo em vista que 
(i) o objeto litigioso é indivisível (manejo das águas de rios interestadual) e, 
portanto, a resposta judiciária dever ser unitária e (ii) que o andamento separado 
das ações enseja o risco de decisões de mérito em sentidos contraditórios não 
apenas no plano lógico, como no plano prático (autorizar e impedir o projeto, 
por exemplo). 

3. CONCLUSÃO

Ao fi nal do presente trabalho podemos apresentar as seguintes conclusões 
agrupadas de acordo com a ordem em que aparecem ao longo da exposição:

1. O regime jurídico da competência prevista no art. 2º da Lei n.º 7.347/85 é 
territorial, ou seja, segundo o lugar onde se encontra o bem tutelado pela demanda 

Carlos Alberto Menezes Direito, na análise do pedido de liminar na Reclamação (RCL) 5736, ajuizada na 
Corte pela União, por meio de seu advogado geral, José Antonio Dias Toffoli”.

38. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública após É, cit., p. 519.
39. Idem, ibidem, p. 551-552.
40. Agradecemos aqui a colaboração do promotor de Sergipe Eduardo Matos, uma das autoridades que mais 

conhecem do assunto no Brasil. 
41. Sobre o assunto ler Rodolfo de Camargo Mancuso, A ação civil pública após, cit., p. 553-556.
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(“juízo do local do dano”), de índole absoluta, portanto, uma exceção à regra da 
competência territorial que normalmente tem regime dispositivo;

2. Quando não houver qualquer comprovação de lesão a bens, serviços ou 
interesse da União, cabe à justiça estadual julgar infrações de natureza ambiental, 
salvo nas hipóteses enumeradas no art. 109 da Constituição Federal, em que a 
competência será da justiça federal;

3. Em razão dessa difi culdade na identifi cação do local da ocorrência do dano, 
tem o juiz certa discricionariedade para a fi xação da competência, pela aplicação 
do princípio do forum non conveniens ou da competência adequada;

4. Em litígios ambientais é muito comum a existência de confl itos entre os 
órgãos ambientais da União, Estado e Municípios. Nessas hipóteses, por força 
do art. 102, I, f, da Constituição Federal, a competência para processamento e 
julgamento da ação será originária do Supremo Tribunal Federal.
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CAPÍTULO IX
SITUAÇÕES JURÍDICAS COLETIVAS PASSIVAS: 
O OBJETO DAS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS

Fredie Didier Jr.1

Fui convidado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual para escrever um 
trabalho sobre o “futuro do direito processual brasileiro”. Resolvi escrever sobre 
tutela jurisdicional coletiva, basicamente por duas razões: a) o microssistema de 
processo coletivo brasileiro desenvolveu-se muito nos últimos vinte anos, sendo, 
atualmente, sem dúvida, boa referência para diversos países, principalmente os 
latino-americanos; b) tramita no Congresso Nacional proposta do IBDP de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos.

O tema do ensaio é a “ação coletiva passiva”, assunto ainda pouco tratado no 
Brasil e que está previsto na proposta do IBDP, ainda que timidamente. O obje-
tivo do ensaio é tentar provocar a discussão sobre uma categoria jurídica ainda 
não trabalhada pela doutrina: as situações jurídicas coletivas passivas, os deveres 
coletivos, objeto das ações coletivas passivas.

Há ação coletiva passiva quando um agrupamento humano for colocado como 
sujeito passivo de uma relação jurídica afi rmada na petição inicial. Formula-se 
demanda contra uma dada coletividade. Os direitos afi rmados pelo autor da de-
manda coletiva podem ser individuais ou coletivos (lato sensu) – nessa última 
hipótese, há uma ação duplamente coletiva, pois o confl ito de interesses envolve 
duas comunidades distintas2.

O que torna a ação coletiva passiva digna de um tratamento diferenciado é a 
circunstância de a situação jurídica titularizada pela coletividade encontrar-se no 
pólo passivo do processo. A demanda é dirigida contra uma coletividade, sujeita 
de uma situação jurídica passiva (um dever ou um estado de sujeição, por exem-

1. Professor-adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal da Bahia. Mestre (UFBA) e Doutor 
(PUC/SP). Professor-coordenador da Faculdade Baiana de Direito. Membro dos Institutos Brasileiro e 
Ibero-americano de Direito Processual. Advogado e consultor jurídico. www.frediedidier.com.br

2. DINAMARCO, Pedro. “Las acciones colectivas pasivas en el Código Modelo de procesos colectivos 
para Iberoamérica”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos – hacia 
un Código Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.). Mexico: 
Porrúa, 2003, p. 133; MENDES, Aluísio. “O Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos 
para os Países Ibero-Americanos e a legislação brasileira”. Revista de Direito Processual Civil. Curitiba: 
Gênesis, 2004, n.º 31, p. 11. 
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plo). Da mesma forma que a coletividade pode ser titular de direitos (situação 
jurídica ativa), ela também pode ser titular de um dever ou um estado de sujeição 
(situações jurídicas passivas). É preciso desenvolver dogmaticamente a categoria 
das situações jurídicas coletivas passivas: deveres e estado de sujeição coletivos. 
A proposta de Código Brasileiro de Processos Coletivos, embora tenha previsto 
as ações coletivas passivas, apenas faz referência aos “direitos coletivos” (art. 4º 
do projeto de CBPC). Não há defi nição das situações jurídicas passivas coletivas, 
cujo conceito deverá ser extraído desse mesmo art. 4º, aplicado em sentido inverso: 
deveres e estados de sujeição indivisíveis (difusos ou coletivos) e deveres e estados 
de sujeição individuais homogêneos. Como sugestão para o aprimoramento do 
projeto, é recomendável que se acrescente um artigo com essas defi nições no ca-
pítulo sobre a ação coletiva passiva. O projeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos não admite ação coletiva contra deveres individuais homogêneos3 (de-
veres que decorrem de uma situação de fato comum), o que não é uma boa opção 
(mais à frente, ao examinarmos os exemplos de ação coletiva passiva, veremos 
o quão útil é a ação coletiva passiva contra deveres individuais homogêneos)4.

Há situações jurídicas coletivas ativas e passivas. Essas situações relacionam-
se entre si e com as situações individuais. 

Um direito coletivo pode estar correlacionado a uma situação passiva indivi-
dual (p. ex.: o direito coletivo de exigir que uma determinada empresa proceda à 
correção de sua publicidade). Um direito individual pode estar relacionado a uma 
situação jurídica passiva coletiva (p. ex.: o direito do titular de uma patente impedir 
a sua reiterada violação por um grupo de empresas5). Um direito coletivo pode 
estar relacionado, fi nalmente, a uma situação jurídica coletiva (p. ex.: o direito 
de uma categoria de trabalhadores a que determinada categoria de empregadores 
reajuste o salário-base).

Haverá uma ação coletiva passiva, portanto, em toda demanda onde estiver em 
jogo uma situação coletiva passiva. Seja como correlata a um direito individual, 
seja como correlata a um direito coletivo. 

3. Art. 38 do Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, formulado pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Processual: “Ações contra o grupo, categoria ou classe. Qualquer espécie de ação pode ser proposta 
contra uma coletividade organizada, mesmo sem personalidade jurídica, desde que apresente representati-
vidade adequada (...), se trate de tutela de interesses ou direitos difusos e coletivos (...) e a tutela se revista 
de interesse social”.

4. Entendendo muito útil a ação coletiva passiva para as situações jurídicas individuais homogêneas, VIGLIAR, 
José Marcelo. “Defendant class action brasileira: limites propostos para o ‘Código de Processos Coletivos’”. 
Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini 
Grinover, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 2007, p. 320. 

5. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. São Paulo: RT, 2007, p. 
390-391.

FREDIE DIDIER JR.
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A ação coletiva passiva pode ser classifi cada em originária ou derivada6. 
Ação coletiva passiva originária é a que dá início a um processo coletivo, sem 
qualquer vinculação a um processo anterior. Ação coletiva passiva derivada é 
aquela que decorre de um processo coletivo “ativo” anterior e é proposta pelo réu 
desse processo, como a ação de rescisão da sentença coletiva e a ação cautelar 
incidental a um processo coletivo. A classifi cação é importante, pois nas ações 
coletivas passivas derivadas não haverá problema na identifi cação do “represen-
tante adequado”, que será aquele legitimado que propôs a ação coletiva de onde 
ela se originou. 

De fato, um dos principais problemas da ação coletiva passiva é a identifi cação 
do “legitimado extraordinário passivo”, o que levou Antonio Gidi a defender que 
“[p]ara garantir a adequação da representação de todos os interesses em jogo, seria 
recomendável que a ação coletiva passiva fosse proposta contra o maior número 
possível de associações conhecidas que congregassem os membros do grupo-réu. 
As associações eventualmente excluídas da ação deveriam ser notifi cadas e pode-
riam intervir como assistentes litisconsorciais”7. Em tese, qualquer um dos possí-
veis legitimados à tutela coletiva poderá ter, também, legitimação extraordinária 
passiva. Imprescindível, no particular, o controle jurisdicional da “representação 
adequada”, de resto consagrada no texto do projeto (art. 20, § 2º).

Neste aspecto, merece crítica a proposta de Antonio Gidi de Código para pro-
cessos coletivos em países de direito escrito, que restringe a legitimação coletiva 
passiva às associações. Eis o texto da proposta de Gidi: “28. A ação coletiva po-
derá ser proposta contra os membros de um grupo de pessoas, representados por 
associação que os congregue”8. Em uma ação coletiva passiva derivada de uma 
ação coletiva proposta pelo Ministério Público, o réu será esse mesmo Ministério 
Público. A melhor solução é manter o rol dos legitimados em tese para a prote-
ção das situações jurídicas coletivas e deixar ao órgão jurisdicional o controle in 
concreto da adequação da representação9. 

6. Proposta de classifi cação aceita pelo Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, formulado 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual (cap. III). Diogo Maia também se utiliza desta classifi cação, 
com outra designação, porém: ações coletivas independentes e ações coletivas derivadas ou incidentes 
(MAIA, Diogo. Fundamentos da ação coletiva passiva. Dissertação de mestrado. Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro: Rio de Janeiro, 2006, p. 71.)

7. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. São Paulo: RT, 2007, p. 
415.

8. GIDI, Antonio. “Código de Processo Civil Coletivo. Um modelo para países de direito escrito”. Revista de 
Processo. São Paulo, RT, 2003, n.º 111.

9. No projeto Gidi ainda há a previsão de o indivíduo poder ser legitimado passivo coletivo: “28.2 Se não 
houver associação que congregue os membros do grupo-réu, a ação coletiva passiva poderá ser proposta 
contra um ou alguns de seus membros, que funcionarão como representantes do grupo”.
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Frise-se que é permitida a formulação de qualquer pedido (declaratório, cons-
titutivo ou condenatório) na ação coletiva passiva. 

Alguns exemplos podem ser úteis à compreensão do tema.

Os litígios trabalhistas coletivos são objetos de ações duplamente coletivas: 
em cada um dos pólos, conduzidos pelos sindicatos das categorias profi ssionais 
(empregador e empregado), discutem-se situações jurídicas coletivas. No direito 
brasileiro, inclusive, podem ser considerados como os primeiros exemplos de 
ação coletiva passiva10. 

No foro brasileiro, têm surgido diversos exemplos de ação coletiva passiva.

Em 2004, em razão da greve nacional dos policiais federais, o Governo Fe-
deral ingressou com demanda judicial contra a Federação Nacional dos Policiais 
Federais e o Sindicato dos Policiais Federais no Distrito Federal11, pleiteando o 
retorno das atividades. Trata-se, induvidosamente, de uma ação coletiva passiva, 
pois a categoria “policial federal” encontrava-se como sujeito passivo da relação 
jurídica deduzida em juízo: afi rmava-se que a categoria tinha o dever coletivo de 
voltar ao trabalho. Desde então, sempre que há greve, o empregador que se sente 
prejudicado e que reputa a greve injusta vai ao Judiciário pleitear o retorno da 
categoria de trabalhadores ao serviço.

Há notícia de ação coletiva proposta contra o sindicato de revendedores de 
combustível, em que se pediu uma adequação dos preços a limites máximos de 
lucro, como forma de proteção da concorrência e dos consumidores12.

Em 2008, alunos da Universidade de Brasília invadiram o prédio da Reitoria, 
reivindicando a renúncia do Reitor, que estava sendo acusado de irregularidades. 
A Universidade ingressou em juízo, pleiteando a proteção possessória do seu 
bem. Trata-se de ação coletiva passiva: propõe-se a demanda em face de uma 
coletividade de praticantes de ilícitos. A Universidade afi rma possuir direitos 

10. MAIA, Diogo Campos Medina. “A ação coletiva passiva: o retrospecto histórico de uma necessidade presen-
te”. Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini 
Grinover, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 2007, p. 329. A 
Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n.º 5.452/1943 já previa os processos duplamente coletivos 
(art. 856 e segs.): os dissídios coletivos. Além disso, há o art. 1º da Lei Federal brasileira n.º 8.984/1995: 
“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de 
convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos 
ou entre sindicato de trabalhadores e empregador”.

11. O andamento deste processo pode ser consultado no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasil: 
www.trf1.gov.br. O processo foi registrado sob o número 2004.34.00.010685-2.

12. VIOLIN, Jordão. Ação Coletiva Passiva: fundamentos e perfi s. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, p. 
79-80.

FREDIE DIDIER JR.
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individuais contra cada um dos invasores, que teriam, portanto, deveres indivi-
duais homogêneos. Em vez de propor uma ação possessória contra cada aluno, 
“coletivizou” o confl ito, reunindo os diversos “deveres” em uma ação coletiva 
passiva. A demanda foi proposta contra o órgão de representação estudantil (Dire-
tório Central dos Estudantes), considerado, corretamente, como o “representante 
adecuado” do grupo13. Neste caso, está diante de uma pretensão formulada contra 
deveres individuais homogêneos: o comportamento ilícito imputado a todos os 
envolvidos possui origem comum. Em vez de coletividade de vítimas, como se 
costuma referir aos titulares dos direitos individuais homogêneos, tem-se aqui 
uma coletividade de autores de ato ilícito.

Antonio Gidi traz outros exemplos:

“...a ação coletiva poderá ser utilizada quando todos os estudantes de uma cidade 
ou de um Estado tiverem uma pretensão contra todas as escolas, cada um desses 
grupos sendo representado por uma associação que os reúna. Igualmente, ações 
coletivas poderão ser propostas contra lojas, cartórios, órgãos públicos, planos de 
seguro-saúde, prisões, fábricas, cidades etc., em benefício de consumidores, pri-
sioneiros, empregados, contribuintes de impostos ou taxas ou mesmo em benefício 
do meio ambiente”14.

Pedro Dinamarco traz exemplos de ações coletivas passivas declaratórias: a) 
ação declaratória, proposta por empresa, para reconhecer a regularidade ambiental 
do seu projeto: de um lado, se ganhasse, evitaria futura ação coletiva contra ela, 
de outro, se perdesse, desistiria de implantar o projeto, economizando dinheiro 
e não prejudicando o meio-ambiente; b) ação declaratória, proposta por empresa 
que se vale de contrato de adesão, com o objetivo de reconhecer a licitude de suas 
cláusulas contratuais15. 

Pondera, todavia, Antonio Gidi: 

13. O andamento deste processo pode ser consultado no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasil: 
www.trf1.gov.br. O processo foi registrado sob o número 2008.34.00.010500-5.

14. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos, cit., p. 392. Ver, ainda, a 
respeito do tema, GIDI, Antonio “Notas críticas al anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colec-
tivos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e 
individuales homogéneos – hacia un Código Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor (coord.). Mexico: Porrúa, 2003, p. 411; Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. 
São Paulo: Saraiva, 1995, p. 51-52, nota 128.

15. DINAMARCO, Pedro. “Las acciones colectivas pasivas en el Código Modelo de procesos colectivos para 
Iberoamérica”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos – hacia un Código 
Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.). Mexico: Porrúa, 2003, 
p. 134. (GIDI, Antonio. “Notas críticas al anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales 
homogéneos – hacia un Código Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
(coord.). Mexico: Porrúa, 2003, p. 411.)
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“En principio, la acción colectiva pasiva no debe ser comprendida simplemen-
te como una acción colectiva al revés. Por tanto, no debe ser utilizada por un 
demandado potencial (en una acción colectiva activa indemnizatoria por daños 
individuales) para lograr una sentencia declaratoria de que su producto no ha 
causado daño a los miembros del grupo (sentencia declaratoria negativa de res-
ponsabilidad por daños). Al parecer, no existe interés procesal en proponer esa 
demanda colectiva. Ni siquiera se podría encontrar un representante adecuado 
para tal acción.º Si un grupo afectado quisiera entablar un pleito colectivo, lo 
iniciaría en el momento oportuno: no le correspondería al demandado anticiparse al 
grupo” 16.

Embora seja possível imaginar demandas coletivas passivas declaratórias 
negativas (p. ex.: declarar a inexistência de um dever coletivo), não é disso que 
tratam os exemplos de Pedro Dinamarco. Nos casos citados, temos uma ação 
coletiva ativa reversa. Busca-se a declaração de que não existe uma situação 
jurídica coletiva ativa (inexistência de um direito). Não se afi rma a existência 
de uma situação jurídica coletiva passiva, como acontece em ações coletivas 
passivas declaratórias positivas, constitutivas ou condenatórias. Não basta dizer, 
como pioneiramente fez Antonio Gidi, que tais ações são inadmissíveis por 
falta de interesse de agir ou difi culdade na identifi cação do legitimado passivo, 
embora a lição seja correta. É preciso ir além: rigorosamente, não são ações 
coletivas passivas17. Para que haja ação coletiva passiva, é preciso, como dito, 
que uma situação jurídica coletiva passiva seja afi rmada, o que não ocorre 
nesses exemplos.

Isso não signifi ca que não haja ação coletiva passiva declaratória. No âmbito 
trabalhista, por exemplo, cogita-se da ação declaratória para certifi cação da correta 
interpretação de um acordo coletivo, em que são fi xadas as situações jurídicas 
coletivas ativas e passivas.

Há ainda a possibilidade de utilização da ação coletiva passiva para efetivar a 
chamada responsabilidade anônima ou coletiva, “em que se permite a responsa-
bilização do grupo caso o ato gerador da lesão tenha sido ocasionado pela união 
de pessoas, sendo impossível individualizar o autor ou os autores específi cos 

16. GIDI, Antonio. “Notas críticas al anteproyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos del Instituto 
Iberoamericano de Derecho Procesal”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogé-
neos – hacia un Código Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.). 
Mexico: Porrúa, 2003, p. 411.

17. Neste ponto, alteramos o entendimento manifestado em DIDIER Jr., Fredie. Pressupostos processuais e 
condições da ação. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 271-272; DIDIER Jr., Fredie, ZANETI Jr., Hermes. Curso 
de direito processual civil. 3ª ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2008, v. 4, p. 218-219. É preciso registrar 
que essa mudança de pensamento decorreu de uma série de debates travados com Antonio Gidi, que, como 
visto, há anos criticava os exemplos de ação declaratória negativa como espécies de ação coletiva passiva. 
Sem esse debate, as idéias aqui divulgadas certamente não existiriam.

FREDIE DIDIER JR.
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do dano”18. No exemplo da invasão do prédio da Universidade, além da ação de 
reintegração de posse, seria possível manejar ação de indenização pelos prejuízos 
eventualmente sofridos contra o grupo, acaso não fosse possível a identifi cação 
dos causadores do dano. Na demanda, o autor afi rmaria a existência um de dever 
de indenizar, cujo sujeito passivo é o grupo. 

Diogo Maia menciona o exemplo de uma ação coletiva ajuizada contra os 
comerciantes de uma cidade, acusados de utilização indevida das calçadas para 
a exposição dos produtos19. Trata-se de um claro exemplo de ilícitos individuais 
homogêneos, que geram deveres individuais homogêneos.

Ainda é possível cogitar de uma ação coletiva proposta contra uma comuni-
dade indígena, que esteja, por exemplo, sendo acusada de impedir o acesso a um 
determinado espaço público. A tribo é a titular do dever coletivo difuso de não 
impedir o acesso ao espaço publico. A comunidade indígena é, ainda, a legitimada 
a estar em juízo na defesa dessa acusação. Não se trata de uma pessoa jurídica. 
É um grupo humano. Trata-se de caso raro, talvez único, de legitimação coletiva 
ordinária, pois o titular da situação jurídica coletiva é, também, o legitimado a 
defendê-la em juízo20.

Merece elogio a iniciativa do projeto de Código Brasileiro de Processos Co-
letivos de admitir expressamente a ação coletiva passiva.

A permissão da ação coletiva passiva é decorrência do princípio do acesso 
à justiça (nenhuma pretensão pode ser afastada da apreciação do Poder Judici-
ário). Não admitir a ação coletiva passiva é negar o direito fundamental de ação 
àquele que contra um grupo pretende exercer algum direito: ele teria garantido 
o direito constitucional de defesa, mas não poderia demandar. Negar a possi-
bilidade de ação coletiva passiva é, ainda, fechar os olhos para a realidade: os 
confl itos de interesses podem envolver particular-particular, particular-grupo 
e grupo-grupo.

18. MAIA, Diogo Campos Medina. “A ação coletiva passiva: o retrospecto histórico de uma necessidade 
presente”, cit., p. 338. Sobre a responsabilidade civil do grupo, CRUZ, Giselda Sampaio da. O problema 
do nexo causal na responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 267-312. 

19. MAIA, Diogo Campos Medina. “A ação coletiva passiva: o retrospecto histórico de uma necessidade 
presente”, cit., p. 339. No texto, o autor cita vários outros exemplos.

20. Confi ra-se, por exemplo, o art. 232 da Constituição da República Federativa do Brasil: “Os índios, suas 
comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo”. Há, ainda, a regra do art. 37 da 
Lei Federal brasileira n.º 6.001/1973 (Estatuto do Índio): “Os grupos tribais ou comunidades indígenas são 
partes legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministério 
Público Federal ou do órgão de proteção ao índio”. 

SITUAÇÕES JURÍDICAS COLETIVAS PASSIVAS: O OBJETO DAS AÇÕES COLETIVAS PASSIVAS
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Na sociedade de massas, há confl itos de massa e confl itos entre massas. Evo-
luímos muito no estudo dos “direitos coletivos.

É preciso pensar agora nos “deveres” de uma coletividade.

FREDIE DIDIER JR.
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CAPÍTULO X
MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (MAT) 

E SEUS MECANISMOS DE TUTELA. 
ÊNFASE NO DANO MORAL COLETIVO

“A vida é o bem supremo do homem”
(Hannah Arendt)

Gisele Santos Fernandes Góes1. 
Sumário • 1. Meio ambiente: 1.1. Defi nição de meio ambiente; 1.2. Tutela do meio ambiente na CF/88; 1.3. 
Princípios de Direito Ambiental – 2. Meio ambiente do trabalho – 3. Mecanismos de tutela ao MAT seguro e 
saudável; 3.1. Ênfase no dano moral coletivo; 3.2. O dano moral coletivo na proposta de Código Brasileiro de 
Processos Coletivos – 4. Conclusão – Bibliografi a

1. MEIO AMBIENTE 

1.1. Defi nição de meio ambiente

Paulo Afonso Leme Machado2 e José Afonso da Silva3 partem para uma 
defi nição de ambiente, primeiramente, como sendo de origem latina a palavra – 
ambiens – signifi cando que rodeia, circula, é o meio em que vivemos. 

A expressão meio ambiente é resultante de toda uma avalanche de valores 
sociais, culturais, políticos e naturais, portanto, são aspectos dele.4 E, nesse sentido, 
encontra-se a própria legislação (Lei 6.938/81, art. 3º, inciso I5).

Não devem pairar dúvidas de que tanto o bem in casu, quanto o tratamento 
dispensado a ele, são de natureza pública, enfatizando-se a conduta dos agentes 
públicos sob o rótulo de Poder de Polícia,6 via Direito Administrativo e Consti-
tucional que infl uenciam sobremaneira o Direito Ambiental, tanto é que a prote-
ção ambiental, primeiramente, sustenta-se sobre o rol dos princípios de Direito 

1. Doutora (PUC/SP) e Mestre (UFPA). Professora da UFPA e CESUPA e de Cursos de Pós-Graduação. 
Procuradora do Trabalho. Membro do IBDP.

2. Direito Ambiental brasileiro. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 63-64.
3. Direito Ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 01-02.
4. SILVA, José Afonso da. op. cit. p. 03.
5. Art. 3º – “para os fi ns previstos nesta Lei, entende-se por: I – meio ambiente o conjunto de condições, leis, 

infl uências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 
suas formas (...).”

6. Esclarece-se que, embora o poder de polícia tenha elementos de discricionariedade, essa é relativa e parcial, 
vez que o agente público ou o delegado de serviços públicos deve sempre pautar-se nas suas condutas pelos 
princípios que abordamos, os quais geram um exercício totalmente vinculado.
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Público, quais sejam, a liberdade, segurança e isonomia do cidadão (art. 5º da 
CF/88); primazia do interesse público; indisponibilidade do interesse público; 
legalidade administrativa, impessoalidade, publicidade, moralidade e efi ciência 
(art. 37, caput, da CF/88); e razoabilidade e proporcionalidade.7

A lei também caminhou assim, visto que o art. 2º, inciso I da Lei 6938/81 dispõe 
o meio ambiente como um patrimônio público, em função do seu uso coletivo. Por 
isso, como bem destaca Antonio Herman V. Benjamin “já afi rmamos que o meio 
ambiente, como objeto da função ambiental – na sua acepção de macrobem –, é 
bem público de uso comum. Deve fi car claro, porém, que tal bem, em seu sentido 
macro, tem um grande conteúdo de abstração, ao contrário dos elementos que o 
compõem que, via de regra, são bastante concretos (uma fl oresta, uma espécie 
rara, um manancial).”8

Por conseguinte, numa dimensão ampla, o termo “meio ambiente” é vasto, 
dentro da esfera dos termos jurídicos indeterminados, contudo, essa abstração não 
lhe compromete o sentido e alcance, posto que, basta pensar nos elementos que 
o integram e na sua constante renovação, em função da sua carga indefi nida.9

Nessa esteira, três argumentos reforçam sua natureza de termo jurídico indeter-
minado: a) é um conceito de valor ou de experiência, por isso, elástico10; b) o Direito 
Ambiental está irremediavelmente jungido ao Direito Administrativo, em razão 
da conduta dos agentes públicos no círculo do Poder de Polícia afetado, com isso, 
pelo elemento da discricionariedade; e c) por ser uma defi nição de carga totalmente 
axiológica, possui sua força, porquanto se renova sempre diante dos casos concre-
tos, num exercício de dimensionamento e redimensionamento dos seus elementos.

1.2. Tutela do meio ambiente na CF/88

A Constituição de 1988 desponta para o Direito Ambiental, porque se pode 
afi rmar que ela é a pioneira no trato da matéria. A disposição legal de um capítulo 

7. Para uma análise dos princípios citados, cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Admi-
nistrativo. São Paulo: Malheiros, 2006. 

8. Dano ambiental. Prevenção, reparação e repressão. Coord. Antonio Herman V. Benjamin.º Vol. 2. São Paulo: 
Biblioteca de Direito Ambiental, 1993. p. 69.

9. No direcionamento exposto é a preleção de Javier Domper Fernando, para quem “no se trata de dar uma 
defi nición conceptual y acabada del medio ambiente. Labor que, por otra parte, no resultaría fácil ni po-
sible en este momento no sólo porque los tratadistas no se ponen de acuerdo reconociendo que se trata de 
um concepto en permanente elaboración para el que surgen cada dia nuevos aspectos a considerar, sino 
porque se ve com claridad que nos encontramos ante un concepto juridico indeterminado abierto a nuevos 
aspectos permanentemente (...).” In El medio ambiente y la intervencion administrativa en las actividades 
clasifi cadas.vol. I. Monografi as. Madrid: Civitas: 1992. p. 62.

10. Termo empregado por ENTERRIA, Eduardo Garcia de e outro. Curso de Derecho Administrativo. Tomo 
I. 6. ed. Madrid: Civitas, 1993. p. 440-462.

GISELE SANTOS FERNANDES GÓES
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exclusivo para o assunto patenteia o traço ambientalista do Texto Constitucional 
(art. 225 da CF/88).

Além do que, um dos pilares de sustentação da ordem econômica é a defesa 
do meio ambiente, como prescreve o Texto Constitucional de 1988 no art. 170, 
inciso VI.

Nisso se observa que, apesar de termo jurídico indeterminado, com as balizas 
constitucionais, inclusive de competência e responsabilidade por dano a ele11, a 
legitimidade das atividades econômicas depende do respeito a esse princípio de 
defesa do meio ambiente dentro do contexto da Democracia Econômica e Social 
de nível de bem-estar geral no parâmetro de um desenvolvimento equilibrado. A 
livre concorrência e iniciativa perduram no campo da economia pátria, mas devem 
estar norteadas pela tutela do meio ambiente pela legislação citada acrescentada 
atualmente às disposições da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamentou 
o art. 225 da CF/88.

1.3. Princípios de Direito Ambiental

Como a tutela do meio ambiente é um fenômeno recente, basicamente da dé-
cada de 1970, onde emergiu uma preocupação mundial com a qualidade de vida e, 
conseqüentemente, com o meio ambiente, várias Declarações12 foram fi rmadas de 
porte internacional e a base delas, primordialmente, é principiológica. O direito ao 
meio ambiente é um direito difuso dentro da óptica do direito humano fundamental 
e está consagrado nos Princípios 1 e 2 da Declaração de Estocolmo.

Apesar de não haver no Brasil uma sistematização principiológica, onde se 
reunissem todos numa especial disposição legal13, importantes normas-princípio 
podem ser extraídas da legislação brasileira.

O primeiro princípio para o qual se atenta é o da prevenção ou também de-
nominado de precaução14 prescrito no art. 2º, incisos I, IV e IX da Lei 6.938/81 

11. Trata-se de competência comum da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como prevista no art. 23, 
VI da CF/88 e quanto à responsabilidade por dano ao meio ambiente, é assunto de competência concorrente, 
onde a União edita normas gerais dada a relevância do assunto, sem extirpar a competência suplementar 
dos Estados (art. 24, inciso VIII da CF/88).

12. Merecem citação as Declarações de Estocolmo de 1972, por ser a pioneira e a do Rio de Janeiro de 1992. 
13. Como ocorre em Portugal, com a Lei de Bases do Ambiente 11/87, em seus arts. 2º (princípio geral) e 3º 

(princípios específi cos: prevenção, equilíbrio, participação, unidade de gestão e ação, cooperação interna-
cional, procura do nível mais adequado de ação, recuperação e responsabilização).

14. Deve-se alertar que, atualmente, é feita uma diferenciação entre os princípios da precaução e da pre-
venção. O princípio da precaução seria o de vedar intervenções no meio ambiente, para que não sejam 
ocasionadas reações adversas, visto que os impactos ambientais ainda não são conhecidos, enquanto 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (MAT) E SEUS MECANISMOS DE TUTELA. ÊNFASE NO DANO MORAL COLETIVO

tutela jurisdicional coletiva.indd   221tutela jurisdicional coletiva.indd   221 19/9/2008   16:12:2819/9/2008   16:12:28



222

c/c Lei 9.985/00. A Política Nacional do Meio Ambiente deve ser sempre pre-
ventiva, inibindo toda e qualquer conduta seja do agente público ou particular 
que venha a oferecer risco à população. Os programas de proteção ambiental 
devem estar assentados sobre o simples risco, sobressaindo-se a solução diuturna 
mais vantajosa para a sua preservação, contendo-se a exploração econômica 
excessiva.

O princípio do poluidor-pagador ou da responsabilização foi inserido no Brasil 
via art. 4º, inciso VII da Lei 6.938/81, em que o agente poluidor assume os custos 
da sua atividade produtiva, diante dos produtores, ou consumidores, devendo 
restaurar o equilíbrio rompido.

A grande novidade, em termos de princípio do poluidor-pagador, foi a respon-
sabilidade objetiva, porquanto não se exige mais a prova da culpa no comporta-
mento do poluidor, porém, isso não signifi ca total proteção, vez que, como se trata 
de direito difuso, em muitas circunstâncias, não se alcança o nexo de causalidade 
com o poluidor e/ou nem se tem um dano reparável.

Mas o que interessa é que, como leciona Antonio Herman Benjamin, “a 
aplicação do poluidor-pagador deve ser uma alavanca efetiva de prevenção do 
dano ambiental, fazendo com que a atividade de preservação e conservação dos 
recursos ambientais seja mais barata que a de devastação. O dano ambiental não 
pode, em circunstância alguma, valer a pena para o poluidor.”15

Os princípios da cooperação e do desenvolvimento sustentado, com arrimo 
no art. 225 da CF/88, abordam o direito fundamental ao meio ambiente de modo 
qualifi cado, por isso, ecologicamente equilibrado, assentando que a qualidade de 
vida deve sobrepujar sobre o desenvolvimento econômico, quando houver tensão 
nessa dicotomia apresentada. Foi tardia a iniciativa do Brasil quanto à adoção da 
diretriz de que quem prevalece é a salvaguarda do meio ambiente, pois que, na 
Espanha, à guisa de ilustração, desde a Constituição de 1978, art. 45, já se prio-
rizava o meio ambiente.16

que, pelo  princípio da prevenção, os impactos ambientais já são conhecidos, havendo obrigatoriedade 
do licenciamento ambiental e Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Cf. http://www.jurisambiente.com.
br. Acesso em 25 de setembro de 2006.

15. Art. Cit. p. 236.
16. Art. 45 da Constituição da Espanha diz que 1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente ade-

cuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. 2. Los poderes públicos velarán por la 
utilización racional de todos los recursos naturales, con el fi n de proteger y mejorar la calidad de vida y defender 
y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 3. Para quienes violen lo 
dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fi je se establecerán sanciones penales o, en su caso, 
administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.”

GISELE SANTOS FERNANDES GÓES
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A síntese entre meio ambiente e ordem econômica, como o fez a Constitui-
ção de 1988, facilita a convergência para um único objetivo, qual seja, o da sua 
preservação no presente e para as gerações futuras.17

2. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Após o balizamento do meio ambiente e os princípios que o regem, espe-
cifi camente, o cerne da presente refl exão é quando ele está canalizado ao meio 
ambiente do trabalho (MAT).

O meio ambiente do trabalho é o local onde se projeta o binômio da relação 
jurídica laboral: de um lado, a atividade profi ssional, em que o homem trabalhador 
presta seu serviço, com a sua força, seja de caráter físico ou intelectual e, do outro, 
a econômica, a qual consiste em lhe fornecer os meios de produção e infraestrutura 
de trabalho. Portanto, esboça-se a relação entre Estado, trabalhadores e empresa-
riado, só existindo trabalho digno, quando o obreiro o presta num local saudável 
que não lhe ocasione nenhum dano à saúde física e psicológica.

Hodiernamente a preocupação com o meio ambiente do trabalho é crescente, 
tendo em vista o fenômeno da globalização,18 proporcionando um aumento ver-
tiginoso dos parques industriais com emprego de novas tecnologias, incluindo-
se, nesse contexto, o Brasil, havendo, com efeito, necessidade de incremento da 
área de Segurança e Medicina do Trabalho, pois não adianta desenvolver o pólo 
econômico, sem proteger o aspecto da categoria profi ssional. 

Por isso que o conceito de meio ambiente do trabalho “saudável” alarga-se 
para encampar não só o fator do local da prestação do serviço pelo obreiro, mas 
também os critérios de remuneração, possibilidade de ascensão profi ssional, turnos 
de trabalho, organização etc.19

Por conseguinte, a verdadeira compreensão do meio ambiente do trabalho 
qualifi cado como “saudável” deve acontecer sobre a avaliação não só sobre o 

17. Nesse sentido, BUSUTTIL, Salvino and others. Our responsabilities towards future generations. Founda-
tion for International Studies at the University of Malta, 1990. p. 18 e FRANCO, Marilena. Il Diritto dell’ 
ambiente. Lineamenti e materiali. Attualità 1. Padova: CEDAM, 1990. p. 36.

18. Como bem nota a Procuradora do Trabalho – Ana Francisca Moreira de Souza Sanden, “a proteção ao 
meio ambiente do trabalho é um dos pontos centrais na articulação da Política Social européia e se inspira 
na idéia de melhoria contínua e em uma ampla e dinâmica compreensão da proteção, envolvendo tanto a 
segurança, quanto a saúde do trabalhador. Seu objetivo é contribuir para a humanização do ambiente de 
trabalho, através de regras dirigidas aos trabalhadores, e de instrumentos e instituições de medicina e de 
segurança do trabalho” (Anotações sobre os fundamentos jurídicos e institucionais da proteção do meio 
ambiente do trabalho na Alemanha. Revista do MPT. n.º 29. São Paulo: LTR, março/2005. p. 47. Exemplo 
dessa preocupação na União Européia: Tratado de Roma.

19. OLIVEIRA, Sebastião Geraldo de. Proteção jurídica à saúde do trabalhador. São Paulo: LTR, 1996. p. 76.
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ambiente físico, como também sobre a qualidade de vida, com inserção de outros 
elementos externos ao local da prestação do serviço.

O padrão do ambiente físico, sob a perspectiva do meio ambiente de traba-
lho “saudável”, é aquele que visa à eliminação ou abrandamento das condições 
insalubres, periculosas ou penosas, de acordo com os agentes físicos, químicos 
e/ou biológicos e, para isso, existem várias leis protetivas, desde a Constituição 
de 1988, passando pela CLT e, também, normas regulamentadoras editadas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego (NRs e NRRs).

Quanto ao quesito “qualidade de vida”, é o como o trabalhador vai fora do seu 
local de trabalho ter contato com a sua família e/ou seu círculo social, pois, quando 
ele está sadio e bem remunerado, torna-se um agente ativo da cadeia produtiva.

Como defi ne Monica Maria Lauzid de Moraes, o meio ambiente do trabalho é 
“a interação do local de trabalho, ou onde quer que o empregado esteja em função 
da atividade e/ou à disposição do empregador, com os elementos físicos, químicos 
e biológicos nele presentes, incluindo toda sua infra-estrutura (instrumentos de 
trabalho), bem como o complexo de relações humanas na empresa e todo o pro-
cesso produtivo que caracteriza a atividade econômica de fi ns lucrativos.”20 

Quando nos indagamos qual o motivo do aumento das doenças profi ssionais 
e acidentes de trabalho signifi ca que estamos perquirindo as causas de ausência 
de um meio ambiente de trabalho “saudável”.

O que observamos é que, no Brasil, há um desprezo no âmbito do meio 
ambiente de trabalho quanto à saúde e segurança do trabalhador e, ainda mais 
acentuado, é o que se verifi ca no meio rural, com a falta total de fornecimento 
de equipamentos de proteção (EPI) e de uma conscientização quanto ao uso de 
técnicas de trabalho adequadas. A resultante é um alarmante índice de acidentes 
de trabalho, intoxicação pelo uso de agrotóxicos, doenças provenientes pelo uso 
do mercúrio em garimpos, alergias, infecções etc.

Um dos fundamentos da ordem social brasileira é a valorização do trabalho 
humano (art. 1º, inciso IV da CF/88), logo, não basta a mentalidade do empresa-
riado de apenas e tão-somente remunerar pelo serviço prestado, vai muito mais 
além, devendo estar consciente de que deve proporcionar o meio ambiente de 
trabalho seguro e saudável ao trabalhador, sob pena de ser sancionado pela sua 
conduta muitas vezes totalmente parasitária.

20. O direito à saúde e segurança no meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTR, 2002. p. 27.

GISELE SANTOS FERNANDES GÓES
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3. MECANISMOS DE TUTELA AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 
SEGURO E SAUDÁVEL

Quando se ressalta no item os mecanismos, o que se adota como premissa para 
o meio ambiente do trabalho seguro e saudável, é que devem existir não somente 
órgãos que atuem no sentido do par segurança e saúde do trabalhador, assim como 
instrumentos que consigam fazer valer essa realidade. 

No item dos órgãos, têm-se os estatais: Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) e Ministério Público do Trabalho e quanto aos internos da empresa, são 
essenciais a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), Serviços Es-
pecializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Programa de Controle do Meio 
Ambiente do Trabalho (PCMAT).

Iniciaremos pelos internos da empresa. 

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA21) é importante órgão de 
caracterização do fundo preventivo que deve permear o meio ambiente do trabalho, 
pois toda empresa com número de empregados igual ou superior a 50 (art. 163 da 
CLT) deve constituí-la, sendo sua meta a eliminação de riscos, implementando-se 
sempre providências que atendam ao meio ambiente do trabalho, especialmente 
nos itens de segurança, higiene e medicina do trabalho. A saúde e segurança são o 
binômio principal de atuação da CIPA, visto que, por meio de reuniões periódicas 
ou extraordinárias em caso de acidentes de porte grave, discutem as estratégias 
para melhoria das condições de trabalho, via conscientização e adoção de pro-
gramas de prevenção. 

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho (SESMT22) têm por função a tutela do trabalhador no meio ambiente do 
trabalho, tendo em vista que sua composição por médico do trabalho, engenheiro de 
segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de segurança do trabalho e 
auxiliar de enfermagem do trabalho é realizada para atenuar os riscos da atividade 
empresarial. Portanto, é obrigação do empregador, todavia que lhe dá suporte na 
orientação dos trabalhadores, por lidar apenas com profi ssionais habilitados.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA23) possui como fator 
básico de prevenção o controle dos acontecimentos de riscos ambientais no inte-

21. Cf. arts. 163 a 165 da CLT e NR 05.
22. art. 162 da CLT e NR 04.
23. NR 09.

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (MAT) E SEUS MECANISMOS DE TUTELA. ÊNFASE NO DANO MORAL COLETIVO

tutela jurisdicional coletiva.indd   225tutela jurisdicional coletiva.indd   225 19/9/2008   16:12:2819/9/2008   16:12:28



226

rior do meio ambiente do trabalho. Se os agentes físicos, químicos e biológicos 
são atestados no meio ambiente do trabalho, facilita a ação em prol da saúde e 
segurança do trabalhador. Deve haver um documento-base, onde são elaborados 
os cronogramas de avaliação global anual e o rol de medidas a serem tomadas 
pela empresa. 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO24) está 
indissociavelmente atrelado à saúde do obreiro, pesquisando-se as doenças 
profi ssionais ou danos irreversíveis a eles causados pelo desempenho das suas 
atividades. O PCMSO deve estar em sintonia com o PPRA e PCMAT, porque 
é decorrência da visão macro extraída desses dois programas. Basilarmente são 
obrigatórios os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, para se 
constatar a saúde dos trabalhadores no momento prévio, em curso ou posterior 
ao contrato de trabalho.

O Programa de Controle do Meio Ambiente do Trabalho (PCMAT25) está 
centralizado no ramo da construção civil, tendo em mira as múltiplas agressões 
orgânicas, psíquicas etc ocasionadas. Os maiores problemas encontrados na 
construção civil são a ausência de planejamento das ações; treinamento; cinto 
de segurança; guarda-corpo; equipamentos de proteção individual fornecidos de 
modo gratuito e fi scalizados quanto ao uso; etc.

Quanto ao papel dos órgãos externos, o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) representa o Poder Executivo, o qual fi ca incumbido da fi scalização das 
empresas quanto ao meio ambiente de trabalho, devendo aplicar as multas, em-
bargar e interditar obras26 em que o risco desponte como imediato ao trabalhador. 
Apenas devem ser feitas duas críticas: o cargo de Delegado Regional do Trabalho 
não deveria ser de confi ança, impondo-se um cargo de carreira; e a necessidade 
de maior infraestrutura ao exercício das atividades pelos Auditores Fiscais do 
Trabalho.

Quanto ao Ministério Público do Trabalho, os instrumentos de atuação 
são: 

a) o inquérito civil pelos arts. 5º da Lei 7347/85 e 129, inciso III da CF/88, 
onde são coletados elementos de convicção para o ajuizamento ou não 
da ação civil pública; 

24. Nr 07.
25. NR 18.
26. Art. 161 da CLT e NR 03.
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b) termo de ajustamento de conduta fi rmado entre o órgão minis-
terial e a empresa27, como previsto no parágrafo 6º do art. 5º da 
Lei 7347/85, o qual tem natureza jurídica de título executivo 
extrajudicial e não sendo cumprido de modo espontâneo, resulta 
na execução das penalidades estabelecidas na Justiça do Trabalho 
(art. 876 da CLT); 

c) audiências públicas com a ampla participação da sociedade civil, 
mediações e arbitragens no campo judicial ou extrajudicial; 

d) recomendações que, ainda que sem natureza vinculante, consoante 
o inciso XX do art. 6º da Lei Complementar 75/93, servem para 
orientar os obrigados, no rumo das providências cabíveis a serem 
tomadas num prazo razoável, sob pena de desencadeamento de 
procedimentos investigatórios que podem culminar no ingresso 
com a medida extrema no Judiciário que é a ação civil pública; 

e) a ação anulatória de cláusula de instrumento coletivo (83,IV da 
Lei 75/93); e 

f) ação civil pública28, com esteio na Lei 7347/85, em que se promove 
um concurso de ações, ou seja, por intermédio da cumulação de 
pedidos, o órgão ministerial postula as obrigações de fazer/não 
fazer atinentes ao meio ambiente de trabalho; as astreintes como 
fator de inibição, pois apenas em caso de inadimplemento é que 
incidem; além de indenizações genéricas relativas a danos morais 
e/ou patrimoniais causados. 

No que pertine à esfera do Poder Legislativo, são várias as leis que dizem 
respeito às normas de segurança e saúde do trabalhador e os níveis de responsabi-
lidade, como a administrativa, por meio de multas; a penal em caso de acidentes 
de trabalho; e a cível, por intermédio de indenizações materiais e/ou morais. To-
davia, há necessidade, como destaca Raimundo Simão de Melo, “de uma simples 

27. Geisa Rodrigues defende e com toda razão que a elaboração do termo seja acompanhada por quem efetuou 
a denúncia, seja cidadão ou associação, com o intuito de se fazer valer a publicidade, participação seja na 
assinatura como testemunha ou em audiência pública, como forma de se atender ao regime democrático e 
em função dos interesses supraindividuais que ali estão sendo sopesados. (A participação da sociedade civil 
na celebração do termo de ajustamento de conduta. Meio ambiente. Brasília: ESMPU, 2004. p. 341-345).

28. Exemplos de ações civis públicas com tutela do meio ambiente de trabalho: agrotóxicos, equipamentos de 
proteção individual, PPRA, PCMSO, CIPA, SESMT etc.
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alteração legislativa para que os empregadores passem efetivamente a cumprir as 
normas sobre segurança e saúde do trabalhador: a incriminação do empregador 
ou prepostos que não cumprirem as normas de segurança, higiene e medicina do 
trabalho.”29 A lógica penal defendida tem o caráter preventivo via ameaça, por-
quanto hodiernamente só se infere a responsabilidade penal após o acontecimento 
do acidente de trabalho numa tonalidade repressiva.

O Poder Judiciário Trabalhista é o competente para a aplicação dos níveis de 
responsabilidade, seja no aspecto repressivo ou preventivo, de acordo com o art. 
114, incisos VI, VII e IX da CF/88, portanto, nas situações de indenização por 
dano moral e/ou material, quanto às penalidades administrativas provenientes 
dos órgãos de fi scalização e outras controvérsias, tudo decorrente de relação de 
trabalho. Por isso, compreende-se que até a competência criminal deve restar en-
quadrada na seara trabalhista,30 porque não se pode mais conceber um Ministério 
Público do Trabalho sem a sua devida atribuição penal, enquanto que os outros 
órgãos ministeriais detêm essa.

A Súmula 736 do STF é totalmente acertada ao dispor que “compete à Justiça 
do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de 
normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.”

Também merece aplauso o último consenso jurisprudencial do STF quanto à 
competência da Justiça Trabalhista, no que tange ao julgamento de acidentes de 
trabalho, cuja motivação seja relação de trabalho.31  

Não se deve esquecer que a atuação dos sindicatos e dos próprios empre-
gados na empresa faz a diferença. A conscientização do papel de cada um e a 
preocupação com o meio ambiente de trabalho devem ser uma constante desses 
atores sociais e, em não havendo resposta satisfatória do empresariado, devem 
ser imaginadas as seguintes situações: greve; provocação do Ministério do 

29. Proteção legal e tutela coletiva do meio ambiente de trabalho. Meio ambiente do trabalho. São Paulo: LTR, 
2003. p. 29.

30. Apesar dessa nossa compreensão, o STF já se pronunciou, por diversas vezes, que a Emenda 45/04 não 
atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações penais. À guisa de ilustração, 
ADI-MC 3684/DF, Rel. Min.º Cezar Peluso, j. 01.02.07, Pleno, p. 03.08.07, vol.2283-3, pp. 495.

31. EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA JUDICANTE EM RAZÃO DA MATÉRIA. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO 
TRABALHO, PROPOSTA PELO EMPREGADO EM FACE DE SEU (EX-)EMPREGADOR. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114 DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO ANTERIOR E 
POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/04. EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSOS EM CURSO NA JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS. 
IMPERATIVO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA. (Rel. Min.º Carlos Britto. Ac. publicado no dia 09.12.2005. 
Informativo 412 do STF).
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Trabalho para fi scalização, mediação e autuação das empresas; provocação do 
Ministério Público do Trabalho, o qual desencadeia processo administrativo e/
ou jurisdicional. 

3.1. Ênfase no dano moral coletivo.

O meio ambiente do trabalho, uma vez ameaçado ou violado, provocando a 
atuação do membro do Ministério Público do Trabalho, via ação civil pública, 
gerará um conjunto de pedidos, quais sejam: a) obrigação de fazer ou/e não fazer 
– razão de ser do objeto primordial da petição judicial citada; b) multa (astreinte) 
visualizada como uma tutela, de cunho inibitório, em caso de descumprimento 
do julgado e c) também deve ser ressaltado que, hoje, o órgão ministerial postula 
a indenização por dano moral coletivo.

Desde já, assevera-se que o fundamento do dano moral coletivo não se 
confunde com o das obrigações de fazer e não fazer e, muito menos, com o das 
multas administrativas que a empresa ou entidade de direito público ou privado 
possa vir a ter sofrido.

A multa administrativa, oriunda do órgão fi scalizador, é de natureza jurídica 
punitiva, sanciona e não tem fundo reparatório. O auditor fi scal do trabalho lavra 
o Auto de Infração, que constitui meio de prova (art. 364 do CPC) e envia ao 
Ministério Público, para as providências que entender.

O Ministério Público do Trabalho, de posse dos autos de infração relativos 
ao meio ambiente do trabalho, em compreendendo que é caso de fato gerador 
imediato de ação civil pública, ingressa com o rol das obrigações de fazer e não 
fazer, as quais podem gerar reparação de dano ou ameaça de dano, como é comum 
no bojo da ação civil mencionada, em situações como de proteção de máquinas 
e equipamentos, no sentido de reconstituição do bem lesado, com o propósito de 
retorno ao status quo ante.

O que o Ministério Público do Trabalho começou a se indagar é se bastam as 
obrigações de fazer, não fazer, a punição da Delegacia Regional do Trabalho e 
concluiu que, além desses procedimentos, é essencial adicionar-se o dano moral 
coletivo, pois uma massa de trabalhadores sofreu abalo, logo, a coletividade e 
deve ser implementada a condenação genérica da pessoa física ou jurídica que 
causou o dano ou a sua ameaça.

Para se ilustrar hipóteses de dano moral coletivo no meio ambiente de trabalho, 
têm-se o caso de “falsas” cooperativas e/ou empresas que submetem uma popu-
lação local a elementos tóxicos, como fl úor, asbesto/amianto, alumínio, mercúrio 
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para a extração de minérios sem a realização dos exames médicos periódicos, for-
necimento gratuito e permanente de equipamentos de proteção individual;32 etc.

Não só os obreiros são atingidos com a atitude exploradora do empresário, 
mas também a sociedade como um todo que amarga as conseqüências dos danos 
e se observa difusamente a nítida ofensa ao vetor básico do Estado Democrático 
de Direito brasileiro exposto na CF/88, em seu art. 1º, inciso III, que é o da dig-
nidade da pessoa humana. 

A socialização é uma tendência mundial, não havendo mais espaço apenas 
para o núcleo individual. Os meios processuais coletivos agigantam-se, como o 
mandado de segurança coletivo, a ação civil pública, ação popular e já se inserem, 
nesse rumo, as ações coletivas passivas33 etc.

Traz-se à lume a defi nição de Carlos Alberto Bittar Filho, para quem
“...o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, 
ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. 
Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que 
o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente 
considerada, foi agredido de uma maneira absolutamente injustifi cável do ponto de 
vista jurídico...Como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há 
que se cogitar de prova de culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples 
fato da violação34...” 

A necessidade de tutela via indenização por dano moral coletivo elucida que 
o meio ambiente de trabalho deve ser saudável aos trabalhadores, para que se 
respeite os seus próprios direitos da personalidade,35 principalmente, em termos 
de integridade física e moral.

O sustentáculo legal para o dano moral coletivo é o art. 5º, inciso X da CF/88 
que estatui a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas (físicas ou jurídicas ou coletividades), assegurando direito à indenização 
por dano moral ou material, em função do direito fundamental que ela encerra. 
A indenização pelo dano moral coletivo tem o caráter preventivo-sancionatório 
sobre o ofensor.

32. Merece consulta o artigo de LEITE, José Rubens Morato. Dano extrapatrimonial ou moral ambiental e sua 
perspectiva no direito brasileiro. In Ação Civil Pública (org. Édis Milaré). São Paulo: RT, 2001. p. 417-
451.

33. É a perspectiva do Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, aprovado nas Jornadas do 
Instituto Ibero-americano de Direito Processual, na Venezuela, em outubro de 2004.

34. Do Dano Moral Coletivo no Atual Contexto Jurídico Brasileiro. Revista Direito do Consumidor n.º 12. out/
dez/ 1994.

35. Cf. BREBBIA, Roberto. El daño moral. Buenos Aires: Bibliográfi ca Argentina, 1950.
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Como afi rmamos em artigo anterior,36 “a força matriz e motriz do dano moral 
coletivo é inspirada no princípio da reparação integral dos danos ou da máxima 
tutela, o que signifi ca dizer que se compensa o prejudicado, a partir do simples fato 
da lesão (damnum in re ipsa), sem necessidade de se indagar o potencial subjetivo 
do ofensor e se pune aquele que gerou o malefício, desanimando-lhe a reiterar a 
prática do ato ilícito. Indubitavelmente que o Ministério Público é a instituição 
essencial para se galgar essa máxima tutela, posto que a sociedade foi atingida 
como um todo e poderá ser outras vezes, por isso, inibe-se a atitude do agressor 
com a imposição das resultantes citadas do dano moral coletivo.”37

Para a teoria da reparação integral, o concurso de ações é indispensável, por 
meio da cumulação de pedidos prevista no art. 292 do CPC.38 

O Ministério Público e o Judiciário devem estar de mãos dadas quanto ao 
cabimento do dano moral coletivo nas ações civis públicas, devendo o primeiro 
pleiteá-lo no Judiciário, quando a circunstância do meio ambiente do trabalho 
realmente for grave e o segundo deve decidir pautado nos princípios da razo-
abilidade e proporcionalidade, porque o Brasil se fi liou ao sistema aberto, sem 
tarifação legal prévia quanto ao dano moral.39 

Os fatores que devem ser avaliados na formulação e decisão do pedido de dano 
moral são: intensidade do sofrimento da vítima; gravidade, natureza e repercussão 
da lesão; grau de culpa ou a intensidade do dolo; situação econômica do ofensor e 
condições pessoais da vítima (posição social, política e econômica).40 Os fatores 
são extraídos consoante os arts. 944 e 945 do diploma civil.

À guisa de ilustração, o TRT da 8a Região, em ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Trabalho da 8a Região, condenou empresa ao dano moral 
coletivo, em razão de acidente de trabalho que causou a morte do trabalhador – 

36. O pedido de dano moral coletivo na ação civil pública do Ministério Público. Processo civil coletivo. (coord. 
Rodrigo Mazzei e Rita Dias Nolasco). São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 477.

37. Xisto Tiago de Medeiros Neto se pronuncia irrepreensivelmente nesse rumo de que “exsurge o princípio da 
reparação integral como uma das pilastras básicas da teoria da responsabilidade civil, orientando o sistema 
jurídico para o ideal de se buscar a máxima tutela, em quaisquer casos em que interesses protegidos pelo 
Direito são violados. Isso resulta, de um lado, na amplitude da proteção, a fi m de poder-se reparar todas as 
espécies de danos aos quais se estende o amparo jurídico e, de outro lado, na obtenção, da maneira mais 
justa possível de formas e medidas reparatórias que atendam aos interesses do lesado e ao imperativo de 
pacifi cação social.” Dano Moral Coletivo. São Paulo: LTR, 2004. p. 76.

38. Nesse direcionamento é a jurisprudência do STJ: RESP 637332 / RR ; RECURSO ESPECIAL 
2004/0036689-2, Rel. Ministro Luiz Fux, 1. T., j. 24.11.2004 e p. 12.12.2004, p. 242 

39. Para a diferenciação entre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consulte-se nossa obra 
GÓES, Gisele Santos Fernandes. O princípio da proporcionalidade no processo civil. São Paulo: Saraiva, 
2004. 

40. Os fatores são extraídos da doutrina de Xisto Tiago Medeiros Neto. Op. cit. p. 80-85.
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operador de máquina – por não estar devidamente protegida. Trata-se de nítida 
situação de meio ambiente do trabalho, sendo imperiosa a indenização por dano 
moral coletivo.41

Registra-se também ação civil pública, cujo ingresso foi em co-autoria pelo 
Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, Associação de Combate aos Poluen-
tes Orgânicos Persisentes (ACPO), Instituto Barão de Mauá de Defesa de Vítimas 
e Consumidores contra entes poluidores e maus fornecedores e Associação dos 
Trabalhadores expostos a substâncias químicas (ATESQ), tramitando, ainda na 
2ª Vara Trabalhista de Paulínia, em face de Shell e Basf, por exposição a graves 
riscos de contaminação de todos os trabalhadores por diversos produtos químicos 
altamente tóxicos e com potencial carcinogênico e mutagênico, colocando em 
risco a saúde e vida de muitos deles. O pedido de dano moral coletivo dessa ação 
referida está na casa dos R$ 620 milhões de reais, em função da contaminação 
coletiva equivalentes a 3% somente do lucro líquido das empresas. E, além disso, 
foi cumulado ao dano moral coletivo o pedido de contratação de um plano de saúde 
vitalício, com ampla cobertura, para os obreiros expostos aos riscos.42 

Veja-se que a ação não foi julgada, ainda, porém, o que se demonstra é que o 
pedido de dano moral coletivo não se cinge apenas ao valor pecuniário, incluindo-
se medidas de ampla efi cácia para tutela minimizadora de exposições e/ou danos 
concretizados no meio ambiente de trabalho.

 Até o presente momento, todos os estudos acerca do dano moral coletivo 
estiveram concentrados no rol dos pedidos da ação civil pública, entretanto, nada 
mais plausível e razoável que sejam inseridos em TAC (Termo de Ajustamento de 
Conduta), pois, como se trata de acordo de vontades em torno do cumprimento 
de obrigações de fazer e não fazer, os eventuais riscos e/ou danos podem ser re-
compensados desde já no bojo do próprio termo citado. Cita-se exemplo de TAC 
fi rmado entre Ministério Público do Trabalho da 8ª Região com a CELPA, parti-
cipando ativamente de todo o procedimento o STIUPA, em que fi cou disposto o 
dano moral coletivo na casa de R$ 1 milhão de reais, distribuídos entre cursos de 

41. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO MORAL COLETIVO – DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SEGU-
RANÇA DO TRABALHO – ACIDENTE DE TRABALHO QUE CAUSOU A MORTE DE EMPREGADO 
– CARACTERIZAÇÃO. É o empregador o responsável pela instalação de dispositivos de segurança que 
assegure ao trabalhador, operador de máquina, segurança ao operá-la, o que, segundo se mostrou nos autos, 
não foi observado pela empresa, nada obstante o contido no art. 184 da CLT. Ainda que a máquina seja 
regularmente comercializada, tem o empregador a obrigação legal de proporcionar segurança e saúde no 
trabalho aos empregados, de maneira que foi a responsável pelo acidente que acarretou a morte de um dos 
seus operários, pelo que é devida indenização por dano moral coletivo, como postulado pelo MPT. (TRT 
8a Região, 1a Turma, Des. Marcus Losada, RO 1066-2004-117-08-00-5, j. 21.02.2006).

42. Proc. 222-2007-126-15-00-6, Ação Civil Pública, 2ª Vara do Trabalho de Paulínia.
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treinamento para os próprios obreiros da concessionária de energia elétrica e os 
trabalhadores das terceirizadas e bens a serem destinados para o aparelhamento es-
trutural do Ministério do Trabalho, via Delegacia Regional do Trabalho (DRT/Pa).

3.2. O dano moral coletivo na proposta de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos

Imediamente nos princípios que regem a tutela jurisdicional coletiva, a 
proposta de Código Brasileiro de Processos Coletivos liderada pela Professora 
Ada Pellegrini Grinover estabelece estabelece a reparação dos danos materiais e 
morais (art. 2º, “t”).

Signifi ca que se entabula como premissa básica de todo sistema de tutela coleti-
va que a conseqüência deve ser a aplicabilidade da teoria da reparação integral.

No art. 26 do Código em tela estatui-se ação reparatória, com base no art. 
461 do CPC e no parágrafo 2º dispõe sobre a indenização, quando impossível o 
cumprimento das obrigações específi cas, independentemente de pedido do autor, 
desvinculando-se, assim, do princípio dispositivo que rege a tutela individual.

Não existe explicitamente no Código Brasileiro de Processos Coletivos a ação 
coletiva para postular o dano moral coletivo, tanto é que o Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução 75/05, instituiu Comissão de 
Estudos para avaliação da codifi cação do processo coletivo, sendo um dos pontos 
de crítica conclusivos no Relatório da referida Comissão a não previsão do dano 
moral coletivo.

Contudo, de toda principiologia e teoria da reparação numa interpretação sis-
temática com o Texto Constitucional Maior e diploma civil pátrio é indiscutível o 
seu cabimento e obrigatoriedade de utilização judicialmente e extrajudicialmente, 
no mínimo, pela Instituição legitimada ativa – Ministério Público.

Dessa maneira, caso a proposta venha a ser aprovada e entre em vigor, afi rma-
se, com efeito, a total compatibilidade entre o sistema do processo coletivo editado 
pelo Código com a necessidade de empreendimento do dano moral coletivo, visto 
que a sua razão de ser é, acima de tudo, constitucional e o eixo principiológico da 
tutela jurisdicional coletiva conduz inevitavelmente a essa interpretação.

CONCLUSÃO

Nossa conclusão é a de que o meio ambiente de trabalho sadio ao obreiro 
exprime o respeito à sua dignidade. A contrario sensu, o desrespeito a ele merece 
uma atuação severa por parte do Ministério Público do Trabalho com o aval da 
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sociedade. Por isso, é totalmente recomendado o cúmulo de pedidos no corpo 
da ação civil pública trabalhista, enfatizando-se a indenização por dano moral 
coletivo, pois, como bem ressalta o Juiz Brasilino Santos Ramos, “se a prova 
documental fartamente colacionada é preponderante no sentido de demonstrar o 
desrespeito às normas de medicina e segurança do trabalho, mormente se con-
siderados os prazos impostos pelo termo de ajuste de conduta, fi ca patenteada 
a ocorrência de dano moral consubstanciado em prejuízo moral de que foi alvo 
toda a coletividade de trabalhadores da ré, assim como a própria sociedade, na 
medida em que foram violados os Direitos e Garantias Fundamentais. Em se tra-
tando de direitos coletivos e difusos, não se pode cogitar de meio-termo. A vida 
do trabalhador, sua dignidade enquanto ser humano merecedor de consideração, 
não admite transações. Concluindo-se que houve permanência no cometimento 
de irregularidades, que vieram a ferir direitos coletivos, como também difusos, 
justifi ca-se a reparação genérica, não só pela transgressão ao ordenamento pátrio 
vigente, com o que não pode compactuar a sociedade, mas também pela feição 
pedagógica da sanção imposta que, ao menos indiretamente, restabelece a lega-
lidade pela certeza de punição do ato ilícito.”43
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CAPÍTULO XI
O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 

E OS ANTEPROJETOS DE CÓDIGO BRASILEIRO 
DE PROCESSOS COLETIVOS 

(CBPC/IBDP E CBPC/UERJ/UNESA)1 

Hermes Zaneti Jr.2

Sumário • 1. Inovações dos anteprojetos de CBPC. 2. Legitimidade Ativa do Ministério Público (Legitimação 
Conglobante). 2.1 Direitos Coletivos Lato Sensu: A Função Institucional do Ministério Público e a Obrigatoriedade 
de Manifestação nos Processos Coletivos. 3. Legitimidade Ativa das Defensorias Públicas. 4. Manutenção das 
Disposições Constitucionais Sobre a Legitimidade dos Partidos Políticos, Entidades de Classe e Associações e 
a Tendência do STF. 5. Aplicação das Normas Gerais do CBPC ao Mandado de Segurança Coletivo: O Código 
Como Instrumento Harmonizador do Microssistema da Tutela Coletiva na sua (Re)codifi cação. 6. Honorários 
Advocatícios em Mandado de Segurança. 7. Conclusões. Referências bibliográfi cas. 

1. INOVAÇÕES DOS ANTEPROJETOS DE CBPC 

Os anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos apresentam a 
disciplina do mandado de segurança coletivo, defi nindo de vez esta ação como 
espécie de ação coletiva. Isso signifi ca dizer que a disciplina do mandamus se 
insere nas premissas ideológicas do processo coletivo, do chamado “microssistema 
processual da tutela coletiva”. O Código, sendo promulgado, atuará como potente 
elemento harmonizador deste microssistema.

Com esta preocupação dissolvem-se muitas das críticas – em doutrina e até 
mesmo em jurisprudência – que observavam nestes writs uma mera “tutela coletiva 
de direitos” (direitos individuais homogêneos) em contraposição a uma verdadeira 
“tutela de direitos coletivos” (direitos difusos e coletivos). 

Os mandados de segurança coletivos servem, como reconhecem hoje ambos 
os projetos e a maioria da doutrina e da jurisprudência brasileiras, para tutela dos 
direitos coletivos lato sensu, ou seja, dos direitos difusos, coletivos stricto sensu 
e individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único da Lei 8.078/90).3 

1. O texto que se apresenta é trabalho re-escrito, re-elaborado e atualizado de uma publicação anterior, merece 
destaque o tratamento mais aprofundado do tema do processo coletivo pelo autor e por Fredie Didier Jr. na 
obra conjunta: DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil – Processo 
Coletivo, 3.ed. vol. IV. Salvador: JusPodivm, 2008. 

2. Mestre e Doutor (UFRGS). Professor do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFES (Mestrado).
Professor do Curso de Pós-Graduação lato sensu – Processo e Constituição – da Faculdade de Direito da UFR-
GS. Promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual.

3. Para as referências bibliográfi cas e refutação crítica das doutrinas que negavam o cabimento dos mandados de 
segurança como ação coletiva para tutela de direitos difusos e coletivos stricto sensu confronte-se ZANETI 
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Outra inovação importante revela-se na assunção de legitimidade ativa para o 
Ministério Público e para a Defensoria Pública. Sem sombra de dúvida este será 
um avanço para o desenvolvimento do instituto, aumentando o espectro de sua 
aplicação prática. Hoje está claro que o sonho constituinte de legitimar apenas os 
corpos intermediários da sociedade civil para o mandamus coletivo não resultou 
no amadurecimento destes legitimados. Ao contrário, geralmente são ainda os 
órgãos públicos, com especial destaque para o MP, que atuam na tutela coletiva. 
A Defensoria, instituição essencial à justiça, sem dúvida soma nessa proposta, 
podendo atingir melhores graus de efetividade em seu mister se legitimada para 
ações coletivas como o MSC.

Outro aspecto relevante está na verbalização da disciplina dos honorários 
em mandado de segurança coletivo, atendendo a anseio histórico da doutrina 
que sempre esbarrou em resistência jurisprudencial. Com a determinação legal, 
por força de nosso regime constitucional, a jurisprudência deverá ceder espaço, 
possivelmente com a futura contaminação também dos processos individuais.  

Para uma análise gráfi ca é importante perceber as distinções entre os anteproje-
tos atuais. Os anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos apresentam 
a matéria em capítulos destinados aos procedimentos especiais.4 Colacionemos 
os dispositivos para facilitar sua confrontação:

JR., Hermes. Mandado de segurança coletivo: aspectos processuais controversos. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2001. Observou-se, naquele estudo, que, principalmente, era resistida a pretensão de obter 
tutela dos “interesses difusos” (personagens misteriosos) pelo rito célere do writ. O curioso argumento de 
alguns, em nossa modesta compreensão, totalmente insubsistente, estava preso à noção de direito líquido 
e certo, expressão sabidamente de direito processual e atinente ao contexto probatório – prova documental 
–, que vinha entendida como um direito “especial e subjetivo” (plano do direito material), impossibilitando 
a tutela de meros “interesses”. 

4.. O pioneiro na proposta de codifi cação para os processos coletivos foi Antonio Gidi (cf. GIDI, Antonio. 
Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos y individuales en Brasil: un modelo 
para países de derecho civil. Trad. Lucio Cabrera Acevedo. Instituto de Investigaciones Jurídicas/Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 2004). Ambos os anteprojetos debatidos neste texto têm origem nos 
trabalhos do Código Ibero-americano de Processos Coletivos, proposto pelo Instituto Ibero Americano de 
Direito Processual, dentro da idéia de difundir o processo coletivo através de Código-Tipo, seguindo a senda 
já trilhada pelo prestigiado Instituto na elaboração dos Códigos Modelos de Processo Civil e de Processo 
Penal como foi observado: “deve ser saudada a iniciativa do presidente do Instituto Ibero-Americano de 
Direito Processual, Roberto Berizonce, de nomear, em maio de 2002, a comissão formada por Ada Pelle-
grini Grinover, Kazuo Watanabe e Antônio Gidi, que logrou apresentar, no mês de outubro passado, em 
Montevidéu, durante a XVIII Jornada do Instituto, o Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos 
para a Ibero-América” (cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de código-modelo de 
processos coletivos para os países ibero-americanos e a legislação brasileira. Revista de Processo, n.º 117, 
p. 109-128, setembro-outubro, 2004. p. 110). Revela-se de capital importância observar que o Título III do 
CDC foi uma radical infl uência na elaboração deste diploma, que agora retorna, com um sem número de 
avanços, através dos projetos referidos no texto, em um bom exemplo de espiral hermenêutica na progressão 
da ciência processual. Para os estudos sobre o CM-IIDP conferir: GIDI, Antonio; MAC-GREGOR, Eduardo 
Ferrer (coord.). La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogêneos: hacia un código 
modelo para iberoamérica. México: Porrúa, 2003. p. 45-62
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ANTEPROJETO DO INSTITUTO  BRASILEIRO 
DE DIREITO PROCESSUAL (CBPC-IBDP).

