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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico busca ressaltar a importância do instituto do 

processo coletivo como meio eficaz de acesso à justiça, visando atender à demanda 

pelos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, mas não sem antes tecer 

considerações acerca da evolução do processo civil e demonstrar a relevância dos 

estudos referentes ao acesso à justiça, como forma de adaptar a processualística 

cível à modernidade, dentro dos ensinamentos da corrente do instrumentalismo 

processual. 

 

Palavras-chave: Evolução do Processo Civil. Acesso à Justiça. Processo Coletivo: 

Objeto. Legitimação Ativa. Coisa Julgada. 



 
 

ABSTRACT 

 

This study search to stand out the importance of the institute of the group litigation as 

a efficient way to access to justice, being aimed to take care of the demand for 

collectives rights, but without before weaving commentaries concerning the evolution 

of civil litigation and demonstrating the relevance of the studies of the access to 

justice, as a form to adapt the civil litigation to modernity, inside the teachings of the 

instrumental stage of the process. 

 

Keywords: Evolution of the Civil Litigation. Access to Justice. Group Litigation: 

Object. Representation. Effects of the Judgment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ulpiano, nos idos do Século III d.C., já demonstrava, através do brocardo 

ubi societas, ibi jus, a íntima relação que há entre o Direito e a sociedade, 

estabelecendo que aquele é essencial à regulação da vida coletiva, prescrevendo 

condutas a serem seguidas e sanções àqueles que ousassem descumpri-las, sendo, 

portanto, um meio de pacificação social. Entretanto, para que a noção de Direito 

como instrumento de pacificação social fosse cristalizada, era necessário que 

existisse um corpo padrão de normas a serem seguidas por todos. 

Nos primórdios das sociedades, não havia esse regramento padronizado: 

cada vez que surgia um conflito de interesses, este era resolvido pelo mais poderoso 

(seja em decorrência do seu físico ou derivado de seu poder econômico) que 

acabava por submeter o outro a sua vontade. Nesse sistema de autotutela, a 

violência era recorrente, o que acarretava a ineficácia do Direito em sua função 

primordial acima citada, posto que, em situações idênticas, haveria soluções 

diversas, o que finda o sentimento de eqüidade e justiça, além de que a violência 

gerada por uma ação desembocaria em outra atitude violenta, gerando, pois, um 

círculo vicioso de relações de poder e subjugação, desestruturando a sociedade. 

Nesse sentido, o Ministro César Asfor Rocha, in verbis: 

Tal modo de solução de conflitos tem fundamentalmente dois traços 
característicos: (a) a ausência de julgamento imparcial, pela inexistência de 
juiz distinto das partes; e (b) a imposição da decisão de uma das partes à 
outra. Destarte, é fácil constatar que a autotutela é precária e aleatória, pois 
não prima pela resolução de conflitos com a aplicação da justiça, e sim, 
baseia-se na força do mais forte, mais astuto ou mais ousado sobre o mais 
fraco ou mais tímido, o que, ao contrário de promover a pacificação social, 
fomenta, cada vez mais, dissensos novos no futuro”1 (grifos do original) 

Outra forma primitiva de soluções de conflitos era a denominada 

autocomposição, em que as partes, por meio de acordo, findariam o conflito surgido 

entre eles. Sobre o tema, assim expõem Cintra, Dinamarco e Grinover, verbatim: 

São três as formas de autocomposição (as quais, de certa maneira, 
sobrevivem até hoje com referência aos interesses disponíveis): a) 
desistência (renúncia à pretensão); b) submissão (renúncia à resistência 
oferecida à pretensão); c) transação (concessões recíprocas). Todas essas 
soluções têm em comum a circunstância de serem parciais – no sentido de 
que dependem da vontade e da atividade de uma ou de ambas as partes 

                                                        
1 ROCHA, César Asfor. A Luta pela Efetividade da Jurisdição. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 27. 
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envolvidas.2. 