ANTEPROJETO UERJ/UNESA 
(CBPC-UERJ/UNESA).

CAPÍTULO IV 
 DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Art. 39. Cabimento do mandado de 
segurança coletivo – Conceder-se-á man-
dado de segurança coletivo, nos termos 
dos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da 
Constituição federal, para proteger direito 
líquido e certo relativo a interesses ou 
direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos (art. 3º deste Código).
Art. 40. Legitimação ativa – O mandado de 
segurança coletivo pode ser impetrado por:
I – Ministério Público;
II – Defensoria Pública;
III – partido político com representação 
no Congresso Nacional;
IV – entidade sindical, entidade de classe 
ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há pelo menos um ano, em 
defesa dos interesses de seus membros 
ou associados, dispensada a autorização 
assemblear.
Parágrafo único – O Ministério Público, 
se não impetrar o mandado de segurança 
coletivo, atuará como fi scal da lei, em 
caso de interesse público ou relevante 
interesse social.
Art. 41. Disposições aplicáveis – Apli-
cam-se ao mandado de segurança coletivo 
as disposições do Capítulo I deste Código, 
inclusive no tocante às custas e honorários 
(art. 16 e seus parágrafos) e as da Lei n.º 
1.533/51, no que não for incompatível.

CAPÍTULO I 
DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Art. 45. Cabimento Conceder-se-á man-
dado de segurança coletivo, nos termos 
dos incisos LXIX e LXX do artigo 5o. da 
Constituição Federal, para proteger direito 
líquido e certo relativo a interesses ou 
direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos (art. 2o.).
Art. 46. Disposições aplicáveis Aplica-
se ao mandado de segurança coletivo o 
disposto neste código, inclusive no tocante 
às custas e honorários (art. 16), e na lei 
1533/51, no que não for incompatível.

2. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A legitimação ativa do Ministério Público para o mandado de segurança cole-
tivo sempre foi questionada pela doutrina. Por qual razão não estaria legitimado 
o Ministério Público? A inserção na norma constitucional é taxativa. 
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“Art. 5º...LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido 
político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados”. 

Desta leitura decorreu uma forte objeção de Teori Albino Zavascki a caracteri-
zação do mandado de segurança coletivo como ação coletiva para tutela dos direitos 
coletivos em geral. O papel do Ministério Público de defensor dos direitos difusos 
e coletivos não estaria representado aqui justamente porque o constituinte quis 
o MSC como ação para “tutela coletiva de direitos”. Como se extrai da seguinte 
passagem de texto clássico do autor: “Se o propósito do mandado de segurança 
coletivo tivesse sido o de viabilizar a tutela de direitos coletivos, não se poderia 
compreender que entre os legitimados a utilizá-lo não estivesse o MP, a quem 
a Constituição atribuiu, como função institucional, a defesa dessa categoria de 
direitos (CF, art. 129, III). Sua exclusão na verdade, evidencia mais uma vez que 
o mandado de segurança coletivo é instrumento de defesa de direitos individuais, 
defesa que, em principio, é incompatível com as atribuições constitucionais do MP 
(CF, art. 127).”5 Portanto, somente seria possível a defesa de direitos individuais 
homogêneos, defesa “coletiva” de direitos. 

Contudo, não nos parece decisiva a ponderação, pois como esclarece a lição 
do próprio autor, “O rol dos legitimados a impetrar segurança coletiva...constitui, 
como tal, núcleo mínimo de legitimação que, se não pode ser reduzido nem limi-
tado pelo legislador ordinário, nada impede que seja por esse ampliado.”6 Nesse 
caso pode ser incluída, na visão do autor, a legitimação do Ministério Público 
por lei ordinária. 

Importante perguntar, neste diapasão, por qual motivo não ocorreu, ainda na 
constituinte, a inclusão do MP como órgão legitimado? O fato é que a Constituição 
de 1988 não foi redigida linearmente. O Capítulo IV, Seção I da CF/88, referente 
ao Ministério Público, teve forte infl uência dos membros do próprio MP, o mes-
mo não ocorrendo com o art. 5º, no qual se aglutinaram setenta e quatro incisos, 
redigidos por diversas comissões e, por vezes, sem completa consonância (quanto 
à lógica formal) com os dispositivos subseqüentes. A essa constatação some-se o 
fato de que na Constituição anterior a independência e autonomia do Ministério 
Público eram comprometidas em relação ao Estado. Por outro lado, cabe salientar 
que o espírito é o mesmo, tanto no art. 129, inc. III, quanto no art. 5º, inc. LXX, 
qual seja, instrumentalizar o direito coletivo lato sensu. Ocorre que, neste último, 

5. ZAVASCKI, Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos, p. 22.
6. ZAVASCKI, Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos, p.24
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o constituinte entendeu manter o instituto, destinado à correção da ilegalidade de 
autoridade pública, nas mãos da sociedade civil, em uma postura de fortalecimento 
da participação democrática e da educação para a cidadania.

Em outros escritos, não nos pareceu possível entender como legitimado o 
Ministério Público sem a expressa menção em lei, mesmo que ordinária, autori-
zando a impetração pelo Parquet. O rol de legitimados é expresso na Constituição 
Federal, não deixando muito espaço para manobras hermenêuticas. Hoje, contudo, 
esta certeza deve ser fl exibilizado em face de duas premissas novas, decorrentes 
da constitucionalização do processo, do reconhecimento da infl uência da teoria 
dos direitos fundamentais no processo e do próprio direito processual como di-
reito fundamental. Estas premissas são: a) não há vedação para ampliação das 
garantias dos direitos fundamentais; b) os direitos fundamentais dependem de 
interpretação (portanto não estão limitados à literalidade do texto). A estas duas 
premissas aderimos uma conclusão nova, decorrente da releitura do problema da 
legitimidade a partir da constatação que a legitimação processual extraordinária no 
Brasil é decorrente do ordenamento como um todo (portanto, como defendemos, 
uma legitimação conglobante).7

Neste sentido, correta é a indicação de que o ordenamento jurídico poderá legi-
timar o Ministério Público para o ajuizamento de qualquer ação coletiva, desde que 
de acordo com as suas fi nalidades institucionais e atribuições constitucionalmente 
determinadas. Isso ocorre, por exemplo, nos casos em que o Ministério Público 
tenha necessidade de ajuizar uma ação de mandado de segurança para assegurar 
a adequada e efetiva tutela dos direitos coletivos lato sensu. Muito embora não 
exista expressa previsão legal, não se pode duvidar que existe legitimação con-
globante do MP para tanto, já que o microssistema do processo coletivo fomenta 
e promove a tutela dos direitos coletivos pelo Parquet.8 

De qualquer sorte, o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos 
(CBPC/IBDP), apresentado ao Ministério da Justiça, prevê expressamente esta 
legitimidade: 

“Art. 40 – Legitimação ativa – O mandado de segurança coletivo pode ser impe-
trado por: 

7. ZANETI JR., Hermes. “A Legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente 
do ordenamento jurídico”. In: Araken de Assis, Eduardo Arruda Alvim, Nelson Nery Jr., Rodrigo Mazzei, 
Teresa Arruda Alvim Wambier, Thereza Alvim. Direito Civil e Processo: Estudos em Homenagem ao 
Professor Arruda Alvim. São Paulo: RT, 2008. p. 859-866.

8. Com este entendimento reforma-se em parte o que antes vinha sendo defendido predominantemente pela 
doutrina e pela jurisprudência, inclusive nas próprias obras do autor deste ensaio, em especial, Hermes 
Zaneti Jr. Mandado de Segurança Coletivo. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2001

O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E OS ANTEPROJETOS DE CÓDIGO BRASILEIRO...

tutela jurisdicional coletiva.indd   241tutela jurisdicional coletiva.indd   241 19/9/2008   16:12:3019/9/2008   16:12:30



242

I – Ministério Público; 
Parágrafo único – O Ministério Público, se não impetrar o mandado de segurança 
coletivo, atuará como fi scal da lei, em caso de interesse público ou relevante inte-
resse social.”9

2.1. Direitos Coletivos Lato Sensu: A Função Institucional do Ministério Pú-
blico e a Obrigatoriedade de Manifestação nos Processos Coletivos

Há algum tempo defendemos a presença constante do interesse público pri-
mário nos processos coletivos, em todos os processos, no mínimo em razão da 
infl uência extraordinária que estes têm na esfera subjetiva dos substituídos e da 
comunidade em geral. O Ministério Público intervêm no processo civil em três 
situações bem determinadas pela doutrina, em razão da qualidade da parte, da 
relação jurídica litigiosa (natureza dos bens ou situações jurídicas) e no interesse 
social.10 Cumpre determinar, aqui, a necessidade de intervenção do Ministério 
Público nos pleitos de mandado de segurança coletivo frente à natureza dos direitos 
debatidos: direitos coletivos lato sensu.

Entende o parágrafo único do art. 40 do CBPC-IBDP, na sua atual reda-
ção: “O Ministério Público, se não impetrar o mandado de segurança coletivo, 
atuará como fi scal da lei, em caso de interesse público ou relevante interesse 
social”. 

9. Observamos, contudo, que o dispositivo não veio repetido no anteprojeto UERJ/UNESA. Limitou-se este 
a referir aos dispositivos legais já existentes sobre a matéria, no caso, ao art. 5º, LXX da CF/88. É bem 
verdade, contudo, que a norma de abertura do art. 46 (aplicação das disposições do CBPC ao Mandado de 
Segurança Coletivo) poderia ser interpretada de forma extensiva para abarcar também a legitimação am-
pliada prevista em ambos os projetos. Nesse sentido, comentando o Código Ibero-Americano de Processos 
Coletivos, afi rmou o Prof. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: “Dessa norma, pode-se extrair também, 
que o Ministério Público deve ser sempre considerado como parte legítima e adequada para a propositura 
de qualquer ação coletiva.” Cf. MENDES, O anteprojeto de código-modelo de processos coletivos para os 
países ibero-americanos e a legislação brasileira, p. 113.

10. Daí a feliz síntese de Hugo Nigro Mazzilli: “Ora, qual a fi nalidade do Ministério Público? Segundo 
a própria Constituição, é a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais (sempre) e dos interesses 
individuais (apenas se indisponíveis)”. Cf. MAZZILLI, Intervenção do Ministério Público no processo 
civil: críticas e perspectivas, p. 160. Explicitando a lição aduz o autor: “Em suma, aponto três causas de 
atuação para o Ministério Público no processo civil: a) atuação em decorrência de uma indisponibilidade 
ligada à qualidade da parte; b) atuação em decorrência de uma indisponibilidade ligada à natureza da 
relação jurídica; c) atuação em decorrência de um interesse que, embora não seja propriamente indispo-
nível, tenha tal abrangência ou repercussão social, que sua defesa coletiva seja conveniente à sociedade 
como um todo (expressão social do interesse)” Idem, p. 162. Esta também é a visão de Leonel: “Quanto 
à legitimação do Ministério público, anote-se que está habilitado a promover em juízo a defesa de toda e 
qualquer espécie de interesse metaindividual, seja difuso, coletivo ou individual homogêneo. Especifi ca-
mente quanto aos coletivos e individuais homogêneos, é viável a atuação do Parquet em juízo, desde que 
a situação protegida seja ampla e relevante, ganhando conotação social.” LEONEL, Manual do processo 
coletivo, op. cit. p.433.
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Ora, tratando-se de mandado de segurança coletivo, espécie de mandado 
de segurança que, por ter características próprias de legitimidade e extensão 
subjetiva da coisa julgada, apresenta-se como ação coletiva, aplica-se, como já 
se viu, a disciplina geral dos processos coletivos. Isso ocorre por que, como foi 
bem determinado pela doutrina e aceito pelos anteprojetos de Código, as ações 
coletivas tutelam direitos coletivos lato sensu, independentemente da postura que 
se adote os direitos postos na ação coletiva são direitos coletivos. Consoante a 
jurisprudência unânime do STF:

 “4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 
81, III, da Lei n 8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie 
de direitos coletivos. 4.1. Quer se afi rme interesses coletivos ou particularmente 
interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base 
jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, 
categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isola-
damente, não se classifi cam como direitos individuais para o fi m de ser vedada a 
sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção fi nalística destina-se à 
proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas.” (RE 163231-SP, Rel. 
Min.º Maurício Corrêa).

Cabe sempre, em decorrência da natureza do direito coletivo, que por sua 
especial confi guração transindividual envolve a presença constante do interesse 
público primário, a intervenção no mérito (majus) ou na regularidade processual 
(minus) dos mandados de segurança coletivos. Trata-se de função institucional 
do Ministério Público zelar pela tutela destes direitos. Tal é o mandamento cons-
titucional: “ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: ...III 
– promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”. 
Essa função promocional está albergada também pela Lei Complementar 75/93 
(LOMPU) que determina: “Art. 6° Compete ao Ministério Público: ... VII – pro-
mover o inquérito civil e a ação civil pública para: ... a) a proteção dos direitos 
constitucionais; ... d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, 
sociais, difusos e coletivos...” 

A presente compreensão não restou ausente na seminal Lei da Ação Civil 
Pública, que por expressa cominação do art. 90 do CDC e de seu art. 21 revela-
se como parte do sistema de tutela coletiva de direitos atual (uma espécie de 
“Código de Processos Coletivos” por extensão). Vale mais uma vez a transcrição: 
“art. 5°... § 1° O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, 
atuará obrigatoriamente como fi scal da lei.” (Lei 7.347/85). Não se pode negar 
a obrigatoriedade, mesmo que mitigada quanto ao mérito, de manifestação do 
parquet.
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Portanto, é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações co-
letivas. As razões para a expressa disposição legal desta obrigatoriedade são 
muitas, elencamos, pelo menos, três que entendemos de maior valor para o Es-
tado Democrático de Direito: a) a relevância da tutela coletiva para a efetivação 
dos direitos para além da fórmula credor/devedor; b) o impacto das decisões 
em ações coletivas (efi cácia erga omnes ou ultra partes) na vida da polis (da 
comunidade política do Estado); c) a função promocional dos direitos coletivos 
que é atribuída constitucionalmente à instituição e a experiência adquirida pela 
instituição, como promotora dos direitos coletivos lato sensu, por expressa 
decorrência deste estado de coisas.

Não por outro motivo a 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal no seu “II Encontro”, realizado no fi nal de 2004, deliberando sobre 
a matéria referente à intervenção do Ministério Público Federal em mandados de 
segurança concluiu:

“- Não se deve abrir mão da intimação pessoal nos autos do processo e da interven-
ção no mandado de segurança, cabendo a avaliação em relação ao seu conteúdo 
ao ministério Público Federal. – Para que não haja a manifestação de mérito 
nos pareceres do Ministério Público Federal em mandados de segurança, deve 
haver uma análise individualizada de cada processo e o parecer deve conter 
relatório e a indicação dos motivos de fato e de direito que levem a uma não 
apreciação do mérito. As razões de relevância para não-manifestação sobre o mérito 
fi cam condicionadas à fundamentação específi ca no caso concreto, cuja análise 
individualizada da matéria central deve incluir: a) se o caso pode ter repercussão 
geral; b) se envolve matéria que possibilite a legitimidade do Ministério Público 
para mover Ação Civil Pública ou outra ação judicial, ou se é objeto de ação popular 
em curso; c) se há obrigatoriedade constitucional ou legal de manifestação sobre 
o mérito (art. 82 do CPC e outras disposições legais); d) se há indícios de crime 
ou improbidade administrativa; e) se há interesses difusos, coletivos, individuais 
homogêneos ou de hipossufi cientes.” 

A alínea “e)”, com razão, solve a questão ao indicar a impossibilidade de 
se optar pela não intervenção na presença dos “interesses” difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. Apenas aduz, não sendo o caso de ação coletiva, que 
poderá o Ministério Público opinar pela não intervenção frente à ausência de 
interesse público. 

A obrigatoriedade da intervenção decorre até mesmo da indisponibilidade 
destes direitos, com a necessidade de acompanhamento do MP em todas as fases 
do processo para custodiar inclusive a atuação do juiz (por exemplo, no exercício 
da função ativa de controlar a regularidade e o bom andamento do processo, a 
famosa defi ning function). Consoante fi cou asseverado em brilhante julgado da 
lavra do Min.º Luiz Fux, os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 
são transindividuais, daí que o “simples fato de o interesse ser supra-individual, 
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por si só já o torna indisponível, o que basta para legitimar o Ministério Público 
para a propositura dessas ações.”11 Se não atua como autor, deve fi scalizar. 

Muito embora não seja aconselhável a determinação de “absolutos” em 
direito, a intervenção do Ministério Público deverá ocorrer obrigatoriamente, 
até para garantia dos titulares dos direitos individuais refl examente atingidos, 
no mínimo e ao extremo, exarando parecer pela regularidade processual da 
adequada representação, bem como da presença dos demais imperativos da boa 
tutela coletiva. Portanto, mesmo que seja possível identifi car direitos coletivos 
lato sensu disponíveis e sem um contexto social justifi cante da atuação do MP, 
possibilitando a sua não manifestação no mérito. O MP deverá sempre zelar pela 
regularidade procedimental e, fundamentadamente, indicar os motivos de fato e 

11. Colhe-se na interessante ementa: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATI-
VA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 7.347/85. LEI 
8.625/93. DEFESA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. USUÁRIOS. SERVIÇO PÚBLICO 
DE SAÚDE. MORTES DE NEONATOS POR SEPTICEMIA. 1. É cediço na Corte que o Ministério Público 
tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, desde 
que esteja confi gurado interesse social relevante (Precedentes). 2. In casu, o Ministério Público do Estado 
de Roraima propôs ação civil pública contra o Estado de Roraima para condená-lo a indenizar os usuários 
do serviço público de saúde prestado pelo Hospital-Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré desde o ano 
de 1994, pelos prejuízos de cunho material, consistentes nos danos emergentes e lucros cessantes, e pelos 
danos morais, na conformidade daquilo que cada um deles, individual e posteriormente, vier a demonstrar 
em decorrência de que muitos usuários, dentre eles vários nascituros, faleceram por defi ciência de assepsia 
material e/ou humana no referido hospital. 3. Isto por que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico 
'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou 
o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou 
o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa de direitos difusos e coletivos não 
se limitando à ação de reparação de danos. 5. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos 
inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do 
MP para a Ação Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança Coletivo. 6. Em conseqüência, 
legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob 
o ângulo material (perdas e danos) ou imaterial (lesão à moralidade). 7. Deveras, o Ministério Público está 
legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 
homogêneos. 8. Precedentes do STJ: AARESP 229226 / RS, Rel. Min.º Castro Meira, Segunda Turma, DJ 
de 07/06/2004; RESP 183569/AL, deste relator, Primeira Turma, DJ de 22/09/2003; RESP 404239 / PR; Rel. 
Min.º Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ de 19/12/2002; ERESP 141491 / SC; Rel Min.º Waldemar 
Zveiter, Corte Especial, DJ de 01/08/2000. 9. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, 
esses participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização 
desses interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a quem 
quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, resta 
por infl uir nas esferas individuais. 10. A assertiva decorre do fato de que a ação não se dirige a interesses 
individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada pelo titular do direito individual homogêneo 
se não tiver promovido ação própria. 11. A ação civil pública, na sua essência, versa interesses individuais 
homogêneos e não pode ser caracterizada como uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O 
simples fato de o interesse ser supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para legiti-
mar o Ministério Público para a propositura dessas ações. 12. Recurso especial parcialmente conhecido 
e, nessa parte, desprovido. (REsp 637.332/RR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 24.11.2004, DJ 13.12.2004 p. 242)”.
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de direito, retirados do caso concreto, pelos quais deixa de versar sobre o fundo 
da questão. Para tanto, em nosso entender, deve ser suprimida a expressão fi nal do 
parágrafo único: “em caso de interesse público ou relevante interesse social”, ou, 
substituída, pela seguinte: “em caso de presença de interesse público ou relevante 
interesse social na lide deverá manifestar-se sobre o mérito, podendo limitar-se a 
manifestação sobre a regularidade procedimental nos demais casos”.12

3. LEGITIMIDADE ATIVA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS.

A Defensoria Pública é instituição essencial à Justiça, com a mesma dignidade 
e importância do Ministério Público, da Advocacia Pública e da Advocacia (art. 
134 da CF/88). A atuação em favor dos necessitados é determinação constitucional, 
sendo que a Lei Complementar 80/90 é a norma regente das Defensorias Públicas 
da União, do Distrito Federal e dos Territórios, prescrevendo normas gerais para 
a organização das defensorias dos Estados. Sua função é a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV (acesso 
à Justiça formal). 

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

Recentemente foi aprovada a Lei 11.448/, que expressamente conferiu legi-
timidade à defensoria pública para ajuizar ações coletivas. Antes da lei, o quadro 
geral, na doutrina e na jurisprudência, não permitia o ajuizamento de ações cole-
tivas pela Defensoria Pública,13 excetuadas duas possibilidades. 

12. Próximo Aluisio Gonçalves de Castro Mendes afi rma a constante presença do interesse social nas deman-
das coletivas: “No sistema do Código Modelo, a relevância social será sempre um requisito para a própria 
admissibilidade da ação, razão por que, se presente, afastará qualquer alegação de ilegitimidade do Parquet. 
Manteve-se, também, a intervenção obrigatória do Ministério Público, como fi scal da lei, quando não for 
autor da ação”. MENDES, O anteprojeto de código-modelo de processos coletivos para os países ibero-
americanos e a legislação brasileira, p. 113.  

13. Entendendo pela ilegitimidade cite-se a seguinte ementa do TRF da 1ª Região: “PROCESSUAL CIVIL. 
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA PARA DEFENDER DIREITOS DOS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO DE 
IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTADOS. 1. A Defensoria Pública é instituição 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar assistência jurídica, judicial e extrajudicial, 
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Alguns autores entendiam que a Defensoria Pública poderia promover ACP 
independentemente de legislação que expressamente assim determinasse. Isto 
ocorreria, por exemplo, quando a associação de moradores procurasse a defen-
soria pública para o ajuizamento de uma ação com a fi nalidade de coibir um 
dano ambiental, o art. 5o da Lei 7347/85 autoriza a impetração pela associação. 
Nessa situação o Defensor Público atuaria apenas como representante judicial, 
quer dizer, a parte autora é a associação, legalmente constituída a mais de um 
ano, que por ser hipossufi ciente economicamente, enseja a representação pela 
Defensoria. A petição inicial teria a associação de moradores como representada 
em juízo pelo Defensor Público subscritor da peça. Essa hipótese já era bastante 
conhecida, existia, contudo, uma outra possibilidade de ajuizamento de ações 
coletivas. No segundo caso, quando houvesse previsão expressa de um órgão 
da defensoria pública para atuar na tutela dos direitos difusos, coletivos e in-
dividuais homogêneos, o art. 82, III, da lei 8078/90, habilitaria a legitimação, 
isto porque refere a legitimação de órgãos de defesa do consumidor mesmo 
que despersonalizados. O autor desta ação seria um órgão da Defensoria 
Pública. Na prática o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública 
do Estado do RJ foi precursor destas ações, explicitando na petição inicial 
que o Núcleo da Defensoria Pública de Defesa do Consumidor move a ação 
civil coletiva com base no art. 82, III, do CDC.14 Importante referir que esta 
premissa se insere no conjunto dos microssistemas da tutela coletiva, podendo 

integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma da lei (Lei Complementar nº 12/94). 2. A 
Defensoria Pública ao postular a suspensão de aumento de alíquota de imposto de importação de veículos 
automotores importados não está prestando assistência judicial aos necessitados, assim considerados na 
forma da lei. 3. Ademais, a Lei nº 7.347/85 disciplina o procedimento da Ação Civil Pública de responsa-
bilidade por danos causados ao consumidor (meio ambiente, etc.), incluindo sob sua égide, os interesses e 
direitos individuais homogêneos. 4. A lei de regência apenas tutela os "direitos individuais homogêneos", 
através da ação coletiva, de iniciativa do Ministério Público, quando os seus titulares sofrerem danos na 
condição de consumidores. 5. O Ministério Público não tem legitimidade para promover a ação civil pública 
na defesa do contribuinte da contribuição de melhoria, que não se equipara ao consumidor, na expressão 
da legislação pertinente, desde que, nem adquire, nem utiliza produto ou serviço como destinatário fi nal 
e intervém, por isso mesmo, em qualquer relação de consumo. 6. Ainda que se trate de tributo (imposto 
de importação) que alcança considerável número de pessoas, inexiste a presença de manifesto interesse 
social, evidenciado pela dimensão ou pelas 7. Apelação improvida.” TRF 1ª REGIÃO. AC – 9501349560/
DF. Órgão Julgador: QUARTA TURMA Data da decisão: 14/9/2000. DJ DATA: 26/1/2001 PAGINA: 16. 
Relator(a) JUIZ ITALO MENDES.

14. Este tem sido o entendimento pacífi co do TJRJ: “Agravo de Instrumento. – Ação civil pública. – Defesa 
de direito coletivo. – Legitimidade ativa da Defensoria Pública. – Existência. – Decisão que impede a in-
terrupção do fornecimento de energia elétrica, motivada pelo não pagamento das contas. – Imperceptível a 
necessária verossimilhança. Ausente a razoabilidade, quando se premia a inadimplência, pondo em perigo 
de colapso o fornecimento de energia elétrica, levando, assim, o risco do dano irreparável a toda a cole-
tividade.” AG Instrumento –2003.002.23562. Rel. DES. JOSE DE SAMUEL MARQUES – Julgamento: 
02/06/2004 – DECIMA TERCEIRA CAMARA CIVEL.
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ser estendida para todas as demais possibilidades de ajuizamento de ações co-
letivas (art. 21 da ACP c/c art. 90 do CDC), portanto, para além do direito do 
consumidor.15

Na doutrina previu-se a extensão desta legitimidade para todo o microssistema 
das demandas coletivas: “Os órgãos públicos sem personalidade jurídica também 
estão legitimados para o ajuizamento de ação coletiva, como prevê expressamente 
o art. 82, III, do CDC, que, por força da completa interação existente entre esse 
diploma legal e a LACP (art. 21), aplica-se à ACP. Para que seja aferida a legiti-
midade, é necessário que a tutela pretendida por intermédio da ação coletiva esteja 
inserida nas fi nalidades institucionais do respectivo ente público despersonali-
zado. Como se vê, esses entes públicos, apesar de não possuírem personalidade 
jurídica, possuem personalidade judiciária. Cita-se, por exemplo, o Procon.”16 
Uma interpretação restritiva, aqui, seria contrária aos princípios da tutela coletiva, 
principalmente a necessidade de se aferir em concreto a adequada representação e 
a instrumentalidade das formas.17 Por esta razão andou muito bem o CBPC-IBDP 
ao propor a legitimação ativa das Defensorias Públicas em mandado de segurança 
coletivo, frise-se, ademais, que a legitimação adequada servirá para o controle em 
concreto da presença dos objetivos da instituição.18

Um último tópico de interesse, os anteprojetos vão ainda mais longe ao deter-
minar no art. 19, IV, a legitimação da Defensoria Pública para todo o miscrossis-
tema processual coletivo, como segue: “a Defensoria Pública, para a defesa dos 
interesses ou direitos difusos e coletivos, quando a coletividade ou os membros 
do grupo, categoria ou classe de pessoas forem necessitados, do ponto de vista 
organizacional, e dos individuais homogêneos, quando os membros do grupo, 

15. Confi ra-se o item 11 e seguintes da medida liminar na ADI 558-8/RJ.
16. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito processual. 

São Paulo: Saraiva, 2003. p. 518. Os próprios projetos trazem disposição neste sentido: “VI – as entidades e 
órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especifi camente 
destinados à defesa dos direitos ou interesses protegidos por este código” (art. 19, CBPC-IBDP e art. 9º 
CBPC-UERJ/UNESA). 

17. Sobre este importante princípio da tutela coletiva (e do processo em geral) escreveu Ada Pellegrini Grinover, 
em síntese primorosa: “A interpretação rigorosa da técnica processual, no processo individual, tem dado 
margem a que um número demasiado de processos não atinja a sentença de mérito, em virtude de questões 
processuais (condições da ação, pressupostos processuais, nulidades, preclusões etc.). As normas que regem 
o processo coletivo, ao contrário, devem ser sempre interpretadas de forma aberta e fl exível – há disposição 
expressa nesse sentido no Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos – e o juiz encontrará 
nelas sustentáculo para uma postura menos rígida e formalista. O princípio geral do processo coletivo – 
capaz de transmitir-se ao processo individual – é muito claro, nesse campo: observado o contraditório e não 
havendo prejuízo à parte, as formas do processo devem ser sempre fl exibilizadas.” GRINOVER, Direito 
processual coletivo, p. 306. 

18. Deve ser observado, infelizmente, que tramita ADI 3943 da CONAMP em face da Lei 11.448/2005, pro-
curando declarar a inconstitucionalidade da legitimação conferida às defensorias.
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categoria ou classe de pessoas forem, ao menos em parte, hipossufi cientes.” 
(CBPC-IBDP ).19 

4. MANUTENÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE A 
LEGITIMIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ENTIDADES DE CLASSE 
E ASSOCIAÇÕES E A TENDÊNCIA DO STF. 

A manutenção da legitimidade dos chamados corpos intermediários da socie-
dade civil é extremamente salutar, para não dizer obrigatória em face da expressa 
cominação constitucional. Ambos os anteprojetos mantém, como já advertido, a 
redação dos dispositivos constitucionais antes transcritos (art. 5º, LXX da CF/88). 
A pequena mudança de redação feita pelo CBPC-IBDP no inciso IV, in fi ne, do 
artigo em comento (“dispensada a autorização assemblear”) apenas refl ete a 
orientação consolidada pela jurisprudência no Enunciado nº 629 da Súmula do 
STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em 
favor dos associados independe da autorização destes”. Com isso encerra-se, em 
defi nitivo, a polêmica sobre a exigência ou não de autorização para impetração 
do writ. Fica afastada qualquer analogia ao art. 5º, XXI da CF/88 que trata de 
representação e não de substituição processual, caso específi co do mandado de 
segurança coletivo.20

Em trabalho anterior defendemos a legitimação irrestrita dos entes constitu-
cionalmente eleitos, a fi losofi a adotada para esta defesa decorria da necessidade de 
ampliar o quadro de atuação da tutela coletiva (favorabilia amplianda) e dogmati-
camente da natureza praticamente irrestrita da substituição processual prevista no 
direito positivo.21 Hoje começamos a pensar diferente. Para aferir a legitimidade 
em concreto, terá o juiz, se aprovado o novo diploma, poderes determinativos da 
representatividade adequada. Muito mais do que uma abstrata “pertinência temá-

19. Também o CBPC UERJ/UNESA traça a legitimação da DP: “a Defensoria Pública, para a defesa dos 
direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando os interessados forem, predo-
minantemente, hipossufi cientes”, contudo, mais adequada e ampla revela-se a redação dada pelo CBPC-
IBDP, transcrita no corpo do texto acima, principalmente por manter clara a diferença entre necessitados 
e hipossufi cientes. Um grupo determinado poderá ser necessitado juridicamente sem ser qualifi cável, tout 
court, como hipossufi ciente.

20. Esta tese vai ainda mais adiante, entende o STF ser inaplicáveis ao MSC as exigências infraconstitucionais 
(e inconstitucionais) da Lei 9.494/97, como se depreende do seguinte excerto “Não aplicação, ao mandado 
de segurança coletivo, da exigência inscrita no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, de instrução da petição inicial 
com a relação nominal dos associados da impetrante e da indicação dos seus respectivos endereços. Re-
quisito que não se aplica à hipótese do inciso LXX do art. 5º da Constituição. Precedentes: MS nº 21.514, 
rel. Min.º Marco Aurélio, e RE nº 141.733, rel. Min.º Ilmar Galvão.” MS 23769 / BA.Relator(a): Min.º 
ELLEN GRACIE. Julgamento: 03/04/2002. Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação: DJ 30-04-2004 
PP-00033 EMENT VOL-02149-07 PP-01231 RTJ VOL-00191-02 PP-00519.. 

21. Cf. ZANETI JR., Mandado de segurança coletivo, p. 113-134. 
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tica”, hoje defendida por setores da doutrina e pela jurisprudência, possibilitando 
a boa preservação dos objetivos da tutela coletiva sem excessos de formalismo 
e subterfúgios para deixar de analisar o mérito, resultando nas odiosas sentenças 
processuais (as grandes vilãs do processo coletivo). 

Relembrando as conclusões de alhures, das quais não discordamos quanto ao 
conteúdo, mas apenas quanto a atual possibilidade de controle judicial da adequada 
legitimação: “20 – O dispositivo constitucional traz em separado a legitimação 
para os partidos políticos, alínea “a”, e para as demais entidades, alínea “b”. Aos 
partidos a única exigência no texto constitucional é a representação no Congresso 
Nacional. Limitar a proteção da legalidade quanto à matéria, quer exigindo vín-
culo de interesses, quer adotando as diretrizes da LOPP, é restringir a legitimação 
onde ela se apresenta ampla.De outra parte, os partidos não representam meros 
interesses de seus membros, mas espectro mais amplo, um programa partidário 
e a própria proteção do regime democrático, sendo legitimados para a defesa de 
toda a sociedade. A legitimação dos partidos políticos no mandado de segurança 
coletivo tem forte escopo educacional de fomento à democracia participativa. 
Através dela, a sociedade civil poderá controlar a “legalidade objetiva” dos atos 
da administração pública e dos demais poderes. 21 – Associações, entidades de 
classe e sindicatos são legitimados a impetrar mandado de segurança em defesa 
dos “interesses” de seus membros. Não se demonstra necessário o vínculo entre o 
interesse dos membros e os fi ns associativos. A participação democrática e o for-
talecimento das chamadas “formações sociais” impende a valorização da affectio 
societatis ampla; para legitimar os entes elencados na alínea “b” basta o fato de 
poderem, com mais força, atuar em benefício de seus membros. Às entidades de 
classe e sindicatos não pode ser oposta a exigência da pré-constituição. Essa só 
é oponível às associações.”22

 Ora, pelo menos por enquanto, quanto aos partidos políticos, esta tem sido 
a tendência do Supremo Tribunal Federal, ao afi rmar, com votos vencidos, que 
assevera: “A defesa da ordem constitucional pelos Partidos Políticos não pode 
fi car adstrita somente ao uso do controle abstrato de normas. A Carta de 1988 
consagra uma série de direitos que exigem a atuação destas instituições, mesmo 
em sede de controle concreto. À agremiação partidária, não pode ser vedado o uso 
do mandado de segurança coletivo nas hipóteses concretas em que estejam em 
risco, por exemplo, o patrimônio histórico, cultural ou ambiental de determinada 
comunidade. Assim, se o partido político entender que determinado direito difuso 
se encontra ameaçado ou lesado por qualquer ato da administração, poderá fazer 

22. Cf. ZANETI JR., Mandado de segurança coletivo, p. 188-189.
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uso do mandado de segurança coletivo, que não se restringirá apenas aos assuntos 
relativos a direitos políticos e nem a seus integrantes.”23 

5. APLICAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DO CBPC AO MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO: O CÓDIGO COMO INSTRUMENTO HAR-
MONIZADOR DO MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA NA SUA 
(RE)CODIFICAÇÃO24

A Constituição representa hoje um fundamento de validade de todas as nor-
mas tanto no critério de sua formação como na aferição de sua conformidade ex 
post factum com os ideais constitucionais no momento de sua aplicação prática. 

23. RE 196184, Relator Min.º Ellen Gracie. Publicado no Boletim Informativo nº 372 (Transcrições). Cf. 
ZANETI JR., Hermes. Processo coletivo. Salvador: Juspodivm, 2006. p. 68-71. 

24. Escrevemos estas linhas principalmente nos debruçando sobre o excelente trabalho de Rodrigo Mazzei, 
com quem temos travado longos debates sobre a matéria aqui versada, seu pensamento condensado está na 
"Apresentação" dos Comentários ao novo Código Civil da Forense, obra coordenado pelos ilustres Prof. 
Arruda Alvim e Profa. Thereza Alvim. Porém, por dever de precisão, devemos indicar a base bibliográfi ca 
daquele autor, representada fortemente pela Escola Gaúcha de Direito Civil, a qual citamos brevemente, com 
especial destaque para o Prof. Clóvis do Couto e Silva, para o Prof. Ruy Rosado de Aguiar e para a Profa. 
Judith Martins-Costa: AGUIAR, Ruy Rosado. Prefácio. In: FREITAS, Augusto Teixeira de. Consolidação 
das leis civis. Edição fac-sim. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2003. 2 v. (Coleção História 
do Direito Brasileiro. Direito civil, 1). ALBUQUERQUE, Ronaldo Gatti de. Constituição e codifi cação: a 
dinâmica atual do binômio. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado: refl exos 
dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 72-86. COUTO E SILVA, Clóvis Veríssimo do. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão 
de futuro. Ajuris, Porto Alegre, v. 14, n.º 40, jul. 1987. CUNHA, Alexandre dos Santos. Dignidade da pessoa 
humana: conceito fundamental do direito civil. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do 
direito privado: refl exos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais do direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 230-264. LUDWIG, Marcos de Campos. Direito público e direito privado: a 
superação da dicotomia. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado: refl exos 
dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 87-117. MARQUES, Cláudia Lima. Código Civil alemão muda para incluir a fi gura do consumidor: 
renasce o direito civil geral e social? Revista Trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 1, n.º 3, p. 269-
274, jul./set. 2000. MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. MARTINS-COSTA, Judith. As cláusulas gerais como 
fatores de fl exibilização do sistema jurídico. Revista de Informação Legislativa, Brasília, Senado Federal, v. 
28, n.º 112, p. 13-32, out./dez. 1991. MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um "sistema em 
construção’’: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
ano 87, n 753, p. 24-48, jul. 1998. MARTINS-COSTA, Judith. O sistema na codifi cação civil brasileira: de 
Leibniz a Teixeira de Freitas. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Síntese, v. 17, p. 189-204, 1999. MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do 
direito privado: refl exos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais do direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. PREDIGER, Carin.º A noção do sistema no direito privado e no Código Civil 
como eixo central. In: MARTINS-COSTA, Judith (Org.). A reconstrução do direito privado: refl exos dos 
princípios, diretrizes e direitos fundamentais do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
p. 145-173. SILVEIRA, Michele Costa da. As grandes metáforas da bipolaridade. In: MARTINS-COSTA, 
Judith (Org.). A reconstrução do direito privado: refl exos dos princípios, diretrizes e direitos fundamentais 
do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 21-53. 
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A Constituição substituiu o papel do Estado na expressão da soberania, não é 
mais o Estado que controla as fontes do direito, por exemplo na edição de leis 
ou códigos, mas a Constituição que orienta o ordenamento jurídico.25 Daí que 
Zagrebelsky fala em convergência para o centro, em conformidade do ordena-
mento jurídico com os direitos fundamentais expressos na Constituição, e não 
mais em uma pura e simples irradiação da força constitucional como vértice.26 
A Constituição representa o ápice do ordenamento e o ponto de controle de sua 
coerência interna, são as leis que devem se movimentar no âmbito dos direitos 
fundamentais, não o contrário.27 

Estamos vivendo, ainda, a passagem do monossistema ao polissistema. A 
unidade do direito privado era garantida anteriormente pelo Código Civil de 1916, 
podíamos falar tranquilamente em “sistema”, geralmente aqui um sistema fecha-
do, um monossistema. Não existe diferença substancial quanto ao CPC, pensado 
para as relações credor/devedor. Quando falávamos em direito privado, direito 
administrativo, direito penal, direito processual (muitos dos grandes autores dos 
sécs. XIX e XX escreveram suas obras fundamentais sob a epígrafe “Sistema”, 
basta lembrar Savigny) falávamos em sistemas fechados. Nesses a unidade era 
auto-referencial, o Código dobrava-se sobre si mesmo, preenchendo suas lacunas 
com suas próprias diretrizes internas. Hoje esta unidade não está mais no direito 
civil, muito menos no sistema, sobressai, ao contrário, uma unidade do ordena-
mento jurídico, unidade da Constituição, uma unidade narrativa e convergente. 
Não mais um sistema único (mesmo que fragmentado entre os diversos ramos do 
direito), mas vários sistemas coordenados para o centro da unidade, a Constituição 
(polissistema).28

25. Soberania da Constituição signifi ca: “Dalla costituzione, come piattaforma di partenza che rappresenta la 
garanzia di legittimità per ciascuna delle parti costitutive della società, può iniziare la competizione per 
imprimere concretamente allo Stato un indirizzo di un segno o di un altro, nell’ambito delle possibilita 
offerte dal compromesso costituzionale. Questa è la condizione delle costituzione democratiche nel tempo 
del pluralismo. In questa condizione, vi è stato chi há retenuto possibile sostituire, nella funzione ordinante, 
la sovranità dello Stato (e ciò che di esclusivo, semplifi cante, orientante essa di per sé conteneva) con la 
sovranità della Costituzione.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Torino: Einaudi, 1992. p. 9.

26. Nas palavras do autor: “Per rendersi conto di questa trasformazione, si può pensare allá costituzione non piú 
come centro dal quale tutto derivava per irradiazione, atraverso la sovranità dello Stato cui si appoggiava, 
ma come centro verso cui tutto deve convergere, cioè come centro da guadagnare piuttosto che come centro 
da cui partire. La ‘politica costituzionale’ per mezzo della quale si punta a quel centro non è esecuzione 
della Costituzione, ma realizzazione della Costituzione, in uno dei mutevoli equilibri in cui può rendersi 
effettiva.” ZAGREBELSKY, Gustavo. Il diritto mite. Torino: Einaudi, 1992. p. 10. (grifo nosso).

27. Na autorizada dicção do grande constitucionalista português: “A problemática dos direitos fundamentais, 
sobretudo dos direitos a prestações, vem introduzir uma importante viragem nas relações materiais entre a 
lei e a constituição: a lei move-se dentro do âmbito dos direitos fundamentais e considera-se como exigência 
de realização concreta de direitos fundamentais” Cf. CANOTILHO, J.J. Gomes. Constituição dirigente e 
vinculação do legislador, 2 ed. Coimbra: Coimbra, 2001. p. 483.

28. IRTI, Natalino, L’èta della decodifi cazione, p. 76-77.
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Revela-se, desta forma, que o Código de Direito Processual Civil perdeu sua 
função de garantir uma disciplina única para o direito processual, seus princípios 
e regras não mais contém o caráter subsidiário que anteriormente lhes era natural. 
As lacunas, as antinomias, os confl itos entre leis especiais não são mais resolvi-
dos por prevalência direta dos Códigos. O caminho percorrido sempre converge 
para a Constituição, que em si mesma não porta antinomias, dada a sua unidade 
narrativa. Consoante expressiva lição de Canotilho: 

“Princípio da unidade da constituição: A consideração da constituição como 
sistema aberto de regras e princípios deixa ainda um sentido útil ao princípio 
da unidade da constituição: o de unidade hierárquico-normativa. O princípio 
da unidade hierárquico-normativa signifi ca que todas as normas contidas 
numa constituição formal têm igual dignidade (não há normas só formais, nem 
hierarquicamente de supra-infra-ordenação dentro da lei constitucional). Como 
se irá ver em sede de interpretação, o princípio da unidade normativa conduz 
à rejeição de duas teses, ainda hoje muito correntes na doutrina do direito 
constitucional: (1) a tese das antinomias normativas; (2) a tese das normas 
constitucionais inconstitucionais. O princípio da unidade da constituição é, 
assim, expressão da própria positividade normativo-constitucional e um im-
portante elemento de interpretação. Compreendido desta forma, o princípio da 
unidade da constituição é uma exigência da ‘coerência narrativa’ do sistema 
jurídico. O princípio da unidade, como princípio de decisão, dirige-se aos juízes 
e a todas as autoridades encarregadas de aplicar as regras e princípios ju-
rídicos, no sentido de as ‘lerem’ e ‘compreenderem’, na medida do possível, 
como se fossem obras de um só autor, exprimindo uma concepção correta 
do direito e da justiça (Dworkin). Neste sentido, embora a Constituição possa 
ser uma ‘unidade dividida’ (P. Badura) dada a diferente confi guração e signifi -
cado material de suas normas, isso em nada altera a igualdade hierárquica de 
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todas as suas regras e princípios quanto à sua validade, prevalência normativa e 
rigidez”.29 

Por exemplo, para solucionar um problema de processo coletivo, em uma ação 
civil pública, a estrutura deve ser mais ou menos a seguinte: a) buscar a solução 
no diploma específi co da ACP (Lei 7.347/85). Não sendo localizada esta solução 
ou sendo ela insatisfatória: b) buscar a solução no Tít. III do CDC (Código Bra-
sileiro de Processos Coletivos). Não existindo solução para o problema: c) buscar 
nos demais diplomas que tratam sobre processos coletivos identifi car a ratio do 
processo coletivo para melhor resolver a questão. Podemos referir, entre muitas 
hipóteses, a três situações passíveis de demonstrar a unidade de tratamento: a) 
efeitos em que a apelação é recebida nos processos coletivos (art. 14 da LACP); 
b) conceito de direitos coletivos lato sensu (direitos difusos, coletivos stricto 
sensu e individuais homogêneos, art. 82 do CDC); c) possibilidade de execução 
por desconto em folha de pagamento (art. 14, § 3º da LAP).

Nesta conformação de idéias hoje mesmo já temos o CPC como mero diploma 
residual, seu efeito sobre o processo coletivo deve ser sempre reduzido, evitando 
disciplinar as demandas coletivas com institutos desenvolvidos para os processos 
individuais. Com o advento do Código Brasileiro de Processos Coletivos esta 
situação será consolidada, o CBPC representará o diploma harmonizador dos 
processos coletivos no Brasil, colocando-os em conformidade com os objetivos 
constitucionais.

Recodifi car signifi ca muito mais do que codifi car novamente, simplesmente 
substituir um código antigo por um novo, recodifi car signifi ca re-sistematizar, me-
lhor ainda, “reestruturar”, ou ainda, efetuar uma mudança estrutural que permita ao 
novo diploma absorver as legislações vindouras e o avanço da jurisprudência, que 
agora tem um papel muito mais signifi cativo. O papel reservado a jurisprudência 
hoje é o de densifi car as cláusulas gerais e os princípios, criando modelos estabi-
lizadores e atuando como verdadeira fonte primária do direito.30 Em uma palavra 
este movimento resulta em uma “ressistematização estrutural”31 que signifi ca 
abrir espaço para uma nova dogmática jurídica, não mais estritamente positivista. 

29. CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 1.183-1.184. No mesmo sentido, referendo-se ao ordenamento jurídico e a “unidade de realização 
do Direito”, cf. Menezes Cordeiro, António. “Introdução à Edição Portuguesa”, 3.ed. In: Claus-Wilhelm 
Canaris. Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema na Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002, p. CIV. 

30. Cf. ZANETI JR., Hermes. A Constitucionalização do Processo: a Virada do Paradigma Racional e Político 
do Direito Processual Civil Brasileiro no Estado Democrático Constitucional. Tese de Doutorado. UFRGS. 
Porto Alegre, 2005. (Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Alvaro de Oliveira). Publicada como ZANETI 
JR., Hermes. Processo Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

31. MAZZEI, Apresentação, p. LXXVII.
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Melhor dizendo, agora pós-positivista, criativa e adequada à experiência social. 
A unidade do ordenamento jurídico é preservada pela Constituição, não pelos 
códigos, mas estes preservam uma estrutural função participativa na manutenção 
desta unidade.32 Atuam na interface entre a Constituição e os demais diplomas 
jurídicos, balizam o legislador e condicionam a aplicação pela jurisprudência.

Por estas razões, poderíamos acrescentar que na disciplina das ações cole-
tivas deve ser observada a principiologia e a orientação dogmática do Tít. 
III do CDC, tanto para o MSC, como para as demais ações coletivas. Com 
o advento do CBPC estaremos avançando ainda mais no sentido de obter 
uma previsibilidade nos litígios coletivos e uma harmonia nas soluções 
dos intrincados temas processuais que deles surgem, tudo em maior con-
sonância com o ordenamento constitucional.

6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

Questão não solvida é a dos honorários advocatícios em mandados de seguran-
ça, subsiste, ainda hoje, o dissenso entre a doutrina mais acurada e a jurisprudência. 
Por certo não desconhecemos que existe vedação sumular para a condenação em 
honorários nas ações de mandado de segurança (STF 512 e STJ 105). Resta óbvio, 
por outro lado, que estas súmulas não deverão sobreviver frente à alteração legis-
lativa, isto por que, na mais recta ratio, a jurisprudência não vincula o legislador, 
nem as súmulas vinculantes (apenas atuam sobre o próprio Poder Judiciário e a 
Administração Pública), muito menos as súmulas “antigas”, como na espécie, 
que são de hierarquia inferior. 

 Para além dessa consideração, a regra, embora sumulada, não tem amparo 
legal ou doutrinário. O absurdo da manutenção destas regras por tanto tempo em 
nosso direito processual já foi fortemente criticado pela melhor doutrina. A justi-
fi cativa residia, muito provavelmente, na importância do mandado de segurança 
como meio de controle dos atos do poder público, na tentativa de facilitar-lhe o 
trâmite e diminuir-lhe as conseqüências econômicas, desonerando a administração 
e as partes da verba sucumbencial, outra justifi cativa seria a ausência de previsão 
expressa na lei de regência do writ (Lei 1.533/51), o erro, todos sabemos, está 

32. Como foi corretamente asseverado: “A unidade que o Código Civil de 2002 representa no campo legislativo 
não se fi nca na completude desejada nos códigos construídos a partir do modelo francês, pois a pretensão 
participativa do Código Civil está muito mais em dar efetividade às regras constitucionais e em manter 
a coerência do sistema. Essa missão – fi que bem claro – só será possível pelo uso de sistema móvel que 
permita a entrada e saída de outros diplomas para receber e despejar informações na codifi cação, situação 
que não ocorria no Código Civil de 1916.” MAZZEI, Apresentação, p. LXXVIII. 
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na intenção de perceber no mandado de segurança um instrumento diverso, com 
natureza jurídica de direito material (natureza constitucional ou administrativa) 
algo de mítico e não ajustável ao direito processual geral ou comum.33 A esse 
respeito correta a crítica de Barbosa Moreira, no sentido de que “Existe no Brasil 
certa tendência a ver no mandado de segurança uma entidade exótica, estra-
nha, insuscetível de enquadramento nas cate gorias tradicionais do direito 
processual. Tomo a liberdade de atribuir um pouco dessa tendência ao fato de 
que, nos primeiros tempos da sua existência, o mandado de segurança foi estu-
dado menos por processualistas que por estudiosos, por especialistas de outros 
campos do di reito: constitucionalistas, administrativistas.”34 Não nos enganemos, 
“É impossível, absolutamente impossível processar um mandado de segurança 
utilizando exclusivamente as normas constantes da legislação especial”, daí que, 
“a disciplina do mandado de segurança, quando não se contenha na legislação 
especial, é necessariamente complementada pelas normas constantes do direito 
processual comum, isto é, em outras palavras, pelas normas constantes do Código 
de Processo Civil.”35

Dessarte, dos exemplos de absurdos processuais que esta mentalidade provoca 
Barbosa Moreira menciona apenas dois, um dos quais é justamente a questão da 
verba honorária: “a tese encampada até na súmula da jurisprudência predominante 
no Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, no processo do mandado de segu-
rança, a parte vencida não deve ser condenada ao pagamento dos honorários do 
advogado da parte vencedora.” Feriu a sensibilidade do genial processualista a 
evidente mal-compreensão do direito pela jurisprudência. Muito embora a juris-
prudência em questão não seja vinculante a máxima revela-se hoje status quo, de 
forma que ainda é considerada incabível a condenação em honorários nas ações 
de mandado de segurança. 

O CBPC, em ambos os anteprojetos, expressamente corrige este equívoco, 
determinando: “Disposições aplicáveis – Aplicam-se ao mandado de segurança 
coletivo as disposições do Capítulo I deste Código, inclusive no tocante às custas 
e honorários (art. 16 e seus parágrafos) e as da Lei n.º 1.533/51, no que não for 
incompatível.” (art. 41, CBPC-IBDP, cf. também, art. 46, CBPC-UERJ/UNESA). 
Ao fazê-lo dissipa as dúvidas e acresce uma especifi cidade das custas e honorários 
nas ações de interesse público (coletivo ou não, esta deveria ser a regra), acaso 

33. Para o histórico jurisprudencial da evolução do tema no STF conferir ROSAS, Roberto. Direito Sumular, 
10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 240-242. Especial destaque para o debate entre os Mins. Amaral 
Santos e Eloy da Rocha. 

34. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. “Mandado de segurança: uma apresentação”. In: Temas de direito 
processual civil: sexta série. São Paulo: Saraiva, p. 206.

35. BARBOSA MOREIRA, Mandado de segurança: uma apresentação, p. 205. 
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improcedente a demanda não haverá honorários para o vencedor, excetuada a 
má-fé (arts. 14, CBPC-IBDP, e 13, CBPC-UERJ/UNESA). Esta regra continua 
bem vinda, já que seu objetivo é não desestimular o ajuizamento de demandas 
coletivas.36 Uma outra regra acrescida prevê, ainda, a gratifi cação para a propo-
situra de demandas coletivas vitoriosas (art. 14, parágrafo 3º do CBPC-IBDP), 
o que representa total novidade no sistema e sem dúvida será fator de estímulo 
positivo ao ajuizamento das demandas coletivas.37 

7. CONCLUSÕES

Nada muda com a simples alteração de uma lei, ao contrário do que imagina-
va Kirschmann.38 Para além da mudança legislativa há necessidade de mudar a 
cultura dos juristas, sua ótica. Nesse sentido os anteprojetos de Código Brasileiro 
de Processos Coletivo são muito felizes e bem-vindos. Não se trata apenas de 
mudar a lei, mas de consolidar uma teoria e prática vivenciada e experimentada 
em quase duas décadas de Constituição democrática.

As principais impressões que gostaríamos de deixar destas notas são as seguin-
tes: a) a disciplina dos mandados de segurança coletivos sairá enriquecida com os 
anteprojetos apresentados, sendo muito bem vindas as alterações; b) a legitimação 
do Ministério Público para o ajuizamento do mandado de segurança coletivo é 
possível e desejável através da autorização por lei ordinária, sendo importante 
manter sua característica de fi scal da lei para preservar o interesse público primário 
nas demandas coletivas, no mínimo quanto à regularidade processual e o exercí-
cio das funções defi nidoras do juiz no processo coletivo (defi ning functions); c) 
a legitimação da Defensoria Pública é uma feliz novidade no processo coletivo. 
Apesar de já poder atuar em processos coletivos no mínimo em duas situações: c1) 
advogando os interesses das associações carentes, por representação judicial; c2) 
através de órgãos especiais, constituídos para tutela dos direitos coletivos lato sensu 
(art. 82, III do CDC c/c art. 21 da LACP), a extensão da legitimidade ope legis 
da Defensoria se insere em um quadro de valorização da nobre função essencial 
exercida pela instituição, sendo importante passo na consolidação dos objetivos 

36. Importa notar, ao ângulo histórico, que o Min.º Aliomar Baleeiro já utilizava da comparação entre a ação 
popular e o mandado de segurança nos votos proferidos na polêmica sobre a formação do atual enunciado 
512 da Súmula do STF. Cf. ROSAS, Direito sumular, p. 242.

37. Não se pode esquecer que as demandas coletivas são favoráveis e não contrárias ao propósito de celeridade 
e efetividade da tutela dos direitos prevista na Constituição, quer dizer, quanto mais demandas pertinentes, 
melhores resultados para a boa administração da Justiça.

38. A lei efetivamente altera a realidade dogmática, disto não há dúvida, apenas queremos dizer que nem 
sempre a realidade dos fatos acompanha a mudança legislativa, nem sempre a teoria deixa de subsistir em 
face da nova disposição legal, muito menos a lei seguirá a mens legislatoris, podendo ter vida própria na 
sua aplicação prática. 
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do direito processual coletivo; d) o CBPC está inserido dentro de um contexto 
de recodifi cação do direito processual, sua interpretação e aplicação dependem, 
para bem atingir o desiderato, do conhecimento das novas funções dos códigos, 
principalmente unifi car e harmonizar o sistema com as fi nalidades erigidas pela 
Constituição; e) não subsiste nenhuma razão de ordem teórica ou prática para a 
inexistência de honorários de advogado em mandados de segurança, muito acer-
tadamente os anteprojetos estabelecem objetivamente o seu cabimento, fator de 
estímulo à litigância positiva que se exerce mediante as ações coletivas. 

Esperamos nestas breves e despretensiosas notas ter contribuído, mesmo que 
limitadamente, para esta importante iniciativa. Consolidar o processo coletivo é 
sem dúvida uma das formas de atingir as pretensões da sociedade externadas na 
Reforma do Poder Judiciário (EC 45/04). Trata-se de seguir as máximas esta-
belecidas por Mauro Cappelletti, pensar o Judiciário e o Direito para atender ao 
consumidor da Justiça, ao cidadão. Não aos poderes instituídos no Estado ou aos 
operadores do direito (advogados, juízes e promotores), ambos meros serventu-
ários daquele interesse maior. 
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CAPÍTULO XII
OS MEIOS DE DISSUASÃO 

NAS TUTELAS COLETIVAS INIBITÓRIAS

Jean Carlos Dias1

Sumário • 1.Apresentação do problema – 2. A técnica da dissuasão – deterrence – 3. A aptidão do processo 
judicial para alcançar o efeito econômico dissuasório – 4. A correta percepção judicial a respeito da exigência 
de pagamento da multa – 5. Os meios não-econômicos de sanção, o caso da prisão – 6. Conclusão

1.APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

Algumas condutas, quando colocadas em prática, tem a capacidade de gerar 
conseqüências tão graves que não podem ser inteiramente revertidas.

Essa impossibilidade de reversão pode ser causada por um obstáculo físico-
técnico, em que o estado anterior é inalcançável por razões que extrapolam à 
vontade do agente e mesmo das vítimas, ou, em outro sentido, podem ser inal-
cançáveis em razão de um impedimento de natureza econômica.

Diante da possibilidade de ocorrência desse tipo de dano, como se deve posi-
cionar o Direito como forma de evitar sua ocorrência? Essa pergunta, normalmente 
tem sido respondida por meio do recurso à atividade jurisdicional.

No caso específi co dos direitos difusos e coletivos em sentido estrito2, a 
atividade judicial é resposta para evitar a ocorrência do dano insuscetível de 
reparação.

Essa resposta, porém, é falaciosa se não temos em vista os meios e veículos 
que os juízes tem a sua disposição para coibir o comportamento lesivo e como a 
interpretação de certos primados pode orientar a uma leitura desarmada da atuação 
do Poder Judiciário.

1. Advogado. Doutor em Direitos Fundamentais e Mestre em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade 
Federal do Pará – UFPa. Professor (graduação e pós-graduação) do Centro Universitário do Pará – CESUPA 
onde também coordena as pós-graduações em Direito. Professor convidado da Escola da Magistratura do 
Estado do Pará, Centro de Formação Profi ssional do Ministério Público do Estado do Pará e da Escola 
Superior da Advocacia.

2. Ver a respeito o ensaio de Hermes Zanetti Junior intitulado “Direitos Coletivos lato sensu: a defi nição 
conceitual dos direitos difusos, dos direitos coletivos stricto senso e dos direitos individuais homogeneos” 
na obra coletiva Visões Crítica do Processo Civil Brasileiro organizado por Guilherme Rizzo Amaral e 
Marcio Luzada Carpena ( Porto Alegre. Livaria do Advogado. 2005. p.227).
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O debate a respeito dessa questão está orientado para a análise da crença de 
que as sanções centradas em imposições patrimoniais não são sufi cientes para 
desestimular a prática dos ilícitos, sobretudo perante grandes e recorrentes pro-
dutores de danos.

Pretendo examinar especifi camente no presente ensaio se a prisão civil por 
desatendimento de ordem judicial inibitória pode ser considerada como um meio 
válido de impedir a ação lesiva e, naturalmente, as questões correlatas a respeito.

2. A TÉCNICA DA DISSUASÃO – DETERRENCE

A técnica da dissuasão, muito presente na literatura especializada estrangeira 
supõe que é possível, mediante o adequado cálculo de causalidade, impedir a 
ocorrência de certos ilícitos.

Essa suposição por sua vez está orientada para a atividade judicial como 
meio de impor uma mudança de comportamento por parte dos agentes de modo 
a preservar estruturalmente os direitos que estão sob risco de violação.

Ao exercer essa atividade o juízo deve agir de modo a conceber em cada si-
tuação concreta um efeito econômico de modo a se constituir um incentivo capaz 
de levar a correção da conduta lesiva.

Tais estudos mantêm seu foco em obter o modelo perfeito de sanção de modo 
a desestimular a prática do ilícito. Regra geral esses estudos sugerem que a devida 
sanção econômica é capaz de chegar ao resultado pretendido.

Naturalmente as ações coletivas, apresentam-se como ambiente privilegiado 
para veicular a adoção desses veículos em função da agregação que, por sua vez, 
tende a equalizar todos os demandantes em um mesmo patamar de regulação.

Numa perspectiva mais ampla, os meios de dissuasão são plenamente mais 
efi cientes que as técnicas de compensação das vítimas, isso evidentemente pela 
aptidão de impedir a ocorrência do dano.

Nesse sentido Craig Jones aponta que: “ Se we reach the conclusion that, be-
tween accurate compensation and accurate detterence, is overall, to be preferred 
in part because only it properly ‘compensates’, but also because it fulfi lls the goal 
of reduction of overall accident costs”.3

Do ponto de vista social é mais importante garantir que os danos não ocor-
ram do que buscar uma regra de compensação pos-factum. Isso é intuitivamente 
perceptível quando se tem em vista as demandas coletivas.

3. Jones, Craig. Theory of Class Actions. Toronto. Iwin Law. 2003. p.45.

JEAN CARLOS DIAS
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Nesse tipo de demanda a compensação raramente tem o efeito real de rever-
são ao status anterior à lesão e, muitas das vezes, as indenizações obtidas são 
realmente inadequadas para efetivamente reparar os danos experimentados pelas 
vítimas e pela sociedade.

Daí a tendência de evitar a lesão se apresenta como o caminho lógico mais 
acertado. Essa é a razão pela qual crescem no Brasil os estudos processuais no 
sentido de reconhecer a inibição do comportamento lesivo como a forma mais 
apropriada, em última instância, de garantir o respeito aos direitos difusos e 
coletivos.

No que diz respeito, por exemplo, as demandas ambientais, já tive a oportu-
nidade de analisar que: “os princípios prudenciais da prevenção e da precaução 
determinam liminarmente uma atuação judicial preventiva, que inviabiliza a 
aplicação da regulação clássica da distribuição dos ônus probatórios tal como 
consagrados na legislação processual brasileira”4.

Isso signifi ca teórica e praticamente uma evolução no que diz respeito à forma-
tação e aplicação das técnicas processuais tendo em vista a natureza dos direitos 
tutelas o que sem dúvida é uma tendência do processo civil contemporâneo.

Nesse sentido, quando se tem em vista a possibilidade de uma lesão, a técnica 
mais adequada para proteger os direitos das vítimas em potencial é buscar um 
modelo de dissuasão realmente efi ciente.

Um tal modelo deve estar estruturado de modo a assimilar as motivações de 
comportamento ativo do agente, mesmo quando sua conduta possa ser considerada 
meramente culposa.

Exatamente em função do modelo adotado a forma de desestímulo pode ser 
traduzida em sanções pecuniárias ou não-pecuniárias dependendo do grau de 
efi ciência necessário considerando o ambiente jurídico em que essas demandas 
estão inseridas.

Via de regra, no sistema processual brasileiro, há prevalência de sanções 
meramente pecuniárias, que supõe que o desestímulo econômico é sufi ciente e 
adequado para pautar a conduta dos agentes potenciais.

Isso porque se supõe que o produtor de danos se comporta como um investidor 
em que a prática de lesão pode levar ao lucro e que, portanto, deve ser mantida 
em função de uma conduta baseada nas expectativas de resultado.

4. As cadeias prometéicas: ainda o ônus da prova nas ações ambientais. Revista de Processo n.º 153
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Estabelecer qual é a medida que inverte a expectativa de lucro é trabalho a ser 
desenvolvido pelo juiz nas ações coletivas de modo a obter um comportamento 
que se compatibilize com a conduta legalmente prevista.

O calculo do desestímulo, porém somente é realmente efi caz quando a téc-
nica de dissuasão aplicada é capaz de levar ao resultado esperado: a redução das 
expectativas econômicas de modo a eliminar o benefício esperado pelo agente.

No caso específi co da dissuasão baseada em repercussões patrimoniais, a 
efi ciência é medida direta da aptidão do processo judicial para realmente alcançar 
os bens do causador do dano e tanto quanto isso a correta percepção judicial a 
respeito dessa exigência. 

Esses dois elementos fornecem a chave para a compreensão da magnitude 
que devem ser dadas às sanções pecuniárias e se é coerente a busca por sanções 
alternativas.

Examinarei esses dois pontos em tópicos distintos em seguida.

3. A APTIDÃO DO PROCESSO JUDICIAL PARA ALCANÇAR O EFEITO 
ECONÔMICO DISSUASÓRIO

Argumentei antes que a efi ciência das técnicas de dissuasão é dependente da 
qualidade da regulação processual no que diz respeito à possibilidade de efetiva-
mente abranger a integralidade do patrimônio do agente.

Quando o direito processual apresenta os meios necessários para fazer valer 
a sanção econômica aplicada aos casos de lesões potenciais o agente tenderá 
a considerá-las como uma probabilidade consistente no planejamento de suas 
ações.

Em sentido contrário, a inexistência ou fragilidade desses meios levará ao 
estímulo do comportamento lesivo. 

No caso brasileiro, notadamente no caso das tutelas inibitórias, objeto deste 
ensaio, existe um arcabouço processualmente adequado para alcançar esse fi m?

A regulação da tutela específi ca da obrigação de não fazer expressa no art. 
461 do Código de Processo Civil oferece aos magistrados uma série de medidas 
de apoio, que se enquadram no conceito de deterrence.

Notadamente o arbitramento de multa pelo descumprimento do mandado, 
parece ser uma representação bastante fi el da busca pela dissuasão da prática do 
comportamento vedado.

JEAN CARLOS DIAS
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Essa aparência, contudo, é superfi cial. 

A cominação da multa somente terá o verdadeiro efeito inibidor à medida em 
que, verifi cando a forma de sua exigência, chegarmos à conclusão de que elas 
representam um risco real para o agente em potencial.

Embora a legislação tenha oferecido ao juiz o grau de liberdade para a fi xação 
da magnitude da sanção em função das peculiaridades do caso concreto, o sistema 
de exigência dessa pena ainda não está sufi cientemente claro.

Há uma corrente doutrinária, como aponta Arenhart5, para quem essas parcelas, 
embora tenham natureza jurídica autônoma (aliás, por expressa disposição legal, 
art. 461, §2º, CPC) estão sujeitas ao mesmo regime de exigências das obrigações 
de pagamento reconhecidas em títulos judiciais ainda não transitados em julgado, 
isto é, pela aplicação da execução provisória.6

A alternativa a essa compreensão, criticada pelo autor, é o reconhecimento da 
mandamentalidade dessas decisões sancionatórias, e, portanto, a possibilidade de 
exigência fora dos padrões executivos.

A essa discussão doutrinária soma-se uma outra, relacionada ao momento da 
efi cácia da exigência da multa.

Para Marinoni7, apoiado inclusive em parcela da doutrina estrangeira, a multa 
somente seria plenamente efi caz no momento do trânsito em julgado. Desse modo, 
a multa mesmo sendo autônoma fi caria diferida para momento futuro.

Refutando essa opinião, Garcia Medina8, aponta que a multa se torna exigível 
a partir do momento do descumprimento da ordem proferida pelo juiz por parte 
do destinatário.

Como se observa por esse rápido panorama os entendimentos variam em dois 
pontos cruciais a exigência de pagamento da multa e seu meio.

Isso somente ocorre porque existem concepções diferentes da função da multa 
e cálculos diversos da expectativa de dissuasão.

Para que a multa tenha o verdadeiro efeito inibidor, não há dúvida a respeito, 
ela deve ser exigida de imediato e mediante um procedimento específi co capaz 
de levar a esse pagamento.

5. Arenhart, Sérgio. Perfi s da Tutela Inibitória Coletiva. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 378.
6. Nesse sentido Talamini, Eduardo. Tutela Relativa aos deveres de fazer e não fazer. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2003.p. 262.
7. Marinoni, Luis Guilherme. Tutela Inibitória. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 208
8. Execução Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 326.
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Somente quando isso ocorre é que se pode verdadeiramente observar o efeito 
dissuasório. Transferir a exigência para o futuro, ou seja, após o trânsito julgado, 
signifi ca apenas dotar o agente potencialmente causador do dano de mais um dado 
na equação econômica que dá suporte à sua conduta.

Ao contrário do que supõe alguns autores, a transferência para o futuro importa 
em imediato enfraquecimento do comando judicial e por isso a evidente perda do 
coação da vontade que justifi ca a concessão da medida.

Analiticamente, o debate doutrinário, deve ser resolvido em prol da melhor 
solução dissuasória que é certamente a que impõe um risco imediato pelo desa-
tendimento do comando judicial.

Analisando a respeito da equação econômica de imposição de sanções Shavell 
aponta que: “ A multitude of observations from everyday life suggests that individu-
als are discouraged from all manner of undesirable behavior when the likelihood 
and magnitude of sanction is suffi ciently high” 9.

Ora, diante de uma sanção que não tem qualquer efeito imediato a conduta 
estratégica dos produtores de dano se resume à administração da sua conduta de 
modo a possibilitar que os ilícitos causados sejam capazes de atender ao pagamento 
da multa futura, em outras palavras, o efeito inibidor deixa de existir.

Já tive a oportunidade de demonstrar que em ambientes não-cooperativos 
como o estabelecido em juízo para a solução de confl itos coletivos, a solução 
estratégica, sendo racional o agente, somente leva ao efeito pretendido quando a 
sanção econômica representa uma imposição imediata e sufi cientemente relevante 
para orientar sua conduta.10

 Em um plano mais amplo diante da incerteza da multa a regra geral é que se 
a conduta ilícita for imediatamente vantajosa será praticada pelo agente, o que 
sem dúvida nenhum é contrário à própria concepção da pena pecuniária como 
sanção inibidora contra o comportamento indesejado.

Ao contrário do que se pode supor a autonomia radical da multa ( tanto quanto 
ao momento da efi cácia quanto ao meio processual) nas ações coletivas é exigência 
do próprio modelo de dissuasão previsto na nossa legislação.

9. Shavell, Robert. Foudations of economic analysis of law. Cambridge – Massachusets. Harvard University 
Press. 2004. p. 504.

10. Dias, Jean Carlos. Políticas Públicas e questão ambiental. Revista de Direito Ambiental . n.º 31. jul/set-2003. 
p. 117.
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É irrelevante do ponto de vista dos direitos sob risco que o agente venha a 
ser, no futuro, exonerado da obrigação. Tomando como partida o risco da lesão 
presente justifi ca plenamente a sanção imediata em detrimento óbvio de uma 
pena futura e incerta.

É preciso deixar claro que o texto legal permite claramente essa interpretação, 
aliás, já ratifi cada pela doutrina como demonstrei antes.

Obviamente, o que está fora de foco e precisa ser ajustado é que a exigência 
de pagamento imediato não deve signifi car a entrega imediata aos autores da 
ação coletiva.

A imposição do pagamento será efetiva mesmo que se processe na forma de 
depósito judicial, pois importa em risco patrimonial imediato mesmo que não signi-
fi que para o autor da demanda coletiva nenhum ganho nesse mesmo momento.

Não se trata de proposta de alteração legislativa, esse procedimento é intei-
ramente amparado pela amplitude do dispositivo legal e pelo atual estágio da 
literatura especializada.

4. A CORRETA PERCEPÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DA EXIGÊNCIA 
DE PAGAMENTO DA MULTA

Argumentei na seção anterior que o sistema dissuasório para ser efi ciente 
depende de que as obrigações impostas pelo Juízo sejam exigíveis de imediato e 
na magnitude capaz de levar ao desestímulo da conduta temida.

Indiquei ainda que o atual estágio legislativo e doutrinário oferece o ambien-
te adequado para a correta compreensão e aplicação das técnicas inibidoras nas 
demandas coletivas.

A lesão nas ações coletivas produz dois tipos de danos. O dano direto é expe-
rimentado pela universalidade de indivíduos potencialmente vitimados. Ao lado 
desse tipo de dano há um outro representado pelo dano social correspondente aos 
custos que a sociedade como um todo passa a assumir para a prevenção daquele 
dano direto11.

Apenas para exemplifi car, quando uma empresa de planos de saúde deixa 
de atender seus clientes, estes são diretamente prejudicados, mas além deles há 
um custo social representado pelo aumento de exigências do público em relação 
às demais empresas do mesmo setor, um aumento de gastos com supervisão e 

11. Derecho Y Economia. Robert Cooter y Thomas Ullen.Mexico: Fondo de Cultura. 1999. p565
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fi scalização, uma retração do mercado, enfi m, o efeito sistêmico é mais amplo 
que a soma das lesões sofridas individualmente.

Isso é importantíssimo no que diz respeito ao tema sob análise. Quando uma 
sanção econômica é imposta sua fi nalidade é tanto reparar o dano direto quanto 
o dano indireto.

Desse modo a pena aplicada em juízo pelo desatendimento de uma ordem 
judicial inibidora de uma conduta lesiva com efeitos coletivos, deve ser capaz 
de proteger efi cazmente os direito em risco, mas também funcionar com efeito 
pedagógico em relação ao dano indireto e com isso prevenir os custos sociais 
correspondentes.

Quando se tem essa dualidade de efeitos em perspectiva a atividade judicial de 
fi xação da multa e sua exigência ganha relevância ao ponto em que sustenta uma 
dissuasão direcionada a dois âmbitos relacionados, mas de amplitude diversa.

A multa aplicada como conseqüência do desatendimento de ordem judicial 
inibitória tem por primeiro efeito a tutela imediata dos direitos sustentados pelos 
autores na ação coletiva de modo a impedir a consumação do dano, que por sua 
natureza sugere um difícil ou impossível retorno ao status quo anterior. 

Ao lado dessa fi nalidade mais imediata, porém, há uma imposição cuja fi nali-
dade é prevenir a recorrência das mesmas lesões temidas por terceiros estranhos 
ao processo.

Esse efeito pedagógico é fundamental e não pode ser desconsiderado. Para 
demonstrar o tema utilizarei um exemplo que freqüenta a nossa jurisprudência.

Uma empresa de telefonia ameaçou lançar, por não pagamento de valores 
indevidos, um grupo de seus clientes em cadastros de inadimplentes. Diante do 
risco de lesão foi interposta uma ação coletiva com pretensão inibitória.

Esse caso sugere que o juiz ao receber a demanda e fi xar a multa deve ter 
em vista que: a) a multa precisa ser capaz de evitar o dano concreto ao crédito e 
honra das pessoas agregadas na ação coletiva, e também, b) que essa sanção deve 
ser capaz de desestimular novas ameaças da mesma empresa em relação a outros 
grupos e também deve ter o efeito pedagógico em relação a outras empresas do 
mesmo ramo em relação a seus clientes.

Quando uma sanção excessivamente baixa é imposta o efeito dissuasório se 
perde, como observamos na seção anterior, logo, há o estímulo à lesão concreta. Se 
a exigência do pagamento das parcelas indevidas pelo meio indireto da restrição 
cadastral for lucrativa, isto é, puder gerar excedente relevante após o pagamento 
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da multa, pode-se afi rmar que, racionalmente, a ordem judicial será desatendida 
e a lesão temida ocorrerá.

Tanto quanto isso as demais empresas da mesma área de atuação interpretarão 
a decisão como uma autorização para a prática do ilícito, o que gerará os efeitos 
indiretos com evidente custo social.

Esse panorama tem sido muitas vezes ignorado por nossos tribunais fazendo 
com que as lesões se multipliquem e concorram para a multiplicação de deman-
das idênticas. Deste modo os próprios tribunais são causadores do aumento do 
volume dessas ações.

A magnitude ótima da sanção tem sido estudada utilizando-se técnicas eco-
nômicas, porém, pode-se afi rmar de modo geral que quanto mais altas as sanções 
e mais certa a sua exigência imediata menor é o risco de repetição do comporta-
mento ilícito por parte do agente e, por via de resultado, das ações tendo por base 
as mesmas circunstâncias.

Os atuais estudos do Direito já nos levam à conclusão de que as multas não 
podem se entendidas como parcelas indenizatórias, mas têm um caráter autôno-
mo que as justifi ca como meio de tutela de direitos, dignifi cação da autoridade 
judiciária e mesmo como meio de combate aos custos sociais marginais.

5. OS MEIOS NÃO-ECONÔMICOS DE SANÇÃO, O CASO DA PRISÃO

No curso do presente ensaio tenho demonstrado que as multas pecuniárias 
podem, se perfeitamente entendidas e aplicadas, se constituir em um poderoso 
instrumento de inibição de comportamento lesivo nas ações coletivas.

Gostaria, porém, de refl etir nesta seção numa direção diferente, qual seja da 
pena de encarceramento como resultado do desatendimento da ordem judicial 
inibitória.

Os autores processualistas tratam do tema. Em função do texto constitucional 
que veda a prisão civil genericamente, excetuados os casos de inadimplemento 
de pensão alimentícia e da infi delidade do depósito, existem argumentos que 
sustentam e refutam essa sanção no âmbito do processo civil.

O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre 
o tema12 em Medida Cautelar recebida como Hábeas Corpus em que foi mapeado 
o posicionamento da Corte sobre essa matéria.

12. MEDIDA CAUTELAR Nº 11.804 – RJ (2006⁄0157923-3) MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
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No entendimento da jurisprudência dominante no Tribunal a impossibilidade 
da prisão por descumprimento da ordem judicial advém da incompetência abso-
luta do juízo civil de promover essa sanção, pois a prisão nesse caso teria que ter 
a natureza penal, já que, em tese, estaria extrapolado a previsão constitucional 
para a prisão civil.

O argumento é formal e frágil.

No exercício de sua atribuição legal, por expressa disposição legal – o art. 
461, §5º, do CPC é meramente exemplifi cativo – o juiz no exercício da jurisdição 
civil poderá tomar todas as medidas necessárias para garantir o adimplemento 
da obrigação.

No âmbito puramente formal e legal não há impedimento uma vez que a 
ameaça de prisão pode ser a única forma de coagir a vontade do agente a atender 
a ordem judicial e mesmo representar a única forma de afastar a ocorrência da 
lesão coletiva e com isso representa o resultado equivalente tratado na norma.

De outro lado, como aponta Marinoni13 e Arenhart14 o afastamento tout court 
da prisão civil importa no afastamento de um meio objetivo de tutela de direitos 
violado que, em ultima instância, estão no cerne da própria prestação jurisidi-
cional.

Pretendo, porém, acrescentar algumas refl exões sobre o tema. 

A pena de prisão, segundo o mais contemporâneos estudos, tem sido reservada 
para a uma aplicação residual e quase sempre como resultado de uma conduta 
lesiva renitente.

De modo geral as sanções não-monetárias tem sido consideradas excepcionais 
e supletivas, nesse sentido Shavell aponta que “ Nonmonetary sanctions shoud be 
used only as a suplement to maximal monetary sanctions. It was just explained 
tha nonmonetary sanctions are needed to deter when monetary sanctioms would 
not be adequate for that task”15.

Nesse sentido, sendo dada a devida atenção à posição que sustenta a possi-
bilidade de prisão deverá sempre ser resultado de uma desatendimento direto e 
culpável das multas aplicáveis e nunca como primeiro meio de ação.

Do ponto de vista da análise econômica a taxa delitual é tida como uma vari-
ável dependente da certeza e gravidade do castigo. Conquanto o debate público 
esteja modulado pelo questionamento quanto à intensidade dessa relação, o fato 

13. obra citada. P. 234
14. obra citada. P. 397.
15. Obra citada. P. 510
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é que a pena de prisão é considerada como um importante meio dissuasório como 
apontam Cooter e Ulen.16

A pena de prisão decorrente do civil contempt é um instrumento que reforça 
o ordenamento jurídico e mais que isso a autoridade judicial com inegável efeito 
positivo do ponto de vista da prevenção da lesão coletiva.

É sempre bom lembrar que no civil contempt a pena de prisão não decor-
re de conduta praticada diretamente contra a autoridade do juiz, mas de um 
comportamento extrajudicial que contraria uma ordem já proferida e delibe-
radamente ignorada. Por essa razão essa modalidade é comumente designada 
como indireta.

No mesmo sentido a pena de prisão decorrente do instituto do civil contempt 
não se constitui como pena em sentido criminal, mas um meio coercitivo para 
obrigar à obediência.17

Posto desse modo, a prisão como meio de alteração da vontade se apresente 
como um fato determinante na arbitragem da taxa de descumprimento das ordens 
judiciais.

Quando a busca está estruturada em função da efetividade da jurisdição que é 
o primado teórico deste século nenhum meio de obtê-la deve ser desconsiderado 
a priori.

5. CONCLUSÃO

Como notas conclusivas podemos aponta que:

a) As sanções econômicas, tal como reguladas no direito processual bra-
sileiro, somente terão efetivo efeito dissuasório quando aplicadas de 
modo a gerar uma conseqüência imediata e grave de modo a inserir no 
planejamento da conduta do agente potencial o risco delas decorrentes;

b) Essas sanções processuais econômicas podem se revelar adequadas na 
grande maioria dos casos se o cenário adotado pelos juízes para aplicá-
las levar em consideração os riscos diretos e indiretos e, nesse último 
caso, os custos sociais envolvidos;

c) Existem bons argumentos para sustentar a prisão como meio coercitivo 
no atual panorama constitucional e legal, sendo necessária essa medida 
para combater a renitência no atendimento da ordem judicial;

16. obra citada. P. 585
17. Ver a respeito o excelente estudo de Araken de Assis. Revista de processo, v.28, nº 111, p. 18-37, jul./set. 

de 2003 
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CAPÍTULO XIII
LEGITIMIDADE DOS ENTES SINDICAIS 

PARA A TUTELA JURÍDICA DOS INTERESSES DIFUSOS, 
COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMEGÊNEOS

João Alves de Almeida Neto1

Sumário • Intróito – 1 Legitimidade – 2 Classifi cação da legitimidade extraordinária – 3 Legitimação coletiva: 
3.1 Natureza jurídica da legitimação coletiva; 3.2. Representatividade adequada – 4 Legitimação dos sindicatos 
para a tutela dos interesses e direitos individuais e coletivos da categoria: 4.1 Sindicatos como representantes 
adequados – 5. Conclusão – Referências.

INTRÓITO

O presente opúsculo tem como pretensão apresentar a adequada interpretação 
do dispositivo constitucional contido no artigo 8º, inciso III da atual Carta Magna, 
ou seja, buscar o alcance da legitimação dos entes sindicais na defesa dos interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Esse tema ganhou relevância em razão da divergência existente entre os Mi-
nistros do STF e atualidade em face da sanção da Lei nº 11.648/2008.

Buscando atingir o escopo proposto, partiremos da legitimidade na perspectiva 
da teoria geral do processo (individual e coletivo), em seguida, realizaremos uma 
abordagem específi ca em relação à legitimidade extraordinária dos entes sindicais 
para atuar em todas as fases do processo coletivo. 

1. LEGITIMIDADE

Entre as “condições da ação” existentes no nosso ordenamento, a que nos 
interessa, no presente estudo, é a legitimidade para agir.

Legitimidade não é um conceito exclusivamente jurídico. Encontra-se também 
no plano sociológico, diretamente vinculada ao fenômeno da dominação, como 
forma de justifi cação desta pelo dominante e de sua aceitação pelo dominados2. 
É a qualidade que se agrega ao poder, emergindo da situação de quem o exerce 
e da origem daquele. 

1. Advogado-sócio do escritório Alves & Cunha Advocacia e Consultoria; Mestre em Direito Privado e 
Econômico; Especialista em Direito e Processo do Trabalho. Currículo Lattes completo no site: www.
joaoalvesneto.com.br. 

2. WEBER. Max. Economia y sociedad. 2º ed..v. I, México: Fondo de Cultura Mexicana, 1964,p.170 e ss.
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A legitimidade não se restringe a um “ramo” específi co do direito. Inicial-
mente desenvolvida pelos processualistas, expandiu-se para os demais “ramos” 
jurídicos. Para a Teoria Geral do Direito, legitimidade é a qualidade do sujeito 
aferida em função de um ato jurídico, realizado ou a ser praticado. Essa qualidade 
é resultante da específi ca posição de um sujeito relativamente a determinados 
bens ou interesses, mediante a qual sua declaração de vontade pode ser operante 
sobre estes.3 A legitimidade, portanto, possui posição defi nida na teoria geral do 
direito. É pressuposto de efi cácia do ato jurídico. 

Já para a teoria geral do processo, a legitimidade para agir é uma qualidade 
que se agrega à parte, habilitando-a a ver resolvido o mérito da lide posta judi-
cialmente. 

Pelo fato do Estado, buscando pacifi car os confl itos existentes na sociedade, 
ter passado a monopolizar o poder de dirimí-los, foi necessário atribuir a cada 
indivíduo o direito subjetivo de acioná-lo no intuito de solucionar os seus confl i-
tos de interesses. Entretanto, nem todos os indivíduos estão autorizados a levar a 
juízo, de forma efi caz, qualquer pretensão. “É necessário que exista um vínculo 
entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afi rmada”4, para que se exerça 
o direito de ação regularmente. 

A análise de qualquer uma das “condições da ação” está estritamente atrelada 
ao exame dos elementos da demanda (ação exercida): partes, pedido e causa de 
pedir. No caso da legitimidade ad causam, deve-se investigar o elemento subjetivo 
(sujeitos). “Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos 
para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os 
sujeitos da demanda estejam em determinada posição que lhes autorize a conduzir 
o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida 
em juízo”5 

Nesse sentido, a legitimidade ad causam6 está intimamente ligada à noção de 
parte processual e de titularidade do interesse material pretendido, uma vez que a 

3. ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro. São Paulo: RT, 1979, 
p. 11.

4. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Direito Processual Civil: Tutela Jurisdicional individual e coletiva. 5 ed. Salvador: 
JusPodivm, 2005, p.189.

5. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.228.

6. Apesar de grandes autores, como v.g. Liebman, utilizarem a terminologia legitimação ao invés do termo 
legitimidade, preferimos a utilização desta ultima, pois legitimação transmite a idéia de uma situação, o ato 
de legitimar, enquanto legitimidade daria a qualidade de estar legitimado. (ARMELIN, Donaldo. op. cit., 
p.12).
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parte processual estará credenciada a atuar legitimamente, se coincidir na mesma 
pessoa a afi rmação7 da titularidade do direito material e do direito de ação8.Toda-
via, nem sempre há coincidência entre os sujeitos das relações jurídicas material 
afi rmada e a processual.

A qualidade de parte9 processual deriva tão–somente da manifestação de 
vontade do litigante exercitar o direito de provocar a atuação jurisdicional. No 
entanto, para ser parte legitima não basta ser parte processual, tem que alegar 
possuir a titularidade do direito questionado. 

Podemos resumir o exposto, utilizando as precisas palavras de Donaldo 
Armelin:

Nessa ordem de raciocínio, a legitimidade para agir é conceituada como uma qua-
lidade jurídica que agrega à parte no processo, emergente de uma situação proces-
sual legitimante e ensejadora do exercício regular do direito de ação, se presentes 
as demais condições da ação e os pressupostos processuais, com pronunciamento 
sobre o mérito do processo10

Assim, os principais caracteres da legitimidade ad causam são: “a) trata-se de uma 
situação jurídica regulada pela lei (situação legitimante)11 em que se atribui o poder 
de conduzir determinado processo12; b) é qualidade jurídica que se refere a ambas 
as partes do processo (autor e réu)13; c) afere-se diante do objeto litigioso, a relação 
jurídica substancial deduzida14 [...] embora se examine à luz da situação afi rmada 
no instrumento da demanda15 [...]” 16. 

7. “la titularidad efectiva o solemente afi rmada de la relación o del estado jurídco, constituye el critério básico 
para la determinación ded los sujetos legitimados para el ejercicio de uma acción determinada” (ROCCO, 
Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. v. I, Buemos Aires:Depalma, 1983,p. 360).

8. Segundo Marcelo Abelha, “a legitimidade exprime a idéia de transitividade, de caráter relacional, e só existe 
perante uma dada situação. Assim só se é legitimo com relação a alguma coisa e/ou alguém, não sendo 
lícito pensar que a legitimidade seja sinônima de atributo de alguém e que por isso mesmo exista de per si 
e acompanhe essa pessoa em qualquer situação. [...] a legitimidade é variável, ou seja, depende da posição 
jurídica assumida pelo sujeito processual em um determinado momento do desenvolvimento do processo. 
Assim, podemos dizer que a legitimidade é a qualidade do sujeito em função do ato jurídico realizado ou 
a realizar”. (RODRIGUES. op. cit., p 187-8).

9. Partes no processo civil são pessoas que solicitam, e contra as quais se solicita, em nome próprio, a tutela 
jurídica do Estado. (ROSEMBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Buenos Aires: EJEA, 1995. t. 
I, n.º 39, p. 11).

10. ARMELIN, Donaldo. op. cit., p. 85.
11. FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. 8º ed. Milano: CEDAM, 1996, p.306.
12. MANES, Humberto. A legitimação negocial. Rio de Janeiro: Líber Júris, 1982, p. 40.
13. ARMELIN, Donaldo. op. cit., p.85.
14. ROSEMBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Buenos Aires: EJEA, 1995. t. I, n.º 39, p. 225.
15. “Em síntese, a situação legitimante deriva da afi rmação do autor quando da propositura da ação, na inicial, 

onde a lide real ou aparente, como ocorre no caso de processo simulado, é retratada. É uma situação real 
e jurídica, e não aparente e de fato, pois deriva de ato jurídico processual expressamente disciplina em lei, 
como é a propositura da ação”. (ARMELIN, Donaldo. op. cit., p.100).

16. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.228.
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2. CLASSIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA

A legitimidade para agir comporta diversas classifi cações. A principal delas 
é aquela que adota como critério a relação existente entre o legitimado e o objeto 
litigioso, dividindo a legitimidade em ordinária e extraordinária17.

Dentre as diversas classifi cações e denominações dadas às espécies de legi-
timação extraordinária, a proposta por Barbosa Moreira, nos parecer ser a mais 
coerente. 

Segundo Barbosa Moreira, a legitimação extraordinária pode ser classifi cada 
em autônoma e subordinada, conforme o nível de independência do legitimado 
extraordinário na iniciativa processual. 

Na legitimação autônoma, o legitimado extraordinário está autorizado a “ins-
taurar regularmente o contraditório”18 sem a participação do legitimado ordinário. 
Já na legitimação subordinada, a participação do suposto titular do objeto litigioso 
é obrigatória para a regular instauração do contraditório.

A legitimação extraordinária autônoma é subdividida em: exclusiva e concor-
rente. Na primeira, o legitimado extraordinário é o único autorizado a instaurar o 
processo mediante o exercício do direito de ação. O legitimado ordinário poderá 
atuar como terceiro interveniente. “Assim em curiosa inversão de papeis [...] o 
legitimado ordinário, que normalmente, deveria ser o titular do direito de ação, 
cede essa titularidade, ex vi legis, ao legitimado extraordinário, remanescendo-lhe 
tão somente uma legitimidade ordinária mutilada, que só lhe permite a interven-
ção no processo, não a sua instauração [...]”19. Essa classifi cação é amplamente 

17. Existirá legitimação ordinária quando houver coincidência entre as partes processuais (sujeitos da re-
lação jurídica processual) e os pólos da relação jurídica material afi rmada na peça inicial. Esta espécie 
de legitimação possui o nomen juris de legitimidade ordinária, já que ordinariamente há coincidência da 
situação legitimante com a situação deduzida em juízo. A parte legitimada suporta diretamente todos os 
efeitos da decisão judicial, vez que defende em juízo interesse próprio. O ordenamento aventa hipóteses 
em que, não ocorrendo a supradita coincidência, um terceiro possui legitimidade para defender em nome 
próprio interesse alheio. A denominação que se dá a este tipo de legitimação é legitimação extraordinária, 
justamente por ser uma situação que foge à regra da legitimidade ad causam. Em síntese clara, Marcelo 
Abelha confi rma o exposto, asseverando que “Quando existe uma coincidência entre a legitimidade do 
direito material que se quer discutir em juízo e a titularidade do direito de ação, diz-se que se trata de 
legitimação ordinária para a causa, que é a regra geral: aquele que se afi rma titular do direito material 
tem legitimidade para discuti-lo em juízo. Há casos excepcionais, entretanto, em que o sistema jurídico 
autoriza alguém a pleitear, em nome próprio, direito alheio, Quando isso ocorrer há legitimação extra-
ordinária, que no nosso sistema brasileiro, não pode decorrer da vontade das partes”(RODRIGUES. op. 
cit., p 189-190)

18. MOREIRA, José Carlos Barbosa, Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária. 
Revistas dos Tribunais: Direito processual Civil – Ensaios e Pareceres, São Paulo, n.º 404, 1969, p.10.

19. ARMELIN, Donaldo. op. cit., p.131.
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criticada por ferir o princípio do contraditório e restringir a garantia do acesso 
ao judiciário20.

Na legitimação extraordinária concorrente, tanto o titular do objeto litigioso 
quanto os legitimados extraordinários21 poderão ajuizar a demanda. Ambos são 
co-legitimados. Esta espécie de legitimação, ainda, comporta divisão em duas 
espécies: primária e subsidiária. Na primária, a situação dos legitimados ordinário 
e extraordinários equivalem-se, vez que, qualquer um deles poderá propor ação 
independente da conduta do outro. Já na subsidiária, como próprio no indica, 
o legitimado extraordinário só poderá demandar em face inércia do legitimado 
ordinário, para suprir sua omissão.

Deve-se, ainda, apenas por tecnicismo, diferenciar: legitimação extraordinária, 
legitimação anômala e substituição processual. As duas primeiras são designa-
ções sinônimas. Legitimação extraordinária é gênero no qual a substituição está 
contida. Está é uma espécie de legitimação extraordinária, onde ocorre a efetiva 
substituição do legitimado ordinário pelo extraordinário, naquelas hipóteses de 
legitimidade extraordinária autônoma exclusiva e de legitimidade concorrente, 
em que o legitimado extraordinário, por omissão do legitimado ordinário, ajuizou 
ação na qual este não ingressou como litisconsorte.22 

20. A moderna doutrina vem afi rmando que a vedação, do legitimado ordinário ir a juízo pleitear sua tutela, 
é inconstitucional. O que nos leva a defendermos que não deve existir legitimado extraordinário exclu-
sivo quando existir legitimado ordinário, pois, caso contrário, esta situação feriria a inafastabilidade da 
jurisdição. O que se pode aceitar é a possibilidade da legitimidade extraordinária exclusiva quando não 
existir um titular do direito subjetivo ou da posição jurídica de vantagem afi rmada, como por exemplo 
na Ação Popular. Nela, a legitimidade do cidadão é extraordinária, mas não há legitimado ordinário, 
uma vez que o interesse submetido à tutela jurisdicional é interesse supra-individual. Com posições 
semelhantes Marcelo Navarro Dantas (DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Mandado de Segurança 
coletivo: legitimação coletiva: legitimação ativa. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 83.) e Thereza Alvim 
(ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 
92). “A legitimidade extraordinária concorrente se caracteriza pela possibilidade de ir a juízo pleitear a 
tutela de interesse tanto por meio do legitimado ordinário quanto por via do legitimado extraordinário, 
ou por ambos, formando um litisconsórcio facultativo. Já na legitimidade extraordinária subsidiária, o 
legitimado extraordinário só pode ir a juízo diante da omissão do legitimado ordinário em demandar”. 
(ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, 
p. 190).

21. “É possível falar, contudo em legitimação concorrente envolvendo apenas legitimados extraordinários, 
como acontece nas hipóteses de ações coletivas (art. 82 do CDC)[...]. No primeiro caso, haveria legitimação 
extraordinária exclusiva e concorrente.” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições 
da ação: o juízo de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.233-234.).

22. OLIVEIRA, Waldemar Mariz de. Substituição Processual. São Paulo: RT, 1971, p. 89; MOREIRA, José 
Carlos Barbosa, Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária. Revistas dos 
Tribunais: Direito processual Civil – Ensaios e Pareceres, São Paulo, n.º 404, 1969, p.12; ARMELIN, 
Donaldo. op. cit., p.132-133.
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Anotado o apuro técnico, “não se vêem maiores inconvenientes em que se 
tomem ambas as expressões como sinônimas”23.  

3. LEGITIMAÇÃO COLETIVA

Com a evolução da sociedade, esta passou a ser mais confl ituosa e complexa. 
A positivação dos direitos metaindividuais tornou-se insufi ciente, necessitan-
do da criação de mecanismos capazes de viabilizar a tutela processual destes 
direitos. 

As ações coletivas surgiram com este escopo. A legitimidade ativa era o grande 
entrave da tutela dos interesses transindividuais. O processo tradicional, marcado 
pela infl uência liberal-individualista, não viabilizava a defesa desses direitos.

Não era possível a aplicação da legitimidade ordinária na defesa dos inte-
resses metaindividuais, já que não há coincidência entre o sujeito titular da ação 
e o titular do direito transindividual afi rmado. Isso se dá porque os direitos em 
tela não possuem titular determinado, vez que os interesses supraindividuais são 
inerentes a uma categoria mais ou menos vasta de pessoas24. Também não era 
possível a aplicação da legitimidade extraordinária, pois não havia legislação 
expressamente autorizando.

Diante da difi culdade mencionada, o legislador foi buscar nas class actions 
do direito norte-americano, a legitimidade para as referidas ações. Só que, en-
quanto a representatividade adequada25 dos legitimados é analisada ope judicis 
nos EUA, no Brasil a verifi cação se dá ope legis26. O legislador brasileiro optou 
por enumerar taxativamente os legitimados ao ajuizamento das ações coletivas. 
Diversas leis passaram a regular a legitimação coletiva27, ampliando considera-
velmente os entes legitimados. 

23. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 249-250.

24. Lei 8.884/94, art. 1º, parágrafo único: “A coletividade é titular dos bens jurídicos protegidos pro esta lei”; 
Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América: “Interesses ou interesses difusos, assim 
entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular um grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas por circunstância de fato ou, entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base”.

25. Por representatividade adequada do sistema americano se deve entender a demonstração, nos autos, de que 
o autor é realmente capaz de defender adequadamente os interesses dos membros da classe que estejam 
ausentes no processo. Por isso, o autor da class actions deve ter seu próprio e individual interesse em jogo, 
sendo que o fator mais delicado a ser verifi cado na constatação da adequacy of representations é se existe 
algum tipo de confl ito ou antagonismo de interesses entre o representante e os outros membros da classe. 

26. Esta é a posição da maioria da doutrina. Entendemos que a verifi cação da representatividade adequada deve 
conjugar os sistemas ope legis e ope judicis.

27. Dentre elas podemos citar: a lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular – LAP); a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil 
Pública – LACP); o CDC no seu art. 82; a lei 7.853/89; a lei 8.069/90. 
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O Brasil, combinando as três principais técnicas de legitimação utilizadas em 
outros paises, adotou uma solução eclética. A legitimação não foi só atribuída a 
pessoas jurídicas de direito público, como também, a pessoas de direito privado 
e a particulares. 

3.1 Natureza jurídica da legitimação coletiva

Existe um grande debate na doutrina quanto a natureza jurídica da legitimação 
coletiva. São três as principais correntes doutrinárias: 1)legitimação ordinária 
(Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover); 2)legitimação autônoma para con-
dução do processo (Nelson Nery Jr. e Antônio Gidi); 3)legitimação extraordinária 
(doutrina dominante). 

A primeira, por infl uência das doutrinas estrangeiras28, defende que “as for-
mações sociais têm interesse e poder de coercibilidade (atrelado à vontade) para 
impulsionar a máquina judiciária, em atenção aos objetivos institucionais, o que 
gera a legitimação ordinária”29.Tentava, com essa construção doutrinária, viabilizar 
a defesa dos interesses transindividuais.

Essa tese apenas justifi cava-se quando não havia legislação atribuindo le-
gitimação extraordinária a diversos entes. “Como a legitimidade extraordinária 
necessitava de previsão normativa, contruía-se a tese segundo a qual a legitimação 
das associações era ordinária, para defender interesses próprios, portanto dentro 
do molde do art. 6º do CPC”30, o que não faz mais sentido com a ampliação do 
rol dos legitimados para tutela dos interesses metaindividuais. 

A segunda, criada com base na teoria do “direito de conduzir do processo” 
(Prozesführungsrecht)31, funda suas raízes na autorização dada pelo direito objetivo 
à condução do processo por um terceiro que não tenha relação direta com o direito 
material deduzido em juízo. Defende uma legitimação objetiva, legal e autônoma 
(um direito a condução do processo), de caráter exclusivamente processual, sem 
vinculo com o direito subjetivo material32.

A terceira é a corrente adotada pela maioria dos doutrinadores. Há legitimi-
dade extraordinária sempre que não existir coincidência entre a parte processual 

28. Principalmente da doutrina italiana e alemã.
29. ZANETI JUNIOR, Hermes. Processo Coletivo. Salvador: JusPodivm, 2006, p. 52.
30. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 

processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 264-265; Hermes Zaneti Junior elenca algumas críticas à essa corrente 
doutrinária (ZANETI JUNIOR, Hermes. op cit, p. 56.). 

31. Teoria elaborada por Hellwig na tentativa de superar os óbices de lógica formal oponíveis à teoria da 
substituição processual. 

32. ZANETI JUNIOR, Hermes. op cit, p. 52.
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e titular do objeto litigioso. No processo coletivo ocorre a incoincidência cita-
da, uma vez que os titulares dos interesses transindividuais são agrupamentos 
humanos sem personalidade judiciária, incapazes de proteger seus direitos em 
juízo. Esses direitos são tutelados por um terceiro legitimado pelo ordenamento 
jurídico.  

Nesse sentido não há a necessidade de construir uma terceira espécie de 
legitimação (legitimação autônoma para condução do processo), própria para a 
tutela dos interesses coletivos lato sensu, pois a legitimação extraordinária é su-
fi ciente. “O que é diferente, porém, não é a legitimação coletiva, mas o processo 
coletivo.”33

Enfi m, após as classifi cações expostas, acreditamos que a legitimação nas 
ações coletivas é extraordinária, autônoma exclusiva e disjuntiva34. Já que apenas 
(exclusiva) os legitimados extraordinários (legitimação anômala) podem ajuizar 
ação coletiva, independente da vontade do titular do direito material (autônoma) 
e dos demais substitutos processuais (disjuntiva).

3.2. Representatividade adequada.

Como afi rmado anteriormente, diante da insufi ciência da legitimação ordinária 
para viabilizar a tutela dos interesses transindividuais, surgiu a necessidade de 
estabelecer critérios para aferir a aptidão dos sujeitos em realizar a substituição 
dos interessados e deduzir a pretensão coletiva.

A especial aptidão de substituir adequadamente os interessados é denominada 
pela doutrina de representatividade adequada. Somente os representantes ade-
quados podem ajuizar de demandas coletivas. 

33. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 265. “A situação, porém, não é exatamente igual, à generalidade 
dos casos de legitimação extraordinária, porque o regime da coisa julgada coletiva é bastante diferente, 
construido de modo a prejudicar o mínimo possível o ‘titular do direito’ (art. 103 do CDC)”. 

34. Texto retirado da monografi a da graduação do autor acerca da Ação Civil Pública, o qual pode ser utilizado 
para fundamentar a classifi cação estabelecida para a legitimação nas ações coletivas. “O fundamento para a 
classifi cação da referida legitimação em extraordinária já foi inúmeras vezes citado, não sendo necessário 
explicá-lo novamente. O substituído pode ajuizar a demanda, tendo o mesmo ônus e deveres processuais 
de qualquer parte, respondendo inclusive pelas eventuais custas e despesas processuais. Entretanto, isso 
não signifi ca necessariamente que ele possa realizar todas as atividades de parte, pois ordinariamente não 
pode confessar, renunciar e, em geral, não pode dispor sobre o direito em discussão. Assim, a legitimidade 
extraordinária em tela é autônoma,ou seja, o legitimado extraordinário não está subordinado à atuação do 
ordinário. A supradita legitimidade é exclusiva, pois apenas os legitimados extraordinários podem ajuizar 
a ACP. Ao mesmo tempo, é concorrente, entretanto, concorrência só ocorre entre os legitimados extraor-
dinários. É disjuntiva, já que a LACP enumera pessoas jurídicas simultaneamente legitimadas, sendo que 
a legitimidade de um não exclui a do outro, admitindo inclusive litisconsórcio.”
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Existem dois sistemas destinados aferição da representatividade adequada: 
o sistema ope legis e o sistema ope judicis. 

No primeiro, o legislador estabelece quem serão os legitimados. A condição de 
representante adequado surgirá da vontade do legislador (daí a denominação ope 
legis, que é indicativa da existência da atividade do legislador para a disciplina da 
legitimidade extraordinária ativa). Incumbe a este, a tarefa de estabelecer um rol 
de representantes adequados para defender interesses transindividuais em juízo.

A escolha do legislador decorre de um raciocínio prévio. Busca na essência do 
selecionado um elemento que o relacione com o interesse metaindividual irá tutelar. 
Em verdade, o legislador presume que aqueles que ele indica são, efetivamente, 
os mais adequados para tutelar os confl itos transindividuais em juízo.35

O segundo sistema, não adota um rol de legitimados, previamente estabe-
lecido. Na verdade, ocorre o contrário. O juiz verifi ca, no caso concreto, se há 
representatividade adequada daquele que se apresenta como autor em relação ao 
interesse transindividual tutelado. O juiz irá realizar raciocínio similar ao que o 
legislador realiza no sistema ope legis, todavia, este será feito com base no caso 
concreto, sem a presunção legislativa.

Diante da difi culdade anteriormente referida, o legislador brasileiro foi bus-
car nas class actions do direito norte-americano, a legitimidade para as ações 
coletivas. Só que, enquanto a representatividade adequada36 dos legitimados é 
analisada ope judicis nos EUA, no Brasil a verifi cação se dá ope legis37. O legis-
lador brasileiro optou por enumerar taxativamente os legitimados ao ajuizamento 
das referidas ações. 

No entanto, não se pode esquecer que a legitimação extraordinária deve 
respeitar a cláusula do devido processo legal substancial. Não se pode atribuir 
legitimação extraordinária sem que haja critérios que justifi quem esse poder 
jurídico excepcional.38

35. VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Salvador: 
JusPodivm, 2005, p. 60.

36. Por representatividade adequada do sistema americano deve-se entender a demonstração, nos autos, de que 
o autor é realmente capaz de defender adequadamente os interesses dos membros da classe que estejam 
ausentes no processo. Por isso, o autor da class actions deve ter seu próprio e individual interesse em jogo, 
sendo que o fator mais delicado a ser verifi cado na constatação da adequacy of representations é se existe 
algum tipo de confl ito ou antagonismo de interesses entre o representante e os outros membros da classe. 

37. Esta é a posição da maioria da doutrina. Entendemos que a verifi cação da representatividade adequada deve 
conjugar os sistemas ope legis e ope judicis.

38. Para Donaldo Armelin, quatro são as situações que justifi cam a legitimação extraordinária: a) predominância 
do interesse público sobre o particular; b) comunhão de direitos ou conexão de interesses; c) vínculo que os 
legitimados extraordinário e o ordinários mantêm entre si em razão do direito tutelado; d) posição jurídica 
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Mesmo o legislador tendo estabelecido um rol taxativo dos entes legitimados 
para as ações coletivas, é possível o controle judicial acerca da representatividade 
adequada. O controle do magistrado é necessário para a realização do direito 
fundamental do devido processo legal substancial.

Portanto, a análise da legitimação coletiva (e, por conseqüência, da repre-
sentação adequada) deve ocorrer em duas etapas. De início, verifi car-se-á se há 
autorização legal para que determinado ente possa conduzir o processo coletivo. 
Em seguir, o juiz faz o controle in concreto da adequação da legitimidade. A 
tendência é a consagração legislativa desta forma de controle (controle misto: 
ope legis e ope judicis)39

Apesar de ainda não existir, no ordenamento jurídico brasileiro, um dispositi-
vo que estabeleça os critérios para a verifi cação da representatividade adequada 
pelo magistrado, esse controle é possível. A representatividade adequada decorre 
do princípio fundamental do devido processo legal substancial, com aplicação 
imediata e de densidade normativa40.

A jurisprudência e a doutrina já vêm elaborando critérios para a aferição da re-
presentatividade dos legitimados extraordinários estabelecidos pelo legislador. 

Enquanto, o STF adota o critério da pertinência temática, ou seja, existência 
de “um vínculo de afi nidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso”41, 
a doutrina elaborou Anteprojetos de Código de Processos Coletivos prevendo 
expressamente diversos critérios para o controle judicial dos legitimados extra-
ordinários. Por exemplo:

Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América42 – (art. 2º, 
parágrafo 2º):

que o legitimado extraordinário ocupa, que lhe, impõe deveres de guarda ou proteção de direitos alheios 
(ARMELIN, Donaldo. op. cit., p. 122-130).

39. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 266-267. 

40. A legitimidade extraordinária, nas ações coletivas, independe de expressa e taxativa autorização legal, 
podendo defl uir do sistema . Nesse sentido Barbosa Moreira (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ação 
Popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos chamados interesses difusos. In: 
Temas de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 110.) e Arruda Alvin (ALVIM NETTO, José Manuel 
de Arruda. et al. Código do consumidor comentado. São Paulo: RT, 1995, p. 426.).

41. DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos processuais e condições da ação: o juízo de admissibilidade do 
processo. São Paulo: Saraiva, 2005, p.267.

42. Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, aprovado nas Jornadas do Instituto Ibero-
americano de Direito Processual, na Venezuela, em outubro de 2004. Elaborado por: Ada Pellegrini Grinover; 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; Anibal Quiroga Leon; Antonio Gidi; Enrique M. Falcon; José Luiz 
Vázquez Sotelo; Kazuo Watanabe; Ramiro Bejarano Guzmán; Roberto Berizonce; Sergio Artavia.
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Art 2o. São requisitos da demanda coletiva:
I – a adequada representatividade do legitimado;
[...]
Par.2o. Na análise da representatividade adequada o juiz deverá analisar dados 
como:
a) a credibilidade, capacidade, prestígio e experiência do legitimado;
b) seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos dos 
membros do grupo, categoria ou classe;
c) sua conduta em outros processos coletivos;
d) sua capacidade fi nanceira para a condução do processo coletivo;
e) a coincidência entre os interesses dos membros do grupo, categoria ou classe e 
o objeto da demanda;
f) o tempo de instituição da associação e a representatividade desta ou da pessoa 
física perante o grupo, categoria ou classe.

Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos – (art. 20, parágrafos 
1º e 3º e art. 21, parágrafo 4º):

Art. 20. Requisitos da ação civil pública – São requisitos da ação civil pública, a 
serem aferidos em decisão especifi camente motivada do juiz:
I – a adequada representatividade do legitimado;
[...]
Par. 1o. Na análise da representatividade adequada o juiz deverá analisar dados 
como:
a) a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado;
b) seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos dos 
membros do grupo, categoria ou classe;
c) sua conduta em outros processos coletivos;
d) a coincidência entre os interesses dos membros do grupo, categoria ou classe e 
o objeto da demanda;
e) o tempo de instituição da associação e a representatividade desta ou da pessoa 
física perante o grupo, categoria ou classe.
[...]
Par. 3º. O juiz analisará a existência do requisito da representatividade adequada 
a qualquer tempo e em qualquer grau do procedimento, aplicando, se for o caso, o 
disposto no parágrafo 4o do artigo seguinte.
[...]
Par. 4o. Em caso de inexistência inicial ou superveniente do requisito da representa-
tividade adequada, de desistência infundada ou abandono da ação, o juiz notifi cará 
o Ministério Público e, na medida do possível, outros legitimados adequados para 
o caso a fi m de que assumam, querendo, a titularidade da ação. 43

43. “A grande novidade consiste na exigência do requisito da “representatividade adequada” que, na prática, se 
mostrou útil para as ações civis públicas em geral, necessária para ampliar a legitimação ativa e indispen-
sável para a admissibilidade de ações coletivas passivas, em que o grupo, categoria ou classe de pessoas 
fi gura na relação jurídica processual como réu (Capítulo III). Como dito, a legitimação ativa à ação civil 
pública é ampliada, abrangendo a pessoa física, o que é recomendável, desde que adotado o temperamento 
da aferição do requisito da representatividade adequada.” Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código 
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Em resumo, a análise da representação adequada deve ocorrer em duas etapas 
(ope legis e ope judicis). Enquanto não houver no ordenamento jurídico brasileiro 
um dispositivo que estabeleça os critérios para a verifi cação da representatividade 
adequada pelo magistrado, esse controle deve ser feito com base nos critérios 
estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, uma vez que esse possui fundamento 
constitucional de natureza jusfundamental.

4. LEGITIMAÇÃO DOS SINDICATOS PARA A TUTELA DOS INTERES-
SES E DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DA CATEGORIA

A CF/88 (art.8, inc. III) e a lei 8.073/90 (art. 3º) asseguraram aos entes sindicais 
a defesa dos interesses individuais e transindividuais dos membros da categoria 
que representam. No entanto, não foi estabelecido expressamente em que quali-
dade os referidos entes sindicais tutelariam os interesses em tela, bem como, se 
esta defesa limitar-se-ia a alguma fase processual. 

Com o cancelamento do Enunciado 310 do TST e com os recentes votos dos 
Ministros do STF44, a doutrina vem questionando-se se os sindicatos estariam 

Brasileiro de Processos Coletivos: Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos elaborado 
pela UERJ e UNESA. “Art. 8o. Requisitos específi cos da ação coletiva São requisitos específi cos da ação 
coletiva, a serem aferidos em decisão especifi camente motivada pelo juiz: I – a adequada representatividade 
do legitimado; [...]; § 1o. Na análise da representatividade adequada o juiz deverá examinar dados como: a) 
credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; b)seu histórico de proteção judicial e extrajudicial 
dos interesses ou direitos dos membros do grupo, categoria ou classe; c) sua conduta em outros processos 
coletivos; d) a coincidência entre os interesses do legitimado e o objeto da demanda; e)o tempo de instituição 
da associação e a representatividade desta ou da pessoa física perante o grupo, categoria ou classe; § 2o. 
O juiz analisará a existência do requisito da representatividade adequada a qualquer tempo e em qualquer 
grau do procedimento, aplicando, se for o caso, o disposto no parágrafo 3o. do artigo seguinte”. Antepro-
jeto de Código de Processo Coletivo elaborado por Antônio Gidi “Artigo 2. Legitimidade coletiva [...] 2.4 
As associações e as entidades e órgãos da administração pública somente poderão propor ações coletivas 
relacionadas com os seus fi ns institucionais (pertinência temática). 2.5 O juiz poderá dispensar o requisito 
da pré-constituição e da pertinência temática ou atribuir legitimidade coletiva a membros do grupo, quando 
não houver legitimado coletivo adequado interessado em representar os interesses do grupo em juízo.[...]
Artigo 3. Requisitos da ação coletiva: 3. A ação somente poderá ser conduzida na forma coletiva se: [...]
II – o legitimado coletivo e o advogado do grupo puderem representar adequadamente os direitos do grupo 
e de seus membros; (Vide art. 18,I); III – a ação coletiva não for uma técnica manifestamente inferior a 
outras técnicas de tutela viáveis na prática. 3.1 Na análise da adequação da representação, o juiz analisará em 
relação ao representante e ao advogado, entre outros fatores: 3.1.1 a competência, honestidade, capacidade, 
prestígio e experiência; 3.1.2 o histórico na proteção judicial e extra-judicial dos interesses do grupo; 3.1.3 
a conduta e participação no processo coletivo e em outros processos anteriores; 3.1.4 a capacidade fi nan-
ceira para prosseguir na ação coletiva; 3.1.5 o tempo de instituição e o grau de representatividade perante o 
grupo. 3.2. Em caso de desistência infundada, abandono da ação coletiva ou inadequação do representante, 
o juiz notifi cará amplamente o grupo e outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. (Vide arts. 5 e 
6) Na ausência de legitimado adequado interessado em assumir a titularidade ativa da ação coletiva, o juiz 
extinguirá o processo coletivo sem julgamento do mérito.

44. Informativo 409- “Sindicato e Substituição Processual – 2: Retomado julgamento de uma série de recursos 
extraordinários em que se discute sobre o âmbito de incidência do inciso III do art. 8º da CF/88 (“ao sindicato 
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atuando como substitutos processuais ou representantes na tutela dos direitos 
individuais e transindividuais. 

Outra questão que não ainda não foi pacifi cada pelo STF, refere-se à restrição 
da legitimação extraordinária dos sindicatos, à fase de conhecimento, na defesa 
dos interesses individuais homogêneos.

Buscaremos solucionar ambos os questionamentos.

O sindicato sempre foi o principal ente na tutela de direitos trabalhistas. No 
início, com base em greves e reivindicações, buscavam melhores condições de 
trabalho. Na atualidade, negociam para não perder os direitos conquistados e 
recorrem ao judiciário para defender os interesses metaindividuais da categoria 
lesionados ou ameaçados. 

Adaptando-se a atual sociedade complexa, marcada pela globalização, pela 
automatização e pelo confl ito de massas, a representatividade dos sindicatos 
tornou-se mais pujante. A tutela dos interesses dos trabalhadores por via negocial 
e judicial passou a ser a sua principal função.

Com o advento da CF/88, os sindicatos passaram a ser legitimados a tutelarem 
não só os interesses individuais, como também os direitos e interesses coletivos. 
A expressão “interesse coletivo” estabelecido no inc. III do art. 8º da CF/88 repre-
senta o gênero no qual os interesses difusos, coletivos (stricto sensu) e individuais 
homogêneos são espécies, ou seja, o interesse coletivo (lato sensu).

O Excelso STF, confi rmando o posicionamento que levou a cancelar o enun-
ciado 310 do TST, vem entendendo que o art. 8º, inc. III da CF/88 assegura a 

cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
e administrativas”) – v. Informativos 84, 88 e 330. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra 
decisões do TST que, apreciando reclamações trabalhistas, deixaram expresso que o inciso III do art. 8º da 
CF não assegura a substituição processual pelo sindicato. O Min.º Cezar Peluso, em voto-vista, acompa-
nhou o voto divergente do Min.º Nelson Jobim, que conheceu dos recursos e deu-lhes parcial provimento, 
para restringir a legitimação do sindicato como substituto processual às hipóteses em que atua na defesa 
de direitos e interesses coletivos, e individuais homogêneos de origem comum da categoria, mas apenas 
nos processos de conhecimento. Afastou, assim, a substituição processual pelo sindicato para a execução 
da sentença, somente sendo possível a atuação do sindicato nessa fase, com a representação processual, a 
partir de autorização do trabalhador. Nesse sentido, também votou o Min.º Eros Grau. O Min.º Sepúlveda 
Pertence, por sua, vez, aderiu ao voto do Min.º Carlos Velloso, relator, que, na linha das decisões proferidas 
pela Corte nos julgamentos do MI 347/SC (RTJ 153/15) e RE 202063/PR (DJU de 21.5.99), conheceu 
dos recursos e deu-lhes provimento para reconhecer a legitimidade ativa ad causam dos sindicatos, como 
substitutos processuais das categorias que representam. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido 
de vista do Min.º Gilmar Mendes.RREE 193579/SP, 210029/RS, 213111/SP e 214668/ES, rel. Min.º Carlos 
Velloso, 16.11.2005. (RE-193579) (RE-210029) (RE-213111) (RE-214668).
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legitimação extraordinária de forma ampla. Nesse sentido, os sindicatos atuam 
como substituto processual em defesa dos interesses individuais e transindivi-
duais.

A melhor interpretação é a de se reconhecer que os sindicatos podem, em 
qualquer processo individual, agir como substitutos processuais, mesmo que 
não haja permissão da lei infraconstitucional, que, aliais, prescinde de existência 
em face da norma constitucional. A atuação como legitimado extraordinário não 
estaria restrita às situações previstas ordinariamente45.

É importante salientar, que o sindicato está habilitado a substituir proces-
sualmente os membros da sua categoria profi ssional, podendo ajuizar tanto as 
ações de conhecimento, cautelar e de execução, na tutela de direitos individuais 
dos trabalhadores. Esse posicionamento é corroborado com a atual mudança no 
Código de Processo Civil, no qual passa a ser regra as ações sincréticas. Alias, o 
processo trabalhista, antes mesmo da referida modifi cação, já era único, dotados 
de dois segmentos (fase de conhecimento e de execução) que se sucedem sem 
solução de continuidade (art. 876 a 879 da CLT). “A fase de execução instaura-se 
ex offi cio, tão logo fi nda a fase cognitiva, dispensando as partes, na prática, da 
iniciativa que, entretanto, também lhes é facultada (art. 878 da CLT)”46. Portanto, 
legitimado para a fase de conhecimento, os sindicatos continuariam a possuir a 
mesma legitimação (legitimação extraordinária) para as demais fases do processo 
individual, uma vez que este é uno. 

Nas ações coletivas, a legitimação na fase de conhecimento, como outrora 
explanado, é extraordinária, independente da espécie de interesse metaindividual 
tutelado e do ente legitimado.

Na fase executiva, não há maiores questionamentos acerca da legitimação 
dos sindicatos nas ações que possuem como objeto os interesses essencialmente 
coletivos. Esses interesses são indivisíveis e consequentemente a legitimação 
adequada é a extraordinária. 

No entanto, a grande divergência doutrinária é quanto à natureza da legiti-
mação dos entes sindicais na tutela dos interesses individuais homogêneos. Essa 
celeuma ocorre em função do disposto no art. 97 do CDC.

45. v.g. Ação de cumprimentos, mandado de segurança e ações fundadas em reajustes salarial, FGTS e adicionais 
de insalubridade e periculosidade (NAHAS, Thereza Christina. Legitimidade ativa dos sindicatos: defesa 
dos direitos e interesses individuais homogêneos no processo do trabalho, processo de conhecimento. São 
Paulo: Atlas, 2001, p. 139).

46. TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Execução no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1989, p.33.
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Como relata Ben-Hur Silveira Castro, até o advento do CDC, não existia 
questionamento acerca da legitimação extraordinária do sindicato, tanto na fase 
de conhecimento quanto na fase de execução das ações coletivas, para a defesa 
de interesses individuais homogêneos.47 

Com o surgimento do CDC, o referido posicionamento deixou de ser unânime, 
embora tenha se mantido de forma majoritária na doutrina. Um novo entendimento 
surgiu. De acordo com ele, os sindicatos estariam limitados à fase de conhecimento 
dos processos coletivos. Na fase de execução, passariam a ser representantes dos 
membros da categoria.48 

O ordenamento processual coletivo não só assegurou a tutela executiva dos 
interesses individuais homogêneos pelos sindicatos, como também, a legitimação 
ordinária aos substituídos na defesa dos seus interesses individuais. 

A substituição processual pelo sindicato na execução coletiva corrobora com 
a fi nalidade do processo coletivo, uma vez que este busca a efetividade e garantia 
do acesso à justiça, sem causar prejuízo ao indivíduo. O fato de o legislador ter 
atribuído legitimidade extraordinária aos sindicatos para tutelarem os interesses 
individuais homogêneos na execução coletiva, não causa empecilho nem prejuízo 
os sujeitos individualmente considerados.

Assim, a legitimação dos sindicatos é extraordinária49, pois a execução pode 
ser promovida pelos legitimados ordinários (vítimas) e subsidiariamente pelos 
sindicatos50, defendo, em nome próprio, interesses que não lhes pertencem (le-

47. CLAUS, Ben-Hur Silveira. Substituição processual trabalhista: uma elaboração teórica para o instituto. 
São Paulo: LTr., 2003, p. 139.

48. É a posição de Regina Maria Vasconcelos Dubugras. (DUBUGRAS, Regina Maria Vasconcelos. Subs-
tituição processual no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 1988, p. 121-122); EMENTA. Substituição 
processual. O artigo oitavo, inciso três, da CF não autoriza a substituição processual do empregado pelo 
sindicato. Menciona apenas a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais de categoria, o que e 
mera representação. (Proc: RR Num: 24548. Ano: 1991. Região: 02 .UF: SP. Recurso de Revista.Órgão 
Julgador – Primeira Turma. Turma: 01.DJ Data: 30 04 1992 PG: 5786.Ministro Ursulino Santos); Anteprojeto 
de Código Brasileiro de Processos Coletivos “Art. 33. Liquidação e execução individuais – A liquidação e a 
execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelas associações 
ou sindicatos autores na ação de conhecimento na qualidade de representantes, exigido o instrumento de 
mandato”.

49. Na substituição processual, o terceiro atua em nome próprio, em defesa de direito alheio. Já na representa-
ção, o terceiro atua em nome e em defesa dos interesses do titular do direito material. Portanto, a hipótese 
retratada é de substituição, mesmo existindo posição em contrário.

50. De acordo com Ibraim Rocha, não se aplica à Justiça do Trabalho, ante a incompatibilidade do impulso ex 
offício na execução trabalhista (art. 878 da CLT) com as regras da Lei n.º 7.347/85 (artigo 15) e do CDC 
(artigo 100), que dispõe que, só após a inércia do legitimado ordinário por um período previsto em lei, 
os co-legitimados extraordinários (o sindicato) poderiam iniciar a execução. (ROCHA, Ibraim, ROCHA, 
Ibraim, Ação Civil Pública e o processo do trabalho .2º ed. São Paulo: LTr, 2001, p. 140).
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gitimação extraordinária, concorrente e subsidiária). Frise-se que a execução 
individual é privilegiada em relação à coletiva.

Luiz Rodrigues Wambier51 entende que a legitimação dos sindicatos somente 
surgirá depois de decorrido um ano do trânsito em julgado, sem habilitação dos 
interessados individuais em número compatível com a gravidade do dano (art. 100 
do CDC). Antes deste lapso temporal, as entidades sindicais não teriam legitimação 
(extraordinária ou ordinária) para liquidação ou execução. Todavia, o autor não 
nega a superveniente legitimação extraordinária dos sindicatos, pois as entidades 
estariam defendendo, em nome próprio, direito alheio, só que não das vítimas, 
mas sim, do Fundo criado pela LACP, na forma do supracitado dispositivo. 

Além dos fundamentos acima relatados, podemos elencar alguns malefícios 
em adotar o entendimento restritivo da legitimação extraordinária à fase de co-
nhecimento do processo trabalhista, atribuindo ao sindicato a condição jurídica 
de representante processual.

A qualidade de representante gera a necessidade de outorga de procurações 
pelos representados. Nesse sentido, o principal problema desta condição jurídica 
na execução é o desaparecimento das vantagens da despersonalização do litígio 
obtidas na fase de conhecimento.

Poder-se-ia redargüir que a identifi cação dos benefi ciários teria mesmo de ocorrer, 
de todo o modo, na execução. De fato, a quantifi cação do crédito não pode ser 
realizada senão mediante a respectiva indicação do benefi ciário. Aqui, entretanto, 
estamos no âmbito de uma de uma exigência lógica da liquidação. Preservada ao 
sindicato a condição jurídica de substituto processual na execução, a identifi cação 
dos benefi ciários, por ser um fator viabilizador da execução, não exigindo nenhuma 
atitude que denote a intenção pessoal do substituto de litigar com o empregador. 
A identifi cação dos substituídos adquire, neste contexto, uma conotação, digamos, 
passiva em relação à pessoa dos substituídos.
Na hipótese de representação, a ser necessária outorga de mandato, as vantagens da 
despersonalização do litígio, preservadas na fase de conhecimento, desaparecem na 
fase de execução, na medida em que, pelo gesto material da outorga de procuração 
ao representante, o representado expõe-se na positiva intenção de demandar. A as-
sinatura, na procuração, transcende à mera identifi cação nominal do representado, 
revelando sua deliberação pessoal de litigar com o empregado. A identifi cação dos 
representados assume, por isso um caráter, digamos, ativo.
Além do prejuízo que acarretaria à despersonalização do litígio, a necessidade de 
obter as procurações dos representados provocaria prejuízo na celeridade processual, 
para não falar da possibilidade de perda do próprio direito material [...].52

51. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação de sentença. São Paulo: RT, 1997, p. 266.
52. CLAUS, Ben-Hur Silveira. op. cit., p. 142-143.
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Nesse sentido, a legitimação extraordinária do sindicato deve subsistir no 
curso de todo o processo, não se justifi cando limitar-se à fase de conhecimento. A 
conveniência da despersonalização do litígio permanece também na fase executiva, 
sendo incompatível, principalmente, com as contingências da relação de trabalho 
subordinado, a exigência de outorga de mandato individual pelo substituído, na 
fase de execução.

Na fase de liquidação da sentença não haverá difi culdade na atuação do sin-
dicato como substituto, diante da inércia dos legitimados ordinários53. 

Chegamos, portanto, à seguinte conclusão: os entes sindicais não só possuem 
legitimação extraordinária para tutela de interesses individuais e transindividuais, 
como também, para atuar em todas as fases do processo individual e coletivo. A 
substituição processual pelo sindicato deve ser interpretada de forma ampla54, no 
sentido de atribuir a maior efetividade possível a essa garantia fundamental. 

4.1. Sindicatos como representantes adequados.

A última questão a ser analisada nesse trabalho é quanto a representatividade 
adequada dos sindicatos. Os entes sindicais estão aptos para defender adequada-
mente os interesses individuais e coletivos lato sensu da categoria?

O sindicato possui legitimação tanto material quanto processual para defender 
os interesses em tela. Sempre foi o principal ente na tutela de direitos trabalhistas, 
uma vez que, é que ínsito à sua natureza a defesa dos interesses lesionados ou 
ameaçados da categoria. 

Não se pode negar que houve um aumento da representatividade dos sindicatos 
com o advento da CF/88, apesar das diversas falhas que ainda revestem nosso 
sistema sindical. A referida representatividade não atingiu o seu ápice. Os sindi-
catos, ainda, não se apresentam fortes diante da máquina estatal e empresarial. 
Entretanto, mesmo sem a liberdade sindical plena tão aclamada pela doutrina, 
os sindicatos, dentre os grupos organizados, são os que melhor representam os 
direitos da categoria trabalhadora. 

53. Quando a sentença for genérica (art.95 do CDC), a quantifi cação far-se-á por cálculos. Ao sindicato caberá 
relacionar e qualifi car os benefícios, comprovando estarem enquadrados na hipótese defi nida na sentença. Ao 
réu, na contestação, caberá além de fornecer as informações necessárias aos cálculos, indicar os substituídos 
que não se enquadrem na sentença, comprovando suas alegações. No entanto, quando esta for específi ca, a 
liquidação far-se-á por cálculos. Em ambos os casos, a intervenção do contador judicial é importante dada 
à complexidade dos cálculos. (CLAUS, Ben-Hur Silveira. op. cit., p. 161).

54. “As mais altas Cortes do Judiciário brasileiro, interpretando as leis e a Constituição Federal, reconhecem a 
substituição processual pelo sindicato de forma ampla, como instituto moderno de coletivização e melhoria 
da prestação jurisdicional, o que igualmente e certamente ocorrerá no TST, ante a sua positivação recente 
de cancelar o Enunciado n.º 310.” (MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública na justiça do trabalho. 
2 ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 243). 
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No plano processual, os legisladores constitucional e ordinário atribuiriam 
legitimidade aos sindicatos para tutelar os interesses em tela. Todavia, legitimação 
extraordinária dos sindicatos necessita ser controlada judicialmente, diante da 
fragilidade dos entes sindicais. O magistrado aferirá, no caso concreto, a repre-
sentatividade adequada dos entes sindicais, adotando os critérios estabelecidos 
pela doutrina e jurisprudência, enquanto não surge um critério legislativo. 

Devemos ainda salientar que as centrais sindicais são os representantes ade-
quados para a defesa dos direitos difusos dos trabalhadores. São pessoas jurídicas 
de direito privado, localizadas acima das confederações, articuladoras de grupos 
profi ssionais diferenciados e das entidades integrantes do quadro ofi cial (sindicato, 
federação, confederação). Antes mesmo da promulgação da Lei nº 11.648/2008, 
as Centrais Sindicais já possuíam existência de fato, com plena legitimidade. 

Com os avanços constitucionais ligados às entidades sindicais, com edição da 
Portaria n.º 3.100/85 do MTb e a aprovação da Lei nº 11.648/2008, atualmente, 
não resta dúvida acerca da possibilidade da tutela dos interesses difusos pelas 
Centrais Sindicais. 

A referida Portaria revogou a antiga proibição de constituição de associações 
de caráter intersindical prevista na Portaria n.º 3.337/78 do MTb55. Já a Lei nº 
11.648/2008, não só reconheceu formalmente as Centrais Sindicais, atribuindo 
personalidade jurídica, como estabeleceu requisitos para aferição da representa-
tividade adequada56.

Assim sendo, as Centrais Sindicais são os legitimados mais adequados para 
protegerem judicialmente os direitos difusos dos trabalhadores, já que é da sua 
essência a defesas desses interesses.

55. A norma revogadora afi rmava que a arcaica Portaria visava “atingir objetivos confl itantes com as naturais 
aspirações do moderno sindicalismo democrático”, bem como desrespeitava o princípio da autonomia que 
“ tem como um dos seus pressupostos a livre associação sindical e intersindical”.

56. Lei nº 11.648/2008 – Art. 1o A central sindical, entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída 
em âmbito nacional, terá as seguintes atribuições e prerrogativas: [...] Parágrafo único. Considera-se central 
sindical, para os efeitos do disposto nesta Lei, a entidade associativa de direito privado composta por orga-
nizações sindicais de trabalhadores. Art. 2o Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere 
o inciso II do caput do art. 1o desta Lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos: I - fi liação 
de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) regiões do País; II - fi liação em pelo menos 
3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte) sindicatos em cada uma; III - fi liação de sindicatos em, 
no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade econômica; e IV - fi liação de sindicatos que representem, no 
mínimo, 7% (sete por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional. Parágrafo único. 
O índice previsto no inciso IV do caput deste artigo será de 5% (cinco por cento) do total de empregados 
sindicalizados em âmbito nacional no período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação desta 
Lei. [...] Art. 4o A aferição dos requisitos de representatividade de que trata o art. 2o desta Lei será realizada 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

JOÃO ALVES DE ALMEIDA NETO
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5. CONCLUSÃO.

Concluímos pela legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa de 
interesses individuais e transindividuais da categoria, como também, para atuar 
em todas as fases do processo individual e coletivo. 

A substituição processual pelo sindicato deve ser interpretada de forma ampla57, 
no sentido de atribuir a maior efetividade possível a essa garantia fundamental. 
Contudo, a mesma necessita ser controlada judicialmente, diante da atual fragi-
lidade dos entes sindicais. 

Este, pelo menos, foi o entendimento adotado pelo STF, prevalecendo os 
votos dos Ministros Sepúlveda Pertence e Carlos Velloso. Entendimento este, 
que passamos a reproduzir:

Sindicato e Substituição Processual – 3
Concluído julgamento de uma série de recursos extraordinários nos quais se 
discutia sobre o âmbito de incidência do inciso III do art. 8º da CF/88 ("ao sindi-
cato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais e administrativas;") – v. Informativos 84, 88, 330 
e 409. O Tribunal, por maioria, na linha da orientação fi xada no MI 347/SC (DJU 
de 8.4.94), no RE 202063/PR (DJU de 10.10.97) e no AI 153148 AgR/PR (DJU 
de 17.11.95), conheceu dos recursos e lhes deu provimento para reconhecer que 
o referido dispositivo assegura ampla legitimidade ativa ad causam dos sindica-
tos como substitutos processuais das categorias que representam na defesa de 
direitos e interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Vencidos, em 
parte, os Ministros Nelson Jobim, Cezar Peluso, Eros Grau, Gilmar Mendes e 
Ellen Gracie, que conheciam dos recursos e lhes davam parcial provimento, para 
restringir a legitimação do sindicato como substituto processual às hipóteses em 
que atuasse na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais homogêne-
os de origem comum da categoria, mas apenas nos processos de conhecimento, 
asseverando que, para a liquidação e a execução da sentença prolatada nesses 
processos, a legitimação só seria possível mediante representação processual, com 
expressa autorização do trabalhador. RE 193503/SP. (RE-193503); RE 193579/
SP. (RE-193579); RE 208983/SC. (RE-208983);RE 210029/RS. (RE-210029); 
RE 211874/RS. (RE-211874); RE 213111/SP. (RE-213111); RE 214668/ES, rel. 
orig. Min.º Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min.º Joaquim Barbosa, 12.6.2006. 
(RE-214668)58

57. “As mais altas Cortes do Judiciário brasileiro, interpretando as leis e a Constituição Federal, reconhecem a 
substituição processual pelo sindicato de forma ampla, como instituto moderno de coletivização e melhoria 
da prestação jurisdicional, o que igualmente e certamente ocorrerá no TST, ante a sua positivação recente 
de cancelar o Enunciado n.º 310.” (MELO, Raimundo Simão de. Ação Civil Pública na justiça do trabalho. 
2 ed. São Paulo: LTr, 2004, p. 243). 

58. Informativo 431 (RE-214668) do STF.
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 De forma acertada, o TST vem decidindo nesse diapasão59, adequando os seus 
julgados ao entendimento do STF e à teoria geral do processo, reafi rmando o que 
havíamos defendido em trabalhos anteriores ao referido julgamento do STF. 
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CAPÍTULO XIV
O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS 

NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL 
APÓS A LEI NO 11.232/05

José Henrique Mouta Araújo1

Sumário  • 1. Introdução – as novas alterações processuais – 2. As sanções civis previstas na lei da ação civil 
pública – 3. As decisões proferidas na ação civil pública e o sistema de cumprimento coletivo e individual – 
Bibliografi a

1. INTRODUÇÃO – AS NOVAS ALTERAÇÕES PROCESSUAIS 
Atualmente a sociedade está vivenciando a terceira grande etapa da reforma 

processual, com a tentativa de superação de óbices ligados ao tempo de duração 
dos processos. Contudo, vários problemas devem ainda ser enfrentados, inclusive 
aqueles ligados ao sistema envolvendo as tutelas coletivas e a repercussão no 
âmbito individual, visando a correta aplicação dos novos dispositivos.

Não se está falando tão-somente na execução (atividade sub-rogatória) das 
sentenças proferidas no processo coletivo, especialmente no âmbito da ação civil 
pública, mas no cumprimento de maneira geral. Nesse particular, as alterações 
ocorridas no Código de Processo Civil deixaram claro que existem espécies di-
ferenciadas de cumprimento de decisão judicial.

De fato, deve-se registrar desde logo que na execução de decisões judiciais 
pecuniárias (também coletivas), é possível suscitar a permanência das prerro-
gativas da fazenda pública, considerando que o pagamento de quantia em regra 
deve ser feito mediante precatório requisitório e respeitada a ordem de credores. 
Nesse aspecto, mesmo após o advento da lei 11.232/05, ainda foram mantidas as 
prerrogativas ligadas a autonomia da execução, a subsistência dos embargos do 
devedor, a necessidade de citação e o pagamento em regra via precatório requi-
sitório, nos casos envolvendo a fazenda pública.

Contudo, em relação aos particulares, o cumprimento das decisões judiciais 
tende a ser feito de maneira sincrética, o que também atinge a sentença coletiva 
proferida na ação civil pública.