Por depender exclusivamente do arbítrio das partes, as fórmulas acima 

comentadas eram por demais falhas, sendo ineficazes como meios de pacificação 

social. Com a estrutura social se tornando cada vez mais complexa, ficou evidente a 

necessidade de que fosse resolvido o conflito por um terceiro, alheio à querela, com 

poder de decretar qual o direito a ser aplicado ao caso. Ficam estabelecidos aí, com 

esse primitivo actum trium personarum, os contornos iniciais da jurisdição e, 

conseqüentemente, os fundamentos do processo. 

Dessa concepção inicial de processo, muito já foi percorrido, sendo tal 

visão por demais simplória, ante os diversos direitos e interesses existentes no seio 

da sociedade moderna. As lutas de nossa época são variadas, exigindo uma gama 

cada vez maior de institutos e procedimentos para enfim atender às exigências de 

nossa sociedade cosmopolita. 

O grande problema enfrentado pela processualística moderna é encontrar 

meios de efetivar o direito posto em juízo, podendo essa corrente ser 

consubstanciada nas sábias lições do Doutor Marcelo Lima Guerra, in verbis: 

[...] a tutela jurisdicional se revela efetiva, ou eficaz, quanto menor for, 
dentro dos limites do praticamente possível, a diferença entre o resultado 
que ela proporciona à parte vitoriosa e o resultado que esta última obteria, 
em face do ordenamento jurídico, se não tivesse recorrido ao processo para 
obter esse mesmo resultado.3 

Conforme escólio do processualista paulista Cândido Rangel Dinamarco, 

“é natural que, como instrumento, (o processo) guarde perene correspondência com 

a ordem constitucional a que serve, inclusive acompanhando-a nas mutações por 

que ela passa. Em princípio, o processo acompanha as opções políticas do 

constituinte, as grandes linhas ideológicas abrigadas sob o pálio constitucional”4. 

Entretanto, a realidade processual parece não acompanhar a evolução 

sistemática dos direitos a serem tutelados através do processo. Utilizam-se ainda os 

regramentos postos para a defesa dos direitos individuais fundamentais, concebidos 
                                                        
2 GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria Geral do Processo. 24ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 27. 
3 GUERRA, Marcelo Lima. Estudos sobre o processo cautelar. 1ª Ed. 2ª tir. São Paulo: Malheiros 
Editores, 1997 apud BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 
Tutelas Sumárias e de Urgência (tentativa de sistematização). 4ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2006, p. 25. 
4 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 33. 
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ainda no Século das Luzes, na época do individualismo tão marcante do laissez-

faire, sendo os instrumentos processuais vigentes insuficientes ou, às vezes, 

ineficazes para amparar os direitos de 2ª e 3ª gerações, conforme classificação do 

ilustre Paulo Bonavides5, cada vez mais demandados por um número crescente de 

pessoas. Assim constata o professor Dinamarco, in verbis: 

Mas a ordem processual mostra-se ordinariamente mais lenta que a 
Constituição, na sua evolução gradual segundo a interpretação dinâmica 
(sociológica) dos textos. A causa mais aguda desse retardamento é o 
preconceito consistente em considerar o processo como mero instrumento 
técnico e o direito processual como ciência neutra em face das opções 
axiológicas do Estado. Essa neutralidade ideológica é, na realidade, 
sobrecapa de posturas ou intuitos conservadores. Disse-se até que ela 
‘incorpora e perpetua o liberalismo do Século XIX’, o que talvez constitua 
um exagero, mas seguramente denuncia a sobrevivência de níveis 
intoleráveis de prevalência do princípio dispositivo, em pleno Estado 
intervencionista.6 

Para assegurar o efetivo acesso à justiça dos novos anseios surgidos no 

bojo da sociedade, é necessário que o processo civil seja atingido por “ondas 

renovatórias”, conforme leciona Mauro Cappelletti e Bryan Garth7, no Projeto de 

Florença, indo da garantia de acesso ao Judiciário pelos necessitados (primeira 

onda), passando pela defesa dos interesses transindividuais (segunda onda), até a 

alteração da sistemática processual, estabelecendo novas regras procedimentais 

para garantir a efetividade do provimento jurisdicional (terceira onda). 