Como será citado diversas vezes, a Lei 11.232/05 implementou importante 
alteração no sistema, complementando a previsão da execução como fase (redação 

1. Doutor e Mestre em direito (UFPA), professor titular da Universidade da Amazônia (UNAMA).
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dada ao art. 475, I do CPC), além de estimular o sincretismo processual com a 
redimensão do conceito de sentença de mérito (ou resolução de mérito), como 
o pronunciamento que interliga as fases de conhecimento e de cumprimento do 
julgado (art. 162, §1º c/c 269 do CPC ).

Nesse sentido, falar em autonomia do processo de execução (e, portanto, 
autonomia da ação executiva) é enfrentar tema complexo e que requer profunda 
atenção. Com efeito, tem-se debatido nesse novo século, diante das novas refor-
mas do CPC, a necessidade de implementar processos sincréticos, onde atos de 
conhecimento e de execução (efetivação) possam ser vislumbrados numa única 
base procedimental, mediante única provocação da tutela jurisdicional.

Aliás, Marcelo Lima Guerra chega a afi rmar que: “no direito brasileiro, o 
módulo processual executivo tanto vem disciplinado pelo legislador como um 
processo de execução autônomo, como também mera fase de um processo au-
tônomo complexo, no qual o módulo processual executivo foi conjugado, sem 
solução de continuidade a um módulo processual declaratório”2.

Não se deve olvidar que nos procedimentos especiais o sincretismo processual 
há tempo já é realidade, como se pode observar, v. g, nas sentenças envolvendo 
mandado de segurança ou mesmo nas ações possessórias, onde, após a aprecia-
ção de um juízo de mérito, segue o procedimento para a fase de cumprimento do 
decisum (mediante técnica mandamental ou executiva).

Realmente, visualizar a autonomia do processo de execução, advindo de título 
judicial, neste século XXI é trabalhar um dos entraves à efetividade do processo 
civil. Imagine o cidadão comum, que litiga durante vários anos até obter sentença 
condenatória transitada em julgado, tendo a necessidade de novamente provocar 
a tutela jurisdicional para alcançar a satisfação de sua pretensão, inclusive pas-
sando pela obrigatoriedade de nova citação, embargos com efeito suspensivo e, 
se a execução for em face da fazenda pública, ainda sujeitando ao pagamento 
mediante precatório requisitório – o qual, dependendo do ente público, poderá 
até sofrer atraso na quitação.

Realmente, a quebra da autonomia da execução advinda de título judicial foi 
um dos principais (quiçá o principal) aspectos enfrentados pela Lei 11.232/05, 
com claros refl exos no sistema processual coletivo. 

Enfi m, a discussão acerca da crise na execução (individual e coletiva) ganha 
força nos dias atuais, e aumenta a sua proporção nas demandas contra a fazenda 
pública. Na verdade, torna-se necessário repensar as técnicas de cumprimento 

2. Direitos fundamentais e proteção ao credor na execução civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 33.
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das decisões judiciais proferidas contra as pessoas de direito público,  evitando-se 
que as suas prerrogativas processuais acabem por gerar violação aos direitos 
fundamentais.

Não se deve esquecer do importante papel da ação civil pública no que respeita 
à proteção ao interesses difusos, mais especifi camente (para os fi ns objetivados 
no presente ensaio) ao meio ambiente.

Esta ação é, hodiernamente, um dos principais instrumentos para a proteção 
desses interesses considerados difusos, através dos legitimados consagrados no 
art. 5º da Lei nº 7.347/85. Com efeito, entre as novas facetas que o sistema pro-
cessual civil pátrio vem mostrando nos últimos anos, destaque é, sem sombra de 
dúvidas, o que a doutrina denomina como ações coletivas, derivadas das “class 
actions” do direito americano.

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, a expressão ações coletivas diz respeito 
“não só à estrutura subjetiva do processo, mas ao próprio litígio que vai ser objeto 
de apreciação pelo Juiz”3. No mesmo sentido, Arruda Alvim observa que a idéia 
de ação coletiva resulta da evolução do próprio direito de ação, de forma que “a 
descoincidência entre parte e benefi ciários (que seriam as partes materiais) passa 
a ser a regra absoluta, e daí, então, encontra-se na idéia de parte processual alto 
rendimento operacional”4.

Ora, se o sistema processual coletivo incentiva a tutela metaindividual, a 
melhor e mais qualifi cada tutela do direito perpassa pela análise dos refl exos 
decorrentes da Lei 11.232/05, especialmente no que respeita ao cumprimento da 
decisão judicial.

Portanto, plenamente justifi cável os aspectos que serão tratados no presente en-
saio, no que respeita à forma de cumprimento das decisões no âmbito coletivo.

2. AS SANÇÕES CIVIS PREVISTAS NA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Ao se analisar o próprio art. 1º da Lei 7.347/85, percebe-se que a ação civil 
pública tem como maior objetivo a busca pela tutela específi ca5 (inibitória6 ou 
ressarcitória), o retorno ao status quo ante, evitando, sempre que possível, a 

3. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo, vol. 61, São Paulo : Revista dos 
Tribunais, p. 187.

4. Ação Civil Pública. Revista de Processo, vol. 87, São Paulo : Revista dos Tribunais, p. 156.
5. Também é possível a verifi cação de determinações de fazer ou não fazer no art. 11 da LACP.
6. “A tutela inibitória coletiva pura tem sido utilizada com certa freqüência, sendo signifi cativo o seu uso 

nas ações que, visando à proteção ao meio ambiente, impedem, i.g., que uma fábrica que ameaça agredir 
o meio ambiente inicie as suas atividades”. MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória (individual e 
coletiva). 2ª edição. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2000, p. 78.
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tutela ressarcitória pelo equivalente pecuniário. Assim, se ela for proposta em 
decorrência da poluição de um rio, a mais adequada é a imputação ao réu de ônus 
visando o restabelecimento dos bens jurídicos degradados, proporcional à ofensa 
ao interesse difuso. Isso nem sempre poderá ocorrer na prática, eis que na maioria 
das vezes se torna impossível recuperar todas as espécies animais e vegetais que 
foram atingidas pelo dano ambiental em questão.

Em vista desse fato e na impossibilidade de cumprimento da tutela específi ca da 
obrigação de fazer, é que a legislação pátria permite que haja a chamada execução 
por transformação (mais precisamente cumprimento por transformação), impondo 
ao réu a obrigação de suportar um ônus pecuniário substitutivo da obrigação de 
fazer anteriormente consignada7.

O que se nos faz imprescindível analisar é que a soma em dinheiro subsidiária 
da obrigação de fazer será depositada no Fundo previsto no art. 13 da LACP8. 
Percebe-se, ademais, que em regra a ação visa a tutela específi ca, apenas possibi-
litando a transformação em pecúnia, tudo diante de um sistema coletivo, visando 
a recomposição do meio ambiente lesado9.

Contudo, como restará claro posteriormente, há permissivo legal para execução 
de danos individuais mesmo diante de sentença coletiva, desde que comprovados 
os requisitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, diante da extensão 
in utilibus dos efeitos decorrentes da coisa julgada10.

7. Paulo Afonso Leme Machado aponta que: “as fi nalidades da ação civil pública são: cumprimento da obri-
gação de fazer, cumprimento da obrigação de não fazer e/ou a condenação em dinheiro”. Direito Ambiental 
Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 11ª edição, 2003, p. 663.

8. “Sendo a ação civil pública um instrumento de defesa de interesses ou direitos difusos ou coletivos, ao autor 
não cabe interesse material à indenização a ser paga pelo réu em face do dano que provocou, ao contrário do 
que ocorre nas ações indenizatórias entre particulares, em que o autor requer para si o valor da indenização. 
Em razão disto, a indenização pelo dano causado postulado pela Ação Civil Pública deverá ser revertidos 
a um fundo especial, destinado à reconstituição dos bens lesados”. ARAÚJO, Lílian Alves de. Ação civil 
pública ambiental. Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2001, p. 37.

9. Luiz Rodrigues Wambier ensina que: “é interessante observar que a reconstituição do bem lesado nem 
sempre será possível (basta pensar, por exemplo, no caso de perecimento de diversos animais em virtude 
de ato ilícito contra o meio-ambiente), Nesses casos, o fundo deverá ter por fi nalidade a realização de ativi-
dades totalmente desprovidas de índole reparatória, pois os recursos poderão ser empregados em atividades 
educativas relacionadas ao meio-ambiente, por exemplo”. Sentença civil: liquidação e cumprimento. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2006, p. 378.

10. Aliás, observa Francisco José Marques Sampaio que: “para que o fi m colimado pelo preceito consti-
tucional do artigo 225 possa ser plenamente atingido, é necessário que os danos ambientais sejam, em 
primeiro lugar, reduzidos ao mínimo possível. É necessário também que, uma vez ocasionados, os danos 
possam ser integralmente reparados, com a recomposição do meio ambiente, sem prejuízo da reparação 
dos direitos individuais lesados, que também merecem amparo do Direito, por via judicial própria”. 
Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente. 2ª edição, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 
1998, p. 217.
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Reitera-se, ademais, que a ação civil pública visa condenar o infrator a re-
cuperação in natura do bem degradado ou mesmo evitar que ocorra a conduta 
reprovável, inclusive com a possibilidade de fi xação das astreintes.

  Aliás, em elucidativa passagem, Hely Lopes Meirelles afi rmou que a impu-
tação (para os termos deste ensaio, vislumbrada como tutela específi ca), pode ter 
caráter positivo (fazer- facere) ou negativo (não fazer – non facere). De acordo com 
suas lições: “A lei 7.347/85 mantendo a responsabilidade objetiva do réu, aditou 
que a Ação Civil Pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 
cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer (art. 3º). Esta imposição judicial 
de fazer ou não fazer é mais racional que a condenação pecuniária, porque, na 
maioria dos casos, o interesse público é mais o de obstar à agressão ao meio am-
biente ou obter a reparação direta e in specie do dano que receber qualquer quantia 
em dinheiro para sua recomposição, mesmo porque quase sempre a consumação 
da lesão ambiental é irreparável, como ocorre no desmatamento de uma fl oresta 
natural, na destruição de um bem histórico, artístico ou paisagístico, assim como 
no envenenamento de um manancial, com a mortalidade da fauna aquática. Na 
condenação à obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento 
da sentença in specie, sob pena de execução específi ca ou de cominação de multa 
diária, se esta for sufi ciente ou compatível, independentemente de requerimento 
do autor (art. 11)”11 .

De mais a mais, as decisões judiciais proferidas no âmbito da ACP devem 
ser voltadas in natura para a proteção ao meio ambiente, gerando uma fase de 
cumprimento distinta e mais efetiva do que aquela eventualmente gerada pela 
condenação em quantia. Ademais, o sistema coletivo permite a extensão dos efeitos 
da coisa julgada coletiva para as vítimas e seus sucessores, que poderão buscar a 
satisfação dos danos individualizados, como se passa a enfrentar.

3. AS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O SISTEMA 
DE CUMPRIMENTO COLETIVO E INDIVIDUAL

A) CABIMENTO DE TUTELAS DE URGÊNCIA E O SISTEMA DE 
CUMPRIMENTO

A lei da ação civil pública consagrou a possibilidade de concessão de tutela 
cautelar e tutela antecipada em sede de tutela coletiva.

11. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ação 
Direta da Inconstitucionalidade, Ação Declaratória de Constitucionalidade e Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental. 26ª edição (atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes). São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 182.
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É fato que a legislação processual civil prevê o processo cautelar como 
aquele que tem seu fundamento maior na instrumentalidade, na garantia da 
efetivação do processo principal. Ora, como um processo garantidor de outro 
considerado principal, tem que estar em evidência os pressupostos próprios: 
fumus boni juris e periculum in mora.

Contudo, as inovações introduzidas pela legislação processual civil não 
procuraram extinguir o processo cautelar, senão complementar o elenco dos 
provimentos de urgência, destinados a atender a situações em que não se pode 
aguardar o término do processo principal sem o seu comprometimento, tendo 
por escopo a interrupção ou reparação do direito lesado.

Vale ressaltar, de outra banda, a possibilidade de concessão de liminares na 
ACP sem a audiência da parte contrária, naqueles casos de dano iminente em 
que a citação puder comprometer a viabilidade do próprio provimento.

Nesse particular, os pressupostos do fumus boni juris e do periculum in 
mora devem fi car devidamente provados. Como consequência, “a regra geral 
é no sentido de que se ofereça prova e a parte contrária seja ouvida a respeito. 
Aliás, somente nos casos excepcionais, devida e expressamente autorizados por 
diploma legal, é que o juiz poderá determinar medidas cautelares sem audiência 
das partes”12.

No que respeita ao procedimento da ação civil pública, as tutelas de urgência 
podem ser pleiteadas de duas formas: preparatória ou incidental.

Ademais, a proteção desses interesses pode conter uma obrigação negativa 
(non facere) ou mesmo positiva (facere), com o intuito de evitar que os danos 
ao meio ambiente iniciem, voltem a ocorrer ou se encerrem.

Nessas hipóteses, a simples condenação a uma prestação negativa pode 
satisfazer a proteção desses interesses, como, v.g., ocorre nos casos de impu-
tação de conduta negativa – non facere – ligada a não realização de desmata-
mento.

Aliás, em nível procedimental, o art. 12 da LACP permite ao juiz conceder 
medida liminar, sempre de forma motivada, nos exatos termos da legislação 
processual em vigor. O §1º do mesmo artigo permite a suspensão da liminar 
pelo Tribunal imediatamente superior, a requerimento da pessoa jurídica de 
direito público interessada.

12. CAMPOS, Antônio Macedo. Medidas Cautelares e Procedimentos Especiais. São Paulo: Sugestões Literárias 
S/A, 2ª edição, 1997, p. 20.

JOSÉ HENRIQUE MOUTA ARAÚJO

tutela jurisdicional coletiva.indd   300tutela jurisdicional coletiva.indd   300 19/9/2008   16:12:3819/9/2008   16:12:38



301

Ademais, dessa decisão de concessão de liminar, cabe recurso de agravo, 
sem efeito suspensivo, podendo esse efeito ser atribuído pelo magistrado (art. 
14) sempre para proteger o dano irreparável à parte13.

Contudo, aspecto a enfrentar é se as alterações processuais ocorridas nos 
últimos anos incentivam o sincretismo processual entre as tutelas de urgência, 
geraram refl exos na ação civil pública ambiental.

A resposta há de ser positiva. Com efeito, nos dias atuais tem-se ampliado a 
noção de sincretismo processual, permitindo que medidas acautelatórias sejam 
concedidas no âmbito do processo de conhecimento.

Assim, considerando que a ação civil pública trata-se de demanda de conheci-
mento, é possível a concessão de tutela antecipada ou mesmo cautelar no próprio 
procedimento principal, sem a necessidade de ajuizamento, v.g, de medida cautelar 
incidental, principalmente nas situações indicativas de condutas negativas (non 
facere).

Contudo, não se pode deixar de afi rmar que se trata de situação no mínimo 
duvidosa, eis que o não fazer (obstar o prosseguimento de conduta danosa ou 
ilícita) pode ser considerado cautelar também.

Ora, situações híbridas como esta foram atingidas pela alteração processual 
que estabeleceu maior aproximação entre as tutelas de urgência (cautelares e 
antecipatórias), eis que um dos principais objetivos das reformas ocorridas na le-
gislação adjetiva foi permitir a fungibilidade entre as tutelas de urgência, inclusive 
com a concessão de medidas tipicamente acautelatórias no bojo do processo de 
conhecimento (art. 273, §7º, CPC)14.

No caso específi co da ação civil pública, a ordem de suspender determinada 
atividade ainda gera certa divergência de interpretação, inclusive considerando a 
proximidade de conceituação entre o não fazer antecipatório e o não fazer cautelar. 
Enquanto o primeiro satisfaz negativamente, o segundo tem o caráter acessório, 
instrumental e protecionista do direito que está o será discutido no processo prin-

13. Essa permissibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que originalmente não o tem está também 
prevista no âmbito da legislação processual civil comum, ex vi do art. 558 do CPC.

14. Nesses casos, ratifi ca-se que a concessão de medida cautelar dispensa propriamente o ajuizamento de ação 
cautelar preparatória ou incidental. Sobre a fungibilidade, Flávio Cheim Jorge, Marcelo Abelha Rodrigues 
e Fredie Didier Jr, ensinam que: “parece-nos que há manifesta intenção de enfraquecer/ desprestigiar o 
processo cautelar autônomo, como dissemos. Busca-se o processo sincrético, com a base procedimental 
do processo de conhecimento. Como bem acentuam todos, a distinção entre os requisitos das tutelas de 
urgência é extremamente polêmica e sutil no plano doutrinário; para os magistrados, então, a difi culdade se 
multiplica, pois nem mesmo os livros que consultam chegam a um denominador comum”. A nova reforma 
processual. 2ª edição. São Paulo : Saraiva, 2003, p. 91.
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cipal15. Contudo, ambos são importantes instrumentos para a tutela do direito e 
para o efetivo e real acesso a justiça16.

De toda sorte, superada a discussão envolvendo a ordem contida na ação civil 
pública, o fato é que deve ser dirigida para evitar a ocorrência ou a continuidade 
de atividades ilícitas ou danosas ao meio ambiente. Logo, ela tem carga de efi cá-
cia preponderantemente mandamental, inclusive com a possibilidade de fi xação 
de astreinte.

Bem a propósito, diante das novas alterações processuais, é correto falar-se 
em cumprimento provisório da tutela antecipada coletiva de fazer ou não fazer 
determinada em ação civil pública, enquadrável nas disposições do art. 461 do 
CPC, inclusive ensejando a responsabilidade prevista no art. 475-O da legislação 
adjetiva.

B) CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER NO 
ASPECTO COLETIVO

Como restou demonstrado, há a necessidade de se analisar as ordens judiciais 
no aspecto ligado ao sincretismo processual, esvaziando-se a autônoma ação de 
execução. Esta é a intenção do sistema, inclusive após as alterações advindas da 
lei 11.232/05.

Contudo, ainda antes das últimas alterações ocorridas na legislação processual, 
já se consagrava a necessidade de pensamento sincrético nas determinações de 
fazer, não fazer e entrega de coisa, fulcradas nos arts. 461 e 461A da legislação 
processual.

Posteriormente, com a legislação já citada, houve a ampliação do sincretis-
mo e do sistema de cumprimento, tendo em vista que, com o encerramento (em 
regra) da autonomia da execução, dar-se-á a satisfação pelas técnicas dos arts. 
461, 461-A e 475-J.

Destarte, são duas situações bem diferentes. Uma é condenar (inclusive no 
aspecto coletivo) ao pagamento de determinada quantia revertida para o fundo, e 
outra é impor ao réu um fazer. 

15. João Batista Lopes esclarece o aspecto diferencial entre tutela antecipada e tutela cautelar. De acordo 
com suas lições: “o primeiro ponto a ser enfatizado é a distinção entre tutela antecipada e tutela cautelar: 
a primeira tem caráter satisfativo e a segunda é provisória e instrumental”. Tutela antecipada e o art. 273 
do CPC. In Aspectos polêmicos da tutela antecipada. Teresa Arruda Alvim Wambier (coord). São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 1997, p. 206.

16. Ainda sobre a fungibilidade entre as tutelas satisfativa e cautelar e a importância para o acesso à justiça, 
ver NOGUEIRA, Gustavo Santana. A reforma do Código de Processo Civil e o acesso à justiça. In Acesso 
à justiça. 2ª serie. Fabio Costa Soares (org). São Paulo : Lumen Juris, 2004, pp. 139-159.
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Assim, será uma prestação de fazer, enquadrável no art. 461 do CPC mesmo 
quando a conduta impõe conotação pecuniária (ex. colocação de fi ltro, refl ores-
tamento, etc). Destarte; será tutela específi ca17 não gerando qualquer atividade de 
expropriação pecuniária, mesmo tendo algum refl exo pecuniário.

Nesse caso, em que pese o refl exo pecuniário (muitas vezes o refl orestamento, 
colocação de fi ltro, etc, pode gerar elevada despesa), trata-se de ordem judicial 
contendo um fazer, inclusive sendo passível de utilização das medidas de apoio 
dos §4º e §5º do CPC. Parece ilógico um fazer que impõe pagamento, mas é a 
solução que vem sendo encontrada pela ordem jurídica para salvaguardar direitos 
fundamentais ligados ao tempo no processo.

Logo, a tutela coletiva impositiva de conduta será cumprida de forma es-
pecífi ca, sendo desnecessária, pelo menos em princípio, qualquer expropriação 
patrimonial. A tutela específi ca deve ser observada como prioritária no âmbito 
da ação coletiva ambiental, justamente pela sua reparação in specie18. Contudo, a 
eventual imputação de multa por descumprimento da tutela específi ca e a even-
tual condenação em quantia provocarão a atuação do sistema de cumprimento 
previsto no art. 475-J.

Aliás, também nas ações individuais e coletivas contrárias à fazenda pública 
há a necessidade de correta visualização do sistema de cumprimento. Enquanto 
nas hipóteses do art. 461 o que se discute é uma ordem, impondo uma conduta, 
nas do art. 730 (condutas condenatórias de quantia) há necessidade de atendimento 
a ordem de credores, devendo ser resolvida mediante precatório requisitório, à 
exceção dos credores de menor valor19.

17. É chamada de específi ca pela necessidade de maior aproximação do processo ao direito material. Sobre o 
assunto, ver GRINOVER, Ada Pellegrini. Tutela jurisdicional das obrigações de fazer e não fazer. Revista 
AJURIS, 65, Porto Alegre : Ajuris, novembro, 1995 e YARSHELL, Luiz Flávio. Tutela jurisdicional es-
pecífi ca nas obrigações de declaração de vontade. São Paulo : Malheiros, 1993 e BARBOSA MOREIRA, 
José Carlos. A tutela específi ca do credor nas obrigações negativas.Temas de direito processual. Segunda 
série. São Paulo : Saraiva, 1980.

18. Rodolfo de Camargo Mancuso consagra que: “dissemos que primordialmente a natureza da sentença é 
cominatória, porque o objeto da ação civil pública é voltado para a tutela in specie de um interesse difuso, 
e não para se obter uma condenação pecuniária: até porque, em muitos casos o dinheiro seria uma pálida 
‘compensação’ pelo dano coletivo, uma vitória de Pirro; isso é particularmente verdadeiro em matéria de 
tutela aos valores culturais e ambientais”. Ação Civil Pública. 3ª edição. São Paulo : RT, 1994, p. 142. 
Ainda abordando a prevalência da tutela específi ca sobre qualquer outra, ver LENZA, Pedro. Teoria geral 
da ação civil pública. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 338 et seq. 

19. Contudo, nada impede que nas demandas com pedidos cumulados, ocorra também a cumulação das formas 
de cumprimento, como, v.g., ocorre no mandado de segurança impetrado por servidor visando a nulidade 
do processo administrativo disciplinar que culminou com sua demissão, com sua reintegração e pagamento 
dos valores que deixou de perceber. In casu, as duas primeiras devem ser cumpridas mediante as técnicas 
do art. 461 e o a última ensejará pagamento via precatório requisitório.
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C) O SISTEMA DE CUMPRIMENTO DAS DECISÕES IMPOSITIVAS 
DE QUANTIA NO ASPECTO COLETIVO – LEGITIMIDADE E 
PROCEDIMENTO

No âmbito coletivo, mais uma vez é mister ressaltar a necessidade de priorizar 
a solução in natura, visando tutelar de forma mais concreta e efetiva o meio-
ambiente, mediante técnica inibitória (evitar a ocorrência de ilícito coletivo) ou 
ressarcitória (como a imputação de plantio de árvores, colocação de fi ltro, etc)20. 
A tutela específi ca (inibitória ou mesmo ressarcitória), nesse particular, funciona 
como se não tivesse ocorrido qualquer dano e corresponde, sempre que possível, 
a uma melhor tutela do direito material.

Contudo, mesmo não sendo prioridade, não se pode fechar os olhos para o 
cabimento de tutela ressarcitória pelo equivalente pecuniário, ocasião em que 
será efetivada na forma do art. 15 da LACP, em consonância com a legislação 
processual civil recentemente alterada21.

Aliás, o art. 15 deve ser analisado de acordo com a atualidade processual, 
tendo em vista a necessidade de visualizar o sincretismo entre conhecimento e 
execução também no âmbito da tutela coletiva.

Assim, após a sentença condenatória coletiva de quantia transitada em julga-
do22, ou mesmo após o trânsito em julgado da decisão que imputou eventual multa 
por descumprimento de tutela específi ca, deverá ser intimado o réu para cumpri-la. 
O texto do art. 475-J do CPC utiliza a expressão intimação e não citação, inclusive 
na pessoa do procurador, o que ratifi ca o entendimento de que após a reforma há 
claro sincretismo processual entre as fases de conhecimento e execução.

20. Como bem adverte José de Aguiar Dias, “de duas formas que se processa o ressarcimento do dano: pela 
reparação natural ou específi ca e pela indenização pecuniária. O sistema da reparação específi ca corresponde 
melhor ao fi m de restar, mas a indenização em dinheiro se legitima, subsidiariamente”. Da responsabilidade 
civil. Rio de Janeiro : Forense, 1979, vol. 2, p. 407.

21. Luiz Guilherme Marinoni é bastante esclarecedor ao aduzir que: “acontece que, em algumas hipóteses, o 
ressarcimento na forma específi ca não é concretamente possível. E em outras, constitui apenas parte da 
integralidade do ressarcimento. Assim, por exemplo, no caso de corte indevido de árvores. Se é possível 
determinar o plantio de árvores semelhantes às indevidamente cortadas, essa determinação certamente 
não será capaz de ressarcir a totalidade do dano. Em uma situação como essa, o ressarcimento na forma 
específi ca deverá ser cumulado com o ressarcimento em dinheiro”. Técnica processual e tutela dos direitos. 
São Paulo : Revista dos Tribunais, 2004, p. 427.

22. Necessário ressaltar que apenas nos casos de execução defi nitiva (cumprimento defi nitivo) há a intimação 
de ofício prevista no art. 475-J, tendo em vista que a execução provisória (cumprimento provisório) ainda 
se faz mediante provocação do interessado e sob sua responsabilidade objetiva pessoal. Este raciocínio 
também pode ser feito no âmbito da tutela coletiva, apenas com a ressalva de que a fase executiva pode 
ser provocada pelo Ministério Público, desde que a ação civil pública seja proposta por outro legitimado e 
fi cando o mesmo inerte no que respeita a esta fase de cumprimento.

JOSÉ HENRIQUE MOUTA ARAÚJO

tutela jurisdicional coletiva.indd   304tutela jurisdicional coletiva.indd   304 19/9/2008   16:12:3919/9/2008   16:12:39



305

De toda sorte, caso não ocorra o cumprimento da sentença coletiva no prazo 
fi xado, observando as diretrizes estabelecidas pelas reformas do CPC aplicáveis 
à ação civil pública, o feito permanecerá aguardando provocação do autor ou do 
Ministério Público a ser feita mediante simples petição, sem prejuízo da fi xação 
da multa no percentual de 10% sobre o valor do débito.

Deve-se esclarecer, portanto, que o sistema de cumprimento da sentença 
coletiva foi atingido pelas reformas processuais, tendo em vista que encerrou, 
também nesse particular, a autonomia da ação de execução, passando esta a ser 
fase procedimental. Portanto, inicia-se de ofício, com intimação para pagamento 
sob pena de multa legal de 10%, aguardando-se provocação do interessado para 
prosseguimento dos atos executórios.

Aliás, importante esclarecer que, se no caso das tutelas específi cas o valor 
da multa pelo descumprimento prevista no art. 461 do CPC e art. 11 da LACP é 
variável, sendo satisfeito na forma do art. 475 J, aquele decorrente do descumpri-
mento do mandado previsto neste último dispositivo é fi xo. Como dito, o sistema 
do cumprimento do art. 461 impõe tutela específi ca; contudo, eventual multa pelo 
descumprimento da ordem judicial poderá ensejar o cumprimento na forma do 
art. 475-J, do CPC.

Em outra oportunidade já se observou, especifi camente em relação à multa pelo 
descumprimento do art. 475-J, que: “a não fi xação de periodicidade na fi xação da 
multa nem o poder do juiz de adaptá-la à realidade de cada caso concreto poderá 
fazer com que esta não signifi que necessariamente um ‘incentivo’ ou um ‘estímulo’ 
ao cumprimento da medida, já que o réu poderá preferir não cumpri-la dada a 
sua fi xação em percentual único. E mais, uma vez imputada a multa, qual será o 
estímulo para cumprimento posterior da determinação judicial, considerando que 
a mesma não poderá ser alterada pelo magistrado nem imputada qualquer outra 
conseqüência processual ao contumaz?”23.

Com isso, é possível concluir que o sistema de cumprimento (inclusive co-
letivo) das tutelas específi cas (inibitórias e ressarcitórias) pode signifi car maior 
efetividade à tutela jurisdicional se comparado com o sistema de cumprimento das 
sentenças impositivas de quantia, quer porque o poder do magistrado em imputar 
e adaptar a multa à realidade concreta é mais amplo no primeiro grupo, quer por-
que o segundo enseja expropriação pecuniária com a possibilidade de verifi cação 
dos vários males da execução de quantia tradicional, como a localização de bens, 
fraude à execução, procedimento de avaliação e de alienação judicial, etc.

23. ARAÚJO, José Henrique Mouta. O cumprimento da sentença e a 3ª etapa da reforma processual – primeiras 
impressões. Revista de Processo n.º 123. São Paulo : RT, 2005, p. 150.
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Portanto, as alterações processuais refl etiram no sistema de cumprimento da 
tutela coletiva, provocando as seguintes situações: a) tutela específi ca de fazer 
(inibitória e ressarcitória) – cumprida nos moldes dos ats. 11 da LACP e 461 do 
CPC; b) eventual imputação de multa pelo descumprimento da tutela específi ca 
– cumprida de acordo com o art. 475-J (expropriação pecuniária); c) tutela res-
sarcitória de quantia – cumprida nos moldes do art. 475-J do CPC.

Em todas as hipóteses é possível verifi car sincretismo processual, com as 
fases de conhecimento e cumprimento da determinação judicial na mesma base 
procedimental.

De outra banda, nada impede – e até certo ponto é bastante comum no âmbito 
das tutelas coletivas – que possa existir sentença que determine uma obrigação de 
fazer (plantação de árvores, colocação de fi ltro, etc), além de condenar o réu ao 
pagamento de certa quantia (tutela ressarcitória pelo equivalente pecuniário), a 
ser revertida para o fundo indicado pelo art. 13 da LACP. Neste caso, como serão 
cumpridos os capítulos da sentença?

O tema capítulos de sentença é um dos mais interessantes dentro na sistemática 
processual e provoca algumas importantes refl exões. In casu, é possível observar 
que em demandas coletivas é comum a existência de dois capítulos principais (sem 
falar no acessório, v.g., ligado às custas processuais): um ligado à obrigação de 
fazer, cujo cumprimento será realizado na forma do art. 461, e outro indicando o 
cumprimento na forma do art. 475-J, posto ligado à condenação pecuniária, além 
de capítulos dependentes24.

Nada impede, portanto, que um capítulo da sentença coletiva obtida em ação 
civil pública seja efetivado na forma do art. 461 e outro com as diretrizes do art. 
475-J, inclusive com fi xação de multa legal por atraso por descumprimento. De 
qualquer forma, o que procura o legislador reformista, inclusive nas sentenças 
coletivas, é evitar a ação de execução autônoma, independentemente de quantos 
forem os capítulos do decisum.

Assim, no âmbito da ação coletiva, será possível o cumprimento da tutela 
específi ca, inclusive com as medidas de apoio do art. 461 e seus parágrafos, 

24. Aliás, em relação ao tema capítulos de sentença, indispensável é a lição de Cândido Rangel Dinamarco: 
“É dependente o capítulo, que no sistema do Código de Processo Civil toda sentença deve conter, sobre a 
atribuição do custo fi nanceiro do processo. Ao condenar uma das partes a arcar com os encargos integrantes 
desse custo (despesas e honorários) o juiz se oriente pelo chamado princípio da sucumbência, atribuindo-os 
em princípio à parte vencida; e a subordinação desse capítulo ao principal é natural decorrência do fato de 
a causa haver sido decidida em favor de um dos litigantes ou de outro”. Capítulos de sentença. São Paulo 
: Malheiros, 2002, p. 46.
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enquanto que o cumprimento da tutela condenatória de quantia revertida para 
o fundo dependerá de provocação para os atos executórios (art. 475-J e seus 
parágrafos), sem a necessidade de nova citação nem de nova demanda25. Nada 
impede, portanto, que a tutela coletiva seja cumprida no capítulo inerente à tutela 
específi ca e posteriormente o processo seja arquivado, pela falta de provocação 
do interessado, consoante previsão para o art. 475 –J, §5º do CPC.

Essa constatação mais uma vez ratifi ca a necessidade de preponderância da 
tutela específi ca sobre a condenatória de quantia, tendo em vista que aquela procura 
solução in natura e seu cumprimento independe de pleito do interessado.

D) O CUMPRIMENTO E A EXECUÇÃO DOS DANOS INDIVIDUA-
LIZADOS

O derradeiro aspecto a ser analisado no presente ensaio envolve o sistema 
de cumprimento da sentença coletiva e seus refl exos quanto aos danos individu-
alizados.

Não se deve olvidar que, a coisa julgada coletiva (inclusive nos casos en-
volvendo dano ambiental), permite, em casos específi cos, a extensão dos efeitos 
subjetivos para atingir danos individualizados, benefi ciando as vítimas e seus 
sucessores, como expressamente consagra o art. 103, §3º do CDC26. Há, bem a 
propósito, ampliação ou extensão dos efeitos decorrentes da coisa julgada coletiva 
(com pedido acolhido) para atingir a esfera individualizada das vítimas e seus 
sucessores que, utilizando o decisum metaindividual, podem executar os danos 
individualizados, precedidos de liquidação.

Fala-se em extensão dos efeitos da coisa julgada secundum eventum litis e 
in utilibus, apenas podendo benefi ciar as vítimas e seus sucessores em caso de 
acolhimento do pedido. Luiz Rodrigues Wambier expõe que: “se, entretanto, o 
resultado do julgamento foi desfavorável aos titulares dos direitos difusos (inc. I 
do art. 81 combinado com o inc. I do art. 103 do CDC) em razão de sentença de 
improcedência decorrente da insufi ciência (ou da falta) de provas quanto aos fatos 

25. Logo, necessário ratifi car que a técnica de cumprimento do art. 461 do CPC é mais efi caz, pela expressa 
previsão das medidas de apoio e pela possibilidade de fi xação de multa variável de acordo com cada reali-
dade, se comparado com as técnicas de cumprimento das sentenças condenatórias de quantia, onde a multa 
é legal e fi xa (10%) e os atos propriamente executórios dependem de provocação.

26. Ultrapassa os limites da discussão a análise dos efeitos erga omnes e in utilibus da coisa julgada coletiva, 
superando os limites estabelecidos no art. 472 do CPC. Sobre o assunto, ver, dentre outros, AZAMBUJA, 
Carmen.º Rumo a uma nova coisa julgada. Porto Alegre : livraria do Advogado, 1994, WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim. Apontamentos sobre as ações coletivas. Revista de Processo n.º 75. São Paulo : Revista dos 
Tribunais, 1994. ALONSO JR, Hamilton.º Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São 
Paulo : Revista dos Tribunais, 2006.
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constitutivos do pedido, não se formará coisa julgada com relação aos integran-
tes da comunidade, que poderão futuramente obter benefício direto de eventual 
sentença de procedência de nova ação coletiva baseada na mesma pretensão da 
coletividade. Nessa hipótese, de improcedência decorrente de insufi ciência de 
provas, na verdade não haverá coisa julgada porque até mesmo aqueles que foram 
partes poderão repropor a ação, desde que com nova prova”27.

Logo, no sistema coletivo de extensão dos efeitos da coisa julgada para bene-
fi ciar as vítimas e seus sucessores, deve fi car bem claro que: a) a improcedência 
do pedido coletivo (com ou sem instrução probatória exaustiva) não atinge as 
vítimas e seus sucessores, que poderão mover demandas individuais visando buscar 
a responsabilização pelos danos causados; b) a procedência do pedido coletivo 
pode benefi ciá-las, desde que atendidos os preceitos consagrados no CDC. Nesse 
caso, munidos da sentença coletiva, basta apenas a liquidação e a execução dos 
danos individualizados.

Após essa síntese, mister se torna enfrentar as seguintes indagações: até que 
ponto as recentes reformas na legislação processual civil atingiram os danos pes-
soalmente sofridos pelas vítimas e seus sucessores? O encerramento da autonomia 
do processo de execução, com o sincretismo conhecimento + execução, também 
atinge as execuções individuais decorrentes da sentença coletiva?

Acredita-se que a resposta deve ser dividida em duas situações: i- demandas 
individualmente movidas gerando sentenças também individuais; ii- utilização 
da coisa julgada in utilibus decorrente da sentença coletiva.

No primeiro caso, não há grande novidade. Deve-se observar a conduta indivi-
dualizada na sentença para enquadrá-la no sistema de cumprimento. Um exemplo 
auxilia o raciocínio: Imagine-se demanda individual onde pretende o autor, em 
decorrência de dano individual causado por indústria vizinha ao seu imóvel, seja 
esta condenada ao ressarcimento pecuniário dos danos causados, além da deter-
minação de custear o tratamento médico que vem sendo suportado pelo autor.

In casu, trata-se de demanda individual, que inclusive pode ser processada 
simultaneamente à ação civil pública ambiental, com formação de coisa julgada 
inter partes (art. 472), com dois capítulos distintos e enquadráveis no sistema de 
cumprimento dos arts. 461 e 475-J.

Nesta hipótese, prevalece o sincretismo processual e a inexistência de 
autonomia do processo de execução, cumprindo-se a ordem de custear o tra-

27. Sentença civil: liquidação e cumprimento. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006, p.358.
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tamento na forma do art. 46128, e a condenação de quantia pelo art. 475-J do 
CPC.

Por outro lado, tratando-se de aproveitamento da coisa julgada coletiva para 
a execução individual, em que pese a novidade advinda da Lei 11.232/05, é pos-
sível aduzir que permanece a autonomia do processo de execução, aproveitando 
os efeitos da coisa julgada coletiva, mas mantendo a necessidade de provocação 
judicial.

Antes de apresentar a fundamentação para tal conclusão, mister é salientar que 
a Lei 11.232/05 não encerrou completamente a autonomia do processo de execu-
ção nos casos envolvendo títulos judiciais, mas apenas a mitigou. Nas situações 
previstas no parágrafo único do art. 475-N (sentença arbitral, penal condenatória 
e estrangeira), além das situações envolvendo as sentenças de quantia contrárias 
à fazenda pública29, entende-se razoável defender a autonomia da execução30, 
com todas as conseqüências daí decorrentes como, v.g. a necessidade de citação 
do executado.

Logo, em que pese a tentativa das últimas reformas processuais, ainda não 
houve o total encerramento da autonomia da ação de execução nos casos envol-
vendo títulos judiciais.

28. Trata-se de obrigação de fazer, com possibilidade de utilização das medidas de apoio previstas no art. 461 
do CPC, em que pese a existência de conseqüência pecuniária.

29. Sobre a execução de título judicial contrário à fazenda pública, entendem Flávio Cheim Jorge, Fredie Didier 
Jr e Marcelo Abelha Rodrigues que: “não haveria a menor razão para o legislador (o mesmo que extinguiu 
os embargos para o jurisdicionado comum) ter dado tratamento isolado e especial para a Fazenda Pública, 
mantendo a fi gura dos embargos, se não fosse para aplicar todo o regime típico dos próprios embargos. Seria 
de um paradoxo e surrealismo inaceitável. Assim, mais do que um simples artigo perdido num universo 
que não lhe pertence (embargos à execução de sentença dentro do Livro II do CPC), o art. 741 não está ali 
por acaso, e sim porque o legislador quis – essas surpresas não ocorrem por acaso – dar à Fazenda Pública 
mais um privilégio: o de ser executada por processo autônomo e o de poder reagir usando os embargos do 
executado, com todos os benefícios que disso resulta, excluindo-a, pois, do regime jurídico de cumprimento 
da sentença para pagamento de quantia prevista nos arts. 475-J e s. do CPC”. A terceira etapa da reforma 
processual. São Paulo : Saraiva, 2006, p. 200.

30. Esta afi rmação, contudo, não está imune a críticas. J. E. Carreira Alvim defende, abordando especifi camente 
os títulos previstos no parágrafo único do art. 475-N, que: “também as sentenças arbitral e estrangeira são 
executadas mediante simples procedimento executório – sem necessidade, pois, de um processo –, e com 
a aplicação, no que couber, das mesmas regras previstas para as demais sentenças (art. 475-A a 475-R do 
CPC)”. Execução de sentenças penal, arbitral e estrangeira (art. 475-N, parágrafo único, do CPC) – pro-
cesso de execução ou execução sincretizada (cumprimento)? In Aspectos polêmicos da nova execução 3. 
Teresa Arruda Alvim Wambier (coord). São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006, p. 337. Já Flávio Cheim 
Jorge, Fredie Didier Jr e Marcelo Abelha Rodrigues defendem, relativamente às sentenças penal condenatória 
transitada em julgado, arbitral e estrangeira, que: “nestes três casos, portanto, a execução desses títulos 
judiciais será iniciada por processo autônomo de execução, fugindo, pois, à regra geral de cumprimento 
da sentença prevista nos arts. 461, 461-A e 475-J do CPC. Nesses casos, os óbices ligados à competência 
impedirão que a fase cognitiva e a fase executiva sejam realizada num único processo”. A terceira etapa 
da reforma processual. São Paulo : Saraiva, 2006, p. 176.
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Ora, na hipótese prevista no art. 103, §3º do CDC há título judicial coletivo 
que provoca o cumprimento também coletivo, mas que pode ampliar os efeitos 
benéfi cos para alcançar as vítimas e seus sucessores. Trata-se, bem a propósito, 
de título coletivo com refl exo individual.

Contudo, deve cada uma das vítimas que pretende indenização particular 
comprovar os danos individualmente sofridos. Assim, alcançando o quantum 
debeatur, deve provocar demanda executiva e autônoma contra o réu.

Não se vislumbra o sistema de cumprimento sincrético nessa hipótese, eis que 
o título é coletivo com extensão para as vítimas e seus sucessores. Estes, portanto, 
devem comprovar, mediante liquidação, o quantum desses danos e, em seguida, 
mover ação autônoma de execução de quantia contra o réu.

Aliás, em que pese tal hipótese não constar expressamente como exceção 
(como as demais previstas no parágrafo único do art. 475-N ou mesmo no art. 
741 do CPC), não é um título diretamente obtido pelo autor, ao contrário daquele 
eventualmente decorrente de demanda indenizatória individual.

Logo, o sistema de cumprimento sincrético da sentença coletiva apenas po-
derá ocorrer no próprio âmbito coletivo (nas modalidades previstas nos arts. 461 
e 475-J). No caso do art 103 §3º do CDC, mesmo havendo a possibilidade de 
extensão dos efeitos da coisa julgada às vítimas e seus sucessores, ainda deverá o 
interessado individual promover demanda executiva autônoma contra o réu.

Aliás, observando especifi camente o tema tempo no processo, apenas com 
o desenvolvimento das causas como estas será possível chegar à conclusão se 
foram ou não positivas as alterações advindas da lei 11.232/05 no que respeita a 
execução dos danos individuais.

Com efeito, se no que concerne aos danos coletivos a legislação adjetiva 
encerrou a autonomia da execução, o mesmo não se pode dizer do sistema da 
coisa julgada in utilibus e seu aproveitamento no que concerne aos danos indivi-
dualmente sofridos, considerando a permanência da autonomia da execução com 
todas as suas conseqüentes mazelas envolvendo citação, embargos do devedor 
com efeito suspensivo, localização de bens penhoráveis, etc.
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CAPÍTULO XV
SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA 

ENTRE AÇÕES COLETIVAS DE IDÊNTICOS 
FUNDAMENTOS AJUIZADAS 

EM ESFERAS DISTINTAS DE COMPETÊNCIA

Lívio Oliveira Ramalho1

Sumário • 1. Intróito – 2. Litispendência entre demandas de índole coletiva: análise dos elementos que identi-
fi cam as ações e a sua repercussão no reconhecimento do fenômeno: 2.1. Identidade de partes; 2.2. Identidade 
de causas de pedir; 2.3. Coincidência entre pedidos; 2.4. Coincidência entre elementos identifi cadores das ações 
de feição coletiva. Duplicidade de litispendências. Conseqüência – 3. Conclusão – Referências.

1. INTRÓITO

A litispendência é fenômeno processual que emerge toda vez que um confl ito 
de interesses é posto sob o crivo do Judiciário no intento de que seja prestada a 
tutela jurisdicional capaz de solucioná-lo. Dessa forma, uma vez provocada, de 
forma adequada, a atuação do órgão jurisdicional competente, verifi ca-se a pen-
dência da lide, signifi cando que há controvérsia latente sob os auspícios de um 
órgão investido da Jurisdição.

Ao se propor novel ação, com os mesmos contornos de uma outra que ainda 
se vê aguardando julgamento defi nitivo, confi gura-se a duplicidade de litispen-
dências, ou seja, apresenta-se para julgamento a mesma controvérsia, duas vezes. 
Essa situação é proscrita pela lei processual, sendo que doutrinariamente erigiu-se 
como pressuposto processual negativo de validade o fenômeno da litispendência. 
Ou seja, para que um processo, de qualquer natureza, tenha seu desenvolvimento 
regular, é preciso que não exista uma outra demanda idêntica já em curso, haja vista 
ser contrária a todos os postulados da segurança jurídica, da instrumentalidade e da 
economia processual a existência de duas demandas semelhantes, razão pela qual 
não se pode admitir, e não se admite, a subsistência de ambas, devendo manter-se 
para julgamento tão-somente a precedente. Tanto que a norma processual confere à 
questão, expressamente, o status de matéria de ordem pública, fomentando, nessa 
esteira, o seu conhecimento ex offi cio pelo órgão julgador, em qualquer tempo e 
grau de jurisdição (CPC, art. 267, § 3º, e art. 301, § 4º).

1. Procurador do Estado do Espírito Santo, Advogado e Professor da Universidade Federal do Espírito Santo 
– UFES.
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O mesmo se dá com relação às ações coletivas, com base em qualquer proce-
dimento, quanto às quais a ocorrência de duplicidade de litispendência pode gerar 
conseqüências de proporções muito maiores e mais complexas2.

Tendo em vista as inquietações anotadas pela doutrina e o acuro para evitar as 
conseqüências altamente indesejáveis que podem decorrer da verifi cação de duas 
ações de índole coletiva com o mesmo objetivo (duplicidade de litispendências) 
é que se evidencia a imperiosa necessidade de bem assentar os critérios para 
verifi cação e afastamento da tacha processual.

Porém, conquanto se sustente a aplicação das linhas gerais a respeito do fenô-
meno da litispendência aos feitos coletivos, nota-se que a verifi cação da repetição 
de ações nesse âmbito não pode estar enclausurada nos lindes próprios dos pro-
cessos individuais. A proporção dessa diversidade de tratamento a ser emprestado 
e a forma com que se perquirirá a ocorrência ou não do vício processual em foco 
quanto a ações coletivas é que é o mote desta exposição.

Mas não é só. A dúvida fi ca mais acirrada quando se analisa a ocorrência do 
fenômeno entre ações coletivas que têm seu curso perante juízos de competência 
distinta em relação a critérios absolutos, como v.g., quando uma ação é processada 
perante a Justiça Comum e uma outra por um dos órgãos das chamadas Justiças 
Especializadas (Trabalhista, Eleitoral etc.). Há de se impor a conseqüência do 
reconhecimento da duplicidade de litispendências também nessa circunstância. 
Esse é o outro ponto a ser abordado neste ensaio.

2. Essa preocupação não escapou das refl exões doutrinárias, como se vê das manifestações a seguir repro-
duzidas: “O processamento, por vezes, concomitante de demandas coletivas, na realidade brasileira, 
vem sendo motivo de descrédito para a própria tutela coletiva” (MENDES, Aluísio Gonçalves de Cas-
tro. O Código Modelo de Processos Coletivos para os países ibero-americanos. In: MAZZEI, Rodrigo 
Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 742); 
“Outras difi culdades têm sido notadas pela concomitante aplicação à tutela dos direitos ou interesses 
difusos e coletivos pela ACP e pela Ação Popular constitucional, acarretando problemas práticos quanto 
à conexão, à continência e à prevenção, assim como reguladas pelo CPC, o qual certamente não tinha 
e não tem em vista o tratamento das relações entre processos coletivos. E mesmo entre diversas ações 
civis públicas, concomitantes ou sucessivas, têm surgido problemas que geraram a multiplicidade de 
liminares, em sentido oposto, provocando um verdadeiro caos processual que foi necessário resolver 
mediante a suscitação de confl itos de competência perante o STJ. O que indica, também, a necessidade 
de regular de modo diverso a questão da competência concorrente” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Rumo 
a um Código Brasileiro de Processos Coletivos. In: MAZZEI, Rodrigo Reis; NOLASCO, Rita Dias (co-
ord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 722); “O problema da litispendência 
assume especial relevo em ações coletivas. Serve como verdadeiro fi ltro intermediário para legitimar 
a prestação jurisdicional, uma vez que desvela garantia direcionada ao réu e ao Estado em detrimento 
do abuso de direito que pode ocorrer com a exposição demasiada, do primeiro, e do interesse público 
na correta composição do litígio para a pacifi cação ou estabilização social, do segundo” (DIDIER JR., 
Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. Vol. 4: Processo coletivo. Salvador: 
JusPodivm, 2007. p. 159-160).

LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO
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Por certo, não se ambiciona exaurir, neste estudo, o tema proposto, cuja densi-
dade desborda dos questionamentos eleitos como norte. Mas a escassez de material 
doutrinário e jurisprudencial a esse respeito ensejou o interesse em contribuir para 
o acalorar do debate, ainda incipiente, dado que, apesar do decurso do tempo, 
em fase embrionária também se encontra a relevância e o conhecimento técnico 
conferidos à utilização dos pujantes instrumentos de defesa do interesse público 
representados pelas ações de caráter coletivo, às quais a Carta da República deu 
especial relevância, alçando-as à categoria dos remédios constitucionais arrola-
dos dentre as garantias fundamentais do cidadão, que, muitas vezes, na prática, 
acabam sendo mal manejadas, resultando em situações jurídicas curiosas e de 
difícil solução.

2. LITISPENDÊNCIA ENTRE DEMANDAS DE ÍNDOLE COLETIVA: 
ANÁLISE DOS ELEMENTOS QUE IDENTIFICAM AS AÇÕES E A SUA 
REPERCUSSÃO NO RECONHECIMENTO DO FENÔMENO.

A aferição a respeito da identidade entre duas demandas, a confi gurar a litis-
pendência entre elas, tem enceto na observação acerca da coincidência entre os 
elementos identifi cadores as ações. Esses aspectos são assim cognominados em 
razão do fato de que a ação é delineada e diferenciada das demais por intermédio 
deles, na medida que a alteração com relação a um, a princípio, caracteriza a 
diversidade dos feitos cotejados.

Os elementos que identifi cam as ações são, então, na lição das mais comezinhas 
da teoria geral do processo, os seguintes: as partes, o pedido e a causa de pedir 
(CPC, art. 301, §§ 1º, 2º e 3º). Detectada a identidade entre tais elementos em duas 
ou mais postulações judiciais, afi gura-se a repetição de ações – litispendência –, 
fenômeno que, como dito, é repelido pela norma (CPC, art. 267, inciso V).

Esclarecimento mais preciso quanto à digressão que ora se propõe decorrerá 
da caracterização pormenorizada dos elementos acima destacados mediante 
exame, a título meramente ilustrativo, de situação concreta vivenciada em duas 
ações civis públicas ajuizadas em face do Estado do Espírito Santo, uma perante a 
Justiça Federal de 1ª instância, Seção Judiciária do Espírito Santo, e outra perante 
a Justiça do Trabalho capixaba, também em 1º grau.

Em ambas, fi guram no pólo ativo órgãos do Ministério Público da União com 
atribuição para atuar nas respectivas esferas. A controvérsia reside na alegada 
irregularidade, frente à legislação e à Constituição Federal, de convênio de coo-
peração técnica e fi nanceira fi rmado entre o Estado e entidade fi lantrópica, cuja 
execução se concretiza mediante a terceirização de serviços inerentes à atividade 
estatal. O Ministério Público Federal, na ação civil pública ajuizada em primeiro 

SOBRE A CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS DE IDÊNTICOS...
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lugar, pleiteou a desconstituição do ajuste, com fundamento em suposta desobe-
diência das normas de regência decorrente da terceirização de serviços que, no 
entender do órgão ministerial, seriam essenciais e, em razão disso, insuscetíveis de 
delegação a entidade privada. De seu turno, em uma segunda ação civil pública, 
pretendeu o Ministério Público do Trabalho, dentre os seus pleitos, a não-execução 
do convênio, tendo em vista os refl exos nas relações de trabalho que derivariam 
da terceirização por ele viabilizada, que seria inadmissível, também perante as 
leis trabalhistas.

A partir dessa moldura, breve e genericamente explicitada, apenas para atender 
ao objetivo ilustrativo do presente estudo e sem adentrar no núcleo meritório da 
refrega judicial, passemos a esquadrinhar os elementos caracterizadores das ações 
e, nesse passo, a revelar o entendimento teórico-jurídico a respeito do problema 
que ora se apresenta.

2.1. Identidade de partes

A caracterização da identidade de partes, observando-se as regras ordinárias 
da teoria geral do processo, demanda a coincidência entre os componentes ativos 
e passivos da relação processual. E essa similitude há de ser formal, ou seja, para 
que haja identidade de partes devem compor os vértices do processo as mesmas 
pessoas, jurídicas ou físicas3.

Essa premissa, entrementes, deve ser adaptada à esfera coletiva, no sentido de 
considerar que a inexistência de coincidência formal entre os autores de duas ações 
civis públicas, v.g., não é sufi ciente a afastar a duplicidade de litispendências, eis 
que os pressupostos para confi guração do fenômeno devem ser examinados com 
postura diferenciada quando se manejam ações coletivas.

Tome-se, exemplifi cativamente, o confronto entre duas ações civis públicas, 
mantendo-nos no caso concreto que se trouxe a lume. Os legitimados para a 
veiculação de ACP, arrolados no art. 5º da Lei 7.347/85, embora atuem em nome 
próprio, fazem-no em defesa de interesse alheio, da coletividade de pessoas a que 
os interesses tutelados se referem. Mesmo que não se considere como hipótese de 
legitimação extraordinária, mas de legitimação especial para agir, a dar ensejo à 
instauração do procedimento especializado, tem-se que a parte material, em favor 

3. Sob a ótica do pólo passivo, a questão não ganha maior relevância, haja vista que, considerando que o obje-
tivo das ações coletivas, na concepção de sua maioria, é a atribuição de condutas, comissivas ou omissivas, 
a determinadas pessoas, físicas ou jurídicas, visando ao sobrestamento ou à responsabilização pela lesão 
delas decorrentes, não há por que discutir a necessidade de se apontar no pólo passivo exatamente aquele 
a quem se infl ige o ato acoimado ilícito.

LÍVIO OLIVEIRA RAMALHO
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de quem o pronunciamento jurisdicional será exarado, é sempre a coletividade, 
independentemente de quem que fi gure formalmente no pólo ativo, observadas 
as limitações e amplitudes temáticas relativas a alguns dos legitimados. O mesmo 
se aplica às outras espécies de ações coletivas.

É nesse sentido que se manifestam os juristas formadores de opinião da 
atualidade do cenário doutrinário nacional, como se pode absorver dos seguintes 
trechos:

Se considerarmos, entretanto, que, nas ações civis públicas e coletivas, o legitimado 
ativo age por substituição processual do grupo de lesados, teremos litispendência 
entre ações com idêntico pedido e idêntica causa de pedir, ainda que com partes 
formais diferentes.4

Naturalmente, pode ocorrer litispendência entre ações coletivas. Se um legitimado 
para a ação coletiva ingressa com a ação já proposta por outro legitimado (ações 
idênticas, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido), evidentemente se estará 
diante de um caso de litispendência. Alguém poderia objetar, dizendo que se trata 
de sujeitos distintos, e que, portanto, haveria um elemento distinto entre as ações. 
É bom lembrar, porém, que os legitimados para essas ações não agem em defesa 
de direito próprio, mas sim alheio (legitimação extraordinária), pertencente à co-
letividade ou a certo grupo de pessoas. O sujeito material do processo, portanto, 
permanece sendo o mesmo, ainda que distintos os legitimados “formais” para a ação. 
As ações são, por isso, iguais, havendo litispendência desde que sejam uniformes 
a causa de pedir e o pedido.5

A identidade de parte autora é irrelevante para a confi guração da litispendência 
coletiva (no caso da ação coletiva passiva, essa irrelevância dirá respeito ao pólo 
passivo).
(...)
Em resumo: em causas coletivas, não se exige a identidade de parte autora para a 
confi guração da litispendência; basta a identidade de pedido e da causa de pedir. A 
exigência da tríplice identidade para a confi guração da litispendência não se aplica 
no âmbito da tutela coletiva.6

O quadro fi ca mais direcionado ao reconhecimento da coincidência de partes 
ativas quando o titular da demanda é o Ministério Público, ainda que por meio de 
órgãos pertencentes a esferas diversas de atribuição (no caso acima mencionado, 
o MPT e o MPF). Embora a sua Lei Orgânica (LC nº 75/1993) preveja atribuições 
distintas para seus membros, ambos (MPF e MPT) compõem a mesma estrutura 
institucional, sendo pertencentes ao Ministério Público da União.

4. MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos interesses difusos e coletivos. 3 ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 
2003. p. 50.

5. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 2 ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 789.

6. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. Vol. 4: Processo coletivo. 
Salvador: JusPodivm, 2007. p. 162.
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A unidade do Ministério Público é aceita sem resistência pela doutrina, mor-
mente se os órgãos se apresentam como vertentes de uma mesma composição 
organizacional (MPU), tal como no exemplo supra. Consoante conceituado escólio 
doutrinário:

Na verdade, o Ministério Público é uma instituição nacional, presidida pelos prin-
cípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, o que se extrai 
do § 1º do art. 127 da Constituição Federal. É ele integrado (art. 128, CF) pelo: I) 
Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Mi-
nistério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; 
II) pelos Ministérios Públicos dos Estados.

A autonomia de cada um desses Ministérios Públicos setoriais é apenas administra-
tiva, tendo cada qual uma estrutura e carreira próprias. Em termos institucionais, é 
um único órgão, de âmbito nacional.7

Considerando a unidade e a indivisibilidade do Ministério Público, tem-se 
que, na verdade, ainda que órgãos de diversas áreas do Parquet fi gurem cada qual 
em ação movida em separado, as duas serão, concretamente, acaudilhadas pelo 
mesmo órgão, sob o aspecto institucional, conquanto sua atuação se concretize 
por representantes pertencentes a setoriais com atribuição específi ca para atuação 
nas diferentes áreas judiciárias.

Portanto, seja reconhecendo que é irrelevante a perfeita coincidência entre os 
pólos ativos das ações coletivas para confi guração do fenômeno, ou que o Minis-
tério Público é uno e que, por isso, coincidem os autores nas ACP’s do exemplo 
escolhido para o estudo, tem-se que é possível marcar a caracterização da litis-
pendência em vista da identidade entre as partes ativas nas ações coletivas, ainda 
que não sejam titularizadas pelas mesmas pessoas ou órgãos, stricto sensu.

Essas são as linhas gerais para a verifi cação da coincidência das partes. Pas-
semos ao seguinte.

2.2. Identidade de causas de pedir.

Outro elemento que identifi ca e individualiza uma determinada ação é a causa 
de pedir. Esse aspecto da postulação refere-se aos fatos que dão sustentáculo aos 
pleitos formulados, isto é, manifesta o autor os eventos que serão examinados 
pelo julgador, a fi m de destacar a norma aplicável ao caso concreto, à qual se 
subsumirá o fato narrado, ensejando a pronúncia do órgão jurisdicional a respeito 
do confl ito.

7. GRINOVER, Ada Pellegrini... [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. p. 740.
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A causa de pedir, consoante a melhor doutrina, divide-se em próxima e re-
mota e é composta apenas por fatos. É bem verdade que existem entendimentos, 
pautados na dicção mal interpretada do inciso III do art. 282 do CPC, no sentido 
de que haveria obrigatoriedade de exposição dos dispositivos legais que, no en-
tendimento do postulante, seriam aplicáveis ao caso, dados que fariam parte da 
causa de pedir. Com todo o respeito aos juristas que assim raciocinam, tem-se 
que o elemento em estudo é composto exclusivamente de argumentos fáticos, eis 
que a norma a ser utilizada no caso em julgamento será alcançada pelo Juízo, não 
havendo qualquer impropriedade em se deferir o pleiteado por dispositivo legal 
diverso daquele posto pelo autor na petição inicial.

Esse entendimento é escorado em prestigiosa doutrina processual, como se 
extrai das lições da teoria geral do processo, tecidas pela tríade de valorosos ju-
ristas PELLEGRINI, DINAMARCO e CINTRA8-9:

Causa de pedir (ou causa petendi) – Vindo a juízo, o autor narra os fatos dos quais 
deduz ter o direito que alega. Esses fatos constitutivos, a que se refere o art. 282, 
inc. III, do Código de Processo Civil, e que são o fato criminoso mencionado no 
art. 41 do Código de Processo Penal, também concorrem para a identifi cação da 
ação proposta (...)
O fato que o autor alega, seja no crime ou no cível, recebe da lei determinada quali-
fi cação jurídica. Por exemplo, o matar alguém capitula-se como crime de homicídio 
(CP, art. 121); forçar alguém, mediante violência física ou ameaça, a celebrar um 
contrato confi gura coação (vício do consentimento, CC, art. 98, c/c art. 147, inc. 
II). Mas o que constitui a causa petendi é apenas a exposição dos fatos, não a sua 
qualifi cação jurídica. Por isso é que, se a qualifi cação jurídica estiver errada, mas 
mesmo assim o pedido formulado tiver relação com os fatos narrados, o juiz não 

8. Nesse sentido é a manifestação de CÂMARA: “Causa de pedir (ou causa petendi) são os fatos que 
fundamentam a pretensão manifestada pelo demandante. (...) O Direito brasileiro adota, sem sombra de 
dúvidas, a teoria da substanciação, sendo a causa de pedir, para nós, formada exclusivamente por fatos. 
Os fatos jurídicos que fundamentam a pretensão. Divide-se a causa de pedir em remota e próxima. Causa 
remota é o fato constitutivo do direito afi rmado em juízo, e a causa de pedir próxima é a afi rmada lesão ou 
ameaça ao direito alegado. Assim, por exemplo, numa demanda em que se pleiteia a condenação do réu 
ao pagamento de dívida decorrente de contrato de mútuo, causa de pedir remota é o empréstimo, e causa 
próxima o inadimplemento. Da mesma forma, numa demanda de reintegração de posse, causa remota será a 
posse afi rmada pelo demandante, e causa próxima o esbulho que alega ter sofrido” (CÂMARA, Alexandre 
Freitas. Lições de direito processual civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. vol. I, p. 228-229).

9. Considerando que o caso concreto alçado como exemplo permeia a matéria trabalhista e que a apreciação 
em tela levita em torno da teoria geral do processo, traz-se o escólio de BEZERRA LEITE: “A nosso ver, 
os fatos narrados na petição inicial correspondem à causa de pedir próxima ou imediata. Vale dizer, são 
os fatos que dão origem à ameaça ou lesão ao direito material da parte (...). Fundamentos jurídicos do 
pedido são os que compõem a causa de pedir remota ou mediata. É dizer, o autor deve indicar o porquê 
do seu pedido. Assim, se o autor pede aviso prévio, deverá indicar na petição inicial que a dispensa se deu 
sem justa causa. Se pede horas extras, deverá indicar, como causa de pedir, que cumpria jornada além do 
limite máximo permitido” (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 4 
ed. São Paulo: LTr, 2006. p. 392-393).
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negará o provimento jurisdicional (manifestação disso é o art. 338 do CPP). O direito 
brasileiro adota, quanto à causa de pedir, a chamada doutrina da substanciação, que 
difere da individuação, para a qual o que conta para identifi car a ação proposta é a 
espécie jurídica invocada (coação, crime de homicídio etc.), não as meras “circuns-
tâncias de fato” que o autor alega.10

Daí a conclusão inevitável de que só compõem a causa de pedir os fatos que 
dão suporte à pretensão manifestada na exordial.

Melhor explicitando, como causa de pedir manifesta o autor os acontecimentos 
do plano concreto a ensejar a pretensão. Como causa remota, narra o requerente 
os fatos que constituem o direito invocado, isto é, as razões que lhe protegem o 
interesse para o qual se almeja proteção, por vezes repercutindo na imposição de 
conduta ao ex adverso. Como causa próxima, delineia-se a violação (por ação 
ou omissão) de tal interesse (ou direito) por aquele em face de quem é dirigido o 
pedido. E a pretensão consubstancia-se justamente na declaração acerca de relação 
jurídica, na sua (des)constituição ou modifi cação ou na imposição de conduta ao 
sujeito apontado no pólo passivo (baseada em obrigação stricto sensu ou dever 
jurídico).

Nessa esteira, é possível vislumbrar os contornos da causa de pedir relativa à 
pretensão de percepção de benefício previdenciário negado por autarquia previ-
denciária. A causa remota será o atendimento por parte do postulante dos requisitos 
legais que conferem o direito ao benefício, enquanto a causa próxima será a sua 
não-concessão pelo Poder Público, violando o seu interesse.

Sob a perspectiva da vinculação do administrador público aos ditames da 
legislação, poderá ser veiculada demanda por empresa que se veja prejudicada 
em certame licitatório, devido à não-observância pelo Poder Público da norma de 
regência, o que teria acarretado benesse indevida a outra empresa em detrimento 
da postulante. A postulação nesse caso poderá abrolhar com matizes distintas, 
dependendo da postura do autor da ação em defender direito exclusivamente 
próprio ou mesmo da coletividade. Logicamente, a cada uma dessas opções será 
adequada fundamentação peculiar. Se não, vejamos.

 Preferindo a postulação exclusivamente particular, ou seja, defendendo so-
mente os interesses da pessoa jurídica de direito privado, é possível a formulação 
de pedido de desfazimento do resultado do certame, obsecrando-se um outro em 
que a autora sagrar-se-ia vencedora. Nesse caso, a causa remota seria a alegação 
de necessidade de estrita submissão da Administração ao regramento legal, aliada 

10. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 260-261.
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ao cumprimento dos requisitos e apresentação da melhor proposta pela autora da 
ação, e a causa próxima a desobediência do agente público a esses elementos e 
ao seu dever de respeito estrito à lei, e o prejuízo sofrido pela empresa.

Entrementes, se à pretensão fosse atribuído cunho coletivo, ou seja, fosse o 
pedido elaborado no sentido de buscar proteção ao interesse público, a causa de 
pedir ganharia colorido diferente, mais amplo e abstrato: bipartir-se-ia na existên-
cia do dever da Administração de submeter-se aos desígnios da lei e prestigiá-los 
(remota) e na violação aos preceitos aplicáveis ao caso concreto (próxima). Nada 
mais.

O traço distintivo entre os fundamentos dos pleitos (causa de pedir) na situa-
ção em comento pode parecer tênue, mas é facilmente perceptível. Na postulação 
individual, o mote é o prejuízo sofrido pela empresa demandante, fomentado por 
alegado descumprimento do dever do agente público. Já na ação de índole coletiva, 
abordando o mesmo evento, a repercussão na esfera jurídica individual é mero 
argumento marginal, repercussão, conseqüência; é complemente, decorrente, 
acessória, e que, no máximo, poderia ser veiculada para dar conteúdo concreto à 
alegada violação de norma jurídica, mas não para qualifi cá-la, não para defi ni-la. 
É a submissão da Administração à lei e sua desobediência que constituem os fatos 
a serem colocados na causa de pedir. Todos os argumentos que gravitam em torno 
dessa linha-mestra são ramifi cações da ossatura central, aptos a lhe emprestar 
nuanças específi cas, mas sem desnaturar o cerne da peleja judicial.

Veja-se, então, que o conceito de causa de pedir é, de todo, aplicável às ações 
coletivas, em cuja petição inicial devem ser expostos os eventos pertinentes e 
que, mediante a explanação da constituição e da violação do alegado direito (ou 
interesse), em tese, gerariam a necessidade de intervenção do órgão judiciário e a 
incidência da norma jurídica. Todavia, “Não é adequado aplicar integral e acri-
ticamente critérios estabelecidos pelo CPC para resolução de ações individuais 
para dirimir dilemas relativos às ações coletivas”11.

Assim é que, fi xada essa premissa, evidencia-se de total importância a dife-
renciação entre fundamento jurídico (causa de pedir – fato) e argumento (refl exo 
jurídico que se atribui aos fatos narrados na inicial, repercussões em outras questões 
de fato ou jurídicas), sendo que este não se encontra no âmbito da causa de pedir, 
motivo pelo qual pode ser alterado quando do julgamento e que, também por isso, 
não deve ser considerado quando da verifi cação da identidade de ações.

11. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Litispendência em ações coletivas. In: MAZZEI, Rodrigo Reis; NO-
LASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 289.
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É com essa ressalva que se passa a concretizar o pensamento acima defen-
dido mediante sua aplicação ao caso concreto representado no exemplo acima 
traçado.

Recobrando o exemplo trazido a estudo, o Ministério Público Federal, na 
ação civil pública ajuizada perante a Justiça Federal, pleiteou a desconstituição 
do ajuste, com fundamento em suposta desobediência das normas de regência 
decorrente da terceirização de serviços que, no entender do órgão ministerial, 
seriam essenciais e, em razão disso, insuscetíveis de delegação a entidade priva-
da. De seu turno, em uma segunda ação civil pública movida junto à Justiça do 
Trabalho, pretendeu o Ministério Público do Trabalho, dentre os seus pleitos, a 
não-execução do convênio, tendo em vista os refl exos nas relações de trabalho que 
derivariam da terceirização por ele viabilizada, que seria inadmissível, também 
perante as leis trabalhistas.

A matéria de impugnação do MPF (1ª ACP) levita em torno da inobservância 
pelo Estado das normas aplicáveis para a celebração do convênio concretizado 
em terceirização de serviços que tem por essenciais e que, por isso, não poderiam 
ser transferidos.

A partir dessa compostura, e em atenção ao que foi dito anteriormente, tem-se 
que a causa remota da postulação do MPF (1ª ACP), como direito constitutivo 
coletivo, está na vinculação do ente público de observar os regramentos de Di-
reito Público, seja constitucional, administrativo, trabalhista etc. Em suma: o 
dever da Administração de sujeição estrita à legislação que rege a sua atuação 
e o interesse público de que tais normas sejam, com venida, observadas. Assim 
sendo, todas as irregularidades apontadas, v.g., de cunho administrativo (normas 
sobre licitação, necessidade de realização de concurso público para ocupação de 
cargos) ou trabalhista (responsabilização subsidiária do Estado pelas relações 
de trabalho), vêm a lume para delinear os deveres jurídicos a serem, de forma 
impositiva, respeitados pela Administração, nisso residindo, reitere-se, a causa 
de pedir remota.

E como causa próxima – isto é, violação do direito ou interesse sustentado 
– encontra-se o descumprimento dos deveres acima enunciados pela Adminis-
tração.

O descumprimento de legislação pertinente a qualquer área do Direito, bem 
como as suas repercussões em esferas jurídicas diferenciadas nada mais são que 
argumentos utilizados para tentar demonstrar e comprovar que o Estado agiu mal. 
Por isso é que não qualifi cam a postulação, apenas colorem os fatos centrais que 
se alocam no conceito de causa de pedir.
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D’outro lado, muito embora o MPT (2ª ACP) tenha prestado nuanças de na-
tureza trabalhista à postulação urdida, involuntariamente ou no intuito de fazer 
crer que se trata de demanda distinta, os argumentos pertencentes a esse ramo do 
Direito tão-somente dão uma tonalidade diferenciada aos fatos que permeiam a 
pretensão que já fora manifestada, mas sem lhes alterar o conteúdo. Nada mais 
são que vícios apontados no pacto em disquisição.

Explicando, tem-se que a alegação de que houve desrespeito à legislação 
trabalhista surge como eiva componente do rol de motivos que dão sustento à 
alegação de que a avença confronta o Ordenamento Jurídico pátrio. Isso porque, 
como já visto, o fato de a irregularidade apontada se referir a um ou outro ramo 
do Direito não altera a moldura fática alçada como causa de pedir. Portanto, tam-
bém nesta ação a causa de pedir remota é o dever jurídico da Administração de 
sujeição estrita à legislação que rege a sua atuação e o interesse público de que 
tais normas sejam respeitadas, enquanto que a causa de pedir próxima perfaz-se 
na violação desse direito (ou interesse) público mencionado, decorrente da de-
sobediência por parte do ente público dos deveres legais, de qualquer ordem ou 
natureza jurídica, visto que referentes ao dever de moralidade e de bem gerir o 
patrimônio público.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de argumentos distintos que banham 
os mesmos fatos não faz nascer novel causa de pedir, mas apenas lhe conferem 
entretom particular, insufi ciente a alterar-lhe a substância.

Ainda que assim não fosse, há prestigiosa corrente doutrinária que afi rma que, 
quando se trata de ações coletivas, o que importa é a controvérsia em si e não a 
perfeita coincidência entre partes e causa de pedir12:

Estabeleceu-se, entretanto, expressamente, que a primeira ação coletiva induz 
litispendência para as demais ações coletivas que tenham por objeto controvérsia 
sobre o mesmo bem jurídico, mesmo sendo diferentes o legitimado ativo e a causa 
de pedir. A defi nição tradicional de identidade, a partir dos três elementos identifi -
cadores – partes, pedido e causa de pedir – por certo não condizia com a realidade 
da tutela coletiva e a pluralidade de legitimados.13

A manifestação doutrinária acima transcrita faz referência ao CÓDIGO MO-
DELO DE PROCESSOS COLETIVOS PARA IBERO-AMÉRICA, elaborado 

12. Veja-se, a propósito, o seguinte julgado: “Agravo de instrumento. Ação popular. Prevenção. Ação civil 
pública. Competência. A propositura da primeira ação previne a jurisdição do juízo para as subseqüen-
temente intentadas com as mesmas partes e sob a égide de iguais ou aproximados fundamentos, a fi m de 
evitar a ocorrência de decisões confl itantes em relação a processos conexos” (TRF 4ª Região, 3ª T. AgIn 
104227. Rel. Des. Maria de Fátima Freitas Labarrére. j. 24.09.2002, DJ 09.10.2002, p. 721).

13. MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. op. cit., p. 742.
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por juristas da maior autoridade provindos dos diversos países ibero-americanos, 
dentre os quais se destacam os brasileiros: Ada Pellegrini Grinover, Aluisio 
Gonçalves de Castro Mendes, Antonio Gidi e Kazuo Watanabe (os quais fo-
ram, inclusive, os relatores do projeto). A concepção da obra brotou no seio do 
INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE DIREITO PROCESSUAL (IIADP), 
onde foi o projeto do codex elaborado e do qual fazem parte os maiores juristas 
e acadêmicos do Brasil e dos países ibero-americanos que estudam o Direito 
Processual14.

Por certo, esse CMPC, do INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE DIREITO 
PROCESSUAL (IIADP), não possui força normativa a vincular a atuação dos 
órgãos julgadores que tenham sob seu crivo demandas de caráter coletivo. Mas 
seria por demais simplório não reconhecer a valiosa representação doutrinária que 
de seu texto pode ser extraída, visto que é fruto do pensamento e das discussões 
travadas pelos mais renomados juristas dos países nele envolvidos, sobretudo 
por se constituir como Código-Tipo para processos coletivos, em geral, e não 
especifi camente para o campo do processo civil.

Com essa ressalva é que se faz a transcrição do art. 30 do CMPC acima citado, 
que dispõe, com inegável valor doutrinário e científi co, ao tratar especifi camente 
da litispendência entre ações coletivas, que:

Art. 30. Litispendência – A primeira ação coletiva induz litispendência para as demais 
ações coletivas que tenham por objeto controvérsia sobre o mesmo bem jurídico, 
mesmo sendo diferentes o legitimado e a causa de pedir.15

Com esses dados é que se afere, como, a título de exemplo, se aferiu no caso posto em 
exame, a identidade entre as causas de pedir manifestadas em diferentes ações 
coletivas.

2.3. Coincidência entre pedidos.

O pedido formulado nada mais é que a concretização da pretensão, a con-
substanciação da demanda propriamente, representando o que se pretende do 
Judiciário com a postulação.

14. Quanto a esse projeto, reputa-se que: “A existência de um Código Modelo para Processos Coletivos é de 
salutar importância, não apenas para cumprir o que seria o objetivo de qualquer Código-Tipo, ou seja, a 
busca da unifi cação e harmonização de normas entre países que possuem razoáveis semelhanças em termos 
de sistemas jurídicos, bem como o fomento de modifi cações que estejam em sintonia com as necessidades de 
inovações segundo o consenso ou a maioria da doutrina destas nações” (MENDES, Aluísio Gonçalves de 
Castro. O Código Modelo de Processos Coletivos para os países ibero-americanos. In: MAZZEI, Rodrigo 
Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 731)

15. INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL – <www.iidp.org>
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Todavia, mais uma vez, o entendimento acerca desses elementos, ao se sopesar 
ações de caráter coletivo, deve receber tratamento diferenciado, como já se disse 
repetidamente acima. É o que se pode extrair da seguinte glosa:

Ao contrário da interpretação restritiva determinada como regra geral no artigo 
293 do Código de Processo Civil brasileiro, a proposta de Código-Tipo para as 
demandas coletivas prevê que o pedido e a causa de pedir devam ser interpretados 
extensivamente.16

Assim, tratando-se de ação que vise à defesa de direito meta-individual, não 
se pode fazer análise restritiva quanto à sua conformação, devendo ser perseguida 
a real pretensão subjacente ao requerimento feito ao juízo17.

Ao elemento pedido, sob o enfoque das ações coletivas, deve ser emprestado 
conteúdo mais abrangente, de modo que se considere como tal a pretensão mate-
rial de desfazimento dos atos que se divisam irregulares e, com isso, de proteção 
do interesse coletivo. Interpretação restritiva do pleito formulado, observando-
se apenas a providência almejada não pode ser limite ao exame da sua eventual 
repetição.

Conforme se extrai das lições de direito processual, o pedido biparte-se em 
mediato e imediato:

O objeto do pedido é imediato e mediato. O primeiro identifi ca-se com a natureza 
da prestação jurisdicional invocada. Pode-se pedir ao juiz que simplesmente declare 
a existência ou inexistência de uma relação jurídica; ou que condene o réu a deter-
minada prestação; ou que constitua ou desconstitua atos ou situações jurídicas. O 
segundo é o bem jurídico, sobre o qual se requer a tutela jurisdicional.18

Na comparação entre demandas individuais, convém a verifi cação, a princípio, 
da perfeita coincidência entre pedido mediato e imediato a fi m de proclamar a 
existência da duplicidade de litispendências. Todavia, ao cotejar ações coletivas, 
a análise não de estar acolchetada a esses angustos limites. Mesmo porque, em 
vista do caráter meta-individual da pretensão, a fi nalidade a ser alcançada é o 
atendimento do interesse público, motivo pelo qual atenção especial deve ser 
concedida ao pedido mediato, visando ao atendimento do bem jurídico ao qual 
se busca tutela.

16. MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. op. cit., p. 738.
17. “A defi nição tradicional de identidade, a partir dos três elementos identifi cadores – partes, pedido e causa de 

pedir – por certo não condizia com a realidade da tutela coletiva e a pluralidade de legitimados” (MENDES, 
Aluísio Gonçalves de Castro. O Código Modelo de Processos Coletivos para os países ibero-americanos. 
In: MAZZEI, Rodrigo Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p. 742).

18. SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 422.
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É óbvio que, em certas situações, será possível, embora desaconselhável, o 
reconhecimento de que poderiam coexistir ações de caráter coletivo referente a 
determinados atos, v.g., o desvio de verba pública, sendo que numa se pretende 
o impedimento da prática dos atos irregulares e noutra se busca a condenação à 
restituição do valor correspondente à lesão patrimonial.

A repartição das pretensões imediatas decorrentes da mesma raiz pode, na 
realidade, gerar sério problema jurídico e prático. Isso decorre da concepção, 
fortalecida na obra de Pontes de Miranda, de que todo comando jurisdicional 
possui fundo declaratório, sendo todas as demais espécies de pronunciamentos 
decorrentes desse acertamento da relação jurídica base. Embora não se pretenda 
despender outros comentários com essa questão em particular, a qual demanda-
ria estudo próprio, dada a amplitude da discussão, não há razão para afastar o 
entendimento das ações coletivas, eis que, embora possuam gênese específi ca, 
permanecem submetidas à teoria geral do processo e à doutrina da classifi cação 
das ações (ou dos comandos jurisdicionais).

Se a separação dos pedidos (imediatos) poderia causar séria anomalia no 
âmbito particular, muito maior seria o imbróglio na esfera coletiva. Imagine-se 
a situação acima narrada (desvio de verba pública), em são ajuizadas deman-
das diversas, supondo que sejam distribuídas a Juízos distintos. Como admitir 
a possibilidade de que um dos Juízos reconheça que houve o ato irregular e, 
um outro, entenda que este não existiu? Ou pior: suponha-se o ajuizamento de 
ACP’s com mesmo conteúdo em bases territoriais diversas, dada a limitação, 
de constitucionalidade duvidosa e já contestada, do art. 16 da Lei nº 7.347/85. 
As decisões judiciais em sentido contrário gerariam uma situação de evidente 
desequilíbrio.

A Jurisdição é una. Ou seja, todos os órgãos do Judiciário nela são investidos, 
não havendo que se falar em “jurisdição comum” e “jurisdição especializada”, 
mas em órgãos jurisdicionais de competência diferenciada. A ressalva feita serve 
para reforçar que toda vez que um órgão judicial se manifesta sobre determinada 
relação jurídica, coletiva ou individual, forma-se a coisa julgada quanto ao fundo 
declaratório do comando, de modo que a relação jurídica encontra-se “acertada” 
pelo Judiciário, composta, tendo sido dada solução ao confl ito. Assim, uma vez 
reconhecida a existência ou não de relação jurídica que imponha tal ou qual com-
portamento, não é possível que um outro órgão jurisdicional, de mesma hierarquia, 
novamente decida a seu respeito.

Essa constatação leva a concluir que uma ação fatalmente prejudica a outra, 
evidenciando-se de todo a inconveniência jurídico-processual de se promover 
a repartição acima aventada. Não foi por outra razão que ADA PELLEGRINI 
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GRINOVER propagou, ao tratar da limitação territorial de uma ação coletiva, o 
seguinte:

Poder-se-ia argumentar com a restrição feita no pedido da ação (no caso dos 
benefícios da aposentadoria, poderia ter sido postulado o benefício somente 
em favor dos inativos de um Estado da Federação). A limitação, todavia, é de 
todo inadmissível, pois isso equivaleria a subdividir interesses ou direitos que o 
legislador, para fi ns de tutela coletiva, considerou indivisíveis, tanto que, no art. 
103, I, II e III, do CDC, conferiu limites subjetivos mais amplos à coisa julgada 
nas demandas coletivas, erga omnes na ação em defesa de interesses ou direitos 
“difusos” e de interesses ou direitos individuais homogêneos, e ultra partes, limi-
tadamente ao grupo, categoria ou classe, na ação que tenha por objeto interesses 
ou direitos “coletivos”.
Demais disso, comprometeria, sem qualquer razão plausível, o objetivo colimado 
pelo legislador, que foi o de tratar molecularmente os confl itos de interesses cole-
tivos, em contraposição à técnica tradicional de solução atomizada, para com isso 
conferir peso político maior às demandas coletivas, solucionar mais adequadamente 
os confl itos coletivos, evitar decisões confl itantes e aliviar a sobrecarga do Poder 
Judiciário, atulhado de demandas fragmentárias.19

Sendo assim, o tratamento molecular dos confl itos coletivos é objetivo claro 
das disposições legais específi cas para as ações meta-individuais.

Retomemos o exemplo evocado desde o início deste estudo. Na primeira ação, 
o MPF pleiteia a desconstituição do convênio. Na segunda, o MPT requer ordem 
de sustação da execução da mesma avença.

Ora, conquanto, à primeira vista, apresente-se diferença entre os pedidos ime-
diatos (constitutivo e mandamental), o pleito mediato (o bem da vida) é exatamente 
o mesmo (proteção ao interesse público de que o ente estadual não desrespeite a 
legislação que disciplina a espécie). Não há diferença entre as postulações. Como 
falado acima, no comentário referente à causa de pedir, o colorido particular que 
se dê numa ou noutra não altera a essência da postulação.

Serve para ilustrar essas considerações a manifestação do atual Procurador Ge-
ral da República, Dr. Antonio Fernando Barros e Silva de Souza, ao se manifestar 
em julgamento do Superior Tribunal de Justiça acerca de confl ito de competência 
(CC 30.098/DF, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, julgado 
em 28.11.2001, DJ 04.03.2002 p. 169). O voto condutor do julgado baseou-se 
no pronunciamento acima referido, transcrito pelo órgão do MPF ofi ciante, que, 
embora se refi ra a discussão sobre competência, é elucidativo quanto à utilização 
de argumentos diversos na tentativa de diferenciar postulações:

19. GRINOVER, Ada Pellegrini... [et al.]. (2000). op. cit., p. 726.
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Só de forma indireta e refl exa é que se coloca a questão da invalidade dos contratos de 
trabalho celebrados entre o Instituto Candango de Solidariedade, que é uma entidade 
civil, e os seus empregados contratantes em razão do contrato de gestão 001-GVG 
celebrado com o Distrito Federal. A questão principal é a da validade ou não do 
contrato de gestão 001-GVG, que se resolve à luz das regras do direito constitucional 
e administrativo, sem qualquer incursão no direito do trabalho. A afi rmada invalidade 
dos contratos de trabalho é questão complemente dependente, subordinada, acessória, 
daquela referente a alegada invalidade do contrato de gestão, de modo que o tema 
não pode ser submetido de forma autônoma na Justiça do Trabalho. Observa-se que 
na referida ação estão sendo reclamadas vantagens trabalhistas.
Para que se admita que os empregados da entidade requerente na verdade seriam 
empregados do Distrito Federal contratados sem concurso, é indispensável o re-
conhecimento prévio da invalidade da relação jurídica existente entre o Instituto 
Candango de Solidariedade e o Distrito Federal, bem como da interposição subjetiva 
ilegítima.
(...)
Certo que nas duas ações civis públicas o que está em questão é mesmo o contrato 
de gestão 001-GVG celebrado entre o Distrito Federal e o Instituto Candango de 
Solidariedade, havendo risco de decisões confl itantes, e que somente a Justiça do 
Distrito Federal tem competência para decidir a respeito, a competência para o 
processamento e julgamento das referidas ações deve ser fi rmada em favor do Juízo 
da 6ª Vara Pública do Distrito Federal”.

Portanto, forçoso ter-se em mente que é importantíssimo que a busca de 
tutela jurisdicional em face de desrespeito a interesse coletivo se dê em veículo 
único, de forma completa e bastante, a fi m de evitar as distorções que acima se 
tangenciou, reconhecendo-se a amplitude diferenciada que a confi guração dos 
pedidos formulados nas ações pretensamente coincidentes deve ser aferida de 
forma mais fl exível, já que as conseqüências da repetição de ações e do eventual 
confl ito de decisões judiciais relativas à mesma controvérsia têm proporção muito 
mais signifi cativa jurídica e materialmente.

2.4. Coincidência entre elementos identifi cadores das ações de feição coletiva. 
Duplicidade de litispendências. Conseqüência

A conseqüência da verifi cação da duplicidade de litispendências entre ações 
coletivas só pode ser uma: a extinção de uma delas, tal como ocorre com as ações 
individuais, por não se justifi car a movimentação da máquina do Judiciário para 
decidir duas vezes a mesma pretensão, sobretudo em vista da possibilidade, re-
pelida pelo sistema jurídico, de decisões judiciais confl itantes.

Esses cuidados se sublinham quando se está diante de ações de cunho coletivo, 
em vista do alcance de seus efeitos e das repercussões, jurídicas e políticas, que 
decorrem do pronunciamento jurisdicional.

Esse é pensamento difundido largamente pela doutrina:
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Se o que expõe o autor da demanda coletiva como causa de pedir, no aspecto ativo, 
são os interesses ou direitos “difusos” ou “coletivos”, cujas notas características 
são as acima ressaltadas, dentre as quais sobressai a natureza transindividual e o 
caráter indivisível e, no aspecto passivo, a violação desses mesmos interesses ou 
direitos, e se formula ele o pedido de tutela coletiva desses interesses ou direitos 
transindividuais e indivisíveis, é sufi ciente uma só demanda coletiva para proteção 
de todas as pessoas titulares desses interesses ou direitos, “indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato”, em se tratando dos “difusos”, e de todas as pessoas per-
tencentes a um mesmo grupo, categoria ou classe “ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base”, em se cuidando dos “coletivos”.
(...)
Não faz qualquer sentido admitir-se uma segunda demanda para a tutela desses inte-
resses ou direitos difusos ou coletivos, ou mesmo interesses ou direitos individuais 
homogêneos, mormente se veiculados por um ente legitimado para todo o País, como 
o Ministério Público. De pronto é constatável a ocorrência de litispendência.20

Em caso de litispendência, caberá extinção do segundo processo. Nos casos de co-
nexidade ou continência, quando cabível e oportuno, haverá unidade de processos 
e julgamento.21

A solução do problema da litispendência em ação coletiva é semelhante ao que ocorre 
no plano individual: não pode haver dúvidas de que a identifi cação dos elementos da 
ação, entre ações coletivas, impede o prosseguimento da ação coletiva ulterior.22

Não faz qualquer sentido admitir-se uma segunda demanda para a tutela de in-
teresses ou direitos difusos ou coletivos, ou mesmo individuais homogêneos, 
principalmente quando veiculadas por um ente legitimado para todo o país como 
o Ministério Público.23

Visíveis são os malefícios que poderiam decorrer da manutenção e da dupla 
decisão em ações civis públicas diversas. Afi nal, é óbvio que a negativa à pos-
tulação de um lado e o acolhimento de outro gerará situação jurídica inusitada. 
Invocando, mais uma vez o exemplo sucessivamente abordado neste estudo, como 
pode o Judiciário reconhecer a higidez do convênio, negando a sua nulidade, e, de 
outro lado, dar procedência a pedido para determinar que não seja executado? Ou 
ainda: como se lidará com a situação em que se dê procedência ao pedido do MPF 
e, com isso, se anule o convênio, e, paralelamente, se permita, por via refl exa, a 
execução do convênio, com a denegação da pretensão do MPT?

Qualquer dessas duas situações é jurídica e politicamente indesejável, sendo 
altamente prejudicial ao sistema jurídico e às repercussões fáticas que podem 
advir da contraposição de entendimentos judiciais. Impõe-se, pois, a extinção da 

20. GRINOVER, Ada Pellegrini... [et al.]. (2000). op. cit., p. 726.
21. MAZZILLI, Hugo Nigro. op. cit., p. 51.
22. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. op. cit., p. 161.
23. SILVA, Bruno Freire e. A inefi cácia da tentativa de limitação territorial dos efeitos da coisa julgada na 

ação civil pública. In: MAZZEI, Rodrigo Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. 
São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 197.
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ação posteriormente aventada, observando-se, por compatibilidade, os preceitos 
regularmente aplicados às ações em geral.

Dúvida surgiria ao se considerar a hipótese de ações coletivas processualmente 
idênticas, naquele sentido acima conferido, em curso perante Juízos de esfera 
distinta de competência. E não se trata aqui de competência aferida sob critérios 
relativos, mas absolutos, que a tornam improrrogável.

Considerando o “conteúdo” da ação coletiva, no que se inserem os elementos 
identifi cadores, a conclusão acerca da possibilidade do reconhecimento da dupli-
cidade de litispendências, a gerar a extinção de uma das ações, fi ca mais tranqüilo 
do que quando se analisam ações individuais. É que a repercussão da duplicidade 
ou, pior, da diversidade de comandos jurisdicionais dirigidos à mesma controvérsia 
é muito mais grave fática e processualmente.

Como já observado no cotejo entre as ações civis públicas do exemplo trazido 
à colação, o que importa para a defi nição do real conteúdo da ação coletiva é o 
interesse público subjacente à pretensão, descortinado à luz da causa de pedir na 
qual se baseia a pretensão. Nesse rumo, fi xou-se que não são relevantes nuanças 
que fl utuem em torno da espinha dorsal fática donde se extrai o objeto da demanda. 
O que qualifi ca a ação são os fatos nela veiculados, de modo que se pôde, com 
essa constatação, aferir a repetição de uma demanda que, a priori, emanou com 
contornos aparentemente distintos em duas vertentes. Todavia, a utilização dos 
critérios adequados para a identifi cação dos feitos (correta avaliação dos elementos 
identifi cadores das ações) foi sufi ciente a demonstrar a sua coincidência.

Palmeando as conclusões alcançadas, isto é, considerando que são os fatos que, 
na realidade, dão o verdadeiro contorno à postulação, chegaríamos à constatação 
de que, na maioria das vezes, com a repetição de ações coletivas processualmente 
idênticas em juízos de competência diversa, estar-se-ia, a reboque, a identifi car a 
incompetência do juízo processante de uma delas, como no caso utilizado neste 
texto. Ora, verifi cando que a controvérsia tinha fundo jurídico-administrativo, 
de forma que as mencionadas repercussões trabalhistas se apresentariam como 
meros argumentos a reforçar a alegada violação pelo ente público dos deveres 
inerentes à legalidade estrita, chegar-se-ia à comprovação de que não se confi gura 
a competência da Justiça Trabalhista, já que o ponto nevrálgico na cizânia tem 
índole administrativa24.

24. Nada obstante, ainda que se considerasse que no caso não haveria plena coincidência entre os elementos das 
ações, mas mera continência entre os feitos ora trazidos como exemplo, salienta-se que há infl uente doutrina 
que prega a necessidade de extinção de um dos processos coletivos mesmo diante da verifi cação de continência. 
É o que entende TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER: “Pelas mesmas razões, entendemos que, havendo 
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Ademais, a contribuir com a conclusão acima a respeito da competência do 
juízo em que restar apresentada a primeira das ações estresidas, tem-se a regra de 
prevenção traçada no parágrafo único do art. 2º da LACP25.

Veja-se que a regra impositiva (que se presta a defi nir o juízo perante o qual 
as ações serão reunidas ou que permanecerá com a demanda subsistente no caso 
de litispendência26) depende da coincidência entre a causa de pedir OU o objeto. 
Sequer se menciona a identidade de partes.

Em verdade, a regra de prevenção exposta na Lei nº 7.347/85 não delineia 
critério de modifi cação de competência, mas de fi xação. O tratamento da preven-
ção para as ações coletivas é distinto daquele conferido às ações individuais pelo 
CPC. Repita-se, não pode ser encarada com regra de modifi cação da competên-
cia27. Trata-se de critério originário de fi xação de competência absoluta, pois o 
juízo considerado prevento é tem competência funcional para julgamento da ação 
original e de todas as outras posteriores que com ela se confundam28-29.

continência, sendo a segunda ação mais ampla que a primeira, devem ser, necessariamente, reunidas, sob 
pena de correr o risco de haver, posteriormente, duas sentenças dispondo diferentemente sobre o mesmo 
objeto. Sendo a segunda menos abrangente, deve ser necessariamente extinta sem julgamento de mérito, 
pura e simplesmente” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Litispendência em ações coletivas. In: MAZZEI, 
Rodrigo Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 
280). Explica a jurista a conclusão pertinente às ações coletivas, em nota de rodapé relativa a esse trecho: “A 
continência encerra, na verdade, litispendência parcial, já que haverá identidade parcial entre os pedidos 
formulados nos dois processos. Quando os pedidos realizados no segundo processo são menos abrangentes, 
haverá simplesmente litispendência, devendo este processo ser extinto sem julgamento de mérito”.

25. Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa.

 Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possua a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

26. Tratando da prevenção em ações coletivas, Marcelo Abelha Rodrigues leciona que: “Sendo critério de fi xação 
de competência, serve para identifi car o juízo competente para os casos de reunião de demandas conexas 
e até para se fi xar o juízo competente no caso de duplicidade de litispendências” (RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. Ação civil pública. In: DIDIER JR., Fredie (org.). Ações constitucionais. Salvador: JusPodivm, 
2006. p. 311).

27. Antonio Gidi assim desferiu: “Não se trata de instituto que visa à modifi cação da competência” (Apud 
DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil. Vol. 4: Processo coletivo. 
Salvador: JusPodivm, 2007. p. 177).

28. É conclusão semelhante àquela alcançada quanto às cautelares, conforme a precisa é a lição de Alexandre 
Câmara: “No que concerne ao processo cautelar incidente, nenhuma difi culdade parece surgir, já que será 
competente o juízo perante o qual se desenvolve o processo principal. Trata-se de competência funcional e, 
portanto, inderrogável. Não parece adequada, pois, a referência, encontrada em alguns autores, à existên-
cia de prevenção do juízo do processo principal para o processo cautelar, pois prevenção é fenômeno que 
se liga às causas de modifi cação da competência, incidindo para o fi m de determinar o juízo onde serão 
reunidas as demandas entre as quais haja conexão ou continência, como se viu no primeiro volume destas 
Lições. Adequado será, portanto, falar-se que o juízo do processo principal tem competência funcional 
para o processo cautelar incidente” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 5 
ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003. vol. III, p. 58).
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É plausível, então, excogitar que, por ser o critério estampado no parágrafo 
único do art. 2º da LACP de competência absoluta, deve ser compatibilizado com 
os que defi nem a competência das “justiças especializadas”, assunto que merece 
maior refl exão em outra oportunidade. Até porque, “proposta a ação coletiva 
perante o juízo prevento, este deverá verifi car se está diante de causas conexas 
– hipótese em que as ações deverão ser reunidas, para julgamento conjunto – ou 
se há litispendência, e neste caso a segunda ação deverá ser extinta”30.

A regra da prevenção é reforçada pela atual previsão do art. 253, inciso II, do 
CPC, que determina que sejam distribuídas por dependência ao juízo prevento 
as ações “quando houver ajuizamento de ações idênticas”31.

Dessa forma, não há impedimento ao reconhecimento da litispendência e, 
bem assim, à extinção de uma das ações coincidentes, mesmo que tenham elas 
curso perante juízo de espectros diversos de competência, diante de tudo o que 
se alinhavou nesta oportunidade.

3. CONCLUSÃO.

Em sintética conclusão, tem-se que a aferição da litispendência no que 
diz respeito a demandas de cunho coletivo não está circunscrita aos critérios 
genericamente estabelecidos na legislação processual, direcionada aos feitos 
individuais.

Nesse raciocínio, tem-se que deve ser emprestado caráter mais abrangente 
na individualização dos elementos de identifi cam cada ação. Quanto às partes, 
não se há de exigir identidade formal entre os componentes do pólo ativo da 
ação, haja vista que não agem em proteção a interesse próprio (isto é, cingido à 
pessoa do titular da relação processual), podendo-se reconhecer a coincidência 
sob esse aspecto mesmo que sejam pessoas distintas.

29. “Com relação à conexão, a regra da reunião dos processos deve ser imperativa, não se admitindo outra 
interpretação que não seja a da obrigatoriedade da reunião, mesmo sabendo-se que a competência para esta 
modalidade de demandas é do tipo absoluta, e que, por isso afastaria a regra da reunião” (RODRIGUES, 
Marcelo Abelha. Ação civil pública e meio ambiente. São Paulo: Forense Universitária, 2003. p. 132).

30. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. op. cit., p. 287.
31. Continua sua lição Teresa Arruda Alvim Wambier: “Em favor dessa orientação, pode-se também argu-

mentar que a prevenção é instituto processual que não induz, necessariamente, à reunião de causas para 
julgamento conjunto. Por exemplo, o art. 253, inc. II do CPC, em sua redação atual, impõe a distribuição 
de ação ao juízo prevento, mas isto não signifi ca que, no caso, haverá julgamento conjunto – pode mesmo 
ocorrer, por exemplo, que a primeira ação já tenha sido julgada. A fortiori, a mesma orientação deve ser 
aplicada aos casos em que há ações civis públicas com o mesmo objeto e causa de pedir, ainda que as 
partes processuais sejam distintas” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Litispendência em ações coletivas. 
In: MAZZEI, Rodrigo Reis; NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. p. 291-292).
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Atenção especial deve ser emprestada aos fatos que compõem a causa de 
pedir, elemento que fornecerá os reais contornos da lide, de modo a qualifi cá-la e, 
bem assim, inseri-la nas normas de competência e de procedimento, permitindo o 
cotejo com outras no intento de verifi car a ocorrência do fenômeno da duplicidade 
de litispendências.

Quanto ao pedido, este também não pode ser interpretado restritivamente, 
sendo que observância mais relevante deve ser dirigida ao pedido mediato, aspecto 
em que se analisa o bem da vida que se pretende tutelar com a postulação judicial, 
em outras palavras, o próprio interesse coletivo cuja proteção é objetivada pela 
ação proposta.

Por fi m, conclui-se ser plenamente aplicável às ações coletivas coincidentes a 
conseqüência que é estipulada aos demais processos, a saber, a extinção da poste-
riormente ajuizada, preservando a segurança jurídica, a economia processual e a 
instrumentalidade, eis que o duplo julgamento da mesma controvérsia, sobretudo 
diante da possibilidade de decisões divergentes, gera instabilidade muito séria à 
ordem jurídica e às relações materiais, a qual é potencializada quando se trata de 
ações de caráter meta-individual.

Ademais, empecilho a essa conclusão não é criado com o fato de se cotejar 
ações que tenham curso perante juízos de espectro distinto de competência ab-
soluta, vez que a preservação da segurança e da ordem jurídica prepondera, e 
até porque a conclusão no sentido da identidade das ações poderá acarretar, em 
análise mais precisa, a detecção da incompetência de um dos juízos, devendo 
se considerar também absoluto, e portanto apto a concorrer com os demais, o 
critério de fi xação originária de competência do juízo que recebeu em primeira 
oportunidade a ação para as outras que versem sobre o mesmo objeto, fazendo-se 
interpretação conjunta com o disposto na novel redação do art. 253, II, do CPC a 
fi m de reconhecê-lo como “prevento”, o que não embaça a extinção de uma das 
ações em vista do reconhecimento do fenômeno tratado neste estudo.
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CAPÍTULO XVI
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO E 

AÇÃO COLETIVA: CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS

      Michel Ferro e Silva1

Questão elegante e que merece atenção especial diz respeito ao estabelecimento 
das distinções necessárias entre o fenômeno do litisconsórcio multitudinário e as 
ações coletivas, chamadas de class action no direito norte-americano.

O litisconsórcio multitudinário caracteriza-se quando há um número excessivo 
de litigantes num dos pólos da relação processual capaz de afetar a celeridade 
processual ou difi cultar o direito de defesa. Agindo de ofício ou por provocação 
da parte ré (art. 46, parágrafo único, do CPC) poderá o juiz determinar o des-
membramento das ações ou a exclusão de litisconsortes a fi m de zelar pelo bom 
andamento do processo.2 Vale ressaltar que a limitação somente poderá ocorrer 
em se tratando de litisconsórcio facultativo uma vez que, sendo necessário deverá 

1.. Advogado em Belém/ PA. Mestre em Direito do Estado (UNAMA). Especialista em Direito Processual 
(UNAMA). Professor de Teoria Geral do Processo e Direito Processual Civil do CESUPA – Centro Uni-
versitário do Pará e da FAP – Faculdade do Pará (graduação e especialização). Editor da Revista de Direito 
– FAP. Membro do Conselho de Pesquisa da FAP – Faculdade do Pará. 

2. A maior parte dos processualistas tem defendido a idéia do desmembramento do processo com a forma-
ção de novos autos, tantos quantos necessários ao acolhimento dos litisconsortes retirados do processo 
originário. Assim, por todos: CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Ação monitória e temas polêmicos da 
reforma processual. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 115. Outros se posicionam no sentido de 
que a limitação implica a exclusão dos litisconsortes excessivos que deverão propor novas ações. Nesse 
sentido, v. BERMUDES, Sergio. A reforma do Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1995, p. 57. A matéria não é tão simples quanto possa aparentar. Data vênia, as duas correntes possuem os 
seus pontos positivos e negativos. Aqueles que defendem a primeira, esquecem que o desmembramento do 
processo conduziria a necessidade de se distribuir as ações novas à vara originária a fi m de que as mesmas 
sejam apensadas e decididas com o processo inicial, o que acabaria por ser um contra-senso à fi nalidade 
do dispositivo legal. Caso não se entenda desta forma, estar-se-á negando qualquer utilidade ao parágrafo 
único do art. 46. As novas ações seriam apensadas e decididas simultaneamente com a ação originária, o 
que não traria qualquer benefício à celeridade processual. Por outro lado, a exclusão pura e simples também 
tem os seus inconvenientes. As novas ações que acolheram os litisconsortes excluídos seriam distribuídas 
a diferentes varas, o que poderia provocar a prolação de decisões confl itantes entre si, afetando sobrema-
neira a segurança jurídica. Diante disso, optamos por adotar uma interpretação própria de como deva agir 
o magistrado ao entender pela limitação dos litisconsortes. Na verdade, trata-se de uma mescla entre as 
duas correntes. Adotamos o entendimento de que a providência a ser tomada pelo magistrado variará em 
função dos motivos que implicaram a formação do litisconsórcio. Sendo decorrente da comunhão de direi-
tos ou obrigações e, ainda, da conexão (art. 46, I, II e III do CPC), a fi m de evitar a prolação de decisões 
confl itantes, certo é que deverá haver o desmembramento do processo; sendo resultado da afi nidade de 
questões, a exclusão é a providência a ser adotada de maneira que as novas ações poderão ser distribuídas 
aleatoriamente.
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haver a participação de todos os litigantes sob pena de extinção do processo sem 
resolução do mérito em decorrência da ausência de uma das condições da ação 
– legitimidade ad causam. 

Por outro lado, entre nós, a Lei nº 7.347, de 24.07.1985, trata da ação civil 
pública. Outrossim, o § 1º do art. 129 da Constituição da República e o art. 5º 
da Lei nº 7.347/85 (LACP) prevêem a legitimação concorrente e disjuntiva3 na 
defesa dos chamados interesses metaindividuais. Ada Pellegrini Grinover adverte, 
inclusive, que o arquivamento do chamado inquérito civil pelo Ministério Público, 
não exclui o acesso à Justiça dos demais entes legitimados4.

Conforme noticiado por Teori Zavascki,5 o direito inglês mostra-se como berço 
dos instrumentos de tutela coletiva. O citado autor registra que os tribunais de 
eqüidade (Courts of Chancery) já admitiam através do bill of peace a atuação, em 
nome próprio, de representantes de determinados grupos de indivíduos, litigando 
na defesa dos interesses dos representados, ou, igualmente, respondendo em juízo 
na defesa dos mesmos interesses.6

Entretanto, apesar da inegável importância da experiência britânica, é certo 
que a mesma foi aperfeiçoada no direito norte-americano. Humberto Pinho aponta 
que o tema relacionado a ações coletivas vem sendo uma preocupação do direito 
norte-americano desde o século XIX7. Prossegue o citado autor, noticiando que no 
ano de 1845, foi editada nos Estados Unidos da América, a primeira lei que tratou 
especifi camente da matéria, chamada de Rule 48, que sofreu uma modifi cação 
em 1912, sendo rebatizada como regra 23. Em 1938, surgiu o Federal Rules of 
Procedure, cuja redação foi modifi cada em 1966, permanecendo, no entanto, a 
mesma até os dias atuais8.

3. É disjuntiva já que a legitimidade de um dos entes constante do rol previsto no art. 5º da LACP, não exclui 
a dos demais, sendo possível, inclusive, a formação de litisconsórcio. Adotando o mesmo entendimento, 
DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 206. Ademais, a atuação de 
um ente não fi cará condicionada à concordância ou participação de um outro. Nesse sentido, v. SHIMURA, 
Sergio. O papel da associação na Ação civil pública. In: MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias (org.). 
Processo Civil Coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 157.

4. GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do Direito Processual (de acordo com a Constituição de 
1988). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 162.

5. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.29. 

6. Ibidem, p. 29.
7. PINHO, Humberto Dalla Bernardino de. Ações de classe. Direito comparado e aspectos processuais 

relevantes. In: SIMPÓSIO DE PROCESSO CIVIL, 2001, Rio de Janeiro: EMERJ, p. 2.
8. Para uma análise detalhada a respeito da evolução dos direitos coletivos e da class action do direito norte-

americano, v. GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 538.
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Apesar da dessemelhança existente entre os sistemas adotados pelos ordena-
mentos jurídicos dos dois países (common law no direito norte-americano e civil 
law no direito nacional) é inegável a infl uência por nós sofrida quando o assunto 
está relacionado a ações coletivas.

Pois bem, o direito nacional sempre buscou, em matéria de ações coletivas, 
seguir a experiência norte-americana, o que se confi rma com a lei da ação civil 
pública (Lei nº 7.347/85). A propósito, Humberto Pinho pontua que o direito es-
tadunidense explica a razão de ser das ações de classe através da chamada teoria 
substantiva, segundo a qual “a ação coletiva é uma manifestação do movimento 
de acesso à Justiça sempre que a prestação da jurisdição estiver inviabilizada pelo 
elevado número de ações individuais que seriam propostas”9. É de se ressaltar, 
todavia, que não há na legislação americana qualquer regra que defi na o que re-
presenta, na prática, esse número elevado de litisconsortes. No direito processual 
brasileiro, igualmente, inexiste qualquer dispositivo legal nesse sentido, o que 
faz com que o juiz avalie o problema analisando o caso concreto10. Nesse ponto, 
reside o grande problema em se defi nir se o direito envolvido diz respeito a uma 
determinada coletividade ou se envolve um número expressivo de comparsas, em 
franca formação de um litisconsórcio de multidões. Em outras palavras, como se 
estabelecer, no direito brasileiro uma diferença entre um simples litisconsórcio 
multitudinário e uma ação coletiva? É certo que, em ambos os casos, o fundamen-
to que possibilita a formação do litisconsórcio é o mesmo da ação coletiva, qual 
seja, a comunhão de interesses, no entanto, ainda que sutis, ambos os institutos 
possuem caracteres próprios que buscaremos abordar a partir de agora.

Em primeiro lugar, quando se está diante de uma ação civil pública, o direito 
envolvido toma contornos de interesse social, daí porque se confere ao Ministério 
Público, legitimidade para propô-la (art. 5º da LACP) assegurando a sua interven-
ção obrigatória caso não fi gure como parte (art. 5º, § 1º, da LACP). Diante disso, 

9. PINHO, op. cit., p. 3. Prossegue o autor, esclarecendo que: “No direito norte-americano utiliza-se conceito 
um pouco diverso. O juiz, ao receber a petição inicial, examinará se aquilo que está sendo postulado re-
presenta realmente o interesse de uma classe. Se ele achar que o que está escrito naquela petição inicial é 
verdadeiramente a tradução de interesse de uma classe, ele emite um certifi cado de classe, que equivaleria, 
no direito brasileiro, ao nosso despacho liminar de conteúdo positivo, como se o juiz recebesse aquela pe-
tição inicial e entendesse que, ao menos, em um primeiro momento, examinando aquela matéria no plano 
das asserções, estão presentes os requisitos mínimos para a constituição e para o regular desenvolvimento 
daquela relação processual”. Teori Zavascki aponta que são quatro os requisitos para que uma ação de classe 
possa ser promovida: a) a inviabilidade, na prática, da formação de litisconsórcio ativo dos interessados; 
b) a presença de questões de fato ou de direito comuns a toda a classe; c) as pretensões e as defesas sejam 
tipicamente de classe e, d) os demandantes estejam em condições de defender efi cazmente os interesses 
comuns (op. cit., p. 31-33). 

10. Nesse sentido, v. BUENO, Cassio Scarpinella. Partes e Terceiros no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 85.
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observa-se que a participação do MP será sempre obrigatória, seja como autor 
exclusivo, ora em litisconsórcio com os demais entes legitimados pelo art. 5º da 
Lei nº 7.347/85, ora como parte imparcial, funcionando como custos legis11. Assim, 
pontua Rodolfo Mancuso, que nas ações coletivas o bem da vida perseguido não 
pertence ao autor; ao contrário é inerente a toda uma coletividade, “espraiado num 
contingente indeterminado de pessoas”12, v. g., os consumidores numa relação 
de consumo. Há um só direito que pertence a uma gama de pessoas, ocorrendo a 
chamada indivisibilidade do objeto a que se refere Rodolfo Mancuso13.

Por sua vez, tratando-se de litisconsórcio multitudinário ocorre apenas uma 
reunião de interesses individuais que se aproximam de acordo com a gradação 
prevista no art. 46 do Código de Processo Civil. A reunião de pessoas se dá em 
homenagem à economia e a celeridade processual. Humberto Pinho lembra que 
quando se está diante de uma pretensão coletiva, “há não só a soma de interesses 
individuais, mas também um plus especializante”14. Esse plus, citado por Hum-
berto Pinho, é indiscutivelmente o interesse social.

Ademais, na ação civil pública, como não se pode identifi car, com precisão, 
quais são os titulares do direito a ser tutelado, via de regra, haverá apenas um 
autor em defesa do interesse social em face da relevância de tais direitos para a 
sociedade. Nada impede, no entanto, que haja a formação de litisconsórcio (art. 
5º, § 2º, da Lei nº 7.347/85) mas que, difi cilmente, tomará a formação de multi-
tudinário. Isto se dá, em razão da chamada substituição processual15 que confere 
legitimidade ao Ministério Público, à União, aos Estados, aos Municípios e às 
associações para propor a ação civil pública16. Trata-se de legitimidade extraor-
dinária (art. 6º do CPC), vez que, como acertadamente observado por Cândido 
Dinamarco, “as partes legítimas não correspondem aos integrantes da relação de 
direito material controvertido, ou seja, não correspondem precisamente a uma 

11. Cf. GRINOVER, op. cit., 1990, p.153.
12. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural 

e dos consumidores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 50.
13. Ibidem, p. 100.
14. PINHO, op. cit., p. 4.
15. “Substituição processual é o poder que a lei concede a alguém para, em seu próprio nome, pleitear direito 

alheio, seja como autor, seja como réu” (ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 181). “A legitimação ativa, concorrente e disjuntiva, é atribuída, pelo dispositivo em 
foco, aos entes e pessoas indicados no art. 82. Aqui se trata inquestionavelmente de legitimação extraordi-
nária, a título de substituição processual” (GRINOVER, op. cit., 1995, p. 544).

16. Nesse sentido, v. JOÃO, Ivone Cristina de Souza. Litisconsórcio e intervenção de terceiros na tutela cole-
tiva. São Paulo: Fiúza Editores, 2004, p. 90. Há autores que se manifestam no sentido de que o Ministério 
Público não seria um substituto processual, a uma, porque age por legitimação própria, conferida pela 
própria Constituição, e, a duas, pois, in casu, não há um substituído, “já que o interesse social não é sujeito 
de direito” (ROCHA, op. cit., p. 182). 

MICHEL FERRO E SILVA
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situação legitimante”17. Pedro Lenza, manifesta-se, igualmente pela legitimidade 
extraordinária, pontuando que na ação civil pública sempre haverá substituição 
da coletividade18. O litisconsórcio que aqui se refere é exatamente entre os citados 
entes que gozam de legitimidade concorrente para promover o ajuizamento da 
ação civil pública. Assim, difi cilmente a regra prevista no parágrafo único do art. 
46 da Lei de Ritos, aqui será utilizada.

É de se ressaltar que a substituição se opera apenas no plano do direito pro-
cessual de maneira que o ente substituto não poderá praticar nenhum ato que 
provoque a disposição do direito material que se pretende ver tutelado.19 Isso se 
explica justamente pelo fato de que na ação civil pública o interesse envolvido 
sempre será um interesse público não comportando a renúncia ao direito, a con-
fi ssão, a transação e o reconhecimento jurídico do pedido.20 

Diversamente, no litisconsórcio multitudinário, não haverá a substituição 
processual que se passa na ação civil pública. Todos os co-litigantes são titulares 
da pretensão, possuindo legitimidade para agir em conjunto ou individualmente 
na defesa dos seus interesses. Havendo receio de prejuízo à celeridade processual 
ou ao direito de defesa, justifi ca-se a limitação prevista no parágrafo único do 
art. 46 do CPC.

Registre-se que a melhor doutrina vem entendendo não ser possível a forma-
ção de litisconsórcio ativo na ação civil pública com a intervenção do cidadão 
comum. Os motivos são diversos, no entanto, conforme apontado por Rodolfo 
Mancuso, o mais relevante diz respeito ao fato de que o cidadão, diferentemente 
do que ocorre na ação popular, não goza de legitimidade para propor a ação 
civil pública21, vez que não faz parte do rol exaustivo contido no caput do art. 5º 
da Lei da Ação Civil Pública e do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor. 
Em razão disso, não haveria como se entender pela possibilidade de formação 
de litisconsórcio – inaugural ou ulterior – com a participação do cidadão no pólo 
ativo da relação processual22. E mais, não seria possível, igualmente, a intervenção 

17. Litisconsórcio. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 205.
18. LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 186.
19. Cf. ZAVASCKI, op. cit., p. 76.
20. Ibidem, p. 149-150.
21. MANCUSO, op. cit., p. 226. No mesmo sentido, v. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos Interesses 

Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 305.
22. Não há a menor dúvida de que poderá haver a formação de litisconsórcio no pólo passivo do processo, 

inclusive com a participação do cidadão comum. Basta se pensar no seguinte exemplo: suponhamos que 
sejam vários os proprietários de imóvel tombado pelo patrimônio histórico-cultural e que se encontra 
em ruínas. A ação a ser proposta, certamente, fará incluir em seu pólo passivo todos os proprietários 
desidiosos.
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do cidadão como assistente do autor da ação23. Alguns ajustes, todavia, merecem 
ser feitos.

De fato, o cidadão comum não pode fi gurar no pólo ativo da relação processual 
decorrente do ajuizamento da ação civil pública, vez que lhe falta legitimidade. 
Ademais, a coisa julgada produzirá efeitos erga omnes (art. 16 da Lei nº 7.347/85), 
em face do caráter indivisível do seu objeto, sendo desnecessária a intervenção do 
cidadão24. Isto se aplica, no entanto, quando estivermos diante de direitos difusos 
e coletivos (art. 81, parágrafo único, I e II, do Código de Defesa do Consumidor – 
CDC)25. Tratando-se de direitos individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, 
III, do CDC), a questão passa a ser um pouco mais complexa.

Com efeito, se o objeto da ação civil pública for interesses individuais ho-
mogêneos, o cidadão passa a ter a possibilidade de intervir no processo, como 
litisconsorte, por força da regra prevista no art. 94 da Lei nº 8.078/9026. Isto se 
explica pelo fato de que o direito a que se funda a ação é, também, do cidadão, o 
que lhe permite, inclusive, promover a execução da sentença (art. 97 do CDC). 
Em outras palavras, o objeto da ação civil nada mais é do que direitos disponí-
veis e divisíveis, sendo perfeitamente identifi cáveis as pessoas que são os seus 
titulares27.

A dúvida surge a partir do momento em que não se sabe ao certo qual o papel 
desempenhado pelo cidadão interessado na ação civil pública fundada em direi-
tos individuais homogêneos. Seria ele um litisconsorte ou, estaríamos diante de 
uma assistência litisconsorcial28? É certo que a lei o trata como litisconsorte (art. 
94), todavia será este o melhor entendimento? E mais: sendo um litisconsórcio, 
caberia a aplicação da regra prevista no parágrafo único do art. 46 do CPC, caso 
haja um número elevado de interessados/ litisconsortes? Dependendo da resposta, 

23. MANCUSO, op. cit., p. 228.
24. A respeito, é precisa a lição de MANCUSO, Ibidem, p. 229: “[...] o resultado favorável ao autor se espraiará 

por toda a coletividade (extensão da coisa julgada, in utilibus), incluindo, portanto, o cidadão que pretendia 
intervir ao lado do autor originário”. Adotando a mesma linha de raciocínio, JOÃO, op. cit., p. 105. Ou-
trossim, o particular poderá valer-se da ação popular para proteção do meio ambiente, além da preservação 
de valores estéticos e culturais, sempre que o ato lesivo tenha sido praticado por ente da administração 
pública.

25. Não é demais lembrar que as normas contidas no CDC são aplicadas, subsidiariamente, no que couberem, 
à LACP (art. 21 da Lei nº 7.347/85).

26. A intervenção se dará, após a publicação do edital a que faz referência o art. 94 do CDC. A lei é omissa a 
respeito de como deve ser feita a publicação do edital, pelo que tem sido adotado, por analogia, o procedi-
mento previsto no art. 232 do CPC.

27. Nesse sentido, v. JOÃO, op. cit., p. 100.
28. Há, ainda, quem diga tratar-se de uma assistência simples. Adotando esta linha de pensamento, v. ROCHA, 

Ibraim. Litisconsórcio, efeitos da sentença e coisa julgada na tutela coletiva. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 144. 
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duas linhas de raciocínio poderão ser adotadas. Antes, contudo, vejamos o que 
diz a doutrina a respeito de qual função é desempenhada pelo interessado, sem-
pre lembrando que o legislador nacional utilizou-se da expressão “litisconsorte”, 
conforme se depreende da simples leitura do art. 94 da Lei nº 8.078/90.

A doutrina majoritária manifesta-se no sentido de que a intervenção do interes-
sado acarreta a formação de litisconsórcio facultativo ulterior. Com a autoridade 
de quem esteve presente na elaboração e na discussão do anteprojeto do Código 
de Defesa do Consumidor, Ada Pellegrini Grinover manifesta-se no sentido de 
que a intervenção de interessados provoca a formação de litisconsórcio, o do 
tipo unitário (com a decisão da lide de maneira uniforme a todos) e regido pelas 
regras previstas no Código de Processo Civil (arts. 46 usque 49)29. Acrescenta 
que julgada procedente a ação civil pública, os efeitos da coisa julgada atingirão 
a todos os interessados, ainda que não tenham provocado a intervenção30. Não é 
outro o entendimento de Rodolfo Mancuso31, segundo o qual estaríamos diante de 
uma intervenção litisconsorcial voluntária, fi gura não consagrada expressamente 
em nossa legislação, porém cuja possibilidade já foi defendida por prestigioso 
autor.32

De outra maneira, há quem defenda a impossibilidade de formação de litiscon-
sórcio decorrente da intervenção do interessado. É o caso de Nelson Nery Junior 
e Rosa Nery, segundo os quais, na ação civil pública para a defesa de direitos 
individuais homogêneos, ainda que se pretenda benefi ciar um grande número de 
pessoas, essas não podem ser consideradas como partes na relação processual33.

Na verdade, a natureza jurídica da intervenção do particular estaria mais pró-
xima a uma assistência litisconsorcial. Defensor da tese, Arruda Alvim34 pontua 
que se o particular não tem legitimidade para propor sozinho a ação civil pública, 
conseqüentemente não pode fi gurar como litisconsorte daqueles que têm essa 
legitimidade. Acrescenta, ainda, que a atuação de um litisconsorte “é igual à do 
outro, inclusive no plano da legitimidade”,35 o que não ocorre com o litisconsórcio 
do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o particular não poderá formular 
pedido próprio o que descaracterizaria a intervenção litisconsorcial voluntária. 
Hugo Mazzilli fi rma entendimento no sentido de que somente pode ser litisconsorte 

29. GRINOVER, op. cit., 1995, p. 554.
30. Ibidem, p. 554.
31. MANCUSO, op. cit., p. 220-221.
32. Cf. DINAMARCO, op. cit., p. 55.
33. Código de Processo Civil comentado e Legislação Processual extravagante em vigor. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1999, p. 470.
34. ALVIM, Arruda. Código do consumidor comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 427.
35. Ibidem, p. 427.
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aquele que igualmente pode ser autor, lembrando que, na hipótese de propositura 
de ação popular com pedido idêntico ou conexo com a ação civil pública, não 
haverá como se recusar ao cidadão o direito de participar como litisconsorte em 
face da reunião das ações.36 Ibraim Rocha manifesta-se no sentido de que a regra 
prevista no art. 94 do CDC, na verdade, representa verdadeiro “erro de técnica 
jurídica”, vez que não há como se admitir a atuação litisconsorcial entre os legi-
timados coletivos e os interessados37.

Voltemos ao problema proposto. Indagamos se, tratando-se de ação civil 
pública para defesa de direitos individuais homogêneos, haveria a possibilidade 
de incidência da regra consagrada no parágrafo único do artigo 46 do CPC. Se 
entendermos tratar-se de um litisconsórcio, certamente. Sendo um litisconsórcio, 
as regras previstas no Código de Processo Civil e relativas ao instituto deverão 
ser aplicadas subsidiariamente e, por via de conseqüência, haverá a possibili-
dade da limitação prevista no parágrafo único do art. 46. Assim, havendo um 
número excessivo de litisconsortes, poderá o juiz do feito para evitar retarda-
mento da tutela jurisdicional ou, ainda, prejuízos ao direito de defesa do réu, 
limitar a intervenção do particular. Com bastante clareza, Ivone João38 observa 
que a intervenção do particular pode desembocar num verdadeiro litisconsórcio 
multitudinário trazendo tumulto ao processo. Ademais, em sendo litisconsor-
te, passaria o cidadão a gozar dos mesmos direitos inerentes ao demandante 
originário, podendo, por exemplo, requerer a produção de provas, retardando 
sobremaneira o regular andamento do processo, o que seria incompatível com 
a própria fi nalidade da ação coletiva.

De uma forma ou de outra, sendo admitida a incidência da regra do parágrafo 
único do art. 46, a limitação, caso ocorra, não provoca qualquer vedação ao livre 
acesso à justiça (art. 5º, XXXV da Constituição da República). Isto se explica 
pelo fato de que o particular, ainda que excluído em decorrência da regra ao norte 
citada, não terá prejudicado o seu direito de reparação pois, conforme se observa 
no art. 103, III, do CDC, em caso de procedência da ação, a sentença fará coisa 
julgada material erga omnes benefi ciando todas as vítimas e seus sucessores. Por 
outro lado, em caso de improcedência da ação e não tendo ocorrido a intervenção 
(ou ocorreu e houve a limitação com a exclusão), poderá o particular promover 
o ajuizamento de ação individual a fi m de obter a indenização devida (§ 2º, art. 
103, CDC).

36. MAZZILLI, op. cit., 305.
37. ROCHA, op. cit., 2002, p. 145. 
38. JOÃO, op. cit., p. 104.
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Na verdade, não é equivocado o entendimento de que a intervenção do par-
ticular acaba por ser desnecessária, vez que mesmo aqueles que não intervieram 
no processo serão agraciados com os efeitos da sentença, desde que, repetimos, 
seja a mesma favorável39.

De tudo o que foi exposto, conclui-se que, caso se entenda que a participação 
do particular na ação civil pública se dá através de litisconsórcio, razão não há 
para que não se aplique o parágrafo único do art. 46 da Lei Instrumental Civil na 
preservação da celeridade processual e igualdade entre as partes, materializada 
na plenitude do direito de defesa pelo réu.

Por outro lado, caso se opte pela adoção da linha de pensamento segundo a qual 
o particular intervém na ação civil pública através de assistência litisconsorcial, 
entendemos que não haverá a incidência da regra acima citada, ou seja, ainda que 
se forme uma multidão, será defeso ao juiz limitar a inserção de interessados. 
Apontamos motivos que justifi cam esse modo de pensar.

Sendo um assistente, o particular não poderá ser considerado como parte 
da relação processual. É de longa data a noção de que a assistência, ainda que 
sob a modalidade litisconsorcial, não faz com que o interveniente se torne parte 
do processo. Diferentemente, o assistente é sujeito da relação processual, pelo 
que, não poderá formular pedido algum em seu favor, limitando-se a auxiliar o 
assistido a obter uma sentença favorável40. Exerce, enfi m, papel de coadjuvante, 
praticando, no processo, atos a possibilitar que o assistido saia-se vencedor da 
demanda.

Pois bem, não sendo litisconsorte dos co-legitimados do art. 82, do CDC, o 
particular que ingressa na ação civil pública o faz com um só propósito: auxiliar 
o requerente a alcançar uma sentença de procedência que, indiretamente, vai lhe 
assegurar o direito à indenização. Conseqüentemente, inaplicável o parágrafo 
único do art. 46 do CPC.

39. A respeito é precisa a seguinte anotação: “Trata-se da regra denominada coisa julgada secundum eventum 
litis, que outrora só se aplicava às ações civis públicas julgadas improcedentes por falta de provas, e que 
o Código do Consumidor estendeu aos demais casos de improcedência da ação coletiva. Na verdade, em 
relação aos indivíduos titulares de interesses que coincidam com o interesse difuso ou coletivo defendido 
na ação civil pública, mais adequado seria dizer que a sentença faz coisa julgada pro omnes, uma vez que 
somente poderá benefi ciar os interessados individuais, nunca prejudicá-los. A autoridade da coisa julgada 
erga omnes propriamente dita somente se opera em relação aos demais legitimados ativos para a ação co-
letiva, pois poderá ser oposta contra eles após o trânsito em julgado da sentença que julgar improcedente a 
demanda.” (DAWALIBI, Marcelo. Limites subjetivos da coisa julgada em ação civil pública. In: MIDARÉ, 
Edis (Coord.). Ação civil pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 578).

40. CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 139.
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Observa-se, de outro modo, que o ingresso do interveniente somente poderá ser 
vedado, caso não ocorra um dos pressupostos de admissibilidade da assistência, 
quais sejam: a existência por parte do assistente de interesse jurídico41 na demanda 
e a pendência de uma causa (art. 50 do CPC). Em outras linhas, no entanto com 
igual signifi cado, a inserção apenas pode ser indeferida caso se comprove que o 
assistente não tem interesse jurídico na lide, assim como, quando inexistir causa 
pendente de julgamento. No que se refere à ação civil pública, caso se entenda 
pela assistência do particular, não se foge à regra. Quer-se dizer com isso que, uma 
vez publicado o edital (art. 94 da Lei nº 8.078/90) e tendo o particular respondi-
do a ele no prazo legal, seu ingresso na relação processual como assistente não 
poderá ser indeferido. É certo que o particular terá que comprovar a presença dos 
pressupostos de admissibilidade da assistência, todavia, desincumbindo-se desse 
ônus, qualquer decisão que impeça o seu ingresso estará revestida de ilegalidade 
e em franca afronta às regras processuais concernentes à matéria.42
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CAPÍTULO XVII
NOTAS SOBRE A LITISPENDÊNCIA 

NO PROCESSO COLETIVO

Robson Renault Godinho1

Sumário • 1. Introdução – 2. Litispendência: noções gerais – 3. Processo coletivo: noções gerais: 3.1. A legiti-
midade ativa nas ações coletivas – 4. Litispendência no processo coletivo.

1. INTRODUÇÃO

Entre os diversos institutos processuais que ganham novas cores quando 
mirados no processo coletivo, a litispendência se afi gura interessante na medida 
em que envolve diversos outros temas sensíveis, como a legitimidade, a causa de 
pedir, o pedido e a coisa julgada.

Não bastasse essa constatação, a exata caracterização da litispendência 
entre ações coletivas e a conseqüência dela decorrente (reunião das ações ou 
extinção de uma delas) causam perplexidade e desafi am propostas doutrinárias 
e legislativas variadas, com intuitivas repercussões na efetividade do processo 
coletivo.

Longe de apresentar qualquer solução original, pretendemos apenas passar em 
breve revista o instituto da litispendência no processo coletivo, especifi camente 
no que se refere à sua função de requisito objetivo extrínseco de validade do pro-
cesso, e os efeitos decorrentes de sua confi guração, com análise das alternativas 
expostas nas pesquisas que realizamos.

Antes, porém, é necessário abordar, ainda que sucintamente, os contornos 
fundamentais da litispendência, o que faremos no item seguinte.

2. LITISPENDÊNCIA: NOÇÕES GERAIS

Como instrumento efetivo para a realização do direito material, o processo 
possui técnicas eminentemente práticas destinadas a evitar, entre outras situações, 
a realização de atos inúteis, o prolongamento por tempo indeterminado de questões 
submetidas a julgamento e a coexistência de pronunciamentos sobre uma mesma 

1. Promotor de Justiça – RJ. Mestre e Doutorando em Direito Processual Civil – PUC/SP
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demanda. Trata-se de um fenômeno extremamente complexo, em que a técnica e a 
efetividade se complementam e se realizam, sempre com a fi nalidade de produzir 
um resultado útil aos que pleiteiam a tutela jurisdicional2.

Nesse contexto, a pendência de uma demanda implica diversos efeitos, entre 
os quais avulta, especialmente para a fi nalidade destas notas, a inviabilidade da 
coexistência de uma mesma ação, com a exata repetição de seus elementos (partes, 
causa de pedir próxima e remota e pedido mediato e imediato, comumente desig-
nada de tríplice identidade3). Por não tolerar a repetição de demandas, o sistema 
processual prevê a extinção do processo em que se veicule essa plena identidade 
de elementos4, sem que haja resolução do mérito, vedando-se sua renovação, 
salvo, evidentemente, se desaparecer essa causa extintiva (exemplo: extinção sem 
apreciação do mérito do processo pendente). 

Normalmente, denomina-se de litispendência, por metonímia, a objeção que 
implica a extinção de um processo posterior em que haja repetição da mesma 
demanda já submetida ao judiciário. Trata-se, na verdade, de um dos efeitos do 
instituto, talvez dos mais importantes, mas não o único.

Na realidade, a litispendência possui dois signifi cados5: 1) em sentido amplo, 
é o “processo, em ato, produzindo todos os seus efeitos” e 2) em sentido mais 

2. Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Ma-
lheiros, 2006.

3. Cf. MONIZ DE ARAGÃO. Conexão e “tríplice identidade”. Revista de Processo, nº 29. RT, janeiro-março 
de 1983. “A preliminar de litispendência é suscitável ou passível de conhecimento direito pelo juiz quando 
se reproduz ação anteriormente intentada e ainda em curso, pressuposta a identidade total dos três clássicos 
elementos de individualização – partes, pedido e causa petendi” (BARBOSA MOREIRA. Medida cautelar 
no curso de ação anulatória de deliberações de assembléias sociais. Poder cautelar genérico do juiz. Conti-
nência e seus efeitos. Confronto com a litispendência. Revista de Processo, nº 6. São Paulo: RT, abril-junho 
de 1977, p. 223). Essa noção da “tríplice identidade” é clássica e se mostra fundamental na abordagem do 
tema, mas pode se mostrar insufi ciente para caracterizar a igualdade entre ações no caso concreto, razão pela 
qual se afi gura mais preciso falar em “mesma situação jurídica”. Nos processos coletivos essa difi culdade 
é ainda mais patente, o que dá um novo colorido ao problema.

4. “é impossível conceber a existência de duas ações idênticas. Se idênticas, há uma só; se duas, não são 
idênticas”. MONIZ DE ARAGÃO. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. II. 10 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p. 429.

5. ARRUDA ALVIM. Manual de Direito Processual Civil. Vol. 1. 11ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 452. Am-
plamente, do mesmo autor, Ensaio sobre a Litispendência no Direito Processual Civil. 2 vols. São Paulo: 
RT, 1970 (consultamos o exemplar doado pelo Professor ao Instituto dos Advogados do Brasil. A editora 
RT lançou a tese comercialmente em 1972), passim. Hélio Tornaghi, criticando a redação do Código de 
Processo Civil, afi rmou: “para que haja litispendência basta que o litígio seja proposto uma única vez. Com 
a citação válida o litígio passa a pender de julgamento (lis inchoacta est) e isso é que é litispendência. Outra 
cousa é a exceção de litispendência, ou seja, a alegação feita por uma das partes de que o litígio proposto 
pelo adversário já pende de julgamento no mesmo ou em outro juízo. É claro que só tem sentido alegar a 
litispendência quando o mesmo litígio (§2º do art. 301) é proposto uma segunda vez. Mas a litispendência 
já existia desde que o litígio foi proposto a primeira vez e ainda que não fosse reapresentado em juízo” 
(Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. II. São Paulo: RT, 1978, p. 153).

ROBSON RENAULT GODINHO
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restrito, é um dos efeitos produzidos pelo processo, com a inibição de um segun-
do processo pelo primeiro em que a lide seja idêntica, com a extinção daquele 
sem resolução do mérito. Signifi ca, portanto, “fl uência da causa em juízo” e 
“constitui objeção a que a mesma causa penda simultaneamente perante um ou 
distintos juízos”6.

Com essa ressalva, quando nos referirmos à litispendência no decorrer do 
texto estaremos tratando especifi camente de um de seus efeitos, como requisito 
processual objetivo extrínseco de validade ou pressuposto processual negativo7.

Assim como a coisa julgada, a litispendência possui a função prática de 
evitar múltiplos pronunciamentos sobre uma mesma causa, havendo, inclusive, 
estrito relacionamento entre os institutos, tanto assim que Liebman afi rmou que 
“a exceção de litispendência é somente uma antecipação da exceção de coisa 
julgada” 8. 

6. MONIZ DE ARAGÃO. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. II. 10 ed. Rio de Janeiro: Forense, 
p. 429.

7. Noção comum na doutrina, como, por exemplo, na mais recente obra sistemática sobre processo civil 
editada: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. 1. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 406. Ainda: DIDER JR., Fredie. Pressupostos Processuais e Condições da Ação: o juízo 
de admissibilidade do processo. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 172/174. Curso de Direito Processual Civil. 
Vol. 1. 7ª ed. Salvador: JusPodium, 2007, p. 208. Registre-se que a categoria de pressuposto processual 
negativo está longe de possuir reconhecimento doutrinário (BARBOSA MOREIRA. Sobre pressuposto 
processuais. Temas de Direito Processual (quarta série). São Paulo: Saraiva, 1989, pp. 85/86. ALVIM, 
Thereza. O Direito Processual de Estar em Juízo. São Paulo: RT, 1996, pp. 56/57. CARVALHO, José Or-
lando Rocha de. Teoria dos Pressupostos e dos Requisitos Processuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

8. Manual de Derecho Procesal Civil. Santiago Sentis Melendo (trad.). Buenos Aires: EJEA, 1980, p. 610. 
Para Cândido Rangel Dinamarco, “a inclusão da litispendência como fator impeditivo do julgamento do 
mérito é, pois, uma antecipação da tutela que a lei oferece à coisa julgada para fazer prevalecer a garan-
tia constitucional desta” (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. III. São Paulo: Malheiros, 2001, 
p. 138), e para Teresa Arruda Alvim Wambier, “a coisa julgada é uma litispendência que terá chegado 
ao fi m” (Nulidades do Processo e da Sentença. 6ª ed. São Paulo: RT, 2007, p. 54). Na hipótese de haver 
dois processos, com tríplice identidade, tramitando em separado, sem que haja alegação de litispendência, 
é possível que ambos transitem em julgado. Nessa situação, sustenta Teresa Arruda Alvim Wambier que 
o processo ajuizado na pendência do anterior originariamente estava viciado; julgando-se o mérito do 
segundo processo, deverá ser extinto o primeiro, em razão da superveniência da coisa julgada. “É preciso 
que se suponha haver dois processos com identidade de partes, causas de pedir e pedido, um instaurado 
antes do outro. Por acaso, o que foi instaurado em segundo lugar terá chegado ao fi m em primeiro lugar, 
produzindo-se, assim, a coisa julgada. Como não se trata de sentença inexistente, haverá coisa julgada, 
que pode ser alegada na primeira ação. Finda, primeiramente, a ação proposta em segundo lugar, poderá 
o réu, na primeira ação, alegar a coisa julgada. Uma vez terminada a segunda ação, ter-se-á produzido a 
coisa julgada, e a primeira é que devera, então, ser extinta sem resolução do mérito. Isso quer signifi car 
que, num primeiro momento, o segundo processo era viciado, por se ter instaurado apesar de haver litis-
pendência. Findo este, entretanto, torna-se viciado o primeiro, que estará em curso, apesar de haver coisa 
julgada” (380/381). Arruda Alvim também se manifestou da mesma forma: “em havendo dois processos 
idênticos, e não sendo oposta ‘exceção’ de litispendência, e nem decretada ex offi cio pelo juiz, valerá 
incontrastavelmente a decisão daquele processo que por primeiro fi que revestida da autoridade de coisa 
julgada. Pouco importará que seja a do segundo processo” (Ensaio...cit., vol. I, p. 372).
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Em suma, proposta uma demanda, não pode ser ajuizada validamente outra 
com os mesmos elementos, cabendo ao juiz inclusive conhecer da matéria de 
ofício.