Ante esse quadro de buscas de soluções para o atendimento dos 

interesses sociais pujantes, busca-se, através do presente trabalho monográfico, 

ressaltar a importância do instituto do processo coletivo como meio eficaz de acesso 

à justiça, visando a atender à demanda pelos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, mas sem antes tecer considerações acerca da evolução do processo 

civil e demonstrar a relevância dos estudos referentes ao acesso à justiça, como 

forma de adaptar o processo civil à modernidade, dentro dos ensinamentos do 

instrumentalismo. 
                                                        
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2006, p. 560 et seq.. 
6 op. cit. p. 39-40. Nesse mesmo sentido, BEDAQUE: “Assim, para que a tutela jurisdicional seja 
eficaz quanto ao resultado que dela se espera, para que se possa dizer efetivo o mecanismo estatal 
de solução de controvérsias, é imprescindível que o titular da situação substancial carente de 
proteção possa utilizar instrumento estruturado para assegurar não apenas tutela formal de seu 
direito, mas proteção real, ou seja, capaz de proporcionar-lhe praticamente a mesma situação que o 
cumprimento espontâneo da norma lhe conferiria”. (op. cit.,  p. 13). 
7 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998. 



 
 

1. EVOLUÇÃO DO PROCESSO CIVIL: DO IMANENTISMO 
AO INSTRUMENTALISMO 
 

A fim de melhor definir os contornos da nova sistemática processual, com 

o surgimento e aprimoramento do processo coletivo, cumpre analisar a evolução do 

processo civil pelos séculos, desde sua base romana até os novos delineamentos 

trazidos com a escola da instrumentalidade processual. 

 

1.1. O surgimento do processo civil e o imanentismo 

 

O processo civil, como não poderia deixar de ser, teve seus contornos 

iniciais definidos em Roma, berço de diversos institutos jurídicos modernos. 

O direito quiritário conheceu três grandes sistemas processuais, onde 

pode observar-se claramente a mudança de um processo privado para um com uma 

ingerência muito maior do poder estatal. A primeira das fases do direito romano foi a 

das legis actiones (ações da lei), seguido pelo per formulas (processo formulário), 

sendo este substituído por fim pela cognitio extraordinaria (processo extraordinário). 

O sistema das legis actiones é caracterizado pelo extremo formalismo, por 

sua oralidade e pela natureza eminentemente privatística, decorrente do sistema da 

ordo iudiciorum privatorum, onde o processo se desenrola em duas instâncias: a in 

iure (perante um magistrado) e a apud iudicem (perante o iudex, particular 

designado pelas partes, não funcionário do Estado). A natureza privada desse 

procedimento é tão presente que o chamamento do réu a juízo (in ius vocatio) era 

feito pelo próprio autor, podendo este, caso o réu não lhe obedecesse, se munir de 

testemunhas e agarrar o demandado (igitur in capito) e, se o promovente 

encontrasse resistência, podia empregar a força e arrastar o réu pelo pescoço 

(obtorto collo)1. 

                                                        
1 CHAMOUN, Ebert Vianna. Instituições de Direito Romano. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1962, 
p. 124. 
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Devido ao exagerado formalismo2 e por ser procedimento aplicado 

somente aos cidadãos romanos, o sistema das legis actiones foi substituído pelo 

processo formulário, em especial pelas Leis Aebutia e Iuliae Iudiciariae. Ainda 

baseado no ordo iudiciorum privatorum, o per formulas é menos formalista e mais 

célere, com maior atuação do magistrado no processo. A grande característica 

desse sistema é a fórmula: documento escrito (atenuando a feição oral do processo 

romano), onde o magistrado estabelecia os contornos da lide, outorgando ao iudex o 

poder de condenar ou absolver o réu, conforme fique comprovado a pretensão 

autoral. No sistema anterior, o juiz popular era livre na apreciação da contenda3. 