Identifi cada a litispendência, a conseqüência legalmente prevista para os 
processos individuais é a extinção daqueles propostos posteriormente.

Para que ocorra esse feito extintivo, é necessária a averiguação prévia da 
exata correspondência entre os elementos das demandas, o que nem sempre se 
revela uma tarefa livre de difi culdades9. Isso porque, como bem observou Arruda 
Alvim, “normalmente o que ocorre é que as demandas apresentam-se, por assim 
dizer, tentando camufl ar a identidade jurídica existente entre elas, justamente 
no intuito de tentar-se evitar a ‘exceção’ de litispendência oponível na segunda 
demanda, com o objetivo fi nal de alcançar-se nesta, e não na primeira, a coisa 
julgada”10, além da difi culdade técnica existente em processos mais complexos, 
o que, antecipe-se, ocorre com bastante freqüência nas demandas coletivas.

De todo modo, constatado que se trata da mesma demanda, optou o Código 
de Processo Civil pela solução legislativa da extinção sem a resolução do mérito 
de um dos processos.

Veremos, nos itens seguintes, se a litispendência entre demandas coletivas apre-
senta alguma peculiaridade que recomenda a adoção de outra solução legislativa 
ou se essa regra prevista para os processos individuais se mostra sufi ciente.

3. PROCESSO COLETIVO: NOÇÕES GERAIS

Mauro Cappelletti, em texto que pode ser considerado clássico sobre o tema das 
tutelas coletivas11-12, observou que o processo civil passou por uma profunda me-
tamorfose, exatamente em razão dos confl itos de massa ou transindividuais13.

9. Não deixa de ser curioso que a lei 1.1419, de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatização do pro-
cesso judicial, prevê, em seu artigo 14, parágrafo único, que os sistemas devem buscar identifi car os casos de 
ocorrência de prevenção, litispendência e coisa julgada. Essa identifi cação é necessariamente tópica e exige 
técnica apurada do intérprete, não parecendo que essa previsão normativa funcione adequadamente. 

10. Ensaio...cit., vol. II, p. 102.
11. Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil, Revista de Processo, nº 5. São Paulo: RT. 

trad. Nelson Palaia.
12. Aproximadamente nessa mesma época, Barbosa Moreira demonstrava sua preocupação com o tema e pro-

curava chamar a atenção para o único meio próprio para a tutela de interesses transindividuais existente em 
nosso ordenamento na ocasião (A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional 
dos chamados ‘interesses difusos. Temas de Direito Processual, São Paulo: Saraiva, 1977).

13. Vale transcrever a seguinte passagem de Cappelletti: “Não é necessário ser sociólogo de profi ssão para 
reconhecer que a sociedade (poderemos utilizar a ambiciosa palavra: civilização?) na qual vivemos é uma 
sociedade ou civilização de produção em massa, de troca e de consumo de massa, bem como de confl itos 
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Esse panorama magistralmente traçado por Cappelletti há vários lustros ainda 
é válido para demonstrar a importância da tutela jurisdicional coletiva frente às 
relações sociais de nosso tempo, valendo destacar que essa imprescindibilidade 
só vem aumentando e, embora sempre seja necessária a correção de rumos, toda 
tentativa de retrocesso deve ser fi rmemente rechaçada.

O processo coletivo necessita de aprimoramentos, mas repele retrocessos. 
Trata-se de seara em que se devem dar dois passos à frente e nenhum para trás.

Na evolução do estudo dos direitos transindividuais, merece destaque a distin-
ção identifi cada por Barbosa Moreira acerca da essencialidade ou acidentalidade 
do tratamento coletivo de determinados interesses ou direitos14. É importante 
mencionar essa nota evolutiva para esclarecer o objeto do processo coletivo e 
também para demonstrar que esses direitos não passaram a existir após previsões 
legislativas, mas, como qualquer direito, já eram perceptíveis como fato social, 
apenas desamparados instrumentalmente pelo processo clássico. 

Segundo Barbosa Moreira15, é possível realizar a seguinte distinção: A) há 
hipóteses em que o interesse em jogo, por ser comum a uma pluralidade de pes-
soas indeterminadas ou de difícil determinação, não comporta decomposição num 
feixe de interesses individuais que se justapusessem como entidades singulares, 
embora análogas. Todos os possíveis interessados participam de uma comunhão 
indivisível, sem que possa ser precisamente discernida onde acaba a parcela de 
um e começa a de outro. Há uma fi rme união entre os interessados que a satisfação 
de um automaticamente gera a de todos, assim como a lesão de um afeta todos. 
Tais interesses são designados como essencialmente coletivos. B) Em outras situ-
ações, há a possibilidade de se distinguirem interesses referíveis individualmente 
aos vários membros da coletividade atingida. No entanto, o fenômeno adquire 
uma dimensão social em razão do grande número de interessados e das graves 

ou confl ituosidade (em matéria de trabalho, de relações entre classes sociais, entre raças, religiões etc). 
Daí deriva que também as situações de vida, que o Direito deve regular, são tornadas sempre mais com-
plexas, enquanto, por sua vez, a tutela jurisdicional – ‘a Justiça’- será invocada não mais somente contra 
violações de caráter individual, mas sempre mais freqüente contra violações de caráter essencialmente 
coletivo, enquanto envolvem grupos, classes e coletividades. Trata-se, em outras palavras, de ‘violações de 
massa’ (...).Os riscos de tais lesões, que afetam simultaneamente numerosas pessoas ou categorias inteiras 
de pessoas, constituem sempre um fenômeno sempre muito vasto e freqüente na sociedade industrial. A 
pessoa lesada se encontra quase sempre numa situação imprópria para obter a tutela jurisdicional contra 
o prejuízo advindo individualmente, e pode simplesmente ignorar seus direitos; ou, ainda, suas pretensões 
individuais podem ser muito limitadas para induzi-la a agir em Juízo, e o risco de incorrer em grandes 
despesas processuais pode ser desproporcional com o ressarcimento eventualmente obtível” (ob. cit., p. 130).

14. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos, Temas de Direito Processual. Terceira série. São 
Paulo: Saraiva, 1984. 

15. Idem, pp. 195/196.
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repercussões na comunidade, confi gurando um “impacto de massa”, sendo, por 
esse motivo, acidentalmente coletivos.

Basicamente, o que diferenciará as categorias delineadas acima é a nota da 
indivisibilidade do interesse ou direito, que estará presente nos essencialmente 
coletivos e ausente nos acidentalmente coletivos.

A identifi cação da existência de novos confl itos e de novos interesses (e de 
novas lesões ou ameaças de lesão a direitos), no entanto, não era sufi ciente para 
garantir a efetividade de sua tutela, especialmente diante da necessidade de novos 
instrumentos e de uma nova mentalidade consentânea com a realidade16, pois “não 
basta reconhecer em teoria a relevância jurídica desses valores: como quaisquer 
outros, eles só se tornam verdadeiramente operativos na medida em que existam 
meios próprios e efi cazes de vindicá-los em juízo”.17

A fi m de oferecer um instrumental adequado para esse novo tipo de direitos, 
foram editadas diversas normas, com especial destaque para a conformação 
constitucional da tutela coletiva e para a Lei da Ação Civil Pública e o Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor, que, em conjunto, constituem um regramento 
comum a todo processo coletivo, sendo certo que foi a partir da Constituição 
da República de 1988 que efetivamente se iniciou uma espécie de consciência 
processual coletiva.

Em uma espécie de histórico recente da tutela coletiva, podemos mencionar a 
edição dos seguintes diplomas legislativos: Lei da Ação Popular, especialmente a 
partir da redação do art. 5o, LXXIII, da Constituição da República; Lei ambiental 
nº 6938/81; Lei da Ação Civil Pública, que, também anterior à edição da Cons-
tituição de 1988, recebeu incremento após o novo texto constitucional; Lei dos 
portadores de defi ciência física (nº 7853/89); Lei 7913/89; Estatuto da Criança e 
do Adolescente; Código de Defesa do Consumidor; Lei de Improbidade Admi-
nistrativa; Lei 8884/94; Leis federais18 do Ministério Público (Lei 8625/93 e Lei 

16. A necessidade de uma nova mentalidade é um aspecto essencial para o tema objeto desta monografi a e será 
tratado mais adiante. Por ora, limitamo-nos a remeter ao já citado trabalho de Teresa Arruda Alvim sobre a ação 
civil pública, que aborda a questão com maestria. Também vale fazer referência a um recente texto de Arruda 
Alvim: Ação civil pública – Sua evolução normativa signifi cou crescimento em prol da proteção às situações 
coletivas. Ação Civil Pública após 20 Anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 2005, 
pp. 73/84. Sobre o pensamento subjacente ao processo individual clássico: SILVA, Ovídio Baptista da. Processo 
e Ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. AROCA, Juan Montero (coord.). Proceso 
Civil e Ideología: un prefacio, uma sentencia, dos cartas y quince ensayos. Valencia: Tirant lo Blanch, 2006.

17. BARBOSA MOREIRA. A proteção jurídica dos interesses coletivos. Temas de Direito Processual (Terceira 
Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 176.

18. Os Ministérios Públicos estaduais também possuem suas leis orgânicas próprias, que tratam da tutela 
coletiva nos limites da competência legislativa, a partir do balizamento fornecido pela Constituição e pela 
legislação federal.
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Complementar 75/93); Lei de Responsabilidade Fiscal; Estatuto da Cidade e 
Estatuto do Idoso. 

Deve ser destacado que a experiência brasileira infl uencia outros países, 
não sendo exagero afi rmar que nosso aparato legislativo é satisfatório, tanto 
assim que o recente Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos Para 
Ibero-América, formulado pelo Instituto Iberoamericano de Direito Processual 
originou-se de uma comissão formada por juristas brasileiros.19 Antonio Gidi 
chega a afi rmar que “a Europa não pode ser ponto de referência para o Brasil 
em termos de processo coletivo. Ao contrário, somos nós, brasileiros, quem 
devemos dar essa lição para todo o mundo da civil law. Ao menos na área de 
direito processual coletivo, nós somos o ponto de referência para a doutrina e 
o legislador europeus”20.

Em suma, hoje temos um considerável aparato legislativo, o que não signifi ca 
dizer que já exista um quadro sufi ciente para conferir plena efetividade à tutela 
dos direitos transindividuais, até porque são necessários outros fatores que não 
apenas jurídicos para atingir essa fi nalidade. De todo modo, temos um razoável 
instrumental para a tutela coletiva de direitos.

Importa estabelecer que as diversas leis que tratam da proteção de interesses 
ou direitos metaindividuais em juízo formam, juntamente com as disposições 
constitucionais, um sistema integrado21 que pode ser denominado de processo 
coletivo ou tutela jurisdicional coletiva.

19. Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código-Modelo de Processos Coletivos para 
os países Ibero-Americanos e a legislação brasileira. Revista de Processo, n° 117. São Paulo: RT, setembro/
outubro de 2004. Sobre o anteprojeto, foi publicada uma importante obra coletiva: La Tutela de los Dere-
chos Difusos, Colectivos e Individuales Homegéneos, coordenada por GIDI, Antonio e MAC_GREGOR, 
Eduardo Ferrer. México, DF: Porrúa, 2003. Dos trinta e nove trabalhos, vinte e três são de autores brasi-
leiros. Confi ra-se também a inegável infl uência na doutrina e jurisprudência de Portugal acerca da ação 
popular: SOUSA, Miguel Teixeira de. A Legitimidade Popular na Tutela dos Interesses Difusos. Lisboa: 
Lex, 2003. Confi ram-se, também, os estudos publicados na coletânea coordenada por Rodrigo Mazzei e 
Rita Dias Nolasco: Processo Civil Coletivo. São Paulo: Quartier Latin, 2005. No Brasil, importante mo-
vimento doutrinário elaborou um anteprojeto de Código de Processos Coletivos, que deu origem a uma 
obra doutrinária: Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. 
Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 
2007. Sobre a codifi cação do processo coletivo, vale conferir a apreciação crítica de Gregório Assagra de 
Almeida: Codifi cação do Direito Processual Coletivo Brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

20. A Class Action como Instrumento de Tutela Coletiva de Direitos – as ações coletivas em uma perspectiva 
comparada. Tese de doutorado. PUC/SP, 2003, p. 152 (editada comercialmente pela editora RT, com o 
mesmo título, em 2007). 

21. Cf. MAZZEI, Rodrigo. A ação popular e o microssistema da tutela coletiva. Ação Popular: aspectos rele-
vantes e controvertidos. Luiz Manoel Gomes Junior e Ronaldo Fenelon Santos Filho (coord.). São Paulo: 
RCS, 2006. DIDIER JR., Fredie. ZANETI JR., Hermes Curso de Direito Processual Civil, vol. 4: processo 
coletivo. Salvador: JusPodium, 2007, pp. 49/53. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e 
Coisa Julgada: teoria geral das ações coletivas. São Paulo: RT, 2007, pp. 47/55.
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Realmente, os preceitos das leis que tratam da tutela judicial dos interesses 
metaindividuais complementam-se reciprocamente, verifi cando-se a existência 
de um sistema integrado destinado à tutela dos interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos22. 

Dentro desse sistema, como vetores de princípios básicos, estão a Lei da Ação 
Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, que se complementam e se 
interagem recíproca e integralmente. A síntese do sistema integrado de defesa de 
interesses supra-individuais é a “interação da legislação específi ca e suprimento 
recíproco de lacunas, de sorte que todos os interesses sejam tutelados processu-
almente do mesmo modo e com um mesmo perfi l procedimental e processual; e 
a aplicação sempre subsidiária do Código de Processo Civil”23. 

Na certeira observação de Arruda Alvim, há uma verdadeira fungibilidade re-
cíproca24 entre a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, 
salvo, evidentemente, no que forem incompatíveis25.

Essa idéia de sistema integrado da tutela jurisdicional coletiva e a noção de 
que esses interesses ou direitos supra-individuais não foram “inventados”26 pelo 
legislador são fundamentais para a compreensão das peculiaridades envolvendo 
o processo coletivo.

Se antes da Constituição de 1988 já havia instrumentos aptos para a tutela 
coletiva – principalmente a Lei da Ação Civil Pública –, foi a partir de sua vigência 
que a tutela jurisdicional coletiva assumiu novos contornos, inclusive a partir de 

22. Cf. LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do Processo Coletivo. São Paulo: RT, 2002, pp. 147/150.
23. Idem, p. 150.
24. Ação Civil Pública, Revista de Processo, nº 87. São Paulo: RT, p. 156.
25. Está em fase de discussão uma proposta coordenada por Ada Pellegrini Grinover de elaboração de um Código 

de Processo Coletivo, por ela descrito em recente trabalho: Rumo a um Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. Ação Civil Pública após 20 Anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 
2005; cf., ainda, Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. 
Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 
2007, em que há notícias sobre o anteprojeto coordenado por Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e sobre 
o Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América (especifi camente sobre essa iniciativa, vale 
conferir: GIDI, Antonio e MAC_GREGOR, Eduardo Ferrer (coord.). La Tutela de los Derechos Difusos, 
Colectivos e Individuales Homegéneos. México, DF: Porrúa, 2003).

26. “As situações suscetíveis de serem objeto de proteção coletiva não se esgotam na Lei da Ação Civil Pública 
nem no Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque a própria Constituição Federal fornece um pano 
de fundo a esta ampla proteção a situações coletivas. Essas situações se encartam numa renovada visão da 
estrutura da sociedade, reconhecendo o papel dos grupos sociais e prestigiando-os” (ARRUDA ALVIM. 
Ação civil pública – Sua evolução normativa signifi cou crescimento em prol da proteção às situações 
coletivas. Ação Civil Pública após 20 Anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 
2005, pp. 76).
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uma revisão interpretativa de institutos anteriores à sua edição, adequando nosso 
ordenamento à “vocação coletiva do processo contemporâneo”27. 

A identifi cação da existência de novos confl itos e de novos interesses (e de 
novas lesões ou ameaças de lesão a direitos), no entanto, não era sufi ciente para 
garantir a efetividade de sua tutela, especialmente diante da necessidade de novos 
instrumentos e de uma nova mentalidade consentânea com a realidade28, pois “não 
basta reconhecer em teoria a relevância jurídica desses valores: como quaisquer 
outros, eles só se tornam verdadeiramente operativos na medida em que existam 
meios próprios e efi cazes de vindicá-los em juízo”.29

É intuitiva, portanto, a relevância da existência de um sistema processual 
coletivo para a defesa dos direitos transindividuais, optando o legislador por 
denominá-los de difusos, coletivos e individuais homogêneos30. Não obstante 
haver diferenças entre os direitos difusos e coletivos, especialmente no tocante à 
possibilidade de determinação dos titulares, o certo é que há muitas semelhanças 
entre ambos31, de modo que a pretensão veiculada na petição inicial é fundamen-

27. ARRUDA ALVIM, Tratado... Vol. 2, p. 103.
28. A necessidade de uma nova mentalidade é um aspecto essencial para o tema objeto desta monografi a e será 

tratado mais adiante. Vale fazer referência a um recente texto de Arruda Alvim: Ação civil pública – Sua 
evolução normativa signifi cou crescimento em prol da proteção às situações coletivas. Ação Civil Pública 
após 20 Anos: efetividade e desafi os. Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 2005, pp. 73/84. 

29. BARBOSA MOREIRA. A proteção jurídica dos interesses coletivos. Temas de Direito Processual (Terceira 
Série). São Paulo: Saraiva, 1984, p. 176.

30. Optamos por incluir os direitos individuais homogêneos na categoria de transindividuais em razão do 
“tratamento coletivo” que recebem durante o processo, mas não desconhecemos que existem objeções 
doutrinárias a respeito (Cf. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e 
tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2006).

31. Segundo ARRUDA ALVIM, são as seguintes as características comuns: “1o) os interesses e direitos difusos 
são aqueles que dizem respeito aos bens indivisíveis; 2o) os bens indivisíveis, a seu turno, são aqueles em que 
não é viável uma forma diferenciada de gozo ou utilização; 3o) nisto está implicado que o tipo de interesse 
dos membros de uma dada coletividade são, quantitativa e qualitativa iguais; 4o) ademais, por isso mesmo, 
esses bens não são suscetíveis de apropriação exclusiva; 5o) daí é que não se pode cogitar de atribuir-se 
a alguém, mais do que a outro(s) uma titularidade própria ou mais envergada, do que as dos demais in-
seridos no mesmo contexto; 6o) os interesses difusos, para que se os possa reputar existentes, como tais, 
i. é., difusos, prescindem de um grupo particularmente organizado, salvo, é certo, a própria coletividade 
(com sua organização natural, a mais geral que lhe é própria), sendo exemplos disto a aspiração geral 
ou o desejo de um ‘ambiente não contaminado’ ou o de fi car imune a uma ‘publicidade enganosa’; 7o) a 
referibilidade do interesse difuso não é ao indivíduo, enquanto tal considerado, senão que diz respeito ao 
indivíduo dentro da coletividade, enquanto integrante da coletividade, cujas fronteiras é da generalidade dos 
outros indivíduos; 8o) por isso, esses indivíduos estão numa situação defi nitiva e fi nal – e, acrescentamos, 
não suscetível de ser modifi cada – de homogeneidade (e, neste ponto, além de muitos outros, isto é diferente 
da situação dos interesses e direitos individuais homogêneos, que apenas são tratados homogeneamente, 
mas avançam além da homogeneidade, quando se ingressa na fase de execução); 9o) daí é que esses indiví-
duos, dentro da coletividade, são mais ou menos determináveis, satisfazendo-se a nossa lei com a própria 
indeterminação, do que defl ui a idéia de ‘fruição múltipla’, mesmo porque tem de haver, no elemento sub-
jetivo, necessária pluralidade de indivíduos/sujeitos; 10o) os interesses difusos coexistem com os interesses 
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tal para se delimitar a natureza do direito32, o que é de extrema relevância para a 
identifi cação da litispendência.

Na identifi cação de uma demanda coletiva, além do necessário exame da 
causa de pedir e do pedido, assume particular importância a análise da parte ativa 
para a confi guração da litispendência, em virtude da existência de co-legitimados. 
Por essa razão, trataremos em tópico específi co da legitimidade ativa nas ações 
coletivas. Antes, porém, cabe esclarecer algumas questões terminológicas: a) 
utilizaremos a expressão “defesa” como signifi cando agir ativamente33, por nos 
parecer adequado este termo no universo da tutela jurisdicional coletiva; b) não 
faremos distinção entre as expressões “Ações Coletivas” e “Ação Civil Pública”, 
sendo nossa preferência a primeira denominação34; c) também não faremos dis-

estritamente individuais; 11o) os interesses difusos são animados ou vocacionados a um controle sobre o 
conteúdo e sobre o desenvolvimento de posições econômico-jurídicas dominantes mas impermeáveis à idéia 
de participação” (Ação Civil Pública, cit., pp. 151/152; com pequenas modifi cações, Arruda Alvim reitera 
essas características em estudo mais recente: Ação civil pública – Sua evolução normativa signifi cou cresci-
mento em prol da proteção às situações coletivas. Ação Civil Pública após 20 Anos: efetividade e desafi os. 
Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 2005, pp. 80/81). O próprio autor esclarece que, para os fi ns de sua 
exposição, ofertou uma visão geral, independente da distinção legislativa. Desse modo, as características 
elencadas são comuns aos direitos difusos e coletivos, independentemente do nome utilizado na exposição.

32. José Roberto dos Santos Bedaque não concorda com esse critério de diferenciação, por entender que se 
trata de uma visão “extremamente processualista” e que é o tipo de direito que determina a espécie de 
tutela (Direito e Processo – Infl uência do direito material sobre o processo. São Paulo: Malheiros, 1995, 
pp. 34/35). Pedro Lenza demonstra corretamente que o posicionamento de Bedaque não é antagônico ao 
critério ora adotado e pode perfeitamente ser com ele compatibilizado (Teoria Geral da Ação Civil Pública. 
São Paulo: RT, 2003, pp. 92/93). Teori Albino Zavascki entende da mesma forma, chegando a afi rmar que a 
diferenciação de acordo com a causa de pedir e o pedido levaria ao absurdo resultado de negar que o direito 
tenha alguma natureza antes de se tornar objeto litigioso (Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e 
tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2006, p. 41, nota 26). Para esse autor, a distinção fundamental 
está no fato de que nos direitos individuais homogêneos, embora também haja uma pluralidade de titulares, 
os sujeitos são determinados e o objeto material é divisível, podendo ser decomposto em unidades autô-
nomas, com titularidade própria (Idem, p. 43. Acrescenta o autor que “os direitos individuais homogêneos 
são, em verdade, aqueles mesmos direitos comuns ou afi ns de que trata o art. 46 do CPC (nomeadamente 
em seus incisos II e IV), cuja coletivização tem um sentido meramente instrumenta,l como estratégia para 
permitir suma mais efetiva tutela em juízo”). Em relação às situações heterogêneas, isto é, fatos que ense-
jam pretensões diversas, Zavascki considera que a pureza conceitual não é desfi gurada por não se amoldar 
harmoniosamente com a dinâmica social, cabendo ao intérprete a correta distinção dos conceitos (Idem, 
pp. 46/48). Exatamente por esse motivo, parece-nos valioso o critério antes mencionado. Ao invés de se 
repelirem, os posicionamentos doutrinários se encontram no particular. É importante mencionar a distin-
ção doutrinária que centra na determinabilidade dos interessados como critério relevante exclusivamente 
para a distinção entre direitos difusos e coletivos, não servindo para os distinguir dos direitos individuais 
homogêneos, cuja pedra de toque seria a divisibilidade do objeto (ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. 
Sobre a distinção entre interesses coletivos e interesses individuais homogêneos. Processo e Constituição: 
estudos em homenagem ao Professor José Carlos Barbosa Moreira. Luiz Fux, Nelson Nery Junior e Teresa 
Arruda Alvim Wambier (coord.). São Paulo: RT, 2006, pp. 81/85). 

33. ARRUDA ALVIM, Tratado de Direito Processual Civil, Vol. 2. São Paulo: RT, 1996, p. 106.
34. VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela Jurisdicional Coletiva. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2001, pp. 88/103. 

Ressalte-se que Teori Albino Zavascki reserva a expressão “ação civil pública” para a defesa de direitos 

ROBSON RENAULT GODINHO

tutela jurisdicional coletiva.indd   356tutela jurisdicional coletiva.indd   356 19/9/2008   16:12:4519/9/2008   16:12:45



357

tinção, para os fi ns deste trabalho, entre os termos “direitos” e “interesses”35, não 
havendo essa diferenciação em nosso direito positivo; d) por haver integração 
entre as normas que cuidam da tutela coletiva, utilizaremos as expressões “tutela 
jurisdicional coletiva” e “processo coletivo”. 

3.1. A legitimidade ativa nas ações coletivas36

Considerada como um dos “pontos sensíveis”37-38 da temática da tutela juris-
dicional coletiva, a legitimação para agir nas ações coletivas sempre despertou 
controvérsias doutrinárias39, havendo consenso apenas quanto ao fato de que não 

difusos e coletivos e “ação civil coletiva”, para os direitos individuais homogêneos. Processo Coletivo: 
tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: RT, 2006, passim. Sobre o tema, confi ra-
se SHIMURA, Sérgio. Tutela Coletiva e sua Efetividade. São Paulo: Método, 2006.

35. VIGLIAR, ob. cit. p. 60. ARRUDA ALVIM, Teresa. Apontamentos sobre as ações coletivas, Revista de 
Processo, nº 75. São Paulo: RT, p. 274.

36. Para este trabalho importa o exame apenas da legitimidade ativa. A legitimidade coletiva passiva, portan-
to, em que pese a polêmica sobre sua admissibilidade, não será examinada. Sobre o tema, vale conferir: 
DINAMARCO, Pedro. “Las acciones colectivas pasivas en el Código Modelo de procesos colectivos para 
Iberoamérica”. La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos – hacia un Código 
Modelo para Iberoamérica. Antonio Gidi e Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.). Mexico: Porrúa, 2003, 
p. 132-141.

37. BARBOSA MOREIRA. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos 
chamados ‘interesses difusos. Temas de Direito Processual, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 117.

38. O exame da legitimidade ativa das ações coletivas vem recebendo tratamento extremamente restrito dos 
tribunais. Diante disso, cabe advertir que, em razão da garantia do amplo e efetivo acesso à tutela jurisdicional, 
vem ganhando espaço o princípio pro actione, que signifi ca que as normas sobre os requisitos processuais 
de admissibilidade devem ser interpretadas sempre no sentido mais favorável ao exame das pretensões 
processuais, para que se impeça que certas interpretações eliminem ou obstaculizem injustifi cadamente o 
direito dos cidadãos a que os tribunais conheçam e se pronunciem sobre as questões de fundo a eles sub-
metidas. Com propriedade, anota Celso Fernandes Campilongo que vem aumentando o fenômeno segundo 
o qual o judiciário vem deixando de enfrentar a matéria de mérito em questões complexas, invariavelmente 
envolvendo direitos fundamentais, julgando-se quase tudo com “pretexto de natureza processual”, ensejando 
um “perverso fenômeno de utilização do Direito para o descumprimento do Direito por meio de pretextos 
jurídicos” (Direitos fundamentais e poder judiciário. O Direito na Sociedade Complexa. São Paulo: Max 
Limonad, 2000, p. 109). Como lembram Jorge Miranda e Rui Medeiros, “o princípio pro actione impede 
que simples obstáculos formais sejam transformados em pretextos para recusar uma resposta efectiva à 
pretensão formulada. A idéia de favor actionis aponta, outrossim, para a atenuação da natureza rígida e 
absoluta das regras processuais”, considerando-se que “a garantia de acesso ao direito e aos tribunais 
não admite a consagração, no plano legal, de exigências que consubstanciem tão-somente condicionantes 
processuais desprovidas de fundamento racional e sem conteúdo útil ou excessivas, não sendo em particular 
admissível o estabelecimento de ónus desinseridos da teleologia própria da tramitação processual e cuja 
consagração, nessa medida, não prossegue quaisquer interesses dignos de tutela” (Constituição Portuguesa 
Anotada. Tomo I. Coimbra: Coimbra, 2005, p. 191). É evidente que a técnica processual é imprescindível 
e somente por meio dela haverá a almejada efetividade, mas o tecnicismo estéril não possui mais espaço 
(cf., por todos, BEDAQUE. Efetividade do Processo e Técnica Processual, cit., passim).

39. Cf. BARBOSA MOREIRA. A legitimação para a defesa dos “interesses difusos” no direito brasileiro. Temas 
de Direito Processual (Terceira Série). São Paulo: Saraiva, 1984. Confi ra-se, ainda, o clássico estudo de 
Vincenzo Vigoriti sobre o tema: Interessi Collettivi e Processo – la legittimazione ad agire. Milano: Giuffrè, 
1979, passim.
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seria possível atribuir tal legitimação, em conjunto, à totalidade dos co-titulares 
e de que a substituição processual do art. 6o do CPC também se apresentava de 
modo insufi ciente.40

Na tutela coletiva, a “substituição” dos titulares do direito é a regra, de modo 
que soa excêntrico tratar essa legitimidade como “extraordinária”41. Como observa 
Arruda Alvim, “se fosse possível dizer que a substituição processual era um caso 
de legitimidade extraordinária (...) já no processo coletivo, para o fi m de atuar 
coletivamente, passou o instituto a ser a forma normal de atuação”.42

Entre as várias possibilidades de que dispunha, o legislador brasileiro optou 
por conferir legitimação a entes públicos e privados43, sendo que essa legitimação 
pode ser considerada como concorrente, disjuntiva e exclusiva. 

Diz-se concorrente porque a legitimidade de uma entidade ou órgão não exclui 
a do outro, sendo todos simultânea e independentemente legitimados para agir; 
é disjuntiva por não ser complexa, ou seja, qualquer legitimado poderá ajuizar 
a ação independentemente de formação de litisconsórcio ou autorização dos co-
legitimados; a exclusividade signifi ca que somente aqueles taxativamente legiti-
mados podem propor ação coletiva, isto é, há um rol taxativo de legitimados.44

Para os fi ns deste texto, interessa mencionar a divergência acerca da natureza 
da legitimidade ativa nas ações coletivas, havendo intenso debate doutrinário se 
se trataria de legitimação ordinária, extraordinária ou um terceiro gênero45. 

40. Como observou Arruda Alvim, “o art. 6o, entendido como regra geral, veio, pela evolução social, e, cada 
vez mais acentuadamente, a se constituir em fator de emperramento do sistema jurídico, diante da cres-
cente insatisfação de situações difusas que, por causa dessa regra, encontravam um ‘gargalo’ obstador de 
solução”. Tratado de Direito Processual Civil. vol. 1. São Paulo: RT, 1990, p. 55. 

41. A questão foi percebida por Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “a concepção da legitimação em ações es-
sencialmente coletivas como extraordinária suscita a questão básica de saber qual seria então a hipótese 
de legitimação ordinária, que, as mais das vezes, não é apontada, mas que deve existir, porque é óbvio que 
não se pode conceber a legitimação extraordinária sem antes defi nir qual seria a legitimação ordinária 
para as ações relativas aos interesses difusos e coletivos” (ob. cit. pp. 93/94). No mesmo sentido, Marcelo 
Abelha (ob. cit. p. 59) e Acelino Rodrigues Carvalho (Substituição Processual no Processo Coletivo: um 
instrumento de efetivação do Estado Democrático de Direito. São Paulo: Pillares, 2006,. pp. 245 e seguintes).

42. Notas atuais sobre a fi gura da substituição processual, Revista de Processo, nº106. São Paulo: RT, p. 27. 
43. O Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, em seu art. 3o, I, incluiu o 

cidadão entre os legitimados ativos e os anteprojetos em discussão no Brasil também o incluem (cf. Direito 
Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 2007).

44. GIDI, Antonio. Legitimidade para agir em ações coletivas, Revista de Direito do Consumidor, nº 14. São 
Paulo: RT, pp. 54/55.

45. As diversas opiniões doutrinárias a respeito são bem descritas por ZANETI JUNIOR, Hermes. Mandado 
de Segurança Coletivo – aspectos procedimentais controvertidos. Porto Alegre: Fabris, 2001, pp. 100/113, 
DIDIER JR., Fredie. ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil, vol. 4: processo coletivo. 
Salvador: JusPodium, 2007, pp. 189/196, e NERY JUNIOR. A ação civil pública no processo do trabalho, 
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Entendemos que esse debate é equivocado ao pretender trabalhar com catego-
rias do processo individual, já que não há necessidade de se buscar um paralelo 
com os institutos processuais clássicos. Estamos diante de um processo com suas 
peculiaridades próprias, entre as quais avulta a questão da legitimidade. Uma nova 
realidade não tem que se prender a classifi cações antigas, que foram elaboradas 
diante de outro contexto.46

Na tutela coletiva, a “substituição” dos titulares do direito é a regra, de modo 
que soa excêntrico tratar essa legitimidade como “extraordinária”47. Como observa 
Arruda Alvim, “se fosse possível dizer que a substituição processual era um caso 
de legitimidade extraordinária (...) já no processo coletivo, para o fi m de atuar 
coletivamente, passou o instituto a ser a forma normal de atuação”.48

Entendemos que se trata de uma legitimação autônoma, portanto, em qualquer 
hipótese de tutela coletiva. Essa ressalva é necessária em razão de ser opinião 
corrente de que a legitimação seria ordinária em se tratando de direitos difusos ou 
coletivos e seria extraordinária quando se relacionasse com direitos individuais ho-
mogêneos, em razão de estes últimos serem em essência individuais. Não podemos 
concordar com esse raciocínio, em razão de os direitos individuais homogêneos 

cit., pp. 567/572. Também se vê boa análise do tema no erudito estudo de Luciano Velasque Rocha, que, 
após afi rmar que nos processos coletivos a legitimidade deve ser raciocinada a partir da noção de acesso 
à justiça e não da situação legitimante, conclui que a natureza da legitimidade do Ministério Público é a 
de “parte em razão do cargo” (Ações Coletivas – o problema da legitimidade para agir. Dissertação de 
mestrado. PUC/SP, 2003). Em interessante trabalho, Acelino Rodrigues Carvalho conclui que, embora se 
deva romper com as concepções próprias do processo individual, a legitimidade nos processos coletivos se 
dá por meio da substituição processual, sendo ordinária quando se tratar de direitos coletivos e difusos e 
extraordinária, em se tratando de direitos individuais homogêneos (ob. cit., especialmente nas páginas 242 
e seguintes). No já mencionado estudo de Vincenzo Vigoriti, após ampla análise da questão, já se concluía 
no sentido de ser ordinária a legitimidade para ações coletivas (ob. cit., pp. 149/150).

46. Vale transcrever o que disse Luiz Guilherme Marinoni sobre a classifi cação das sentenças e que pode perfei-
tamente ser aproveitado em defesa de nossa posição: “surgindo novas realidades e, por mera conseqüência, 
a necessidade de nova classifi cação, não há racionalidade em tentar enxertá-las nas velhas prateleiras da 
antiga, como se as realidades tivessem que se acomodar às classifi cações, e não o contrário. Pior do que 
isso: a tentativa de manter uma classifi cação – além de fundada em um desvio sobre a verdadeira função 
das classifi cações – é cientifi camente perniciosa, pois acaba por apagar as distinções entre o antigo e o 
novo, especialmente os valores aí embutidos, podendo ser vista como uma armadilha conservadora” (As 
novas sentenças e os novos poderes do juiz para a prestação da tutela jurisdicional efetiva, disponível em 
www. mundojuridico.adv.br – acesso em 25/01/05).

47. A questão foi percebida por Luiz Paulo da Silva Araújo Filho: “a concepção da legitimação em ações es-
sencialmente coletivas como extraordinária suscita a questão básica de saber qual seria então a hipótese 
de legitimação ordinária, que, as mais das vezes, não é apontada, mas que deve existir, porque é óbvio que 
não se pode conceber a legitimação extraordinária sem antes defi nir qual seria a legitimação ordinária 
para as ações relativas aos interesses difusos e coletivos” (A Tutela Jurisdicional dos Direitos Individuais 
Homogêneos, Rio de Janeiro: Forense, 2000, pp. 93/94). No mesmo sentido, Marcelo Abelha (ob. cit. p. 
59) e Acelino Rodrigues Carvalho (ob. cit. pp. 245 e seguintes).

48. Notas atuais sobre a fi gura da substituição processual, Revista de Processo, nº106. São Paulo: RT, p. 27. 
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possuírem um caráter complexo por adquirirem uma dimensão social, de modo 
que a individualidade perde importância para fi ns de tutela coletiva, tanto assim 
que o pedido veiculado deve ser genérico49.

4. LITISPENDÊNCIA NO PROCESSO COLETIVO

O processo coletivo apresenta diversas particularidades que o afastam do 
sistema processual clássico, destinado à resolução de confl itos individuais, como, 
por exemplo, a legitimidade ativa, os bens tutelados e o regime de formação da 
coisa julgada. Por essa razão, embora o Código de Processo Civil tenha aplicação 
subsidiária, deve haver extremo cuidado na extensão de soluções pensadas para 
o processo individual, a fi m de não mutilar os instrumentos elaborados para a 
defesa de direitos transindividuais.

Isso não signifi ca que o processo coletivo não seja composto também por 
institutos clássicos da ciência processual, mas sim que a fi nalidade de sua técnica 
é diversa do processo individual, o que justifi ca uma nova compreensão desses 
institutos50. Ninguém nega, por exemplo, que os contornos doutrinários da coisa 
julgada sejam comuns para a compreensão do instituto no processo individual 
e coletivo, mas evidentemente não pode haver exata coincidência precisamente 
pelas peculiaridades próprias da tutela dos direitos transindividuais.

No que se refere especifi camente ao objeto deste trabalho, um primeiro dado 
parece incontrastável: é perfeitamente possível a ocorrência de litispendência 
entre demandas coletivas. 

Com efeito, não há nada que impeça, ontologicamente, a repetição de deman-
das coletivas, sendo plenamente possível que as mesmas partes formulem igual 
pedido, sob os mesmos fundamentos. Ou seja: a tríplice identidade pode acontecer 
em qualquer processo, individual ou coletivo. As conseqüências da repetição de 
demanda pendente é que podem variar.

A litispendência é um fenômeno natural a qualquer processo, podendo haver 
soluções específi cas considerando-se os interesses em jogo. Pelo caráter ope-
racional da litispendência, com evidente função prática, os critérios de política 
legislativa são variáveis e devem mirar a efetividade do processo coletivo.

O sistema processual coletivo não possui regra expressa sobre a litispen-
dência entre ações coletivas, o que difi culta a solução dos problemas práticos, 
descortinando-se soluções diversas. 

49. Cf. ARAÚJO FILHO. Ob. cit., p. 94.
50. Cf. VENTURI, Elton.º Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007, passim. 
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A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil levaria à extinção dos 
processos repetidos sem apreciação do mérito; se a fonte normativa for a Lei da 
Ação Popular, o critério seria a reunião dos processos. Sobre esse ponto, já se 
manifestava Arruda Alvim: “o problema, todavia, deve ser encarado em face do 
direito positivo. A nossa lei bem colocou a questão. Se nos ativéssemos ao seu art. 
18 (lei nº 4717, de 29 de junho de 1965), que fala na extensão da coisa julgada 
a todos (erga omnes), poderíamos ser levados à conclusão de que em virtude 
da simetria existente entre a litispendência e coisa julgada, pendente uma ação, 
movida por um cidadão, outro não poderia, simultaneamente, mover a mesma 
ação. No entanto, o exame global do diploma disciplinador do assunto revela que 
não foi esse o pensamento do legislador, como se verifi ca do art. 5º, da mesma 
lei. Assim, a leitura do art. 5º, § 3º, revela que não há que falar numa ‘exceção’ 
de litispendência, no sentido e sistema do Código. Qualquer cidadão tem, para 
a ação popular, legitimação de per si (legitimação concorrente). A fi nalidade do 
art. 5º, § 3º, é a de que não se exclua a contribuição que qualquer cidadão possa 
trazer para solução do processo já pendente. No entanto, o primeiro processo torna 
prevento o juízo, devendo os demais, relativos à mesma lide, ir para o juízo do 
primeiro, de molde a que seja obtida uma decisão única. Tais processos deverão 
ser apensados ao primeiro, mas não inutilizados. As alegações e provas constantes 
dos processos que venham a ser pensados são juridicamente relevantes. Apenas, 
materialmente, haverá um único procedimento, com litisconsortes ativos. Tenha-se 
presente que sequer sentido teria o ajuizamento de outra ação, para o mesmo fi m 
e sob o mesmo fundamento, por outro cidadão, pois o art. 6º, § 5º, da lei permite 
expressamente ‘a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assisten-
te do autor da ação popular’. Se, no entanto, vierem a pender diversas ações, 
reunir-se-ão elas no juízo da primeira. Desta forma, o nosso legislador adotou, 
relativamente aos processos, o sistema da fusão, com aproveitamento das alega-
ções e, eventualmente, provas dos processos que venham a ser apensados”51-52.

51. Ensaio...cit., vol. II, pp. 384/385; o sistema da fusão é explicado pelo autor nas páginas 18/19 do mesmo 
volume. Interessante observar que, como o autor popular é eminentemente variável, podendo ser qualquer 
cidadão, Machado Guimarães, a partir da noção de substituição processual, já afi rmava que “as exceções de 
coisa julgada e de litispendência podem ser opostas contra qualquer substituto que pretenda iniciar a ação 
popular, desde que outro cidadão, igualmente legitimado, já tenha ingressado em juízo, tornando, assim, 
litigiosa a relação jurídica objeto da demanda” (conferência em que comentava anteprojetos. Boletim do 
Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, vol. XIV, trabalhos de 1937, publicado em outubro de 1938, 
pp. 227/236, sendo que a conclusão referida está na p. 234, alínea c – atualizamos a grafi a das palavras).

52. “PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POPULARES AFORADAS PERANTE JUÍZOS DIFERENTES, MAS 
TODOS COM COMPETÊNCIA TERRITORIAL E VISANDO O MESMO OBJETIVO. CONFIGURAÇÃO 
DA CONEXÃO E A COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. O Juízo da Ação Popular é universal. 
A propositura da primeira ação previne a jurisdição do juízo para as subseqüentemente intentadas contra 
as mesmas partes e sob a égide de iguais ou aproximados fundamentos. Para caracterizar a conexão (arts. 
103 e 106 do CPC), na forma em que está defi nida em lei, não é necessário que se cuide de causas idênticas

NOTAS SOBRE A LITISPENDÊNCIA NO PROCESSO COLETIVO

tutela jurisdicional coletiva.indd   361tutela jurisdicional coletiva.indd   361 19/9/2008   16:12:4619/9/2008   16:12:46



362

A doutrina vem se manifestando nos dois sentidos: há trabalhos defendendo 
a extinção dos processos pendentes, enquanto outros recomendam a reunião dos 
processos.

Antes de examinarmos essas manifestações doutrinárias, convém assinalar que 
a litispendência entre demandas coletivas, em virtude da legitimação concorrente, 
estará confi gurada se houver coincidência entre as causas de pedir e os pedidos, 
estando sempre presente a identidade de partes (necessária a dupla identidade, 
portanto, já que as partes legitimadas serão sempre as mesmas). Isso porque a parte 
é a coletividade e os legitimados apenas conduzem o processo coletivo53. Mesmo 
que o legitimado ativo seja formalmente diferente (exemplo: Ministério Público e 
associação como autores de demandas coletivas), essencialmente estaremos diante 
da mesma parte, em razão da função jurídica que desempenham. Como afi rmou 
Arruda Alvim, “para ocorrer a identidade de partes não se precisa, sequer, da 
identidade física dos litigantes para existir a identidade do ponto de vista jurídi-
co, bem como o papel das partes pode também estar invertido, passando o autor 
de um processo ser réu no outro, e inversamente. O que interessa, repita-se, é a 
identidade jurídica. [...] Parece-nos que o conceito de identidade jurídica, devi-
damente apurado, deveria se denominar identidade de função jurídica”54. 

(quanto aos fundamentos e ao objeto); basta que as ações sejam análogas, semelhantes, visto como o 
escopo da junção das demandas para um único julgamento é a mera possibilidade da superveniência de 
julgamentos discrepantes, com prejuízos para o conceito do Judiciário, como Instituição. A interpretação 
literal, estrita do preceito legal expungiria, do direito pátrio, o instituto da prevenção, nas ações populares. 
A compreensão e o sentido do dispositivo indicado (art. 5º, § 3º) hão de ser buscados em conjunção com 
o Código de Processo, que, como se sabe, defi ne os princípios processuais aplicáveis, também, às leis 
extravagantes. O malefício das decisões contraditórias sobre a mesma relação de direitos consubstancia a 
espinha dorsal da construção doutrinária inspiradora do princípio do simultaneus processus a que se reduz 
a criação do forum connexitatis materialis. O acatamento e o respeito às decisões da Justiça constituem 
o alicerce do Poder Judiciário que se desprestigiaria na medida em que dois ou mais Juízes proferissem 
decisões confl itantes sobre a mesma relação jurídica ou sobre o mesmo objeto da prestação jurisdicional. 
A confi guração do instituto da conexão não exige perfeita identidade entre as demandas, senão que, entre 
elas preexista um liame que as torne passíveis de decisões unifi cadas. Confl ito de Competência que se julga 
procedente, declarando-se competente para processar e julgar as ações populares descritas na inicial, o 
Juízo Federal da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, por ser o provento, in casu, fi cando 
cassada a liminar anteriormente concedida, para o que devem ser remetidas todas as ações (30 ações popu-
lares). Decisão indiscrepante”. (CC 22123/MG, Rel. Ministro Demócrito Reinaldo, DJ 14.06.1999 p. 100).

53. ALVIM, Thereza. O conceito de parte. Revista Autônoma de Processo nº 1. Arruda Alvim e Eduardo 
Arruda Alvim (coord.). Curitiba: Juruá, outubro-dezembro de 2006, pp. 216, 220 e 221. BUENO, Cássio 
Scarpinella. Conexão e continência entre ações de improbidade administrativa. Improbidade Administrativa, 
Cássio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo de Rezende Porto Filho (coord.). São Paulo: Malheiros, 2001, p. 
115. Veja-se, ainda, VENTURI, Elton (ob. cit. p. 331 e nota 4).

54. Ensaio...cit., vol. II, p. 66. Noticia José Rogério Cruz e Tucci que no Direito Romano para Paulo não se 
impunha a identidade de pessoas, mas apenas a mesma “condição”, havendo a tríplice identidade mesmo se 
os sujeitos fossem fi sicamente diversos, embora em idêntica posição jurídica (A Causa Petendi no Processo 
Civil. 2ª ed. São Paulo: RT, 2001, p. 40).
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Em suma, como bem notado por Teresa Arruda Alvim Wambier, quando 
duas ações coletivas têm o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, coincidirão, 
necessariamente, os titulares dos direitos55.

Ainda acerca da caracterização da litispendência, convém assinalar que a 
identidade entre os pedidos pode se mostrar insufi ciente56, sendo mais adequado 
se trabalhar com a idéia de situação jurídica controvertida, o que, por sua vez, 
repercute diretamente na noção de causa de pedir e confere uma tênue distinção 
com o instituto da conexão. Realmente, se é desnecessária a identidade de partes, 
se a causa de pedir e o pedido não têm que ser necessariamente idênticos e o efeito 
pode ser a reunião de processos, pode-se pensar, ainda que no limite e em abstrato, 
na inexistência de distinção prática (que é o que interessa nesse fenômeno) entre 
conexão e litispendência no processo coletivo. 

Quanto à causa de pedir, recente estudo de Antonio do Passo Cabral demonstra 
as difi culdades na adoção das teorias da individualização e da substanciação para 
o processo coletivo57, o que evidentemente gera conseqüências no delineamento 
da litispendência coletiva.

Os problemas que decorrem da identifi cação da litispendência entre de-
mandas coletivas58 são variados, podendo ser apontados os seguintes: 1) qual a 
conseqüência processual mais indicada: extinção ou reunião dos processos? 2) a 
litispendência só se dá entre a mesma espécie de ação coletiva ou ocorre entre es-

55. Litispendência em ações coletivas. Processo Civil: aspectos relevantes, vol. 2 – estudos em homenagem ao 
Professor Humberto Theodoro Júnior. São Paulo: Método, 2007, p. 577. 

56. Em sentido contrário, com manifestação de análise restrita da identidade, até mesmo para reduzir as hipó-
teses de litispendência: OLIVEIRA, Bruno Silveira de. Conexidade e Efetividade Processual. São Paulo: 
RT, 2008, p. 146.

57. “A causa de pedir nas ações coletivas”, publicado neste volume e também no livro A Defensoria Pública 
e os Processos Coletivos: comemorando a Lei Federal 11.448, de 15 de janeiro de 2007. José Augusto 
Garcia de Sousa (coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 121/146.

58. Inexiste litispendência entre demanda coletiva e individual, como, aliás, está expresso no art. 104 do Código 
de Defesa do Consumidor. Nelson Monteiro Neto entende que, havendo mandado de segurança coletivo 
preventivo, haverá litispendência que impede o ajuizamento de mandado de segurança individual. Se o 
mandado de segurança coletivo for impetrado após o ajuizamento da demanda individual, o autor afasta 
a extinção em razão da litispendência, “considerando-se que hoje deve prevalecer sobre o individualismo 
uma visão coletiva”, apresentando as seguintes soluções: a) reunião das ações para julgamento conjunto b) 
suspensão do segundo processo e c) julgar as ações separadamente, com risco de decisões contraditórias 
(Ações de mandado de segurança coletivo e individual: mesmo pedido com a mesma causa. Revista Dialética 
de Direito Processual nº 38. São Paulo: Dialética, maio de 2006, p. 97). Problema instigante é suscitado 
por Kazuo Watanabe, quando afi rma que “a coexistência da ação coletiva, em que uma pretensão de direito 
material é veiculada molecularmente, com as ações individuais, que procesualizam pretensões materiais 
atomizadas, pertinentes a cada indivíduo, exige, como requisito básico, a determinação da natureza destas 
últimas e a verifi cação da compatibilidade entre as distintas pretensões materiais, cletivas e individuais 
veiculadas nessas duas espécies de demandas” (Relação entre demanada coletiva e demandas individuais. 
Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini 
Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 2007, p. 156).
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pécies heterogêneas (ação popular com ação civil pública, por exemplo)? 3) a li-
tispendência deve observar a limitação territorial da competência do juiz? 59 4) em 
caso de reunião dos processos, como fazer se estiverem em graus jurisdicionais 
diferentes?60-61 Havendo suspensão de um deles, o prazo de um ano teria que ser 
observado? 5) a extinção dos processos limitaria o acesso à justiça? 6) se a causa 
de pedir e o pedido nos processos coletivos recebem um tratamento diferente pela 
doutrina62, a extinção do processo não é providência precipitada, já que os ele-
mentos objetivos não se submetem à rígida estabilização do processo individual?63

59. “PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LITISPENDÊNCIA – LIMITES DA COISA JULGADA. 1. 
A verifi cação da existência de litispendência enseja indagação antecedente e que diz respeito ao alcance 
da coisa julgada. Conforme os ditames da Lei 9.494/97, ‘a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, 
nos limites da competência territorial do órgão prolator’. 2. As ações que têm objeto idêntico devem ser 
reunidas, inclusive quando houver uma demanda coletiva e diversas ações individuais, mas a reunião 
deve observar o limite da competência territorial da jurisdição do magistrado que proferiu a sentença. 3. 
Hipótese em que se nega a litispendência porque a primeira ação está limitada ao Município de Londrina 
e a segunda ao Município de Cascavel, ambos no Estado do Paraná. 4. Recurso especial provido”. (REsp 
642.462/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ 18.04.2005 p. 263 – destacamos).

60. Tratando de problema semelhante, Olavo de Oliveira Neto entende que, como não poderá haver reunião dos 
processos, sob pena de se suprimir instância, a solução será a suspensão de um deles até que o outro seja 
julgado, já que “se as causas veiculam seguimentos de uma mesma relação jurídica de direito material e uma 
determina a solução da outra, então deverá o juiz singular determinar, com fundamento no artigo 265, IV, 
‘a’, do Código de Processo Civil, a suspensão do feito até que o Tribunal julgue o recurso proposto, para, 
então, prosseguir sua atividade e julgar a causa. Todavia, não adotando o juiz singular esta providência, 
com o mesmo fundamento legal, poderá o Tribunal suspender o processamento do recurso e aguardar a 
solução da ação que está no 1º grau, até seu julgamento, quando declarar-se-á prevento para conhecer 
do recurso eventualmente interposto, para julgar ambos conjuntamente” (Conexão por Prejudicialidade. 
São Paulo: RT, 1994, p. 107). Edward Carlyle Silva, ao que parece, concorda com essa solução: Conexão 
de Causas. São Paulo: RT, 2006, pp. 217/218. 

61. “o que ocorreria se uma ação popular estivesse em fase de recurso extraordinário e/ou recurso especial, e 
fosse intentada outra, por outro cidadão, com vistas a anular o mesmo ato, sob os mesmos fundamentos? 
Seria o caso de reuni-las? Teria a primeira ação seu curso suspenso? E, com isso, fi caria toda a comunidade 
prejudicada com a demora da resolução de um confl ito que a envolve? Aplicar-se-ia à hipótese, realmente, 
a regra da conexão, segundo a qual as ações devem, mas não necessariamente, ser reunidas? Qual o modo 
então de se evitarem decisões confl itantes prática e juridicamente?” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Litispendência em ações coletivas, cit., p. 575.

62. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. GABBAY, Daniela Monteiro. ALVES, Rafael Francisco. ANDRADE, 
Tathyana Chaves de. Interpretação do pedido e da causa de pedir nas demandas coletivas (conexão, conti-
nência e litispendência). Tutela Coletiva: 20 anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos, 15 anos do Código de Defesa do Consumidor. Paulo Henrique dos Santos Lucon (coord.). 
São Paulo: Atlas, 2006. LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de Pedir e Pedido: o direito superveniente. 
São Paulo: Método, 2007. A causa petendi nas ações coletivas. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil 
(questões polêmicas). José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos Santos Bedaque (coord.). São Paulo: 
RT, 2002. BEDAQUE. Os elementos objetivos da demanda examinados à luz do contraditório. Causa de 
Pedir e Pedido no Processo Civil (questões polêmicas). José Rogério Cruz e Tucci e José Roberto dos 
Santos Bedaque (coord.). São Paulo: RT, 2002. PINTO, Junior Alexandre Moreira. A Causa Petendi e o 
Contraditório. São Paulo: RT, 2007.

63. Não é raro verifi car, por exemplo, que, na pendência de um processo em que se discutem fatos referentes 
a questões ambientais, a amplitude do evento danoso é outra, com evidentes repercussões nos elementos 
objetivos da demanda.
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 7) o fato de o regime da formação da coisa julgada coletiva ter a especifi cidade 
da insufi ciência de provas interfere na litispendência?64

Trata-se de situação complexa, que foi bem descrita por Flávio Cheim Jorge 
e Marcelo Abelha Rodrigues: “imaginando, portanto, que entre a ação popular, 
a ação civil coletiva de improbidade administrativa e a ação proposta pelo ente 
público para ressarcimento do prejuízo sofrido exista identidade de causa peten-
di, identidade no pólo passivo, o pedido seja o mesmo (ressarcimento do erário) 
e que as partes ativas sejam, respectivamente, autor popular, Ministério Público 
e pessoa jurídica de direito público, é de se questionar o que fazer diante de tal 
fato processual. Ponderável parcela da doutrina sustenta que é perfeitamente 
possível a existência de litispendência entre as ações coletivas que tenham a 
mesma causa de pedir, o mesmo pedido e, no que tange às partes, as mesmas 
sejam ideologicamente idênticas. O que nos parece perfeitamente justifi cável, 
pois os atingidos pelos efeitos das sentenças serão os mesmos. Se se entender 
que existe litispendência, extinguindo, por exemplo, a ação popular e a ação 
do Parquet (v. critério da prevenção), ter-se-á que admitir um cerceamento à 
participação política do cidadão [...]. Pelo lado do Parquet estar-se-ia impe-
dindo de se utilizar, também, da legitimidade deferida no art. 129, III, e § 3º, 
da Constituição Federal de 1988. Se, por outro lado, se entender que deva ser 
extinta a ação do ente público [...], questiona-se também o suposto ferimento 
do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988 [...]. De outro lado, se se 
entender de modo diferente – qual seja, que não há litispendência – poderíamos 
encontrar situações interessantes, como, por exemplo, a existência de uma ação 
civil de improbidade ajuizada pelo Ministério Público e de uma ação popular, 
com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, de que o autor popular viesse 
a desistir no seu curso. Em tal situação, por força do art. 9º da Lei de Ação 
Popular, o Ministério Público pode assumir o pólo ativo da relação jurídica. Aí, 
então, inegavelmente, teríamos a mesma parte (Ministério Público), a mesma 

64. Em parecer emitido em 1969, Barbosa Moreira enfrentou questão similar: “Não se objete que não pode 
haver certeza, a priori, de que efetivamente sobrevirá res iudicata para os co-legitimados, podendo ocorrer 
justamente a hipótese de rejeição do pedido, no processo anterior, por insufi ciência de prova. Para fazer 
oponível a exceção de litispendência, basta a possibilidade de que venha a formar-se o vínculo da coisa 
julgada. Do contrário, jamais seria ela oponível, porque não há como preexcluir de maneira absoluta a 
hipótese de encerrar-se o primeiro feito – ainda entre as mesmas pessoas – mediante decisão que, anu-
lando o processo, por exemplo, fi que desprovida da auctoritas rei iudicate no sentido material. Atente-se 
no caso da ação popular repelida por falta de provas bastantes. Aí, como já se registrou, não exsurge a 
coisa julgada sequer para o cidadão que a propôs; no entanto, ninguém duvidará de que, se no curso do 
processo voltasse ele a juízo, com idêntica demanda, fi caria sujeito a ver-se-lhe opor, a despeito daquela 
possibilidade, a exceção de litispendência. Outro tanto se dirá, mutatis mutandis, de qualquer outro co-
legitimado, alcançável, nos mesmos termos do primeiro impugnante, pela autoridade da coisa julgada 
(Coisa julgada: extensão subjetiva. Litispendência. Ação de nulidade de patente. Direito Processual Civil 
(ensaios e pareceres). Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, pp. 293/294).
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causa de pedir e o mesmo pedido. Será que não haveria litispendência? Admitir-
se-ia litispendência superveniente?”65.

Se, como dissemos no início do item, a caracterização de litispendência é 
possível em qualquer processo, podendo variar a solução oferecida pelo direito 
positivo, conclui-se66 que pode haver identidade absoluta entre qualquer demanda 
coletiva, mesmo que haja procedimento específi co para cada uma delas67.

Doutrina68 e jurisprudência69-70 alternam a preferência pela conseqüência de-
corrente pela litispendência, o mesmo acontecendo com as propostas legislativas 
de um Código de Processo Coletivo71.

65. Os autores inclinam-se pela solução que recomenda a reunião das ações e, caso isso não seja possível, a 
suspensão prejudicial das demais. A tutela processual da probidade administrativa. Improbidade Adminis-
trativa, Cássio Scarpinella Bueno e Pedro Paulo de Rezende Porto Filho (coord.). São Paulo: Malheiros, 
2001, pp. 181/182. 

66. Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. elaboram relevantes conclusões sobre a litispendência no processo 
coletivo: a) a identidade da parte autora é irrelevante para a confi guração da litispendência coletiva; b) é 
indiferente o procedimento específi co de cada demanda, podendo haver litispendência entre ação civil pública 
e ação popular ou entre um mandado de segurança e uma ação civil pública, valendo lembrar que as ações 
coletivas comportam todo tipo de provimento; c) não há litispendência ente ação coletiva que versa sobre 
direitos difusos e outra que trata de direitos individuais homogêneos, mas conexão por preliminaridade 
(ob. cit., pp. 161/164). Entendem que a litispendência deve ensejar a reunião dos processos, já que os co-
legitimados poderiam ingressar no processo remanescente na condição de assistentes litisconsorciais (p. 163).

67. A litispendência entre ação civil pública e ação popular é plenamente possível, mas apresenta uma parti-
cularidade: como no direito vigente o cidadão só é legitimado para o ajuizamento da ação popular, poderá 
ingressar como assistente litisconsorcial na ação civil pública, caso seja extinta a ação que ajuizou por 
litispendência. Entretanto, em caso de desistência, não poderá prosseguir por ilegitimidade, devendo pro-
por novamente a ação popular (DIDER JR. ZANETI JR, ob. cit., pp; 165/166). Em interessante parecer, 
analisando situação em que havia pendentes ações civis públicas e uma ação popular visando a impedir a 
nomeação de um parlamentar como Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Ada 
Pellegrini Grinover concluiu que: a) em razão do artigo 25, IV, b, da Lei 8625, de 12 de fevereiro de 1993, 
as ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público consagram verdadeira ação popular; b) ambas se 
distinguem apenas pela legitimidade ativa; c) a diferença entre os legitimados não exclui a identidade de 
partes ativas, por serem todos substitutos processuais da coletividade (Ações civis públicas e ação popular 
constitucional. Conexão e continência. Modifi cação e prevenção da competência. Desistência do recurso pelo 
Ministério Público. O Processo em Evolução. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998, pp. 488/489).

68. Apenas a título de ilustração, Para Pedro da Silva Dinamarco, “apenas quando o mesmo autor (parte 
formal) ajuizar duas ações coletivas com a mesma causa de pedir e mesmo pedido é que se estará ca-
racterizada a litispendência, independentemente de serem elas da mesma espécie”, sob pena se excluir 
a legitimidade dos demais apenas por precedência cronológica, devendo haver reunião dos processos 
por conexão (Competência, conexão e prevenção nas ações coletivas. Ação Civil Pública após 20 Anos: 
efetividade e desafi os. Édis Milaré (coord.). São Paulo: RT, 2005, pp. 513/514. Ação Civil Pública. São 
Paulo: Saraiva, 2001, pp. 112/113). Luiz Manoel Gomes Junior também entende que, mesmo diante de 
identidade de elementos, deve haver reunião de processos (Curso de Direito processual Coletivo. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, pp. 114/118). Conforme Rodolfo de Camargo Mancuso, “onde se dê a super-
posição entre os elementos das ações coletivas confrontadas – partes, pedido e causa – ou mesmo só 
destes dois últimos elementos, não se justifi ca o trâmite concorrente de ações coletivas, ainda que sob 
nomenclatura diversa, por exemplo, uma como civil pública e outra como popular”, já que, “a rigor, essa 
segunda ação coletiva seria repetitiva e uma superfetação, carecendo de interesse de agir, na medida em 
que desnecessária, e, a bem dizer, inútil” (Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada: teoria geral das ações 
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coletivas. São Paulo: RT, 2007, p. 475). MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro (Ações Coletivas no 
Direito Comparado e Nacional. São Paulo: RT, 2002, p. 260). Em seu modelo de Código de Processo 
Civil Coletivo, que integra sua tese de doutoramento e foi publicado na Revista de Processo nº 111 (RT, 
julho-setembro de 2003, pp. 192/208; no apêndice do mencionado Curso de Fredie Didier Jr. e Hermes 
Zaneti Jr. também é reproduzido o texto), Antonio Gidi propõe que a primeira ação coletiva proposta 
induz litispendência para as demais ações coletivas relacionadas à mesma controvérsia coletiva. As ações 
coletivas posteriores serão extintas, mas os seus autores poderão intervir na primeira ação coletiva (sobre 
o tema, do mesmo autor há trabalho pioneiro: Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São 
Paulo: Saraiva, 1995). Do mesmo autor, vale conferir seu recente e importante trabalho, em que todas as 
soluções aventadas pela doutrina recebem relevante apreciação crítica: Rumo a um Código de Processo 
Civil Coletivo: a codifi cação das ações coletivas no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, especialmente 
pp. 304/317. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Litispendência...cit.. Confi ra-se, ainda, a súmula nº 1 do 
Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo: “Se os mesmos fatos investigados no inquérito 
civil foram objeto de ação popular julgada improcedente pelo mérito e não por falta de provas, o caso é 
de arquivamento do procedimento instaurado.” Fundamento: Cotejando uma ação popular e uma ação 
civil pública, pode haver o mesmo pedido e a mesma causa de pedir (p. ex., na defesa do meio ambiente 
ou do patrimônio público, cf. LAP e LACP, e art. 5º LXXIII, da CF). Numa e noutra, tanto o cidadão 
como o Ministério Público agem por legitimação extraordinária, de forma que, em tese, é possível que a 
decisão de uma ação popular seja óbice à propositura de uma ação civil pública (coisa julgada), o que 
pode ocorrer tanto se a ação popular for julgada procedente, como também se for julgada improcedente 
pelo mérito, e não por falta de provas (arts. 18 da Lei n.º 32.600/93).

69. “PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS 
PROMOVIDAS CONTRA A ANATEL E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO DE TELEFO-
NIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ASSINA-
TURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. A compe-
tência originária dos Tribunais é para julgar de confl itos de competência. E, no que se refere ao STJ, é 
para julgar confl itos de competência entre tribunais ou entre tribunal e juízes a ele não vinculados ou 
entre juízes vinculados a tribunais diversos (CF, art. 105, I, d). 2. Não se pode confundir conexão de 
causas ou incompetência de juízo com confl ito de competência. A incompetência, inclusive a que por-
ventura possa decorrer da conexão, é controlável, em cada caso, pelo próprio juiz de primeiro grau, 
mediante exceção, em se tratando de incompetência relativa (CPC, art. 112), ou mediante simples ar-
güição incidental, em se tratando de incompetência absoluta (CPC, art. 113). 3. Ocorre confl ito de 
competência nos casos do art. 115 do CPC, a saber: “I – quando dois ou mais juízes se declaram com-
petentes; II – quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III – quando entre dois ou mais 
juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos”. No caso dos autos, nenhuma 
dessas situações está confi gurada. Não foi demonstrada, nem sequer alegada, a existência de manifes-
tação de juízes disputando a competência ou afi rmando a incompetência em relação às demandas 
elencadas na petição. 4. A simples possibilidade de sentenças divergentes sobre a mesma questão jurí-
dica não confi gura, por si só, confl ito de competência. Não existe, em nosso sistema, um instrumento de 
controle, com efi cácia erga omnes, da legitimidade (ou da interpretação), em face da lei, de atos nor-
mativos secundários (v.g., resoluções) ou de cláusulas padronizadas de contratos de adesão. Também 
não existe, nem mesmo em matéria constitucional, o instrumento da avocação, que permita concentrar 
o julgamento de múltiplos processos a respeito da mesma questão jurídica perante um mesmo tribunal 
e, muito menos, perante juiz de primeiro grau. Assim, a possibilidade de decisões divergentes a respei-
to da interpretação de atos normativos, primários ou secundários, ou a respeito de cláusulas de contra-
to de adesão, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o sistema busca minimizar com os 
instrumentos da uniformização de jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC, 
art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado uniformizador (CPC, art. 555, § 1º), dando 
ensejo, inclusive, à edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fi xação de precedente destinado a dar trata-
mento jurídico uniforme aos casos semelhantes. Mas a possibilidade de sentenças com diferente com-
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preensão sobre a mesma tese jurídica não confi gura, por si só, um confl ito de competência. 5. Conside-
ra-se existente, porém, confl ito positivo de competência ante a possibilidade de decisões antagônicas 
nos casos em que há processos correndo em separado, envolvendo as mesmas partes e tratando da 
mesma causa. É o que ocorre, freqüentemente, com a propositura de ações populares e ações civis 
públicas relacionadas a idênticos direitos transindividuais (= indivisíveis e sem titular determinado), 
fenômeno que é resolvido pela aplicação do art. 5º, § 3º, da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65) e do 
art. 2º, parágrafo único, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), na redação dada pela Medida 
Provisória 2.180-35/2001. 6. No caso dos autos, porém, o objeto das demandas são direitos individuais 
homogêneos (= direitos divisíveis, individualizáveis, pertencentes a diferentes titulares). Ao contrário 
do que ocorre com os direitos transindividuais – invariavelmente tutelados por regime de substituição 
processual (em ação civil pública ou ação popular) –, os direitos individuais homogêneos podem ser 
tutelados tanto por ação coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação individual 
(proposta pelo próprio titular do direito, a quem é facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do 
sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC, 
nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com os §§ 2º e 3º, e 104), resulta (a) que a ação indi-
vidual pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por ini-
ciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação individual não sofre efeito 
algum do resultado da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei admite a convivên-
cia autônoma e harmônica das duas formas de tutela, fi ca afastada a possibilidade de decisões anta-
gônicas e, portanto, o confl ito. 7. Por outro lado, também a existência de várias ações coletivas a 
respeito da mesma questão jurídica não representa, por si só, a possibilidade de ocorrer decisões 
antagônicas envolvendo as mesmas pessoas. É que os substituídos processuais (= titulares do direito 
individual em benefício de quem se pede tutela coletiva) não são, necessariamente, os mesmos em 
todas as ações. Pelo contrário: o normal é que sejam pessoas diferentes, e, para isso, concorrem pelo 
menos três fatores: (a) a limitação da representatividade do órgão ou entidade autor da demanda cole-
tiva (= substituto processual), (b) o âmbito do pedido formulado na demanda e (c) a efi cácia subjetiva 
da sentença imposta por lei, que “abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositu-
ra da ação, domicílio no âmbito de competência territorial do órgão prolator” (Lei 9.494/97, art. 2º-A, 
introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/2001). 8. No que se refere às ações coletivas indicadas 
pelo Suscitante, umas foram propostas por órgãos municipais de defesa do consumidor, a signifi car que 
os substituídos processuais (= benefi ciados) são apenas os consumidores do respectivo município; há 
outras que foram propostas por Sindicatos (com base territorial limitada) ou por associações, em favor 
dos membros da categoria indicados em listagem anexada à inicial, os quais, portanto, são os únicos 
possíveis benefi ciados com a sentença de procedência; e, fi nalmente, há as ações, nomeadamente as 
propostas pelo Ministério Público, em que a efi cácia subjetiva da sentença está limitada, pelo próprio 
pedido ou por força de lei, aos titulares domiciliados no âmbito territorial do órgão prolator. Não se 
evidencia, portanto, em nenhum caso, a superposição de ações envolvendo os mesmos substituídos. 
Cumpre anotar, de qualquer modo, que eventual confl ito dessa natureza – de improvável ocorrência –, 
estabelecido em face da existência de mais de uma demanda sobre a mesma base territorial, deverá ser 
dirimido não pelo STJ, mas pelo Tribunal Regional Federal a que estejam vinculados os juízes porven-
tura confl itantes. 9. Não se pode confundir incompetência de juízo com ilegitimidade das partes. É ab-
solutamente inviável que, a pretexto de julgar confl ito de competência, o Tribunal faça, em caráter 
originário, sem o crivo das instâncias ordinárias, um julgamento a respeito da legitimidade das partes, 
determinando a inclusão ou a exclusão de fi gurantes da relação processual. Conforme já assentado 
nessa Corte, “a competência para a causa é fi xada levando em consideração a situação da demanda, 
tal como objetivamente proposta. Em se tratando de competência em razão da pessoa, o que se consi-
dera são os entes que efetivamente fi guram na relação processual, e não os que dela poderiam ou deve-
riam fi gurar, cuja participação é fato futuro e incerto, dependente do que vier a ser decidido no curso 
do processo. A competência federal prevista no art. 109, I, da CF, tem como pressuposto a efetiva pre-
sença, no processo, de um dos entes federais ali discriminados” (AgRg no CC 47.497/PB, DJ de 
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09.05.2005). Essa orientação vem sendo reiteradamente adotada pela Seção, em precedentes sobre 
demandas a respeito da cobrança dos serviços de telefonia (v.g.: CC 48.447/SC, DJ de 13.06.2005; CC 
47.032/SC, DJ de 16.05.2005; CC 47.016/SC, DJ de 18.04.2005; CC 47.878/PB, DJ de 23.05.2005). 10. 
O pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento das ações coletivas, além de estranho 
aos limites do confl ito de competência, não pode ser acolhido, não apenas pela autonomia de cada uma 
dessas demandas, mas também pela circunstância de que as ações individuais, na maioria dos casos, 
foram propostas por quem não fi gura como substituído processual em qualquer das ações coletivas. 11. 
Confl ito não conhecido.” (CC 47.731/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro 
Teori Albino Zavascki, DJ 05.06.2006 p. 231 - destacamos). “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AÇÃO POPULAR 
- ANULAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E RESPECTIVOS ADITAMENTOS - LITISPEN-
DÊNCIA - INOCORRÊNCIA - (CPC, ART. 301, § 2º) - CONEXÃO - CARACTERIZAÇÃO - CPC, ART. 
103 - PRECEDENTES/STJ. Inexistentes os pressupostos necessários à caracterização da litispendência, 
impõe-se afastá-la (CPC, art. 301, § 2º). Caracteriza-se, na hipótese, o instituto da conexão, já que as 
ações têm a mesma fi nalidade, o que as tornam semelhantes e passíveis de decisões unifi cadas, devendo-
se evitar julgamentos confl itantes sobre o mesmo tema, objeto das lides. - Recurso especial conhecido 
e provido”. (REsp 208680/MG, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ 31.05.2004 p. 253). “LI-
TISPENDÊNCIA. REQUISITOS. REJEIÇÃO. - Ausência de identidade quanto às partes que litigam nas 
ações: popular e civil pública. Rejeitada a preliminar de litispendência em relação ao pedido de ressar-
cimento por danos ao erário, contido na petição que inaugura a ação civil pública, ajuizada pelo Mi-
nistério Público”. (TRF4, AG 2005.04.01.041514-0, Primeira Turma Suplementar, Relator Edgard 
Antônio Lippmann Júnior, publicado em 15/03/2006). “AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LITISPENDÊNCIA. - Verifi ca-se a litispendência entre a presente ação popular e ação civil pública 
promovida pelo Ministério Público Federal, já julgada em primeira instância. Embora não haja iden-
tidade de partes nominalmente, esta identidade na verdade existe, porquanto em ambas as ações cons-
titucionais ação popular e ação civil pública - ocorre a substituição processual. Nas duas situações os 
autores estão agindo em nome próprio, mas na defesa de direito de todos os cidadãos”. (TRF4, REO 
2003.04.01.025713-6, Terceira Turma, Relator Vânia Hack de Almeida, publicado em 08/06/2005).