Por fim, deu-se o surgimento do processo extraordinário (cognitio 

extraordinaria), desvinculando de vez o processo do direito privado, passando a ser 

regido pelo direito público, posto que não havia mais a distinção entre instâncias in 

iure e apud iudicem, correndo todo o feito diante de um funcionário do Estado 

incumbido na função de distribuição de justiça. Nesse sistema processual, havia a 

possibilidade de recurso contra a sentença e a execução do julgado passou a 

empregar força pública, diferindo substancialmente dos outros sistemas. 

Apesar das diferenças presentes em cada um dos sistemas processuais 

romanos, uma característica permeia todo o processo civil quiritário: a ausência de 

distinção entre direito objetivo e ação. Ebert Chamoun assim leciona, in verbis: 

Os conceitos de ius e de actio são inseparáveis, visto que só se pode ter um 
ius enquanto se tem uma actio e só existe actio quando há um ius. Essa 
relação é tão estreita que o direito romano, posterior à lei Aebútia, se 
apresenta, diferentemente dos direitos modernos, não como um sistema de 
direitos subjetivos, mas como um sistema de actiones. A evolução do direito 
romano não se caracteriza pela atribuição de direitos subjetivos, mas pela 
concessão de actiones. Os juristas e o pretor não determinavam as 
hipóteses em que um direito existia, mas os casos em que havia actiones; 
sobretudo a atividade do pretor, que não podia criar direitos nem impor 
obrigações, limitou-se a engendrar meios processuais novos ou mais 
completos, dos quais surgiram muitos institutos. E, muitas vezes, a natureza 
do direito decorria da maneira pela qual estavam redigidas as fórmulas das 
ações. Não é possível, portanto, o conhecimento do direito privado romano 
sem o estudo do processo civil romano4. 

                                                        
2 ALVES, reportando-se às Institutas de Gaio (IV, 11), noticia que um demandante perdeu o feito, no 
sistema das ações da lei, por ter empregado o termo uites (videira) ao invés da palavra arbor (árvore), 
como preceituava a Lei das XII Tábuas com relação à actio de arboribus succisis (ação relativa a 
árvores cortadas), apesar de, no caso concreto, as árvores abatidas terem sido justamente videiras. 
In: Direito Romano, vol. I. 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 193-194. 
3 ALVES, op. cit., p. 207. 
4 CHAMOUN, op. cit., p. 111-112. 
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Na fase metodológica, que ficou conhecida como imanentista ou 

sincrética, o processo era considerado como meio de exercício dos direitos, era visto 

apenas em sua realidade física exterior e perceptível aos sentidos. Confundiam-no 

com o mero procedimento, sem suscitar problemas como a relação jurídica 

processual ou o contraditório5. As normas processuais eram tidas como normas 

adjetivas, ante a ausência de autonomia da ciência processual, sendo este 

considerado mero apêndice do direito material. Assim professa o ilustre mestre 

Dinamarco, “os conhecimentos (sobre o processo) eram puramente empíricos, sem 

qualquer consciência de princípios, sem conceitos próprios e sem a definição de um 

método”6. 

O sincretismo perdurou até meados do século XIX, onde foram lançadas 

as bases da ciência processual, com a famosa obra de Oscar Von Bülow, “Die Lehre 

von den Proceβeinreden und die Proceβvoraussetzugen” (Teoria dos pressupostos 

processuais e das exceções dilatórias), inaugurando-se assim a fase autonomista do 

processo civil. 

 

1.2. Fase autonomista do processo 

 

No Século XIX, fervilhavam as idéias iluministas por todos os campos do 

conhecimento, enfrentando os diversos dogmas mantidos por toda a Idade Média, 

estabelecendo-se assim novos marcos a impulsionar todo o desenvolvimento do 

saber humano. 