70. No controle abstrato de constitucionalidade, é comum que o Supremo Tribunal Federal reúna as ações 
diretas de inconstitucionalidade que cuidam do mesmo tema para julgamento conjunto, não utilizando, em 
regra, a extinção do processo mesmo em caso de litispendência. Dois aspectos devem ser mencionados 
no particular: a) havendo ação direta com o mesmo objeto perante o tribunal local, fi cará suspensa até 
o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal; b) recente decisão aplicou a conseqüência da extinção do 
processo em virtude de litispendência: “Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei nº 
9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. – Rejeição das preliminares de litispendência 
e de continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstituciona-
lidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei 
estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios 
da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até 
o julgamento fi nal da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal, conforme sustentou 
o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na 
Reclamação 425. – Ocorrência, no caso, de relevância da fundamentação jurídica do autor, bem como 
de conveniência da concessão da cautelar. Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade nº 
31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, defere-se o pedido de liminar para 
suspender, ex nunc e até decisão fi nal, a efi cácia da Lei n 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado 
de São Paulo”. (ADI-MC 1423 / SP Rel. Min.º Moreira Alves, DJ 22-11-1996, p.45684 – destacamos). 
“1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Governador do Distrito Federal, tendo 
por objeto a Lei Distrital nº 3.426, de 04.08.2004, sob o fundamento de que sua edição teria usurpado 
competência privativa da União para legislar em matéria de telecomunicações (art. 22, inc. IV, da Cons-
tituição Federal). 2. Inviável a demanda. Conforme reconheceu o próprio autor em petição protocolada 
às fl s. 18, os três elementos identifi cativos da ação (partes, causa de pedir e pedido) são idênticos aos da 
ADI nº 3.322, de minha relatoria. Presente in casu, portanto, o óbice representado pela litispendência, 
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Embora haja quem afi rme que a possibilidade de haver litispendência é 
mais teórica do que prática, em razão da complexidade dos fatos e da variedade 
de pedidos72, o certo é que a crescente utilização de ações coletivas freqüen-
temente apresenta situações em que a absoluta identidade entre as demandas 
coletivas. 

Diante dessa constatação é necessário optar pela conseqüência decorrente da 
litispendência. Devido à dimensão social imanente ao processo coletivo, deve 
ser evitada sua extinção precoce e açodada sem exame do mérito, observando-se 
que a técnica deve estar a serviço da efetividade. Na análise dos elementos do 

que impede o prosseguimento do processo (art. 301, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC), inclusive o objetivo de ação 
direta de inconstitucionalidade (cf. ADI nº 2.853, Rel. Min.º ELLEN GRACIE, DJ de 07.03.2003, e ADI 
nº 3.064, Rel. Min.º SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 11.12.2003). 3. Ante o exposto, extingo o processo, 
sem julgamento do mérito, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, 38 da Lei nº 8.038, de 28.05.1990, e 
267, inc. V, do CPC.” (decisão monocrática do Ministro Cezar Peluso, ADI 3457 / DF, DJ 02/05/2005).

71. Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, coordenado pela Professora Ada Pellegrini 
Grinover, cuja íntegra da versão entregue ao Poder executivo em janeiro de 2007 pode ser consultada 
no sítio www.direitoprocessual.org.br e no livro Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e 
Kazuo Watanabe (coord.). São Paulo: RT, 2007: Art. 6º Relação entre demandas coletivas – Observado 
o disposto no artigo 22 deste Código, as demandas coletivas de qualquer espécie poderão ser reunidas, 
de ofício ou a requerimento das partes, fi cando prevento o juízo perante o qual a demanda foi distri-
buída em primeiro lugar, quando houver: I – conexão, pela identidade de pedido ou causa de pedir ou 
da defesa, conquanto diferentes os legitimados ativos, e para os fi ns da ação prevista no Capítulo III, 
os legitimados passivos; II – conexão probatória, desde que não haja prejuízo à duração razoável do 
processo; III – continência, pela identidade de partes e causa de pedir, observado o disposto no inciso 
anterior, sendo o pedido de uma das ações mais abrangente do que o das demais. § 1º Na análise da 
identidade do pedido e da causa de pedir, será considerada a identidade do bem jurídico a ser protegido. 
§ 2º Na hipótese de conexidade entre ações coletivas referidas ao mesmo bem jurídico, o juiz prevento, 
até o início da instrução, deverá determinar a reunião de processos para julgamento conjunto e, iniciada 
a instrução, poderá determiná-la, desde que não haja prejuízo à duração razoável do processo; § 3º 
Aplicam-se à litispendência as regras dos incisos I e III deste artigo, quanto à identidade de legitimados 
ativos ou passivos, e a regra de seu parágrafo 1º, quanto à identidade do pedido e da causa de pedir 
ou da defesa. Anteprojeto coordenado pelo Professor Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, também 
disponível no mesmo livro antes citado: Art. 7o. Litispendência e continência: A primeira ação coletiva 
induz litispendência para as demais ações coletivas que tenham o mesmo pedido, causa de pedir e inte-
ressados. § 1o. Estando o objeto da ação posteriormente proposta contido no da primeira, será extinto o 
processo ulterior sem o julgamento do mérito. § 2o. Sendo o objeto da ação posteriormente proposta mais 
abrangente, o processo ulterior prosseguirá tão somente para a apreciação do pedido não contido na 
primeira demanda, devendo haver a reunião dos processos perante o juiz prevento em caso de conexão. 
§ 3o. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, as partes poderão requerer a extração 
ou remessa de peças processuais, com o objetivo de instruir o primeiro processo instaurado. Para uma 
crítica desses anteprojetos, bem como a elaboração de novas propostas, são de leitura obrigatória dois 
livros: ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codifi cação do Direito Processual Coletivo Brasileiro. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007. GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codifi cação 
das ações coletivas no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

72. SILVA, Sandra Lengruber da. Elementos das Ações Coletivas. São Paulo: Método, 2004, pp. 167/
168.
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processo, a extinção pura e simples de um deles pode trazer mais prejuízos que a 
reunião de todos, que possibilitará uma participação democrática, uma instrução 
mais ampla e uma postulação mais segura. 

Inclinamo-nos, assim, pela solução que não descarta a reunião dos processos, 
desde que assim se preservem, no caso concreto, os valores e a efetividade do 
processo coletivo.

Nessa seara, a formulação abstrata de uma única alternativa não contribui para 
a fi nalidade maior que é a busca da efetividade do processo coletivo.
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CAPÍTULO XVIII
 AÇÃO POPULAR E O MICROSSISTEMA 

DA TUTELA COLETIVA

Rodrigo Mazzei1

Sumário • 1 Do objeto do estudo – 2 A quebra do dogma da tutela individual: fenômeno da descodifi cação e 
da necessidade da tutela de massa. Microssistemas como vetores dessa nova confi guração – 3 Da existência de 
microssistema da tutela coletiva – 4 Projeção e recepção prioritária dos dispositivos do microssistema da tutela 
coletiva. Aplicação (apenas) residual do Código de Processo Civil no microssistema – 5 Da ação popular como 
fonte para o microssistema coletivo: 5.1 Exemplo de projeção da Lei da Ação Popular para o microssistema da 
tutela coletiva: lições para a formação do litisconsórcio passivo (art. 6º); 5.2 Exemplo de recepção da Lei da 
Ação Popular de dispositivo do microssistema coletivo – 6 Breves conclusões – Bibliografi a.

Palavras chave: Ação popular – tutela de interesses transindividuais – microssistema da 
tutela coletiva – leis especiais e extravagantes – codifi cação – recodifi cação – aplicação 
residual do CPC.

Resumo: O texto analisa a ação popular fora do âmbito interno da Lei n.º 4.717/65 (LAP). 
A exposição se calca na idéia de que há um microssistema da tutela coletiva formado por 
diversas leis de caráter interdisciplinar. Na parte processual, o Código de Processo Civil 
(CPC) não possui aplicação imediatamente subsidiária à LAP (ou a outras normas de índole 
coletiva), mas sim residual, pois o microssistema da tutela coletiva forma um feixe de 
normas que se interpenetram e se subsidiam. Com tal quadro, busca-se se demonstrar que 
a ação popular é um dos instrumentos importantes do microssistema da tutela coletiva, 
criando soluções que podem ser aproveitadas em outros corpos legislativos.

1. DO OBJETO DO ESTUDO

Apesar de ser lembrada como marco histórico na tutela coletiva nacional, nor-
malmente a ação popular é estudada a partir do espectro interno da Lei n.º 4.717/65 
(LAP). Tal tipo de análise acaba desprezando fenômeno de grande importância, 
não só para a ação popular, como também para todo o direito coletivo, eis que 
fecha os olhos para a existência do microssistema da tutela de massa.

Com essa bússola de orientação, nosso trabalho – em curtas linhas – tentará 
demonstrar que, de fato, há um microssistema formado por normas envolvendo o 
direito coletivo, sob vários enfoques, sendo a ação popular partícipe desse conjunto 
organizado de diplomas, razão pela qual recebe e devolve infl uências, em forma 
de diálogos, com esse microssistema especialíssimo.

1. Professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e do Instituto Capixaba de Estudos (ICE). 
Advogado. Vice-presidente do Instituto de Advogados do Estado do Espírito Santo (IAEES). Mestre pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) – rodrigo@mazzei.com.br.
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2. A QUEBRA DO DOGMA DA TUTELA INDIVIDUAL: FENÔMENO DA 
DESCODIFICAÇÃO E DA NECESSIDADE DA TUTELA DE MASSA. MI-
CROSSISTEMAS COMO VETORES DESSA NOVA CONFIGURAÇÃO

As mutações que a ciência jurídica vem sofrendo, através da verifi cação de 
novos ramos e novas tendências, são diretamente proporcionais à evolução da 
sociedade. Isso faz com que seja impossível compreender o direito sem análise 
de elementos históricos.2

Nesse caminho evolutivo, destaca-se a constatação de que o indivíduo deve 
ser visto como célula da sociedade e que seus interesses muitas vezes estão agru-
pados e são semelhantes aos de outros indivíduos. Forma-se, pois, o conceito de 
sociedade de massa, com nova perspectiva da realidade jurídica, através da criação 
de direitos associativos e de classes.

Esse fenômeno (aparecimento de direitos associativos e de classes), de grande 
importância para o surgimento da tutela coletiva e da nova arquitetura do direito 
privado (ao se rediscutir a importância e o papel das codifi cações civis), não é 
estudado de forma conjunta, apesar de serem evidentes as íntimas ligações e os 
pontos comuns nas suas raízes. A carência na abordagem do aparecimento dos 
direitos de grupos em dupla faceta, qual seja, com visão nos caminhos até a tu-
tela coletiva e também na evolução do direito privado, nos obriga, de forma bem 
célere, a apresentar algumas considerações, pois a temática dos microssistemas 
está umbilicalmente ligada a essas questões.

Com efeito, a nova confi guração social narrada é bem situada na passagem 
do Estado Liberal para o Estado Social – que redunda no Estado Democrático de 
Direito – transição que reclamou (e ainda cobra) soluções para as noviças situações, 
a justifi car alteração do rumo dos estudos de grandes juristas no mundo todo.3

Por um primeiro ângulo (de natureza instrumental), a confi guração da so-
ciedade que surgiu no mutante século XX demonstrou que o direito processual 
anteriormente idealizado clamava por ajustes, diante dos novos quadros que 
foram aparecendo.4

2. Com acerto, portanto, Ivo Dantas afi rma: “Pacífi co nos dias atuais é o entendimento segundo o qual o Direito 
(= processo) está condicionado e relacionado com a História (também é igual a processo) do tempo em que é 
legislado. Neste sentido é que justifi ca o avanço, cada vez maior, dos estudos de História e/ou Sociologia do 
Direito (...).” (Mandado de injunção: guia teórico e prático, 2. ed., Rio de Janeiro: Aide, 1994, p. 66-67).

3. Confi ra-se: Mauro Cappelletti; Bryant Garth, Acesso à justiça, tradução de Ellen Gracie Northfl eet, Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988.

4. Em curtíssimo resumo, tem-se que inicialmente o processo e seus institutos eram estudados apenas e 
tão-somente como procedimento (simples apêndice do direito material). Pensava-se na ação como um 
refl exo do direito, de modo que o processo era o procedimento lógico para se obter do Estado-juiz o que 
o ordenamento legal outorgava como direito ao seu titular. Assim, não se cogitava a autonomia do direito 
processual. Havia desprezo à independência científi ca, com preocupação demasiada nos aspectos externos do 
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A verifi cação de que havia uma classe de direitos tidos como coletivos acabou 
demonstrando que aquela tutela individual desenhada pelo legislador não seria 
apta para atender aos anseios do direito de massa. Foi necessário não só rear-
ticular conceitos e posturas pretéritas, mas também criar novas soluções e vias 
alternativas, ainda que abrindo mão de dogmas.5

Em outro plano, no campo do direito material, a aferição de direitos afetos à 
sociedade abre espectro diferenciado ao caráter individual das normas de índole 
privada, com a criação de restrições ao exercício de determinadas faculdades, 
em hipóteses com potencialidade de gerar prejuízo social, ou seja, atestando 
que as relações entre os particulares poderiam ter efeitos fora do seu tradicional 
âmbito intersubjetivo. Assim, paulatinamente, passaram a ocorrer intervenções 
cada vez maiores nas relações privadas, antes marcadas pelo individualismo 
e liberalismo, bastando para tal constatação aferir o regramento da liberdade 
de contratar (praticamente sem restrição) e da propriedade (com perfi l quase 
absoluto).6

Não sufi ciente, é importante notar que tal situação acabou demonstrando que 
os códigos oitocentistas (que tinham a intenção de regular – com completude – o 
direito privado) se revelaram como falhos, sem superfície apta para regular as 
 relações jurídicas materiais que passaram a se apresentar, pois houve o surgimento 

processo, sem a diferenciação entre o direito e o seu exercício. Esse primeiro capítulo, chamado de primeira 
fase (procedimentalismo), em que se vislumbrou o sincretismo entre o direito processual e o direito privado, 
perdurou até a segunda metade do século XIX. Tendo como ponto de debate a actio romana, travou-se 
acirrada discussão entre Bernardo Windscheid e Teodoro Muther, frutifi cando – de tal embate – os estudos 
de Oskar Von Bulow, que abriram caminho para a segunda fase do estudo do direito processual civil (au-
tonomia). O processo, então, passou a ser estudado como ciência própria, diante da natureza diversa entre 
processo e procedimento, sendo o primeiro visto como a relação jurídica e o segundo como exteriorização 
daquele. Verticalizou-se a ciência processual em refl exões sobre a jurisdição, a ação, a defesa e, mais ainda, 
desvendando-se os pressupostos processuais para, mais tarde, desencadear a discussão sobre as condições 
da ação. O avanço evidente propiciou que o sincretismo privatista cedesse à autonomia científi ca do direi-
to processual. A partir desse enfoque, culminaram novos estudos da ciência recém descoberta, visando à 
perfeita sistematização. Contudo, os olhos do processo eram sempre voltados para uma tutela individual 
e, por isso, fi xavam na legitimidade ativa grande relevância, já que era inerente à estrutura sistêmica não 
se poder pleitear em nome alheio. A tutela coletiva era absoluta exceção e não tinha os contornos que hoje 
possui – especialmente no Brasil –, não sendo vista como válvula de solução para viabilizar o acesso (e 
resposta efetiva) da prestação jurisdicional. Com estudos que surgem ao fi m da década de 60 e início de 70, 
sobretudo na Itália, fi xa-se no Congresso de Pávia, em que ocorreu a participação contundente de Mauro 
Cappelleti e Vicenzo Vigoriti, o momento histórico em que a tutela coletiva passa a ter grande visibilidade 
para os estudiosos de todo mundo. Sobre a tutela coletiva e a sociedade contemporânea, confi ra-se nosso 
texto: Tutela coletiva em Portugal: uma breve resenha, in Rodrigo Mazzei; Rita Dias Nolasco (Coords.), 
Direito processual coletivo, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 650-657.

5. Em termos: Carlos Henrique Bezerra Leite, Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual: 
legitimação do Ministério Público, São Paulo: LTr, 2001, p. 23.

6. No sentido, com abordagem bem ampla: Orlando Gomes, Razões históricas e sociológicas do Código Civil 
Brasileiro, São Paulo: Martins Fontes, 2003.
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de questões vinculadas não apenas à relação solitária (preocupação mor das codifi -
cações), nascendo, em cascata, questões ligadas ao direito de grupos e classes. Essa 
situação (não cogitada pelo pretérito legislador codifi cador) fez com que fossem 
editadas leis especiais para as novas questões emergentes, cujo escopo era atender 
a reclames muito além da tutela individualista das codifi cações, pois, repita-se, seu 
impulsionamento está atrelado a um novo tipo de regulação, qual seja: os estatutos 
de grupos7. No sentido – bem amplo –, Celso Fernandes Campilongo:

“O individualismo do século XIX – que, do prisma jurídico, tem contraponto na 
imagem de um Judiciário que decide com base num ordenamento completo, pro-
duzido por um legislador racional que tem suas decisões estabilizadas com base 
na ‘coisa julgada’ – vai ceder espaço, gradativamente, ao coletivismo do Estado 
Social. O ordenamento vai sendo substituído por uma legislação ‘descodifi cada’, 
que rompe com as noções de unidade formal do ordenamento e aponta na direção 
de múltiplos sistemas normativos.”8-9

Diante da queda da concepção de diplomas que pretendiam a completude, 
surgem os chamados microssistemas que, em resenha extremamente apertada, são 
leis especiais ou extravagantes para a regulação de determinadas relações jurídi-
cas que, por sua especifi cidade e regência própria de princípios, não encontram 
guarida no ventre das normas gerais .10

7. Sobre a questão, focando-se no Código Civil dos Franceses, consignou Roberto Senise Lisboa: “A lei francesa 
não se achava devidamente preparada para resistir às profundas transformações decorrentes da Revolução 
Industrial. Voltada para a sociedade rural e a defesa do direito da propriedade individual, deparou-se com 
realidades perante as quais era incapaz de conferir solução jurídica satisfatória. Poderiam seus forjadores ter 
a antevisão do futuro, que apontava em direção oposta ao individualismo e na direção da coletivização dos 
direitos, como os relacionados aos interesses difusos do meio ambiente, ou mesmo aos interesses transindi-
viduais de consumidores e empregados? Certamente não, já que os movimentos sociais e econômicos que 
posteriormente ocorreram no velho continente não tinham ainda ganhado as dimensões narradas pela história.” 
(Novo Código Civil brasileiro e suas perspectivas perante a constitucionalização dos direitos, in Eduardo C. B. 
Bittar (Org.), História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional, São Paulo: Atlas, 2003, p. 434).

8. Celso Fernandes Campilongo, Política, sistema jurídico e decisão judicial, São Paulo: Max Limonad, 2002, 
p. 39.

9. O fenômeno, em termos, é observado pela doutrina específi ca à tutela coletiva, podendo-se citar, no sentido: 
Marcelo Abelha Rodrigues, Ação civil pública e meio ambiente, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, 
p. 6-11 e 170-180; Gregório Assagra de Almeida, Direito processual coletivo: um novo ramo do direito 
processual, São Paulo: Saraiva, p. 46-60.

10. Segundo Orlando Gomes, em texto fundamental sobre os microssistemas e sua relação com o Código Civil 
de 1916: “A maré montante das leis especiais atesta, sob o véu de um paradoxo a inutilidade da recodifi -
cação do direito civil, eis que não podem ser reduzidas a um sistema construído com outro método, outra 
lógica e outra fi losofi a. (...) Constituem distintos ‘universos legislativos’, de menor porte, denominados 
por um autor com muita propriedade, ‘microssistemas’, tal como sucede, por exemplo, com o regime das 
locações. Estes microssistemas são refratários à unidade sistemática dos códigos porque têm sua própria 
fi losofi a e enraízam em solo irrigado com águas tratadas por outros critérios, infl uxos e métodos distintos”. 
(A caminho dos microssistemas, in Novos temas de direito civil, Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 47). O 
autor baiano se refere ao autor italiano Natalino Irti (L’età della descodifi cazione, Milano: Giuffrè, 1989); 
esse trabalho recebeu versão em espanhol, de onde se tira lição aplicável ao nosso estudo: “Las leyes es-
peciales, apropiándose de determinadas materias y clases de relaciones, vacían de contenido la disciplina 
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Dessa forma, pelo caráter individual das normas de processo civil e pela ne-
cessidade de regulação de novas questões de direito material (exigidas em razão 
da própria evolução da sociedade e também pela constatação da necessidade de 
proteção dos chamados direitos associativos e de classes), os microssistemas 
acabaram sendo o porto seguro para o regramento da tutela coletiva e também 
para a regulação de questões especiais do direito material.

Como se vê, o chamado direito de massa, que passa a ser regulamentado 
pelos microssistemas, não pode ser visto apenas como elemento importante para 
efeito da tutela coletiva (apenas no plano do direito puramente processual), mas 
também para o perfi l do direito material, notadamente o privado, diante do novo 
papel que as codifi cações civis passam a ter, pois fi ca evidente que o discurso de 
completude dos códigos não vingou, sendo essencial o apoio da legislação especial 
(leia-se: microssistemas).11

Aliás, é raro encontrar estudos de juristas (sejam processualístas ou civilistas) 
que chegam a analisar a obrigatória questão que envolve o artigo 76 do Código 
Civil de 191612 que, segundo as próprias palavras do condutor daquela codifi cação 
(de índole individualista), teve a intenção de extinguir as ações populares que rema-
nesciam no nosso sistema jurídico, a partir do direito romano13-14. Clóvis Beviláqua, 

codifi cada, y expresan principios que asunen una relevancia decididamente general. Alcanzado un alto 
grado de consolidación, las leyes especiales, surgidas en otro tiempo como mero desarrollo de disciplinas 
generales, revelan lógicas autónomas y principios orgánicos, que en principio se contraponen a aquéllos 
fi jados por el Código Civil y después acaban por suplantarlos del todo. A una fase de confl icto le sigue 
así una fase defi nitiva de preponderancia y de sustitución.º Entrados en este ciclo histórico, no es ya lícito 
extraer los principios generales del Código Civil, o razonar el problema de la interpretación sistemática 
y de la analogía iuris en términos clásicos. Es necesario romper la fascinación del código, y reconocer 
francamente que las leyes especiales constituyen hoy en día el derecho general de una institución o de una 
materia completa.” (Natalino Irti, La edad de la descodifi cación, Barcelona: Bosch, 1992, p. 32-33).

11. A mudança de perspectiva desaguou não apenas na necessária reavaliação do papel das codifi cações e 
dos microssistemas, mas também na análise quanto ao uso dos chamados conceitos vagos (em especial as 
cláusulas gerais), com o fi m especial de se evitar a corrosão da legislação com o tempo. No sentido global, 
confi ram-se os clássicos textos: Natalino Irti, L’età della descodifi cazione, Milano: Giuffrè, 1989; Pietro 
Perlingieri, Profi li del diritto civille, 3. ed., Napoli: Esi, 1994 (traduzido no Brasil como Perfi s do direito 
civil: introdução ao direito civil constitucional, por Maria Cristina De Cicco, Rio de Janeiro: Renovar, 
1997). Tratamos do tema diretamente no texto: Notas iniciais à leitura do novo Código Civil, in Arruda 
Alvim; Thereza Alvim (Coords), Comentários ao Código Civil brasileiro: parte geral (arts. 1º a 103), Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, v. 1, p. LIV-LXXIX.

12. “Artigo 76 – Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico, ou moral. 
Parágrafo único – O interesse moral só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor, ou à sua família.”

13. A mesma constatação foi feita por Spencer Vampré: “O artigo 76 extingue as ações populares, que o direito 
romano admitiu e que podiam ser intentadas por qualquer pessoa do povo” (Código Civil Brasileiro. São 
Paulo: Livraria e Offi cinas Magalhães, 1917, p. 61). Com o cotejo de grande parte das opiniões doutriná-
rias da época e, principalmente, da intensa discussão travada, em 1901, por Clóvis Beviláqua e Andrade 
Figueira em volta do Projeto Primitivo (em que a questão estava tratada no art. 185), é imperdível a leitura 
de A. Ferreira Coelho (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro: Offi cinas Graphicas do 
Jornal do Brasil, 1925, v. 7, p. 106-127).
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em suma, entendia que tais matérias teriam mais afi nidade com o direito público, 
justifi cando-se a exclusão do diploma codifi cado (frise-se, com confi guração bem 
individualista), conforme consta de seus comentários ao artigo 29:

“Outra controvérsia, a que pôs termo, foi a referente à persistência das ações 
populares, que, no direito romano, tinham por objeto a defesa dos bens públicos. 
Na organização jurídica moderna, os atos que davam causa às ações populares, 
passaram a constituir crimes reprimidos pelo Código Penal, sendo a matéria, ora 
de leis de polícia, ora de posturas municipais, e algumas vezes, ofensas a direitos 
individuais”.15-16

14. Ótimo o resumo apresentado por Geisa de Assis Rodrigues: “Se reconhece a existência da ação popular 
romana através da qual o cidadão perseguia fi m altruísta, de defesa dos bens e valores mais altos dentro 
das gens. Podem ser citadas como populares actiones as que tinham como fi m: a) implementar fundações 
instituídas em testamentos; b) retirar de telhados e janelas objetos que pudessem dar a multa dono do 
prédio (de positis et suspensis); 3) suscitar a suspeição de tutores (acussatio suspecti tutoris); 4) proteger 
a coisa pública de danos (ex.: poluição dos rios – damni infecti) etc. Estavam previstas no título 23, no 
Livro 47, do Digesto. Havia, assim, a possibilidade do cidadão romano proteger os bens que não lhe 
pertenciam de forma exclusiva, mas sobre os quais tinha vivo interesse na preservação como integrante 
da comuna. (...) O caminho das ações populares no direito brasileiro pode ter a seguinte síntese. No 
direito reinol não havia previsão das ações populares nas Ordenações, mas consideravam-nas existentes 
em virtude da aplicação do digesto romano. Como não tinha havido expressa revogação dessa norma até 
a entrada em vigor do Código Civil de 1917, certas ações intentadas em matéria de proteção a bens de 
uso comum do povo eram reputadas populares” (Da ação popular, in Cristiano Chaves de Farias; Fredie 
Didier Júnior (Coords.), Procedimentos especiais cíveis, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 242-243). Vale 
conferir o texto da autora, mormente no particular, pela boa pesquisa e referências sobre o tema.

15. Clóvis Beviláqua; Andrade Figueira, Código Civil dos Estados Unidos do Brasil, 11. ed. atual. por Achilles 
Beviláqua e Isaias Beviláqua, São Paulo: Francisco Alves, v. 1, p. 257.

16. Já como novo quadro legal, gerado pela Constituição Federal de 1934 (que expressamente tratou da ação 
popular), Clóvis Beviláqua fez considerações sobre a infl uência daquela Carta Magna na codifi cação 
de 1916, devendo se destacar no detalhe que interessa: “A theoria e a classifi cação dos bens foram, ao 
de leve, attingidas pela Constituição, o que melhor se apreciará ao tratarmos do direito das coisas. No 
livro referente aos factos jurídicos, surgem as ações populares, que não tiveram entrada na codifi cação 
civil, após detido exame da sua desnecessidade. ‘Qualquer, cidadão determina o artigo 113 n.º 38 da 
Constituição, será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou annullação dos actos lesivos 
do patrimonio da União, dos Estados ou dos Municipios’. Sem negar o caracter democratico dessa 
ressureição, receio que nos venham dahi inconvenientes, que a bôa organização do Ministério Público 
evita. Para, funcções dessa classe, a sociedade possue orgãos adequados, que melhor as desempenham do 
que qualquer do povo” (A Constituição e o Código Civil, in Opusculos, Rio de Janeiro: Pongetti, 1940, 
v. 2, p. 32-33). Note-se, ainda, que adiante, o afamado jurista reconhece a importância do legislador de 
1934 ter fi xado diretriz constitucional da função social da propriedade (afetando a concepção individual 
constante do Código Civil de 1916 e que já se encontrava descompassado com as leis especiais), ao 
afi rmar: “O conceito de propriedade se apresentava no Código Civil sob um cunho algum um tanto rígido, 
apesar da tentativa de o adaptar às exigências da vida social, que propuzera o Projeto primitivo. Havia, 
assim, em certa desconveniência entre a defi nição legal (Código Civil, 524) e as restrições desse mesmo 
corpo de leis e de outros diplomas legislativos. A Constituição porém, fi xou verdadeira doutrina social da 
propriedade (...). É uma formula feliz, porque attende, na propriedade, ao elemento individual, de cujos 
estímulos depende a prosperidade do agrupamento humano; ao elemento social, que é a razão de ser e a 
fi nalidade transcendente do direito; e, fi nalmente, às mudanças, que a evolução cultural impõe à ordem 
jurídica” (ob. cit., p. 33 – destaques não originais). Há, como se verifi ca, o reconhecimento de Clóvis 
Beviláqua de que o Código Civil de 1916 não era hermeticamente fechado, sofrendo com as mutações 
sociais.
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Como se vê, não é viável que se faça abordagem da tutela coletiva apenas 
consultando situações ligadas ao direito processual. Os reclames decorrentes 
dos direitos associativos e de classes, seja pela análise da inefi ciência do direito 
processual coletivo, seja pela aferição da necessidade dos estatutos de grupo, são 
conseqüências da evolução social, e os seus efeitos, ao seu devido modo, foram 
projetados tanto no processo civil, como no direito material privado. E, com tal 
postura, os microssistemas (ponto de relevância do presente estudo) serviram 
de válvulas que permitiram o ajuste clamado pelo novo quadro social, pouco 
importando a natureza da matéria tratada (direito material ou processual).

Daí porque não é por coincidência que a nossa Carta Política de 1988 procu-
rou não só atender aos anseios da sociedade no plano do direito material, na busca 
da chamada justiça social (regulando diversas questões de cunho privado17), 
como também se preocupou expressamente com a tutela coletiva que, às claras, 
ganhou novo status, pois houve o reconhecimento pelo legislador constitucional 
de que a regulamentação da tutela coletiva é via jurídica adequada para resolver 
(e evitar) os confl itos inerentes à sociedade de massa, uma vez que foram inclu-
ídos na Constituição Federal de 1988 instrumentos que permitem decisões cuja 
abrangência extrapolam os limites da esfera jurídica individual18, destacando-se 
a fi gura do mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX).19

Com a certeza da importância dos microssistemas para o direito privado20, tema 
que desperta o interesse de grandes juristas a respeito, papel de destaque há de 

17. Pela interferência constitucional nas relações privadas na busca da chamada justiça social, doutrina re-
presentativa e iluminada por estudos advindos da Europa Continental, passou-se a debruçar sobre uma 
nova disciplina: o direito civil constitucional. No sentido, Joaquim José de Barros Dias leciona: “A nova 
confi guração do direito privado deve ser vista, pois, diante deste novo horizonte, ou seja, de acordo com a 
existência e a validade do fenômeno constitucional, que tem por alvo implantar um senso de justiça social nas 
relações privadas Assim, paralelos, direito privado e direito constitucional assumem um papel programático 
e organizacional na regulamentação da vida privada e dos direitos civis propriamente ditos, cujo conteúdo 
normativo e interpretativo se impõe como mais amplo. A nova postura fi rmada pelo direito privado pode 
ser analisada, portanto, dentro do contexto de uma nova disciplina jurídica, a do direito civil constitucional, 
que veio para contribuir, em parte, para migrar a crise de desconfi ança no direito e na impossibilidade de sua 
unidade” (Direito civil constitucional, in Renan Lotufo (Coord.), Direito civil constitucional: caderno 3, São 
Paulo: Malheiros, 2002, p. 20). Estaria a expressão direito civil constitucional correta? Para nós, com todas 
as vênias, com mais retidão é a expressão direito constitucional civil, diante da regulação constitucional 
que se projeta no Código Civil, e não o inverso. Tanto assim que nos outros ramos do direito em que há 
disposição constitucional traçando diretrizes, afi rma-se que há direito constitucional respeitante (como é o 
caso do direito constitucional tributário, por exemplo).

18. Nesse diapasão: Nelson Nery Junior, Princípios do processo civil na Constituição, 7. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 120.

19. Vale conferir, ainda, a ação de inconstitucionalidade por omissão (art. 103, § 2º) e a ação declaratória de 
constitucionalidade (art. 103, § 4º).

20. No particular, o atual Código Civil, vale-se das cláusulas gerais extensivas que permitem o alargamento da 
regulação jurídica, através do uso de regras de outros textos legais, como ocorre na parte fi nal do parágrafo 
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ser dado também no direito processual civil, quanto à possibilidade da formação 
de sistema especial concernente à tutela coletiva.

Aferindo-se pois a existência do microssistema coletivo, que cuidará, com 
regras e princípios próprios, processualmente da tutela de massa à margem do 
Código de Processo Civil, pelo caráter individual deste, algumas conclusões 
importantes poderão ser retiradas, nos interessando, para o ensaio, as questões 
vinculadas à ação popular.

3. DA EXISTÊNCIA DE MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA

É inegável que há um microssistema coletivo. Isso porque a tutela de massa, 
à mingua de uma regulação codifi cada, é regulada por uma gama de diplomas in-
terligados, com princípios comuns e que, por tal passo, formam um microssistema 
que permite a comunicação constante da legislação atrelada ao direito coletivo.

Pelo maior espectro de aplicação e também pelo disposto nos artigos 90 e 117 
da nossa legislação consumerista21, a doutrina de escol normalmente faz tal aferição 

 1º do artigo 1.228, ao remeter à conformidade do uso da propriedade com o estabelecido na lei especial. Essa 
técnica, uma novidade na nossa codifi cação civil, que trabalhava com o discurso de completude, foi uma das 
formas de se tentar manter o Código Civil como corpo legislativo com constante arejamento e atualização, 
evitando o engessamento e superação de seus dispositivos. Mais ainda, com as cláusulas gerais extensivas, 
permite-se uma intensa comunicação do Código Civil, em função participativa, com a Constituição Federal 
(naquilo que interessa ao direito privado) e aos microssistemas previstos em legislações especiais. Utilizando 
o exemplo da função social da propriedade, a partir dos ditames da Constituição Federal de 1988 (em que 
a propriedade recebe tratamento constitucional de grande monta, estando regulada, com destaque, na parte 
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – art. 5º, XXII e XXIII, no capítulo Dos Princípios Gerais da 
Atividade Econômica – art. 170, III, e em vários outros dispositivos (mais casuísticos), como por exemplo, 
os artigos 156, § 1º, 182, § 2º e 4º, 184, caput, 185 e 186), o Código Civil dá efetividade à referida diretriz 
constitucional perante as relações privadas. Com efeito, com a orientação de que a propriedade deverá ter 
uma função social, no caso concreto (e em se tratando de relação privada), com o parágrafo 1º do artigo 
1.228 do Código Civil (cláusula geral extensiva) se buscará no sistema, deixando à disposição do julgador, 
toda a legislação especial que permite aferir se há função social da propriedade na hipótese. Note-se que, 
nessa comunicação, o ferramental que foi colocado à disposição do Estado-juiz é de calibre altíssimo, uma 
vez que permitiu trazer para o julgador toda a legislação multidisciplinar, através da entrada do parágrafo 1º 
do artigo 1.228. Há, no dispositivo em tela, a interação sistemática que foi almejada pelo legislador na sua 
empreitada. Tratamos das cláusulas gerais extensivas, com mais vagar, no seguinte estudo: Notas iniciais 
à leitura do novo Código Civil, in Arruda Alvim; Thereza Alvim (Coords.), Comentários ao Código Civil 
brasileiro: parte geral (arts. 1º a 103), Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 1, p. LXXIX-CX. Com abordagem 
na possível formação de um microssistema relativo à função social da propriedade, com entrelaçamento de 
regras de direito público e privado, apresentamos o texto: A função social da propriedade: uma visão pela 
perspectiva do Código Civil de 2002, in Rosa Maria de Andrade Nery (Coord.), Função do direito privado 
no atual momento histórico. São Paulo: Revista dos Tribunais (no prelo).

21. O artigo 117 do Código de Defesa do Consumidor inseriu o artigo 21 na Lei n.º 7.347/85 (“Artigo 21 – 
Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispo-
sitivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”), ao passo que o artigo 90 do 
mesmo diploma deixa evidente a aplicação do Código de Processo Civil e da ação civil pública no Código 

RODRIGO MAZZEI

tutela jurisdicional coletiva.indd   380tutela jurisdicional coletiva.indd   380 19/9/2008   16:12:4919/9/2008   16:12:49



381

por meio do exemplo da interação entre o Código de Defesa do Consumidor e a 
Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).22

Pensamos, entretanto, que visão mais ampla há de ser empregada, pois, apesar 
de o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública terem, de 
fato, um status de relevância maior (decorrente da natural aferição de possuírem 
um âmbito de incidência de grande escala), os demais diplomas que formam o 
microssistema da tutela de massa têm também sua importância para o direito 
processual coletivo, implantando a inteligência de suas regras naquilo que for útil 
e pertinente23. Com semelhante concepção de que há maior superfície legislativa 
no microssistema coletivo, colhe-se fala inserta em didática ementa proveniente 
do Superior Tribunal de Justiça:

“A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, 
da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do 
Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um 
microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdis-
ciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se (...).”24 (destaque nosso).

de Defesa do Consumidor (“Artigo 90 – Aplicam-se às ações previstas neste Título as normas do Código 
de Processo Civil e da Lei n.º 7.347, de 24 de junho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, 
naquilo que não contraria suas disposições”). Daí porque cremos ser correta a afi rmação de Eduardo Arruda 
Alvim: “Embora a ação civil pública tenha sido concebida originariamente para a tutela de interesses difusos 
ou coletivos, em função da simbiose existente entre o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação 
Civil Pública (v. art. 21 da Lei n.º 7.347/85, acrescentado pelo art. 117 do CDC; e, em face do artigo 90, do 
CDC, em relação à aplicabilidade da LACP ao CDC), presta-se, também, à tutela de interesses individuais 
homogêneos” (Apontamentos sobre o processo das ações coletivas, in Rodrigo Mazzei; Rita Dias Nolasco 
(Coords.), Direito processual coletivo, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 41).

22. Por exemplo, sobre a aplicação processual da Lei da Ação Civil Pública, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 
de Andrade Nery lecionam que em “(...) virtude da perfeita integração entre o CDC e a LACP, estes dois 
sistemas legais se completam. As disposições de direito material relativas ao consumidor estão no CDC, 
ao passo que o regime processual se encontra em ambas as leis (CDC, art. 81 e ss. e LACP).” (Código de 
Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 5. ed., São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001, p. 1.520). Parelho, confi ra-se: Marcelo Abelha Rodrigues, Ação civil pública e meio 
ambiente, cit., p. 18. Próximo também, mas com foco divisor em matérias: Rodolfo de Camargo Mancuso, 
Ação civil pública, 4. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 20-24.

23. Em termos, Patrícia Miranda Pizzol afi rma: “(...) antes do advento do Código de Defesa do Consumidor, já 
havia leis que disciplinavam, de forma esparsa, a tutela dessa categoria de direito e interesses. O legislador, 
ao estabelecer normas materiais e processuais relativas aos direitos dos consumidores, sentiu a necessidade 
de criar mecanismo de adaptação entre os sistemas já existentes e o do Código, sob pena de ‘ensejar dupli-
cidade de regimes ou, o que seria pior, confl itos normativos com as disposições processuais do Código de 
Defesa do Consumidor.’ Por conta dessa interação entre o Código de Defesa do Consumidor e esses outros 
diplomas legais, especialmente a Lei de Ação Civil Pública, foi dedicada a última parte do Código à tarefa 
de adaptá-los, o que ensejou o surgimento de um microssistema único, destinado à tutela de todos os direi-
tos e interesses ‘coletivos’, com base no qual se vem sustentando a existência da denominada ‘jurisdição 
civil coletiva’” (Liquidação nas ações coletivas, São Paulo: Lejus, 1998, p. 145). A autora cita, no trecho 
transcrito, a doutrina de Nelson Nery Junior (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 623).

24. STJ – RESP n.º 510.150/MA, 1ª T., Rel. Min.º Luiz Fux, j. 17.2.2004, DJU, de 29.3.2004, p. 173.
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Note-se, por ser uma característica pouco comum, que o microssistema coletivo 
tem sua formação marcada pela reunião intercomunicante de vários diplomas, 
diferenciando-se da maioria dos microssistemas que, em regra, tem formação 
enraizada em apenas uma norma especial, recebendo, por tal situação, razoável 
infl uência de normas gerais. Por exemplo, a Lei n.º 8.245/91 (exemplo de lei 
extravagante nas relações entre locador e inquilino de imóveis) possui diálogo 
com o Código Civil, o Código de Processo Civil e, obviamente, a Constituição 
Federal. No entanto, sua interação com outros diplomas especiais ou extravagantes 
é muito reduzida, somente ocorrendo em situações pontuais.

4. PROJEÇÃO E RECEPÇÃO PRIORITÁRIA DOS DISPOSITIVOS DO 
MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. APLICAÇÃO (APENAS) RE-
SIDUAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO MICROSSISTEMA

O registro lançado (existência de microssistema coletivo, composto de normas 
múltiplas em comunicação e infl uência subsidiária) é muito relevante, uma vez que 
permite fazer a correta extensão, a nosso sentir, de dispositivos com confi guração 
próxima ao artigo 22 da Lei da Ação Popular25, que determina a aplicação do Có-
digo de Processo Civil no que não for contrário às suas disposições. Confi ra-se:

“Artigo 22 – Aplicam-se à ação popular as regras do Código de Processo Civil, 
naquilo em que não contrariem os dispositivos desta lei, nem a natureza específi ca 
da ação.”

Interpretação cuidadosa demonstra, no entanto, que o Código de Processo Civil 
– como norma de índole individual – somente será aplicado nos diplomas de caráter 
coletivo de forma residual, ou seja, se houver omissão específi ca a determinada 
norma, não se adentrará – de imediato – nas soluções legais previstas no Código 
de Processo Civil, uma vez que o intérprete deverá, antecedentemente, aferir se 
há paradigma legal dentro do conjunto de normas processuais do microssistema 
coletivo. Com outras palavras, somente se aplicará o Código de Processo Civil em 
ações coletivas quando a norma específi ca para o caso concreto for omissa e, em 
seguida, verifi car-se que não há dispositivo nos demais diplomas que compõem 
o microssistema coletivo capaz de preencher o vácuo.

Diferente não pode ser, pois um dos pilares na formação de microssistemas está 
na existência de diferença principiológica do diploma especial com a norma geral, 

25. No caso da ação civil pública, há o artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública, que tem redação muito próxima 
ao artigo 22 da Lei da Ação Popular. Senão vejamos: “Artigo 19 – Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em 
que não contrarie suas disposições.”
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situação facilmente aferível no direito processual coletivo, cuja essência muito se 
distancia da postura, frise-se, individual do Código de Processo Civil.26

Desse modo, a concepção do microssistema jurídico coletivo deve ser am-
pla, a fi m de que o mesmo seja composto não apenas do Código de Defesa do 
Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, mas de todos os corpos legislativos 
inerentes ao direito coletivo, razão pela qual diploma que compõe o microssiste-
ma é apto a nutrir carência regulativa das demais normas, pois, unidas, formam 
sistema especialíssimo. Isso signifi ca dizer que o Código de Processo Civil terá 
aplicação somente se não houver solução legal nas regulações que estão disponíveis 
dentro do microssistema coletivo que, destaque-se, é formado por um conjunto 
de diplomas especiais com o mesmo escopo (tutela de massa).

Conclui-se que a leitura de dispositivos com redação próxima aos artigos 19 
da Lei da Ação Civil Pública e 22 da Lei da Ação Popular há de ser feita de forma 
cuidadosa, pois o Código de Processo Civil será residual e não imediatamente 
subsidiário, pois, verifi cada a omissão no diploma coletivo especial, o intérprete, 
antes de ir buscar solução na codifi cação processual, repita-se, de índole indivi-
dual, deverá perquirir em volta dos ditames constantes dentro do microssistema 
coletivo.27

Assim, até que se edite um Código de Processos Coletivos, as omissões in-
ternas das leis que compõem o sistema de massa serão supridas por normas dos 
outros diplomas que fazem parte do microssistema para, somente após, em postura 
residual, se cogitar de aplicação do Código de Processo Civil, já que terá que se 
trazer para o caso concreto norma com concepção de processo não coletivo, o 

26. Em termos, essa posição pode ser vista no julgamento de recurso especial em que se admitiu providência 
cautelar, em decisão datada do ano de 2000, concedendo arresto no bojo de ação de improbidade, valendo de 
regulação da ação civil pública. Confi ra-se: “Processual. Ação Civil Pública. Improbidade administrativa (Lei 
n.º 8.429/92). Arresto de bens. Medida cautelar. Adoção nos autos do processo principal. Lei n.º 7.347/85, 
artigo 12. 1. O Ministério Público tem legitimidade para o exercício de ação civil pública (Lei n.º 7.347/85), 
visando reparação de danos ao erário causados por atos de improbidade administrativa tipifi cados na Lei 
n.º 8.429/92. 2. A teor da Lei n.º 7.347/85 (art. 12), o arresto de bens pertencentes a pessoas acusadas de 
improbidade pode ser ordenado nos autos do processo principal.” (STJ – RESP n.º 199478/MG, Rel. Min.º 
Humberto Gomes de Barros, 1ª T., j. 21.3.2000, DJU, de 8.5.2000, p. 61). Próximo, no que interessa: “A 
indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade pode ser requerida na própria ação, 
independentemente de ação cautelar autônoma.” (STJ – RESP n.º 469.366/PR, Rel. Min.º Eliana Calmon, 
2ª T., j. 13.5.2003, DJU, de 2.6.2003, p. 285). Adotando posição contrária, no que se refere à aplicação do 
Código de Processo Civil de forma subsidiária (não residual) na ação de improbidade administrativa, confi ra-
se: Flávio Cheim Jorge; Marcelo Abelha Rodrigues, A tutela processual da probidade administrativa: Lei 
8.429, de 1992, in Cassio Scarpinella Bueno; Pedro Paulo de Rezende Porto Filho (Coords.), Improbidade 
administrativa: questões polêmicas e atuais, São Paulo: Malheiros, 2001, p. 182-186.

27. Em termos: Rodolfo de Camargo Mancuso (Ação popular, 5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
p. 41). 
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que importará, inclusive, na adaptação da norma individual (em homenagem 
ao princípio da adaptabilidade28). Nada mais correto, eis que, com tal postura, 
segue-se a linha do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), em 
buscar hermenêutica com a maior compatibilidade possível à especifi cidade da 
relação jurídica.

5. DA AÇÃO POPULAR COMO FONTE PARA O MICROSSISTEMA 
COLETIVO

De acordo com nossa posição, apesar da grande importância do Código de 
Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, os dispositivos da Lei da 
Ação Popular (e os constantes das demais normas com vocação coletiva) poderão 
ser aproveitados em todo o microssistema coletivo, naquilo que for útil à efetivação 
da tutela de massa.

Obviamente, deverá o interprete aferir – em concreto – a eventual incom-
patibilidade e a especifi cidade de cada norma coletiva em relação aos demais 
diplomas, já que as leis que formam esse conjunto de regulação ímpar, sem 
exceção, interpenetram-se e subsidiam-se de forma harmônica, em especial no 
que concerne ao processo coletivo, em razão da dicção individual do Código de 
Processo Civil.

5.1 Exemplo de projeção da Lei da Ação Popular para o microssistema da 
tutela coletiva: lições para a formação do litisconsórcio passivo (art. 6º)

O artigo 6º da Lei da Ação Popular, que no seu caput e nos parágrafos 1º, 2º 
e 3º29 trata da formação do litisconsórcio passivo, merece guarida não apenas na 

28. Sobre o princípio da adaptabilidade, pouco conhecido, mas essencial à instrumentalidade processual e à 
operabilidade material, confi ra-se: Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (Efetividade e processo de conheci-
mento, Revista de Processo, São Paulo, v. 24, n.º 96, p. 59-69, out./dez. 1999) e Fredie Didier Júnior, para 
quem: “Em síntese: adapta-se o processo ao seu objeto, tanto no plano pré-jurídico, legislativo, abstrato, 
com a construção de procedimentos compatíveis com o direito material, como no plano do caso concreto, 
processual, permitindo-se ao magistrado, desde que previamente (em homenagem ao princípio da tipicida-
de), alterar o procedimento conforme as exigências.” (Sobre dois importantes, e esquecidos, princípios do 
processo: adequação e adaptabilidade do procedimento, Genesis: Revista de Direito Processual Civil, ano 
6, n.º 21, p. 536, jul./set. 2001).

29. “Artigo 6º – A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 
1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratifi cado 
ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os benefi -
ciários diretos do mesmo. § 1º – Se não houver benefício direto do ato lesivo, ou se for ele indeterminado 
ou desconhecido, a ação será proposta somente contra as outras pessoas indicadas neste artigo. § 2º – No 
caso de que trata o inciso II, item ‘b’, do artigo 4º, quando o valor real do bem for inferior ao da avaliação, 
citar-se-ão como réus, além das pessoas públicas ou privadas e entidades referidas no artigo 1º, apenas 
os responsáveis pela avaliação inexata e os benefi ciários da mesma. § 3º – A pessoas jurídica de direito 
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ação popular, mas em todo o microssistema processual coletivo, já que a matéria 
não se encontra com previsão expressa em boa parte dos demais diplomas espe-
ciais, muito menos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil 
Pública, principais fontes de regulação do direito processual de massa, em razão 
do caráter mais geral das suas disposições. Com cuidado, vê-se que no Código 
de Defesa do Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública a preocupação com o 
contraditório foi posta apenas a partir do ângulo do pólo ativo da demanda coletiva 
(art. 16 da LACP e 103 do CDC).30

A assertiva apresentada quanto à extensão dos efeitos do artigo 6º da Lei 
da Ação Popular dá dimensão de larga extensão em determinados contornos do 
dispositivo, não se justifi cando, por exemplo, em sede de ação civil pública, que 
se vá buscar no Código de Processo Civil regras de litisconsórcio passivo, que já 
estão regulamentadas na Lei da Ação Popular.

Contudo, não tem sido essa a postura comum dos Tribunais que, apesar de 
reconhecerem a existência do microssistema da tutela coletiva, optam (a nosso 
sentir equivocadamente) por aplicar o Código de Processo Civil de forma subsidi-
ária ao diploma omisso, quando, na realidade, a norma codifi cada somente deveria 
ser trazida de forma residual, após a verifi cação de disposição no microssistema 
de massa.

Em exemplo frisante desse procedimento, colhe-se decisão do Superior 
Tribunal de Justiça em que, pela inexistência de regra de formação de litiscon-
sórcio passivo na Lei da Ação Civil Pública, buscou no Código de Processo 
Civil solução para fi ns de verifi cação do litisconsórcio necessário passivo, sem 

público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, 
ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afi gure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente. § 4º – O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar 
a produção da prova e promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem, sendo-lhe 
vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. § 5º – É facultado 
a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.”

30. Há grande quantidade de textos de boa qualidade que examinam o contraditório no Código de Defesa do 
Consumidor e na Lei da Ação Civil Pública, voltando-se para o ângulo do benefi ciário da ação, podendo-se 
citar, em amostragem, com foco importante na coisa julgada: Christianine Chaves Santos (Ações coletivas e 
coisa julgada, Curitiba: Juruá, 2004); Júlia Maria Milanese Buffara (Coisa julgada nas demandas coletivas 
e a norma do art. 16 da Lei 7.347/85, Curitiba: Juruá, 2004); Ariene Fernandes de Oliveira (Execução nas 
ações coletivas, Curitiba: Juruá, 2004); Orlando Ribeiro (Coisa julgada nas ações coletivas, São Paulo: 
LTr, 1999); Renato Rocha Braga (A coisa julgada nas demandas coletivas, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2000); e Nilton Luiz de Freitas Baziloni (A coisa julgada nas ações coletivas, São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2004). Bem atual, confi ra-se ainda: Ana Cândida Menezes Marcato, O princípio do contraditório como 
elemento essencial para formação da coisa julgada material na defesa dos interesses transindividuais, in 
Rodrigo Mazzei; Rita Dias Nolasco (Coords.), Direito processual coletivo, São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p. 295-316.
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antes verifi car que na Lei da Ação Popular há dispositivo expresso a respeito. 
Basta, pois, observar a ementa do referido julgamento para se verifi car o que 
afi rmamos: 

“Ação Civil Pública. Loteamento com parcelamento irregular. Ausência de citação 
dos adquirentes dos lotes. Litisconsórcio passivo necessário. Nulidade da relação 
processual.
1. Tratando-se de ação difusa em que a sentença determina à ré a proceder ao des-
fazimento do parcelamento, atingindo diretamente a esfera jurídico-patrimonial dos 
adquirentes dos lotes, impõe-se a formação do litisconsórcio passivo necessário.
2. O regime da coisa julgada nas ações difusas não dispensa a formação do litiscon-
sórcio necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente a esfera individual. 
Isto porque consagra a Constituição que ninguém deve ser privado de seus bens sem 
a obediência ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).
3. Nulidade de pleno direito da relação processual, a partir do momento em que a 
citação deveria ter sido efetivada, na forma do artigo 47 do Código de Processo 
Civil.
4. Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, por força da norma do artigo 
19 da Lei da Ação Civil Pública.
5. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, a partir da cita-
ção, e determinar que a mesma seja efetivada em nome do recorrente e dos demais 
adquirentes dos lotes do Jardim Joana D’Arc.” (STJ – REsp. n.º 405.706/SP, 1ª T., 
j. 6.8.2002, DJU, de 23.9.2002, p. 244 – destaque nosso).31

Ainda que o resultado seja semelhante na casuística colocada em destaque, 
não se alterando pela aplicação do artigo 47 do Código de Processo Civil ou pela 
invocação do artigo 6º da Lei da Ação Popular, certo é que o atropelo técnico, em 

31. Observe-se que parelho raciocínio foi aplicado em julgamento posterior, só que agora em sede de ação 
popular, o que demonstra, para nós, que a proteção ao contraditório na formação do litisconsórcio passivo 
da ação coletiva deve ser efetuada, qualquer que seja o tipo de demanda, ratifi cando a incidência do artigo 
6º da Lei da Ação Pública em todo o microssistema processual coletivo. Confi ra-se: ”Ação popular. Litis-
consórcio passivo necessário. Nulidade da relação processual. 1. Tratando-se de ação difusa ajuizada com a 
fi nalidade de impedir a contratação de empréstimo por parte do Município de Diadema-SP junto ao Instituto 
de Previdência do Servidor Municipal de Diadema – IPRED, constando expressamente do pedido a anulação 
dos contratos administrativos eventualmente fi rmados com base na Lei Complementar municipal n.º 57/96, 
impõe-se a formação do litisconsórcio passivo necessário. 2. O regime da coisa julgada nas ações difusas 
não dispensa a formação do litisconsórcio necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente a 
esfera individual. Isto porque consagra a Constituição que ninguém deve ser privado de seus bens sem a 
obediência ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88). 3. O litisconsórcio necessário é 
regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer 
das partes, a integração à lide do litisconsorte passivo. 4. Nulidade de pleno direito da relação processual, 
a partir do momento em que a citação deveria ter sido efetivada, na forma do artigo 47 do Código de Pro-
cesso Civil, inocorrendo preclusão. 5. Hipótese em que o pedido de citação do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de Diadema foi efetuado pelo autor mais de uma vez antes da prolação da sentença. 6. 
Recurso especial provido para, reconhecendo a violação do artigo 47 do Código de Processo Civil, decla-
rar a nulidade do processo a partir do momento em que IPRED deveria ter sido citado.” (STJ – RESP n.º 
480.712/SP, Rel. p/ acórdão Min.º Luiz Fux, 1ª T., j. 12.5.2005, DJU, de 20.6.2005, p. 124).
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outros casos, pode implicar em decisão equivocada, por falta de observância dos 
regramentos que são ditados para todo o microssistema coletivo.32

Assim, o desenho do artigo 6º da Lei da Ação Popular, notadamente na for-
mação do litisconsórcio passivo, é aplicável a todo processo civil coletivo, e não 
apenas na ação popular, pois pensar em contrário signifi ca, entre outros efeitos, 
negar a existência do microssistema da tutela de massa.

5.2. Exemplo de recepção pela Lei da Ação Popular de dispositivo do micros-
sistema coletivo

Em outro prisma, além da possibilidade do artigo 6o da Lei da Ação Popular 
ser projetado para outros diplomas do microssistema coletivo, a interação entre 
as normas de tutela coletiva permite a recepção de disposições das demais leis 
de massa, o que, às claras, revitaliza os ditames da Lei da Ação Popular, em vista 
do grande lapso já vencido desde a sua edição.

Nesse sentido, a Lei de Improbidade Administrativa (LIA – Lei 8.429/92) as-
sume papel de grande importância, alimentando conceitos contidos no artigo 6º e 
parágrafos da Lei da Ação Popular, como por exemplo, as expressões autoridade, 
funcionários e benefi ciários diretos.33

Nos artigos 1º a 3º da Lei de Improbidade Administrativa, podemos encontrar, 
de forma detalhada, os sujeitos que poderão ser punidos pela prática de atos de 
improbidade. Pela aplicação desses dispositivos à Lei da Ação Popular, o que se 
permite, naquilo que não houver incompatibilidade, em razão da característica 

32. Tanto assim que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP – AC n.º 092.617-5/2, Rel. Juiz Cláudio Godoy, 4ª 
Câm. de Dir. Púb., j. 2.9.1999; e TJSP – AG n.071.184.5-1/Iguape, Rel. Des. Sidnei Beneti, 9ª Câm. de Dir. 
Púb., j. 11.11.1998) entendeu que os compradores de lotes, como benefi ciários diretos do parcelamento, não 
necessitavam compor o pólo passivo de ações civis públicas em que, entre os pedidos, estava a desconstituição 
completa do loteamento. Tal postura, a se aplicar o caput do artigo 6º da Lei da Ação Pública, demonstra 
equívoco, já que despreza regra inserta no microssistema coletivo para a formação do litisconsórcio passivo. 
Para entender o rumo decisório das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, vale conferir parte do 
teor do segundo precedente citado: “Agravo. Ação civil pública. Decisão de indeferimento de pedido de 
citação dos adquirentes dos lotes, na qualidade de litisconsortes necessários. Inviabilidade. Ação dirigida 
aos agravantes como loteadores de área com infringência da legislação de proteção ambiental, bem como 
ao Município que aprovou esse loteamento. Não podem os acionados suprir eventual erro do autor quanto 
à legitimidade passiva. Ao autor compete eleger quem deseja acionar, correndo os riscos da ilegitimidade 
passiva ad causam (CPC, art. 267, VI). Desacolhida argumentação de que os adquirentes viriam a ser 
atingidos pelos limites subjetivos da coisa julgada por encerrar a ação pedido de desapropriação indireta. 
Impossibilidade, no caso, de se ver no fato uma ação de desapropriação indireta, visto que esta é movida 
por particular, ao passo que a ação civil pública é movida pelo Ministério Público contra os agravantes. 
Recurso improvido.”

33. Bem didático, no sentido, confi ra-se: Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação popular, 5. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 172-197.
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de intercomunicabilidade entre os diplomas que compõem o microssistema, 
torna-se possível uma efetiva modernização dos conceitos trazidos pelo artigo 6º 
da Lei 4.717/65. Melhor do que falar em autoridade, é falar em agente público, 
conceito mais recente, trazido pelo diploma legal da ação de improbidade admi-
nistrativa.

Com relação ao conceito de funcionário, deve-se interpretá-lo de forma 
mais ampla, tendo sempre em vista a fi nalidade da norma, qual seja, a tutela do 
interesse público. Assim, seguindo a orientação trazida pela Lei de Improbidade 
Administrativa, poderá ocupar o pólo passivo da ação popular qualquer agente 
público, servidor ou não, que exerça, mesmo que transitoriamente ou sem remu-
neração, mandato, cargo, emprego ou função. Logo, o termo funcionário não deve 
ser empregado em sentido estrito, refl etindo apenas aquele sujeito que integra os 
órgãos da Administração direta e percebe remuneração dos cofres públicos. Deve, 
ao contrário, corresponder à defi nição contida na Lei n.º 8.429/92.

No tocante ao termo benefi ciário direto, tem-se que a Lei de Ação Popular 
limita a legitimação passiva àqueles que se benefi ciam de forma planejada, inten-
cional. A Lei de Improbidade Administrativa, no entanto, inclui dentre os sujeitos 
passivos o benefi ciário indireto do ato ímprobo. Conjugado-se os dois diplomas, 
entendemos que, quando a ação popular buscar combater ato de improbidade 
administrativa (e isso é possível porque o art. 5º, inc. LXXIII da CF estabelece 
que a ação popular é meio apto a anular ato lesivo à moralidade administrativa e a 
probidade é espécie do gênero moralidade)34, poderá ser punido também aquele que 
se benefi ciou indiretamente com o ato que, na prática, é de difícil comprovação.

Não obstante a situação acima estampada, a interação entre a Lei da Ação 
Popular e a Lei de Improbidade Administrativa é maior do que o preenchimento 
do artigo 6º da Lei da Ação Popular, sendo facilmente percebida a partir de leitu-
ra cuidadosa dos dois diplomas. Com efeito, o artigo 17, parágrafo 3º da Lei de 
Improbidade Administrativa faz expressa remissão à ação popular:

“Artigo 17 – A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério 
Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da 
medida cautelar.

34. Vale, pois, conferir a lição de Luiz Manoel Gomes Júnior: “No ordenamento jurídico pátrio, consolidou-se 
o entendimento de que a ação popular é o instrumento adequado para atacar ato ilegal e lesivo aos cofres 
públicos, bem como quando houver violação ao princípio constitucional da moralidade administrativa, sendo 
esta última hipótese uma previsão inovadora em termos de direito positivado. Consoante posicionamento 
clássico, a ação popular é demanda de natureza constitucional, por meio da qual se objetiva atacar, não só 
ato comissivo, mas também a omissão administrativa, quando conjugada dois requisitos – ilegalidade e 
lesividade” (Curso de direito processual civil coletivo. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 14).
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(...)
§ 3º – No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-
se, no que couber, o disposto no parágrafo 3º do artigo 6º da Lei n.º 4.717, de 29 
de junho de 1965.”

Ao mencionar dispositivo da Lei da Ação Popular, a Lei de Improbidade 
Administrativa autoriza a aplicação subsidiária, porém não residual, como é a do 
Código de Processo Civil, daquela lei às ações de improbidade administrativa. 
Outro não podia ser o entendimento abarcado pelo legislador, uma vez que os dois 
tipos de ação em tela possuem características que as aproximam, sendo ações que 
tutelam direitos coletivos, isto é, voltam-se para a proteção do patrimônio público, 
não servindo para tutelar direitos individuais.

Comparando-se a ação de improbidade administrativa proposta pelo Minis-
tério Público com a ação popular que vise anular ato contrário à moralidade dita 
qualifi cada, ou seja, ato ímprobo, os pontos comuns são inegáveis. De acordo 
com Ada Pellegrini Grinover35, em âmbito estritamente processual, a única dife-
rença encontra-se na legitimação ad causam36, Na primeira, é legitimado apenas 
o parquet, ao passo que, na segunda, todo e qualquer cidadão, desde que seja 
eleitor, pode propor.

Pode-se, também, afi rmar que a Lei de Improbidade Administrativa, em alguns 
pontos, buscou inspiração na Lei da Ação Popular. Assim, as empresas públicas 
e as sociedades de economia mista também integram o conceito de patrimônio 
público empregado na Lei de Improbidade Administrativa, como se depreende 
do seu artigo 1º (isso já estava incluído nas disposições da LAP).

Ademais, admitindo-se a modernização realizada pela Lei de Improbidade 
Administrativa nos conceitos do artigo 6º da Lei da Ação Popular, em decorrên-
cia da interação entre os diplomas legais componentes do mesmo microssistema, 
constata-se que os sujeitos passivos podem ser os mesmos na ação popular e na 
ação de improbidade administrativa.

Sendo a probidade espécie do gênero moralidade administrativa, nada obsta 
que sejam invocadas as normas contidas na Lei de Improbidade Administrativa, 

35. Vale conferir o ótimo texto: Ada Pellegrini Grinover, Ação civil pública e ação popular: aproximações e 
diferenças, in Carlos Alberto de Salles (Org.), Processo civil e interesse público, São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 139-145.

36. A posição supra recebe algumas críticas de Adilson Abreu Dallari, no estudo Ação civil pública e ação 
popular: aproximações e diferenças, in Carlos Alberto de Salles (Org.), Processo civil e interesse público, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 147-153. O mesmo autor apresenta outras críticas no seguinte 
artigo: Limitações à atuação do Ministério Público na ação civil pública, in Cassio Scarpinella Bueno; Pedro 
Paulo Porto (Coords). Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais, São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 17-43.
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em sede de ação popular37. Assim, ao menos em tese, a probidade administrativa 
pode ser objeto de ação popular, uma vez que qualquer cidadão pode, por essa via, 
recorrer ao Judiciário para anular ato contrário à moralidade administrativa.

Dessa forma, resta evidente que tanto a Lei da Ação Popular quanto a Lei de 
Improbidade Administrativa integram o microssistema da tutela coletiva, conten-
do princípios muito próximos e, em última análise, o mesmo objetivo, qual seja, 
tutelar o interesse coletivo, com o escopo no patrimônio público.

6. BREVES CONCLUSÕES

O presente texto possui evidente limitação fronteiriça, mas algumas conclusões 
podem ser aproveitadas:

1. O direito processual coletivo não pode ser visto como a única resposta 
legislativa aos reclames do direito de grupos e classes, sendo possível analisar 
questões ligadas ao movimento de descodifi cação do direito privado, a partir do 
desprestígio dos códigos oitocentistas, culminando com a formação dos micros-
sistemas de direito material.

2. Os microssistemas são leis especiais ou extravagantes que regulam relações 
jurídicas determinadas, com condução principiológica e critérios incomuns ao 
diploma geral.

3. Há um microssistema da tutela de massa, composto por todos os diplomas 
que regulam o direito coletivo, ou seja, acima da comunicação do Código de 
Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública, que se dá pela expressa 
dicção dos artigos 90 e 117 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A ação popular é, dessa forma, peça do microssistema coletivo, formando 
com todos os diplomas um sistema peculiar, pois é formado pela junção de di-
plomas múltiplos.

5. Não havendo previsão de determinada questão em diploma que compõe 
o microssistema da tutela coletiva, deve o interprete buscar solução nas demais 
normas que, pela identidade principiológica, formam o microssistema de massa. 
É correta, assim, a afi rmação de que as leis especiais e extravagantes que tratam 
da tutela dos interesses transindividuais interpenetram-se e subsidiam-se.

37. Pertinente a doutrina de Luiz Manoel Gomes Júnior que, perfeitamente, pode ser invocada no particular: 
“Viável afi rmar que as sanções prevista na Lei federal n.º 8.429/92 podem ser aplicadas em sede de ação 
popular, toda vez que houver uma conduta comissiva ou omissiva que se enquadre como violadora do prin-
cípio da probidade administrativa. De mais a mais, tal conclusão é ratifi cada pela literalidade do comando 
normativo esculpido no inciso LXXIII do artigo 5º da Carta Política em vigor” (Ação popular: aspectos 
polêmicos, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 108).
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6. No campo processual, somente se aplicará residualmente o Código de 
Processo Civil se não houver no microssistema coletivo norma que possa ser 
utilizada.

7. O artigo 6º e parágrafos da Lei da Ação Popular, especialmente no que se 
refere à formação do litisconsórcio passivo, são importantes para o microssistema 
coletivo, notadamente pelo fato do tema não estar tratado de forma expressa na 
Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor, fontes maiores 
de nutrição para os diplomas afetos à tutela de massa.

8. As regras da Lei n.º 8.249/92, que tratam da ação de improbidade adminis-
trativa, são de grande valia para a Lei da Ação Popular, dando inclusive apoio a 
conceitos atrelados no seu artigo 6º.
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CAPÍTULO XIX
O CONTEÚDO EFICACIAL DA SENTENÇA 

DA AÇÃO POPULAR: SOBREVIVE UMA AÇÃO 
DE DIREITO MATERIAL COLETIVA?

Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de Alencar1

Sumário • 1. Introdução – 2. Ação de direito material, “ação” (processual) e pedido em ação popular; 2.1. Ação 
de direito material coletiva; 2.2. “Ação” (processual) popular e legitimidade; 2.3. Pedido em ação popular 
– 3. Conteúdo efi cacial da sentença em ação popular; 3.1. Sentença executiva (condenatória); 3.2. Sentença 
mandamental; 3.3. Sentença (des)consitutiva.;3.4. Sentença declaratória. – 4. Compreensão da ação popular e 
efetividade da jurisdição – 5. Conclusão – Referências.

1. INTRODUÇÃO

A ação popular teve seu objeto ampliado com a Constituição do Brasil de 
1988. Adveio a possibilidade, em nível de garantia fundamental, de com ela ser 
exercida a cidadania com vistas a proteger não só o erário público, mas também o 
ambiente, o patrimônio histórico, o cultural e, sobremodo, a moralidade adminis-
trativa. A declaração desse direito fundamental, contudo, não foi sufi ciente para 
uma tomada de consciência para a efetividade dessa demanda.

Com efeito, a ação popular não tem sido bem compreendida em seu manejo. 
Exigências de formalidades desprovidas de justifi cativa são ainda verifi cadas no 
foro, a exemplo da juntada do título de eleitor como suposta condição à atuação 
cidadã de seu autor. De outro lado, o descompromisso com um sentimento cívico no 
ajuizamento de um grande número de demandas populares é atestado por variados 
fatores, desde a presença corriqueira de interesse individual do autor no desfecho 
da demanda, até pelo baixo índice de sucesso das ações populares no Brasil.

A par disso, a situação é agravada pela raridade de uma sentença em ação 
popular que seja realmente efetiva – muitas vezes permanecendo no plano retórico 
–, denunciando um compromisso doutrinário com a ordinariedade do processo 
e com as raízes históricas da classe de sentença chamada condenatória que vem 
permeando o processo coletivo brasileiro. Tal aspecto retrata uma prestação de uma 

1. Juiz Federal Substituto em Salvador. Mestrando em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. 
Especialista em Direito Processual Penal, nível de pós-graduação lato sensu, pela Fundação Escola Superior 
do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Ex-Promotor de Justiça do Rio Grande do Norte. Ex-Defensor 
Público da União.
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jurisdição coletiva “fraca”, que satisfaz um efeito meramente simbólico da norma 
constitucional, já que, sob esse viés, a produção de seus efeitos estará perfeita, 
porquanto tende a domar a ânsia de parcela do povo que não admite violação aos 
bens tutelados abstratamente pelo enunciado do inciso LXXIII, do artigo 5º, da 
Constituição do Brasil.

A correção de rumo da ação popular envolve, além desses pontos, uma especial 
postura do jurista. É necessário relembrar a noção de ação de direito material. 
Ao ignorar a existência desse conceito fundamental, os processualistas negaram 
a tradição brasileira e contribuíram para uma sentença que está longe de satisfa-
zer a pretensão deduzida na demanda. Olvidaram não só as raízes lusitanas, mas 
o trabalho construído por juristas decisivos para o amadurecimento processual 
brasileiro. Pretendeu-se cortar o fi o histórico que, em parte substancial, tem o 
nome de Pontes de Miranda, cujo estudo persiste em evolução, mormente sob a 
pena de Ovídio Baptista.

Por sua vez, a doutrina especializada em ação popular, em sua maioria, é voz 
praticamente uníssona a afi rmar que a sentença que julga procedente uma deman-
da popular tem natureza constitutiva negativa e condenatória. Isso porque o ato 
judicial que põe termo a este processo com resolução de mérito teria o condão 
de nulifi car o ato lesivo impugnado e de condenar os réus ao ressarcimento dos 
danos. Não há uma motivação da teoria da sentença que avive a noção de ação de 
direito material, o que seria indispensável para sair do reducionismo hermenêutico 
propiciado pelo seu esquecimento.

Com essas primeiras linhas, coloca-se a advertência que serve de premissa 
para a compreensão da sentença em ação popular. O norte de seu entendimento 
deve ser voltado a sua efetividade: desde o seu ajuizamento até o pronunciamento 
judicial impende que se tenha uma releitura atualizadora da ação popular. Esse 
renovado modo de ver a contenda pode abrir um espaço para o alargamento 
do exercício da cidadania lastreado por autêntico civismo. O advento próximo 
de um Código Brasileiro de Processos Coletivos pode ser o supedâneo para 
o resgate do que foi encoberto desde o seu nascimento com a Lei Federal n.º 
4.717/1965.

2. AÇÃO DE DIREITO MATERIAL, “AÇÃO” (PROCESSUAL) E PEDIDO 
EM AÇÃO POPULAR

A ação de direito material não morreu: permanece(u) em estado de latência. O 
golpe sofrido pela noção de ação de direito material deixa velado o curso histórico 
justifi cador da prestação da jurisdição pelo Estado: a tradição que propicia uma 
construção hermenêutica que encontre respaldo na contemporaneidade. A doutrina 
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processual majoritária supõe/sustenta que a criação da “ação” processual absorveu 
a ação de direito material, proscrevendo-a. Essa ilação guarda um compromisso 
com a baixa efetividade do processo, em especial, do processo coletivo. Com ela, 
está a universalidade do direito obrigacional e da sentença condenatória – como 
classe apta a ser subdividida em subespécies de sentenças – e a generalização 
do procedimento ordinário, que se espraiou, inclusive, sobre os ritos especiais, 
aproximando-os da ordinariedade.

A “ação” processual não extirpou a ação de direito material. A criação de 
uma forma processual, por via da legislação, não tem a força de suprimir par-
cela da realidade. Para se entender a ação de direito material é mister cotejá-la 
com a noção de pretensão de direito material e de “ação” processual. Ao ser 
violado um direito material, surge para o seu titular o poder de exigir que o 
responsável pela lesão proceda à restituição ao estado anterior: eis a pretensão 
de direito material. 

Caso não se dê espontaneamente a remoção do ilícito, nasce para o titular do 
direito violado a ação de direito material: o poder de agir contra quem causou 
um dano ou esteja ameaçando de causá-lo. Como o Estado vedou, na maioria dos 
casos, a justiça privada, comprometendo-se a prestá-la de maneira efi caz e célere, 
surge para a pessoa lesada a “ação” processual que é um agir contra o Estado e em 
face do responsável pelo ilícito. Para que seja honrado esse compromisso estatal, 
é indispensável que a jurisdição seja prestada efi cazmente. 

Não ocorrendo essa prestação efi cazmente, isto é, em não sendo capaz o 
poder público de resolver a questão deduzida em juízo – com a postergação da 
solução do problema pelo Estado através do processo judicial –, é plausível que se 
justifi que o exercício pelo prejudicado do poder de agir materialmente para obter 
o que vinha sendo protelado pelo judiciário indevidamente: aí a ação de direito 
material. Em sede de ação coletiva, esse poder deve ser ainda mais reafi rmado 
com o fi to de não se tolerar lesões continuadas aos bens difusos e coletivos que 
deveriam ser protegidos, notadamente, pela ação popular. Negar a noção de ação 
de direito material é uma maneira camufl ada de se defender – inconsciente ou 
maliciosamente – a baixa efetividade da prestação jurisdicional.

Dessarte, tem lugar o início da reposta à indagação a respeito da sobrevivência 
de uma ação de direito material coletiva, sem perder o liame que a justapõe ao 
conteúdo efi cacial da sentença de procedência da ação popular. A preocupação é 
voltada para o manejo adequado da demanda popular, para a proteção efetiva dos 
bens coletivos e difusos tutelados por ela e para uma prestação jurisdicional forte 
e sem delongas, sem resvalar no plano meramente retórico.

O CONTEÚDO EFICACIAL DA SENTENÇA DA AÇÃO POPULAR: SOBREVIVE UMA AÇÃO...

tutela jurisdicional coletiva.indd   399tutela jurisdicional coletiva.indd   399 19/9/2008   16:12:5119/9/2008   16:12:51



400

2.1. Ação de direito material coletiva

O questionamento que se põe de início é sobre se há ou não uma ação de 
direito material. Mais especifi camente, se sobrevive mesmo uma ação de direito 
material coletiva. A resposta a essa dúvida não passa ao largo de aspectos histó-
ricos, fi losófi cos e sociológicos. Interessa examinar a quaestio sob dois enfoques. 
O primeiro sob o prisma da ação de direito material. O segundo sob a vertente 
propriamente da ação de direito material coletiva.

Para ser exercida a ação de direito material, pressupõe-se que uma pretensão 
de direito material não seja satisfeita de forma espontânea pelo responsável por 
um ilícito. A ação de direito material é um exercício de força, de poder. O Estado 
comprometeu-se em exercer essa ação de direito material contra quem desrespeitar 
o regramento posto pelo direito. O exercício dessa ação de direito material fi ca 
condicionado, contudo, a uma provocação do interessado através de uma “ação” 
contra o Estado: a “ação” processual. O “agir” processualmente não suprimiu, 
note-se bem, a ação de direito material que, por sua vez, segue veiculada proces-
sualmente e exercida, em regime de monopólio (da jurisdição), pelo Estado.

O compromisso no que toca ao exercício da ação de direito material pelo 
Estado contra o agente a quem é imputado o ilícito deve ser honrado a contento. 
Para isso, a jurisdição deve dispor de um regramento ou de uma cultura que au-
torize sua atuação com os poderes necessários a efetivação de seus provimentos. 
Amarras ideológicas que comprometam sua efetividade ou neguem o auferimento 
prático dos benefícios da sentença equivalem a uma violação do “pacto social” que 
autorizariam a perda do monopólio da jurisdição, com a “devolução” do exercício 
da ação de direito material para o seu titular originário.

No que concerne à ação de direito material coletiva, especialmente a referente 
à ação popular – embora seja uma ação a qual não corresponde direito subjetivo –, 
uma incursão histórica evidencia sua existência em tempos bastante remotos. Com 
Pontes de Miranda, “interditos e ações populares, pretorianas,” são encontrados 
“nos jurisconsultos clássicos”. As demandas populares são assim atribuídas a 
qualquer cidadão, distinguindo-se “os casos de ações populares, em que o sujeito 
do direito é o povo, e aqueles de ações, em que o sujeito do direito não é o povo”, 
sendo relevante para a compreensão de contendas nas quais não se verifi ca “direito 
subjetivado”. No rol das primeiras, Pontes de Miranda menciona, especialmente: 
(1) “a actio popularis da L. 5, § 6, D., de his, qui effuderint vel diecerint, 9, 3, 
cabia a quem quer que fosse, se o perigo, oriundo da coisa colocada em edifício 
de que pudesse cair, fosse comum (cuius nocere cui possit)”, sendo “a actio de 
positis et suspensis”; e, (2) “a actio popularis da L. 3, pr. D., de sepulchro viola-
to, 47, 12, para que qualquer cidadão pedisse aplicação da multa por violação de 
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sepulcro”, evidenciando “que a actio compete a outrem que o titular do direito 
subjetivo: ‘si nemo erit, ad quem pertineat, sive agere nolet: quicumque agere 
volet, ei centum aureorum actionem dabo’”, ou seja, “se não houver alguém a 
quem pertença, ou não queira exercer a ação, dou-a a quem quer que a queira 
exercer por cem áureos”2. 

Depreende-se daí a existência de uma ação de direito material coletiva, mes-
mo em tempos remotos, não obstante não se falar de um direito subjetivo, mas 
de um interesse difuso ou coletivo que justifi ca a atuação do povo. A disciplina 
legal é posta em permeio como forma de garantir a convivência regrada da co-
munidade. Para tanto, a jurisdição deve ser exercida com presteza, fazendo valer 
a sobrevivência da ação de direito material coletiva veiculada por intermédio da 
“ação” processual.

2.2. “Ação” (processual) popular e legitimidade

A legitimidade para a “ação” processual popular é aferida pelo sentimento 
de cidadania. A tendência é a de se desmistifi car o entendimento de cidadão en-
quanto portador do título de eleitor, máxime com a proximidade de um Código 
Brasileiro de Processos Coletivos, cujo Anteprojeto procura “ampliar o rol dos 
legitimados, principalmente para a inclusão do indivíduo”3. Cidadania em ação 
popular é compreendida de maneira ampla. A “ação” (processual) provocará a 
jurisdição – pois o juiz não pode agir de ofício – para que a ação de direito ma-
terial coletiva seja implementada. O cidadão, autor da ação popular, não defende 
direito próprio, subjetivo, simplesmente age para que sejam protegidos interesses 
difusos e coletivos que não pertencem a ninguém em particular.

Nesse diapasão, exsurge o problema da legitimação com que age o autor da 
ação popular, sendo refutado o entendimento clássico consistente em que “só o 
nacional no gozo dos direitos políticos de votar e ser votado pode propor a ação 
popular”4. Existe uma proximidade da legitimação do autor popular com a extra-
ordinária, do art. 6º, do Código de Processo Civil. Não se trata de uma legitimação 
ordinária sob o argumento de que assim ele atua na defesa de um direito próprio 

2. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: tomo 1. Campinas: Bookseller, 1998. 
p.166.

3. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão 
geral e pontos sensíveis. In: Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. Ada Pellegrini Grinover; Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; Kazuo Watanabe (orgs.). São 
Paulo: RT, 2007. p.23.

4. SILVA, José Afonso da. Jurisdição constitucional da liberdade. In: Os rumos do direito internacional dos 
direitos humanos: ensaios em homenagem ao Professor Antônio Augusto Cansado Trindade: tomo V. Renato 
Zerbini Ribeiro Leão (org.). Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2005. p.46.
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à administração proba e efi caz. Essa afi rmação nada esclarece. Ao revés, esse 
entendimento obnubila a compreensão da demanda popular, sem lhe socorrer a 
assertiva de que “a ação popular está, de indústria, inserida no capítulo da CF 
concernente aos direitos e garantias fundamentais, e, se ela se apresenta coletiva 
em sua fi nalidade, o seu exercício é assegurado ao indivíduo, embora de maneira 
concorrente-disjuntiva com os demais cidadãos”5.

O Código Brasileiro de Processos Coletivos poderia explicitar a questão para 
incluir uma espécie autônoma de legitimação para as ações coletivas. A legitimação 
do autor da ação popular não se amolda perfeitamente à substituição processual 
típica das ações privatistas, pertinente a defesa de direito (subjetivo) alheio em 
nome próprio. Também não há que se falar em legitimação ordinária, própria às 
demandas cujo conteúdo alude a direito subjetivo. A aferição da legitimação da 
ação popular é de estar ligada à condição da ação “interesse de agir” para essa 
demanda, que é diversa da presente nas ações individuais.

A propósito, impende sublinhar, por primeiro, que “o interesse de agir nas ações 
de índole privada é confi rmado pelas presenças: (1) da utilidade do provimento 
jurisdicional para o demandante; (2) da necessidade que o titular do direito deve 
ter de ajuizar a ação visando satisfazer seu interesse pessoal”; bem como, “(3) da 
adequação da ação”, devendo ser “idônea a tutelar determinado direito subjetivo 
material”. Na ação popular, por sua vez, o controle dessa condição é de ser feito 
de modo distinto no que toca aos dois primeiros elementos do interesse de agir: 
(1) “a utilidade da ação é voltada para um ente público, verbi gratia quando há 
um ato lesivo ao patrimônio da união, ou mesmo para a coletividade, como na 
hipótese de dano ambiental”, com eventual benefício ao titular tão-somente de 
maneira refl exa, não direta; e, (2) “a necessidade da propositura da actio popularis 
não deve atrelar-se a direito subjetivo (individual), porém, deve motivar-se pelo 
espírito cívico ao patrimônio público, histórico e cultural, ou mesmo ao meio 
ambiente”6.

A “ação” processual popular pode ser compreendida em cotejo, portanto, com 
a legitimidade do demandante. No âmbito das ações individuais, Ovídio Baptista – 
avivando a importância da idéia de direito subjetivo para o processo civil – salienta 
que devem ser evitadas confusões conceituais, notadamente referentes à mescla 
indevida da noção de “ação” (processual) “com o ‘direito subjetivo público’ de 

5. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade 
administrativa e do meio ambiente. 3. ed. São Paulo: RT, 1998. p.135.

6. ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Ação popular: rumo à efetividade do processo 
coletivo. 2. ed. Porto Alegre, Núria Fabris, 2008. p.64-65.

ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR

tutela jurisdicional coletiva.indd   402tutela jurisdicional coletiva.indd   402 19/9/2008   16:12:5119/9/2008   16:12:51



403

invocar a tutela jurisdicional, ou de suscitar a atividade dos órgãos estatais en-
carregados de prestar a jurisdição”. É que “a ‘ação’ não é um direito subjetivo, 
pela singela razão de ser ela a expressão dinâmica de um direito subjetivo público 
que lhe é anterior e que a funda”. Na realidade, a “ação”, na esfera processual, 
“é a manifestação do direito público subjetivo que o Estado reconhece aos juris-
dicionados de invocação da jurisdição”. Daí que, uma vez dirimida tal confusão, 
são compreendidas adequadamente as “duas categorias: a do direito subjetivo 
processual de ação e a ‘ação’ processual propriamente dita”7. 

Com essa advertência, fi cam bem vincados os seguintes pontos: (1) a “ação” 
(processual) popular não é um direito subjetivo, sendo antes expressão dos enun-
ciados normativos que racionalizaram a defesa dos interesses difusos e coletivos, 
prevendo, em nível constitucional, seu exercício, de maneira ampla, pelo indivíduo 
imbuído de sentimento cívico; (2) a previsão de “ação” (processual) popular pelo 
sistema jurídico está imbricada com a noção de legitimação para a condução do 
processo coletivo, cujo entendimento se distingue das ações individuais e não se 
coaduna com a singela exigência de apresentação do título eleitoral; (3) a “ação” 
(processual) popular não é substitutiva da ação de direito material correspondente, 
antes tendo seu conteúdo preenchido por esta, notadamente diante da persistência 
de seu qualifi cativo “popular”.

2.3. Pedido em ação popular

A doutrina tem aduzido, reiteradamente, que o pedido em ação popular é do 
tipo (des)constitutivo/condenatório. O caráter desconstitutivo do pedido estaria 
na declaração de nulidade de um ato lesivo. Já o pleito condenatório restaria 
incluído no requerimento de ressarcimento em pecúnia do prejuízo causado pelo 
ato impugnado. Junto com esse entendimento, percebe-se a afi rmação dogmática 
de serem requisitos à admissibilidade da ação popular o binômio ilegalidade/
lesividade como causa de pedir, com o reforço argumentativo de que, na falta de 
um deles, a ação popular não poder prosperar, conquanto haja reconhecimento de 
uma ampliação do objeto da demanda para autorizar sua propositura em razão de 
imoralidade administrativa, causa petendi esta aferida de forma autônoma.

Essa conclusão da doutrina, levada às últimas conseqüências, redunda na 
inviabilidade da ação popular em hipóteses várias. O resumo de ser o pedido do 
tipo (des)constitutivo/condenatório resvala em reducionismo e pouco clarifi ca as 

7. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Direito subjetivo, pretensão de direito material e ação. In: Polêmica 
sobre a ação: a tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre direito e processo. Fábio Cardoso 
Machado; Guilherme Rizzo Amaral (orgs.). Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p.17.
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possibilidades da demanda. Aliás, com essa idéia, fi ca velado o conteúdo efi ca-
cial da sentença em ação popular, como também é mascarada a noção de ação 
de direito material, cujo resgate se faz necessário em favor da efetividade do 
processo. O que se propõe aqui é que não seja admitido julgamento prima facie, 
lastreado em standart que objetiva, na realidade, abreviar o pensamento.

Não são esclarecedoras as deduções que dispensam a compreensão do 
pedido, em suas variadas possibilidades, em ação popular – sem embargo de 
serem vislumbráveis situações onde poderiam ter cabimento tais deduções 
–, como: (1) “não há como dispensar o requisito da ilegalidade, sob pena de 
violação ao Princípio da Separação dos Poderes”, já que seu exame envolveria 
“opções administrativas”; (2) é “impossível ignorar que a própria Constituição 
Federal exige a lesividade”, embora possa a lei presumir a presença desse 
requisito, sem o dispensar; e, (3) a violação ao princípio da moralidade admi-
nistrativa “não prescinde da demonstração da ilegalidade e da lesividade” do 
ato impugnado, apesar de ser possível o manejo da ação popular com caráter 
preventivo8.

Também pouco diz a frase sempre lembrada: “a demanda popular é constitu-
tiva negativa e condenatória”. Não é completado o seu sentido com a explicação 
de José Afonso da Silva, ao averbar que o que se pede, “imediatamente, na de-
manda popular, é uma sentença constitutiva negativa, isto é, uma sentença que 
decrete a invalidade do ato lesivo”, nem tampouco que, “em decorrência dessa 
decisão, deverá a sentença condenar os responsáveis em perdas e danos”9. Esse 
entendimento difi culta a percepção das possibilidades da ação popular, poden-
do ensejar sua baixa compreensão, especialmente quando se vê, com Barbosa 
Moreira, que é necessário, na petição inicial, precisar, de forma determinada, 
“o objeto imediato (a providência jurisdicional desejada) do pedido”10.

A colocação adequada do pedido em ação popular é, portanto, um ponto de 
crucial importância. Sua exposição não deve ser limitada ao padronizado cunho 
constitutivo negativo e condenatório, até porque é ele, na dicção de Fredie Didier 
Jr., “o núcleo da petição inicial” e, especialmente para a visualização do conteúdo 
efi cacial da sentença da ação popular, “a conseqüência jurídica (efi cácia) que se 

8. GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. Ação popular: aspectos polêmicos: lei de responsabilidade fi scal, im-
probidade administrativa, danos causados por liminares e outros pontos relevantes. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p.30-37.

9. SILVA, José Afonso da. Ação popular constitucional: doutrina e processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p.104.

10. MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. 
24. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.11.

ROSMAR ANTONNI RODRIGUES CAVALCANTI DE ALENCAR

tutela jurisdicional coletiva.indd   404tutela jurisdicional coletiva.indd   404 19/9/2008   16:12:5219/9/2008   16:12:52



405

pretende ver implementada através da atividade jurisdicional”, isto é, “o efeito 
jurídico do fato jurídico posto como causa de pedir”11.

A visualização completa do pedido possível em ação popular é providência 
de relevo para o intérprete. Com o “enunciado prescritivo” da ação popular bro-
tada da “enunciação normativa”12 do inciso LXXIII, do art. 5º, da Constituição 
do Brasil – malgrado não se negue “que a ação popular pode ter um pedido de 
natureza constitutiva negativa do ato impugnado” –, não é mais plausível ser 
exigido “sempre e em qualquer caso pedido condenatório, haja vista que existem 
atos que ferem tão somente a moralidade administrativa, sem dano ao erário”. 
De mais a mais, calha enfatizar que, “havendo dano, o pedido formulado na 
petição inicial deve compreender os atos executórios que são subseqüentes à 
sentença condenatória e esta não é mais do que uma fase do único processo 
condenatório-executivo”, mercê da reforma processual recente do Código de 
Processo Civil13.

Em suma, os diversos modos de formulação do pedido em demanda popular, 
em conformidade com a sua natureza – destinado a proteger a moralidade adminis-
trativa, o erário público, o ambiente, o patrimônio histórico e o patrimônio cultural 
– delimitarão os conteúdos efi caciais das sentenças possíveis, em compasso com 
o princípio da congruência. Com espeque nessa afi rmação, chega-se ao momento 
de ser enfrentado o problema das cargas efi caciais da sentença em ação popular, 
de molde a compreendê-la e torná-la uma demanda dotada de efetividade.

3. CONTEÚDO EFICACIAL DA SENTENÇA EM AÇÃO POPULAR

A teoria das cargas efi caciais da sentença foi contribuição notável de Pon-
tes de Miranda para o processo civil brasileiro, muito embora tenha ela sofrido 
forte golpe da doutrina clássica. Com efeito, a processualística civil pátria, com 
a tendência de simplifi car os ritos e de padronizar o procedimento ordinário, 
reduziu as sentenças a três espécies: condenatórias, constitutivas e declaratórias. 
O compromisso dessa postura era com a purifi cação do processo de conheci-
mento, exigindo um processo subseqüente ao condenatório: o de execução, para 
assegurar o status quo do demandado contra investidas em seu patrimônio. Junto 
com essa ideologia, estavam os fundamentos iluministas e a universalização do 
direito obrigacional.

11. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 
6. ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. v.1. p.370.

12. IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006. p.5.
13. ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Ação popular: rumo à efetividade do processo 

coletivo. 2. ed. Porto Alegre, Núria Fabris, 2008. p.105.
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É de ver, sob distinto enfoque, que as cargas efi caciais da sentença em ação 
popular irão variar de acordo com a natureza do pedido. A teoria da constante 
quinze de Pontes de Miranda é de relevo para o entendimento da efi cácia senten-
cial em compasso com o desiderato e com a ação de direito material veiculada 
em cada ação popular. Segundo ele, toda sentença, em consonância com a ação 
de que se tratava, era provida de cinco cargas efi caciais, dosadas de uma maneira 
que somariam quinze pontos. A depender da sentença proferida em uma demanda, 
haveria preponderância de uma carga de efi cácia sobre as demais, porém toda 
sentença seria provida de um pouco de cada uma das efi cácias possíveis. 

Nessa senda, Pontes de Miranda evidenciou que “as sentenças, como as 
ações, podem ser declarativas, constitutivas, condenatórias, mandamentais 
e executivas”, porquanto é a força que têm as sentenças ou as ações que as 
classifi ca. O labor do jurista consiste em buscar “o elemento que prepondera: 
então, se não é o declarativo, há outra força, que caracteriza a sentença e lhe dá 
o lugar certo na classifi cação”. Daí que o autor conclui, por exemplo, que “se a 
sentença é constitutiva e se discute se faz ou não coisa julgada material, tem-se 
de procurar o elemento declarativo e pesar-lhe a relevância”14, demonstrando 
a convivência de mais de um elemento de efi cácia em um mesmo provimento 
jurisdicional.

Ovídio Baptista toca a questão da teoria da constante quinze, aprofundando e 
desnudando o que restava obscuro em seu estudo: saber a razão pela qual Pontes 
de Miranda incluiu na classifi cação das sentenças a carga efi cacial condenatória, 
ao lado de outras quatro forças sentenciais, quando se sabe que, coerente com a 
sua caracterização como pressuposto para uma demanda executiva subseqüente, 
haveria “nas sentenças declaratórias e constitutivas, sem falar nas mandamen-
tais”, um provimento condenatório “que não se realizaria jamais!”. Pontes de 
Miranda, assim, não levou em conta mesmo “que as condenatórias apenas põem 
o causador do dano ‘na condição de repará-lo’, porém ‘sem exceder no pedido 
a ponto de forçar o demandado a executar’”. Com essa fundamentação, Ovídio 
Baptista, chama a atenção para a necessidade de “separar o que seja ‘exercício 
de pretensão’ do fenômeno distinto” denominado “exercício de ação”, a fi m de 
que não se corra o risco de se imaginar que o ordenamento brasileiro “dispo-
nha de uma categoria chamada ação (de direito material) condenatória”, já que 
o fenômeno que é lidado no dia-a-dia do foro (através da “ação” processual, 
note-se) “é, antes, puro exercício de pretensão, não ainda exercício de ação (de 

14. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: tomo 1. Campinas: Bookseller, 1998. 
p.173-176.
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direito material)”. Isso porque, para a satisfação da sentença condenatória, é 
preciso que haja o “cumprimento voluntário por parte do condenado”15.

Assentados os pilares que sustentam a classifi cação das sentenças, de utili-
dade para a compreensão das possibilidades efi caciais daquelas prolatadas em 
sede de ação popular, cumpre apreciar cada uma das classifi cações – de forma 
separada, conquanto exista a possibilidade de cumulação de efi cácias, tal como 
ocorre com a cumulação de pedidos –, com ênfase na preponderância de sua 
força. Ao lado desse aspecto, é de se sugerir a supressão da sentença de natureza 
condenatória como espécie autônoma, ainda mais com as alterações recentes 
operadas no Código de Processo Civil e com a proximidade de um Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. Antes ela – a sentença condenatória – passa 
a ser compreendida como simples fase de acertamento do direito num mesmo 
processo cognitivo-executivo, cuja petição inicial deve colimar não só a fi xação 
do quantum debeatur, mas também a realização de atos materiais tendentes à 
satisfação do direito deduzido judicialmente, de modo célere.

3.1. Sentença executiva (condenatória)

Não existe uma ação de direito material condenatória. O que há, no má-
ximo, é um exercício de pretensão (processual), vez que o demandado é sim-
plesmente exortado a cumprir – espontaneamente – o dispositivo sentencial. 
Decerto, o que existe é uma ação de direito material executiva. Essa é de ser 
compreendida como o conteúdo veiculado na ação popular nulifi cadora de ato 
administrativo ilegal e lesivo ao patrimônio público, em face da monopolização 
da jurisdição. Não está o populo autorizado, por meios próprios, a exercer a 
ação de direito material, devendo esta ser avivada na petição inicial da demanda 
popular.

Deveras, “um pedido em ação popular não pode mais ser reputado como 
simplesmente condenatório e desconstitutivo. As alterações recentes do Código 
de Processo Civil autorizam afi rmar que o processo executivo por título judicial 
não é separado do processo cognitivo”, pois “a Lei Federal n.º 11.232/2005 tor-
nou os atos executórios uma continuidade da ação processual movida com o fi to 
de ‘condenar’ (rectius: excutir; não mais apenas exortar) o devedor a indenizar 
o dano”. Daí não ser mais o caso de ser realizada antes a citação do executado 
“para se efetivar, ato contínuo, a penhora para a realização de atos de execução 
fundados em sentença ‘condenatória’”, bastando prévia intimação, seguida de 

15. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. A ação condenatória como categoria processual. Da sentença liminar 
à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p.239-242.
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emissão de “mandado de penhora e avaliação” (arts. 475-J e 614, II, CPC; art. 
22, Lei Federal 4.717/1965)16.

3.2. Sentença mandamental

A sentença mandamental em ação popular é uma realidade. As reformas 
processuais vêm reafi rmando a existência autônoma da efi cácia mandamental, 
rompendo o dogma do juiz boca da lei que não emite ordens. A ação popular 
não tem pedido exclusivamente constitutivo negativo e condenatório. Outros 
pleitos se revelam possíveis, podendo ser conjugados pedidos que ensejem uma 
sentença desconstitutivo-mandamental, verbi gratia, na hipótese de se nulifi car 
um ato administrativo que produziria efeitos danosos ao ambiente a partir de um 
determinado momento e de se ordenar ao réu/responsável a abstenção na edição 
de atos similares durante certo período.

É importante que a sentença mandamental não seja vista como uma subes-
pécie do suposto gênero “condenatória”. Esse vezo deve ser suplantado não só 
legislativamente, mas também culturalmente. Não se deve admitir mais que se 
entenda por “condenação sem fi nalidade pecuniária” a viabilidade de determina-
ção judicial de “prestações positivas e negativas, como no exemplo de uma área 
de preservação ambiental que tenha sido conspurcada”17. Aqui, o que se tem, é 
autêntico direito material que reclama providência forte, de índole mandamental, 
sem as delongas comuns ao processo condenatório, que teria o efeito de remeter 
o vencedor da demanda a uma ação de execução ulterior.

Com essa forma de pensar, reluz a noção de ação de direito material, ainda 
que exercida pelo Estado-juiz contra o responsável pelo ilícito, em face da ins-
tituição do monopólio da jurisdição. Sobrevive, pois, a ação de direito material 
levada a cabo através da “ação” (processual) popular, no seio da sentença com 
carga efi cacial mandamental preponderante.

3.3. Sentença (des)constitutiva

O pedido de anulação de um ato administrativo ou de desfazimento de um 
comportamento lesivo ao patrimônio histórico ou cultural, se julgado procedente, 
deságua na prolação de uma sentença preponderantemente constitutiva negativa. 
Tal espécie de sentença dispensa execução subseqüente, atestando o fato de ter 

16. ALENCAR, Rosmar Antonni Rodrigues Cavalcanti de. Ação popular: rumo à efetividade do processo 
coletivo. 2. ed. Porto Alegre, Núria Fabris, 2008. p.103-104.

17. VITTA, Heraldo Garcia. O meio ambiente e a ação popular. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 68.
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sido exercida ação de direito material por intermédio da respectiva ação popular 
(“ação” processual). 

Com Pontes de Miranda, infere-se que “a constitutividade muda em algum 
ponto, por mínimo que seja, o mundo jurídico”, sendo nela separáveis “a força 
constitutiva e o efeito de coisa julgada material”, notadamente quando se vê que, 
em regra, a efi cácia declaratória anda juntamente com a constitutiva, embora em 
níveis de preponderância diversos. A coisa julgada material é efeito que se forma 
em virtude da parcela declaratória do pronunciamento judicial, máxime nas hipó-
teses de “justaposição, ou melhor, superposição (predominância de um elemento, 
que é a força) entre efi cácias”18.

A ação popular, não obstante a letra do art. 11, da Lei Federal n.º 4.717/1965, 
não impõe que a efi cácia (força) condenatória se justaponha à (des)constitutiva. 
Esse modo de conceber a demanda é um resquício do compromisso liberal com 
a prestação de uma jurisdição fraca, agravada pela generalização do direito obri-
gacional. Carece, portanto, de plausibilidade, por reducionista, a ilação dogmá-
tica de Rodolfo de Camargo Mancuso, ao defender que o “efeito condenatório é 
necessário e imanente à sentença da ação popular, operando como o outro efeito 
principal, cumulado ao desconstitutivo, até porque o art. 14 diz que o valor da 
lesão será ‘indicado na sentença’, ou ‘apurado na execução’”19.

3.4. Sentença declaratória

A efi cácia declaratória está sempre presente, em maior ou menor grau, na 
sentença da ação popular. De regra, deve-lhe acompanhar uma outra força que 
imunize o pronunciamento judicial contra descumprimentos, tal como ocorre 
com a possibilidade de justaposição de efi cácia mandamental, por meio de uma 
tutela inibitória, para determinar que seja adotada uma conduta omissiva por 
parte do demandado que, exempli gratia, estivesse a ameaçar lesar o patrimônio 
histórico.

Interessa sublinhar, em arremate, que na ação popular de cunho predominan-
temente declaratório, existe uma pretensão coletiva de ver reconhecida/declarada 
uma situação por ela tutelada, apresentando-se, por vezes, como um elemento 
ineliminável, especialmente quando se depreende que “em toda ação de conde-

18. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: tomo 1. Campinas: Bookseller, 1998. 
p.216-217.

19. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular: proteção do erário, do patrimônio público, da moralidade 
administrativa e do meio ambiente. 3. ed. São Paulo: RT, 1998. p.211.
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nação, constituição, mandamento ou execução, há elemento declarativo, que, de 
ordinário, é questão prévia”20.

4. COMPREENSÃO DA AÇÃO POPULAR E EFETIVIDADE DA JURIS-
DIÇÃO

Está alcançado o ponto visado pelo esforço hermenêutico que se está a em-
preender neste ensaio. A preocupação é com a baixa compreensão e baixa efeti-
vidade da ação popular brasileira. Um dos motivos dessa realidade processual é o 
esquecimento de noções importantes para a compreensão da jurisdição enquanto 
fenômeno, mormente o de ação de direito material em cotejo com as cargas de 
efi cácia sentenciais das ações coletivas.

Ao considerar supérfl uo o conceito de ação de direito material, a dogmática 
processual majoritária fi rmou compromisso com ideologia protetiva do patrimônio 
daqueles que têm patrimônio. A “ação” processual estabeleceu como dogma a ple-
nitude do direito de defesa dos demandados. Esse dogma alcançou uma ampliação 
tal que foi se espraiando para todos os momentos procedimentais, outorgando, 
no plano prático, um suposto “direito” ao acionado de, inobstante vencido por 
sentença, postergar o seu cumprimento com uma série de mecanismos sustentados 
legalmente no bojo do sistema.

A concepção de uma jurisdição fraca tomou conta da cultura forense pátria 
que, mesmo com alterações legislativas que viabilizem modifi cações de posturas 
hermenêuticas, o jurista persiste aplicando/interpretando o direito sem a necessá-
ria compreensão para torná-lo efetivo. Não se vê uma percepção de que “toda a 
compreensão hermenêutica pressupõe uma inserção no processo de transmissão 
da tradição”, onde interessa, sobremodo, uma “interpretação jurídico-concreta 
(factual)”21, que faça fundir o horizonte do passado com o do presente22, tal como 
poderia se dar com a compreensão da ação de direito material para reforçar a 
prestação jurisdicional provocada pela ação popular.

É sob esse prisma que deve ser recuperada a consciência cívica para a pro-
positura, para o processamento e para o julgamento da ação popular. Todos esses 

20. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado das ações: tomo 1. Campinas: Bookseller, 1998. 
p.63.

21. STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica fi losófi ca e as possibilidades de superação do positivismo pelo 
(neo)constitucionalismo. In: Constituição, sistemas sociais e hermenêutica; programa de pós-graduação 
em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. Leonel Severo Rocha; Lenio Luis Streck (orgs.). Porto 
Alegre: Livraria do Advogado; São Leopoldo: UNISINOS, 2005. p.162.

22. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma hermenêutica fi losófi ca. Tra-
dução: Flávio Paulo Meurer. 7. ed. Petrópolis: Vozes – Universidade São Francisco, 2005. p.388.
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fatores se entrelaçam para formar um entendimento que conduza a uma ação 
popular manejada seriamente, julgada com celeridade e com sentença provida de 
efetividade, saindo do plano simplesmente retórico/simbólico que vem a acom-
panhar o discurso declarativo dos direitos e garantias individuais.

5. CONCLUSÃO

A ação popular, sendo relevante instrumento de exercício da cidadania, 
precisa de releitura, de atualização urgente. A doutrina é chamada assim a reto-
mar o seu papel de produzir conhecimento e a questionar dogmas repetidos ao 
longo dos anos sem que sejam submetidos a refutações sérias. Há uma necessi-
dade, de outro lado, de ser recuperada a tradição que completa o conhecimento 
humano, referindo-se aqui ao caminho da construção da consciência jurídica 
nacional.

O debate sobre a noção de ação de direito material deve ser colocado como 
ponto central de atenção do direito processual, com o olhar especialmente voltado 
para a busca de uma jurisdição efetiva. A ação popular é dotada de uma ação de 
direito material coletiva. É indispensável sua compreensão para enfatizar que 
ela deve ser permeada pelas qualidades necessárias à efetiva proteção do erário 
público, da moralidade administrativa, do ambiente, do patrimônio cultural e do 
patrimônio histórico. 

A frustração da promessa constitucional da efetividade da demanda popular, 
aliada à crise ética de sua propositura, poderá acarretar conseqüências indesejadas 
à legitimidade do direito, tal como a falência do monopólio da jurisdição, com a 
devolução do poder de agir materialmente ao cidadão imbuído de espírito cívico, 
ou mesmo a descrença no instituto.

Dessarte é que se propõe uma postura hermenêutica para o processualista, 
no resgate não só dos conceitos fundamentais esquecidos, mas na consideração 
dos aspectos históricos, fi losófi cos e sociológicos para se conferir efetividade à 
ação popular, com a compreensão das possibilidades dos conteúdos efi caciais das 
sentenças proferidas nesse processo e com a afi rmação de que sobrevive a noção 
de ação de direito material coletiva.
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CAPÍTULO XX
ANOTAÇÕES SOBRE A PROVA COMPLEXA E SUA 

INVERSÃO NO PROCESSO COLETIVO AMBIENTAL

Terence Trennepohl1

Sumário •  1. Introdução – 2. Processo e confl itos: o contraditório e a dialética no processo coletivo – 3. As 
provas no processo ambiental – 4. A perícia complexa nas lides ambientais – 5. A inversão do ônus da prova 
nos processos coletivos – 6. Ponderações sobre a (des)necessidade da inversão do ônus da prova nas demandas 
ambientais. – 7. Conclusões – Referências bibliográfi cas.

1. INTRODUÇÃO

Quando se trata do meio ambiente e de sua preservação, deve-se levar em 
conta, sob pena de malferir os interesses mais comezinhos que escoram sua 
proteção, todos os aspectos que circundam a matéria, sejam de ordem material, 
sejam de ordem processual.

O intento a que ora se lança é de voltar os olhos para o estudo das provas (bem 
como de sua produção) dentro do direito ambiental, ou do processo ambiental, haja 
vista ele já possuir relativa autonomia de estudo, mormente em razão das recentes 
alterações legislativas, além das manifestações doutrinárias e jurisprudenciais.

No tocante às alterações legislativas, é de se mencionar a inserção da prova 
complexa no processo civil, prevista no art. 431-B, acrescentado pela Lei n.° 
10.358, de 2001, que permite ao juiz nomear mais de um perito quando a matéria 
abranger mais de uma área de conhecimento especializado2.

Já no que se refere à doutrina, o processo que envolve as questões ambientais 
passou a ser objeto de farta produção, buscando a efetivação da tutela jurisdicional 
do interesse coletivo em jogo3.

A jurisprudência, por sua vez, vem ganhando contornos no sentido da inver-
são do ônus da prova quando a demanda apresentar direitos indisponíveis em 

1. Coordenador de Martorelli Centro de Estudos Jurídicos. Professor da Escola da Magistratura de Pernambuco 
– ESMAPE. Membro do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Direito Ambiental e da Associação 
dos Professores de Direito Ambiental do Brasil – APRODAB. Mestre (UFPE) e Doutorando em Direito 
(UFPE).

2. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 239.
3. GRECO, Leonardo. “As provas no processo ambiental”. Revista de Processo 128:41. São Paulo: RT, outubro 

de 2005. 
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discussão. Porém, ainda são tímidos os julgados timbrados com matizes ambien-
tais4.

O direito ambiental (material e processual) apresenta-se como instrumento 
de adequação das políticas de crescimento, promovendo um ajustamento dos 
custos privados aos custos públicos e sociais. Decerto que esse ramo do Direito 
também representa objetivos econômicos, mas que não podem ser distanciados 
da preservação, compelindo o desenvolvimento a uma atitude mais racional e 
controlada de insumos naturais5.

O Direito tem a tarefa de realizar o bem comum dentro da comunidade em 
que vige. As ingerências sociais, políticas, econômicas, etc. são manifestações 
antes e depois do Direito, que serve para ordenar o desenvolvimento dessas outras 
formas de adaptação social.

De se lembrar também que a própria Fazenda Pública pode aparecer com não 
rara freqüência no pólo passivo de uma relação jurídica ambiental6. Nesse caso, 
além do tratamento relativo às suas inúmeras prerrogativas, cumpre sopesar os 
interesses envolvidos, ou melhor, o bem da vida protegido com primazia: de um 
lado o interesse da Fazenda Pública, seja ela de que esfera for, municipal, esta-
dual ou federal; de outro, o meio ambiente, como bem de uso comum do povo, e 
essencial à sadia qualidade de vida. 

Interessa aqui, dentre outras abordagens, a análise das serventias que o processo 
ambiental pode ter na defesa do meio ambiental, como assegurado pela Constitui-
ção Federal e pelos princípios processuais da ampla defesa e do contraditório.

2. PROCESSO E CONFLITOS: O CONTRADITÓRIO E A DIALÉTICA 
NO PROCESSO COLETIVO

O processo representa a sistematização, a coordenação de atos que se realizam 
no tempo tendentes a um fi m, cujo desenlace se dá com a manifestação judicial 
que o encerra. Esse fi m do processo equivale à obtenção da sentença.

Esses atos são responsáveis pela formação do processo, e se perfazem no 
tempo, devendo obedecer a uma lógica pré-estabelecida. Daí as regras processuais, 
que indicam o caminho dos litigantes em direção ao fi nal da lide.

4. Vide apêndice de jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova quando versados direitos indisponíveis 
na obra de Sandra Aparecida Sá dos Santos, A Inversão do ônus da prova: como garantia constitucional 
do devido processo legal. São Paulo: RT, 2002.

5. TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Fundamentos de Direito Ambiental. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 4.
6. Vide as nuances que cercam a Fazenda Pública em juízo e seus diversos aspectos processuais, na obra de 

Leonardo José Carneiro da Cunha, A Fazenda Pública em Juízo. 4.ª ed. São Paulo: Dialética, 2006.

TERENCE TRENNEPOHL
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Pensar diferentemente signifi caria desnaturar a fi nalidade do processo, que 
é, precipuamente, ditar as regras dos participantes da relação processual, no seu 
civilizado embate em busca dos valores da vida.

No entanto, essas regras, cujo fi nal resulta na sentença, também devem facultar 
aos litigantes sua efetiva participação no seu desenlace.

Quando se fala em jogo ou em disputa, no sentido fi gurativo de que o proces-
so representa um embate de confl itos, necessariamente tem-se de proporcionar 
uma igualdade, ao menos formal, de oportunidades de manifestação das partes 
envolvidas, no sentido de que seja equilibrada a disputa.

Assim, o princípio do contraditório representa nada mais do que a paridade 
de condições de participação dos litigantes na relação processual, fazendo com 
que exerçam, equilibrada e simetricamente, as chances de dialogar no processo, 
em busca da vitória.

Luiz Guilherme Marinoni, versando o contraditório no processo judicial 
também se reporta ao sentido bélico da disputa processual7. 

Dada a natureza dialética que envolve o processo, não mais se levantam dú-
vidas quanto à indispensabilidade do contraditório na condução do processo. 

Outra passagem que engrandece e dá enorme valia a essa assertiva é retirada 
da obra de José Souto Maior Borges:

Depositária do contraditório, a ciência do processo é a via aberta 
para a dialética jurídica. Que é o processo senão o campo de 
eleição para uma controvérsia de opiniões? E essa controvérsia 
é dialética; não pode ser outra coisa. Audiatur et altera pars8. 

Constitui-se o contraditório do processo na alternada oportunidade de mani-
festações das partes que possuem interesses contrapostos, no sentido de indicar 
ao juiz o caminho que deve ser seguido rumo à aplicação da norma; e esse em-
bate, por possuir regras fi xas, pré-estabelecidas, toma contornos de evolução, 
de modernidade, fugindo dos primitivos duelos que caracterizaram uma idade 
turva, conturbada, da solução de confl itos, antes da intervenção do Estado-juiz 
na composição dos litígios privados.

7. MARINONI. Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
256.

8. BORGES, José Souto Maior. O Contraditório no Processo Judicial (uma visão dialética). São Paulo: 
Malheiros, 1996, p. 51.
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Nisso consiste a dialeticidade que se está tratando nesse estudo: na oportuniza-
ção de uma das partes se manifestar quando outra houver se movimentado dentro 
desse combate civilizado que se convencionou chamar de processo.

No direito ambiental, que ora se analisa, a prova consiste num elemento de 
defesa (e de convencimento) dos mais úteis, já que o direito que se busca tutelar 
é indisponível, não cabendo ao juiz se satisfazer com a iniciativa probatória das 
partes, mas também não podendo infringir o equilíbrio da dialética e do contra-
ditório no deslinde dessas ações9. 

Ao contrário, além das partes interessadas, pode (e deve) também o juiz, 
decidir sobre a necessidade de determinadas provas e sua produção no bojo do 
processo10.

Nessa esteira, pode o magistrado, quando em xeque questões fáticas que de-
mandem conhecimentos técnicos específi cos, não exigíveis do homem comum, 
valer-se da fi gura do perito, que possui especialidade sobre o objeto do exame, 
da vistoria ou da avaliação11.

E essa exigência salta aos olhos quando se versa matéria ambiental, pois a 
apuração de um determinado fato nessa seara depende de conhecimentos técnicos 
aferíveis mediante o contato com a pessoa ou com a coisa. Na hipótese, vistorian-
do determinada coisa, examinando determinada pessoa ou procedendo-se a uma 
apuração denominada avaliação12.

3. AS PROVAS NO PROCESSO AMBIENTAL

A prova, no processo ambiental, envolve, com freqüência, perícia e conheci-
mentos técnicos de diversas especialidades.

Cabe a realização da perícia quando a prova depender de conhecimentos es-
peciais, técnicos e científi cos, que não estão ao alcance nem da sabedoria popular, 
nem ao alcance do magistrado13.

9. No direito italiano, como salientam Luigi Montesano e Giovanni Arieta, também vige esse equilíbrio (dia-
leticidade), cabendo ao juiz a iniciativa probatória: “Il giudice, anche d’uffi cio, può disporre di avvalersi 
dell’opera del consulente per acquisire quelle cognizioni tecniche che esso reputa necessarie o solo op-
portune ai fi ni della decisione, per far svolgere le indagini di cui all’art. 62 c.p.c. e, infi ne, previa apposita 
autorizzazione, per domandare «chiarimenti alle parti», assumere «informazioni da terzi» ed «eseguire 
piante, calchi e rilievi» (v. art. 194 c.p.c.)”. MONTESANO, Luigi e ARIETA, Giovanni. Trattato di Diritto 
Processuale Civile, T. II, Padova: CEDAM, p. 1338.

10. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3.ª ed. São Paulo: RT, 2001, p. 19.
11. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Inovações no Processo Civil (Comentários às Leis 10.352 e 

10.358/2001). São Paulo: Dialética, 2002, p. 44.
12. FUX, Luiz. Curso de Processo Civil. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 729.
13. CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV. Rio de Janeiro: 

Forense, 2000, p. 198.
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Exemplo disso é o Estudo de Impacto Ambiental, comumente utilizado como 
elemento de prova, e que deve conter vários componentes para sua realização, que 
vão desde as informações gerais do empreendimento até a descrição dos impactos 
e das medidas mitigadoras.

Na estrutura de um Estudo de Impacto Ambiental, ou de estudos outros que ver-
sem a matéria, podem ser encontrados, por exemplo, os seguintes elementos:

• Informações Gerais: Identifi cação do empreendimento, da empresa e 
de seus responsáveis;

• Descrição do Empreendimento: Apresentação detalhada do empreen-
dimento;

• Área de infl uência: Apresentar os limites geográfi cos afetados direta 
ou indiretamente pelo empreendimento;

• Diagnóstico ambiental da área de infl uência: Descrições dos fatores 
ambientais e suas interações, como, por exemplo, os fatores ambien-
tais – meio físico, biótico, sócio-econômico, a qualidade ambiental, os 
impactos ambientais, as medidas mitigadoras.

Deve haver também um programa de acompanhamento de impactos, levando 
em conta clima, qualidade do ar, geologia, ruídos, recursos hídricos, fl ora, fauna, 
uso e ocupação do solo, dinâmica populacional, patrimônio natural, cultural, arti-
fi cial, entre tantos outros fatores que devem ser mensurados quando da realização 
de um estudo com essas proporções. 

Isso, evidentemente, demanda uma equipe multidisciplinar apta a desempenhar 
pesquisas nos mais variados ramos científi cos, a fi m de mostrar com exatidão 
os impactos advindos de um empreendimento que requeira a elaboração de um 
Estudo de Impacto Ambiental.

Após esses estudos elabora-se um relatório, chamado Relatório de Impacto 
Ambiental – RIMA, e que refl etirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambien-
tal – EIA.

As informações técnicas devem ser nele expressas em linguagem acessível 
ao público geral, ilustradas por mapas em escalas adequadas, quadros, gráfi cos 
ou outras técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender clara-
mente as possíveis consequências ambientais do projeto e de suas alternativas, 
comparando as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

O RIMA deverá conter, basicamente:
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• Objetivos e justifi cativas do projeto

• Descrição do projeto e suas alternativas

• Síntese dos resultados dos estudos sobre o diagnóstico ambiental da 
área de infl uência do projeto

• Descrição dos impactos ambientais

• Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras

• Recomendação quanto à alternativa mais favorável

Além disso, deverá também indicar a composição da equipe multidisciplinar 
que desenvolveu os trabalhos, contendo, além do nome de cada profi ssional, seu 
título, número de registro na respectiva entidade de classe e indicação dos itens 
de sua responsabilidade técnica.

Esse levantamento serve para ilustrar a dinâmica das provas no processo am-
biental, pois a resolução do mérito estará, quase sempre, intimamente ligada aos 
embates na produção dessas provas e desses estudos, tal qual o EIA/RIMA.

Demais disso, a parte interessada no desate da questão ambiental (geralmente 
o pólo ativo da relação processual), deve conduzir o processo munido de armas 
que não estão fora de seu alcance, como sói ser sustentado.

A produção probatória, portanto, relacionada com a proteção ao meio ambiente, 
e com a necessária verifi cação in loco, in concreto, do nexo de causalidade e do 
agente responsável, talvez seja o ponto nevrálgico da questão das provas, pois 
ao juiz também incumbe primar por sua exigência em casos que demandem sua 
iniciativa14.

O interesse em obter êxito na lide, impulsiona o encargo da produção das 
provas para quem o sustenta, na busca de demonstrar suas alegações15.

Mas estas questões acerca do encargo probatório estão longe de ter um en-
tendimento pacífi co, principalmente em razão da crescente vertente doutrinária 
em torno da perícia e da inversão do ônus da prova, sobre as quais se passa a 
discorrer. 

14. ABELHA, Marcelo. “Breves considerações sobre a prova nas demandas coletivas ambientais’. Aspectos 
Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo Dantas (Orgs.). 2.ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 171.

15. DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. “Distribuição dinâmica do ônus probatório”. Revista Jurídica 
280:7, fevereiro de 2001.

TERENCE TRENNEPOHL
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4. A PERÍCIA COMPLEXA NAS LIDES AMBIENTAIS

É forçoso observar que em se tratando de análises de casos, perante o Poder 
Judiciário, que tangenciem, de alguma forma, questões ambientais, quase sempre 
serão exigidos conhecimentos em mais de uma área do saber.

Essa assertiva ganha força quando se leva em conta a própria responsabili-
dade civil em matéria ambiental, que passa pela desnecessidade de verifi cação 
de culpa do agente, a chamada responsabilidade objetiva, e tem por fundamento 
a busca da efetiva garantia dos direitos fundamentais16.

Dessa forma, impõe-se ao juiz a convocação ao processo de especialistas 
(mais de um) que conheçam objetos peculiares de estudo, bem como também 
é facultado às partes a nomeação de peritos (também mais de um) que tenham 
conhecimentos técnicos específi cos17.

 Essa possibilidade de nomeação de mais de um técnico (perito), para a 
avaliação do conteúdo das provas carreadas aos autos busca otimizar a parti-
cipação desses auxiliares do juiz no seu convencimento e das partes nas suas 
alegações18.

Esses auxiliares, tidos como assessores do juízo, também são encontrados 
no direito comparado, quando a leitura da matéria e o convencimento das provas 
alegadas assim o exigir19.

No Brasil, a introdução da perícia complexa ocorreu com as inovações 
trazidas a lume com a Lei n.º 10.358/01, mas os resultados vêm se apurando 
ao longo do tempo, como já vinha se passando na jurisprudência dos Tribunais 
Superiores20.

16. SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. “A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental 
difuso”. Aspectos Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo Dantas 
(Orgs.). 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 19.

17. CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Inovações no Processo Civil (Comentários às Leis 10.352 e 
10.358/2001). São Paulo: Dialética, 2002, p. 43.

18. ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 79.
19. No direito italiano chama-se ‘consulente tecnico’ o auxiliar do juiz – “il consulente técnico è um ausiliario 

del giudice (e non dunque in se stesso um mezzo di prova) que assiste il giudice nel compimento di indagini, 
chi richiedono particolare competenza técnica”. LUGO, Andrea. Manuale di Diritto Processuale Civile. 
Milano: Giuffrè, 1958, p. 123. Na França chama-se ‘technicien’ o auxiliar do juízo em questões que exijam 
conhecimentos técnicos – “L’expertise tend ègalement à obtenir de l’expert um avis de même nature sur 
une question de fait qui requiert sés lumières mais qui exige l’examen plus approfondi d’une situation 
complexe, de telle sorte que une simple consultation ne suffi rait pás à éclair lê juge (a. 263): evaluation 
d’um sinistre, examen hématologique, etc.”. CORNU, Gerard e FOYER, Jean.º Procédure Civile. Paris: 
Presses Universitaires de France, 1958, p. 537. 

20. Resp 45.665/RJ; Resp 33.747/PI; Resp 8.772/SP; Resp 5.268/SP.
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5. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NOS PROCESSOS COLETIVOS

Vem ganhando espaço no campo das discussões a possibilidade da inversão 
do ônus da prova nas demandas ambientais, com a aplicação subsidiária do es-
tampado no art. 6.º do Código de Defesa do Consumidor21.

Sustenta-se ser mais razoável a uma empresa, caso estejam pairando dúvidas 
sobre a poluição existente em um rio próximo, arcar com o ônus da prova de 
que os resíduos por ela emitidos estão em conformidade com as determinações 
ambientais.

Os requisitos legais para a aplicação dessa inversão, que são a verossimilhança 
da alegação ou22 a hipossufi ciência do autor da ação coletiva, residem na circuns-
tância do meio ambiente ser tratado como bem de uso comum do povo e tutelado 
como essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações, tendo, 
portanto, em regra, a coletividade como a parte hipossufi ciente da relação jurídica, 
e de outro lado, como hiperssufi ciente, o (suposto) poluidor23.

Há evidente subjetividade nas defi nições de verossimilhança e hipossufi ci-
ência, por versarem conceitos jurídicos indeterminados, mas não se pode olvidar 
que cabe ao juiz ter razoabilidade, bom senso e apoio das regras de experiência 
na aferição desses conceitos24.

Porém, não obstante o respeito que se credite a essa corrente, há de ser levada 
em conta a apreciação da chamada teoria da distribuição dinâmica do ônus das 
provas, que busca, resumidamente, impor a carga da produção da prova, àquele 
que esteja em condições de produzi-la com menos inconvenientes e despesas25.

Sustentam, aqueles que adotam essa teoria, que a produção da prova seria 
extremamente complexa do ponto de vista do demandante, o que não ocorreria 
para o demandado, pois, além de ter informações técnicas sobre o dano, é o único 
que poderia agir efi cazmente para saná-lo26.

21. CAMBI, Eduardo. “Inversão do ônus da prova e tutela dos direitos transindividuais: alcance exegético do 
art. 6.°, VIII, do CDC”. Revista de Processo 127:103. São Paulo: RT, setembro de 2005.

22. Discussão quanto à cumulatividade ou não dos requisitos para ensejar a inversão, conferir obra de Gisele 
Santos Fernandes Góes, Teoria Geral da Prova – Aspectos Polêmicos. Salvador: JusPODIVM, 2005, p. 
52. A posição aqui adotada tem supedâneo na necessidade de cumulação dos requisitos para a inversão 
pretendida no âmbito probatório. 

23. CAMBI, Eduardo. “Inversão do ônus da prova e tutela dos direitos transindividuais: alcance exegético do 
art. 6.°, VIII, do CDC”. Revista de Processo 127:104. São Paulo: RT, setembro de 2005.

24. LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: RT, 1999, p. 44.
25. DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. “Distribuição dinâmica do ônus probatório”. Revista Jurídica 

280:12, fevereiro de 2001.
26. SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. “A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental 

difuso”. Aspectos Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo Dantas 
(Orgs.). 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 25.
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6. PONDERAÇÕES SOBRE A (DES)NECESSIDADE DA INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA NAS DEMANDAS AMBIENTAIS

Quanto às alegações de não haver outra solução para as provas no processo 
ambiental, deve-se mensurar, com as devidas considerações possíveis, o que essa 
inversão do ônus da prova pode implicar para a relação processual, evitando seu 
uso abusivo e desmedido.

Resta induvidoso que, com a tutela de massa, como a dos direitos do consu-
midor, bem como a defesa dos interesses coletivos, a tendência do processo civil 
moderno, no tocante a instrução do feito, é o uso da inversão do ônus da prova, 
para que haja possibilidade de melhor prestação jurisdicional desses direitos 
indisponíveis.

Mas também parece forçoso observar que a efetivação desse instituto seja a 
conseqüência normativa mais plausível e razoável para a aplicação do princípio 
da prevenção em matéria ambiental, ombreando o direito ambiental ao do con-
sumidor27.

Sem dúvida que se trata de um marco a aplicação da inversão do ônus da 
prova nos processos ambientais, mas, ressalte-se, que a legislação já aponta para 
certos cuidados, e prerrogativas, quando em jogo interesses coletivos. É o caso 
do art. 18, da Lei n.° 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública, e dispõe que, 
nas ações coletivas, será dispensado o adiantamento das despesas processuais e 
os honorários periciais.

Trata-se de uma facilitação do acesso à justiça para os interessados na defesa 
dos interesses metaindividuais e coletivos.

No ponderado dizer de Leonardo Greco, quanto às provas no processo am-
biental, vale a transcrição:

“Um bom sistema probatório há de preservar a paridade de armas e a busca da 
verdade, contribuindo para uma convivência pacífi ca dos cidadãos sob a égide dos 
princípios democráticos do estado de direito28.”

Portanto, partindo dessa ressalva, da paridade de armas e do respeito aos 
princípios do processo, nada deve obscurecer essa especial atenção, nem mesmo 

27. SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. “A inversão do ônus da prova na reparação do dano ambiental 
difuso”. Aspectos Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo Dantas 
(Orgs.). 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 36.

28. GRECO, Leonardo. “As provas no processo ambiental”. Revista de Processo 128:58. São Paulo: RT, outubro 
de 2005.
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a defesa do meio ambiente, que, por vezes, e em certos casos, pode tornar-se 
desmedida e desarrazoada29.

A decisão do magistrado na adoção das provas a serem produzidas deve estrita 
observância à razoabilidade e à fi nalidade das provas a serem produzidas, devendo 
sopesar o mais amplo e irrestrito acesso à justiça com o menor encargo para as 
partes envolvidas no litígio30.

Por fi m, devem ser respeitados os princípios do processo a fi m de que os ins-
titutos envolvidos na produção das provas facilitem a participação do magistrado 
e não encareçam os custos para aqueles envolvidos na relação levada a juízo31.

Essas as considerações mais importantes no tocante à prova, mormente a 
complexa, no âmbito do processo ambiental.

7. CONCLUSÕES

Pode-se concluir, topicamente, do que foi dito: 

1. Que o disciplinamento das provas envolvendo matéria ambiental deve 
ser realizado com cuidado, haja vista os interesses versados serem de natureza 
indisponível.

2. Essa disciplina, por sua vez, apesar de diferenciada, não pode comportar 
ou ensejar um tratamento anti-isonômico às partes, como vem se avolumando 
nos argumentos de parte da doutrina, no sentido da necessária inversão do ônus 
da prova em matéria ambiental.

3. O processo, principalmente com a massifi cação das demandas e o ensejo 
da preservação ambiental, tem de garantir o contraditório e a ampla defesa, sob 
pena de ferir os princípios processuais e o próprio acesso à justiça.

4. A prova pericial, principalmente diante da complexidade que envolve os 
assuntos ambientais, é o meio que mais se recorre para fundamentar a decisão do 
magistrado, e formar seu livre convencimento.

29. CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006, p. 240.
30. “Processo civil. Prova. Perito. Profi ssional habilitado. Lei 5194/66 e CPC, art. 145. Hermenêutica. Re-

curso não conhecido. I – Não se conhece do Recurso Especial quando a norma legal imputada ofendida 
não tem pertinência especifi ca com o tema versado e com as consequências do julgado. II – Na exegese 
dos parágrafos do art. 145, CPC, deve o juiz atentar para a natureza dos fatos a provar e agir cum grano 
salis, aferindo se a perícia reclama conhecimentos específi cos de profi ssionais qualifi cados e habilitados 
em lei, dando a norma interpretação teleológica e valorativa. Investidor. Recurso Especial conhecido 
e provido.” (Acórdão unânime da 4.ª Turma do STJ, REsp 7.782/SP. Rel. Min.º Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, j. 29.10.1991, DJ 02.12.1991 p. 17540).

31. PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova no direito processual civil. São Paulo: RT, 2000, 
p. 170.
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5. O juiz deve sopesar quais os interesses em jogo, e quais as reais necessidades 
do processo, evitando assim, demandas e custos desnecessários.

6. Deve haver um equilíbrio de interesses, pois a defesa ambiental não pode 
fazer com que declinem aspectos substanciais de processo, ante o crescente anseio 
preservacionista.

7. O que pode advir da desenfreada inversão do ônus da prova em matéria 
ambiental, ao encargo de um suposto (ainda não comprovado) poluidor, deve ser 
medida cum grano salis, no momento de sua produção e levando-se em conta 
os requisitos legais, sobejamente previstos. A alegação de hipossufi ciência e 
verossimilhança, ainda que cumulativas, não pode servir, como fundamento para 
a inversão do ônus da prova ambiental, como se dá, em larga escala, no direito 
do consumidor.

8. Essa ponderação, de se cogitar a inversão do ônus da prova em questões 
ambientais, ainda merece maiores discussões no âmbito da doutrina, sob pena de 
seu uso malferir a própria dialética do processo. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABELHA, Marcelo. “Breves considerações sobre a prova nas demandas coletivas ambientais’. 
Aspectos Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e Marcelo Buzaglo 
Dantas (Orgs.). 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

ALVIM, J. E. Carreira. Código de Processo Civil Reformado. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes instrutórios do juiz. 3.ª ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2001.

BORGES, José Souto Maior. O Contraditório no Processo Judicial (uma visão dialética). São 
Paulo: Malheiros, 1996.

CAMBI, Eduardo. A prova civil: admissibilidade e relevância. São Paulo: RT, 2006.

_______. “Inversão do ônus da prova e tutela dos direitos transindividuais: alcance exegético do 
art. 6.°, VIII, do CDC”. Revista de Processo 127:101-105. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
setembro de 2005.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. IV. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000.

CORNU, Gerard e FOYER, Jean.º Procédure Civile. Paris: Presses Universitaires de France, 
1958. 

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 4.ª ed. São Paulo: Dialética, 
2006.

ANOTAÇÕES SOBRE A PROVA COMPLEXA E SUA INVERSÃO NO PROCESSO COLETIVO AMBIENTAL

tutela jurisdicional coletiva.indd   423tutela jurisdicional coletiva.indd   423 19/9/2008   16:12:5419/9/2008   16:12:54



424

_______. Inovações no Processo Civil (Comentários às Leis 10.352 e 10.358/2001). São Paulo: 
Dialética, 2002.

DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. “Distribuição dinâmica do ônus probatório”. Revista 
Jurídica 280:5-20, fevereiro de 2001.

FUX, Luiz. Curso de Processo Civil. 3.ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

GÓES, Gisele Santos Fernandes. Teoria Geral da Prova – Aspectos Polêmicos. Salvador: Jus-
PODIVM, 2005.

GRECO, Leonardo. “As provas no processo ambiental”. Revista de Processo 128:41-58. São 
Paulo: RT, outubro de 2005. 

LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tri-
bunais, 1999.

LUGO, Andrea. Manuale di Diritto Processuale Civile. Milano: Giuffrè, 1958.

MARINONI. Luiz Guilherme. Novas Linhas do Processo Civil. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 
1999.

MONTESANO, Luigi e ARIETA, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Civile, T. II, Padova: 
CEDAM.

PACÍFICO, Luiz Eduardo Boaventura. O ônus da prova no direito processual civil. São Paulo: 
RT, 2000.

SANTOS, Sandra Aparecida Sá dos. A Inversão do ônus da prova: como garantia constitucional 
do devido processo legal. São Paulo: RT, 2002.

SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. “A inversão do ônus da prova na reparação do dano 
ambiental difuso”. Aspectos Processuais do Direito Ambiental. José Rubens Morato Leite e 
Marcelo Buzaglo Dantas (Orgs.). 2.ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.

TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Fundamentos de Direito Ambiental. 2.ª ed. Salvador: Jus-
PODIVM, 2006.

TERENCE TRENNEPOHL

tutela jurisdicional coletiva.indd   424tutela jurisdicional coletiva.indd   424 19/9/2008   16:12:5419/9/2008   16:12:54