Os institutos jurídicos não ficaram alheios a tal movimento. Nos idos de 

1856, Bernhard Windscheid e Theodor Muther travaram uma famosa polêmica sobre 

a natureza jurídica da actio romana, onde o primeiro defendia que a actio estaria 

ligada ao que hoje se chama de pretensão (Anspruch), ou seja, faculdade de impor a 

própria vontade por via judiciária; enquanto o segundo defendia uma aproximação 

entre os institutos da ação e do direito de fundo. Ante essas idéias antagônicas, 

foram dados os primeiros passos para uma nova visão sobre a sistemática do 
                                                        
5 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, Vol. I. 4ª Edição. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2004, p. 255. 
6 id., ib. 
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processo, intocada por séculos a fio. 

A autonomia do direito processual foi então decretada com a publicação, 

em 1868, da histórica obra de Von Bülow “Teoria dos pressupostos processuais e 

das exceções dilatórias”. A edição desse livro é considerada pelos historiadores 

como o marco inicial da fase autonomista ou conceitual do processo, rompendo-se 

então com a visão sincrética de processo, elevando-o à categoria de ciência 

autônoma. 

Como bem aponta Dinamarco, “nessa segunda fase, os processualistas 

se aperceberam de que o processo não é um modo de exercício dos direitos, 

colocados no mesmo plano que os demais modos indicados pelo direito privado, 

mas caminho para obter uma especial proteção por obra do juiz a tutela jurisdicional. 

O objeto das normas de direito processual não são os bens da vida (cuja 

pertinência, uso, disponibilidade, etc. o direito privado rege), mas os próprios 

fenômenos que na vida do processo têm ocorrência, a saber: a jurisdição, a ação, a 

defesa e o processo (institutos fundamentais, ou categorias amplíssimas em que se 

contêm todos os demais institutos do direito processual)”7. 

Nesse período, foram estabelecidas as grandes premissas metodológicas 

e traçada toda a estrutura sistemática dessa nova ciência, através das clássicas 

monografias e tratados. Autores de renome foram importantes para definir o campo 

de estudo do processo: Bülow e Goldschmidt, na Alemanha; os italianos Chiovenda, 

Calamandrei e Liebman, além de muitos outros que contribuíram de forma 

excepcional para o enriquecimento teórico da ciência processual. 

Todavia, aquilo que era louvável nessa fase metodológica, acabou por 

também ser alvo das maiores críticas. A fase autonomista foi um período 

essencialmente introspectivo, posto que cuidou de analisar profundamente os 

institutos processuais, esquecendo-se, porém, da relação de direito material 

causadora da relação processual. 

Os processualistas desse período cuidavam do processo pelo processo. 

Nos dizeres de Grinnover et al., litteratim: 

Faltou, na segunda fase, uma postura crítica. O sistema processual era 
estudado mediante uma visão puramente introspectiva, no exame de seus 

                                                        
7 Instituições.., p. 256. 
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institutos, de suas categorias e conceitos fundamentais; e visto o processo 
costumeiramente como mero instrumento técnico predisposto à realização 
da ordem jurídica material, sem o reconhecimento de suas conotações 
deontológicas e sem a análise dos seus resultados na vida das pessoas ou 
preocupação pela justiça que ele fosse capaz de fazer8. 

O apego ao formalismo é característica marcante desse ciclo de 

raciocínio, sendo o processo indiferente ao direito material invocado, salvo para a 

estipulação do procedimento escolhido em tese (e.g., se execução por quantia certa 

ou execução de obrigação de fazer). 

Entretanto, as transformações ocorridas no seio da sociedade e as 

exigências cada vez maiores por provimentos jurisdicionais mais céleres e efetivos 

exigiam que o processo civil fosse elevado a um novo patamar, onde os anseios 

sociais poderiam ser atendidos. Nessa busca por novos meios, inicia-se a fase 

instrumentalista do processo. 

 

1.3. Os direitos fundamentais e o processo instrumental 

 

Para melhor entender o surgimento do instrumentalismo, é imperioso 

tecer comentários acerca da evolução dos direitos fundamentais e a conseqüente 

necessidade de alteração da sistemática processual até então vigente. 

Como comentado acima (1.2), as transformações ocorridas no processo 

civil foram derivadas do caráter aguerrido e transformador do Século das Luzes. O 

movimento iluminista tinha caráter eminentemente burguês: os capitalistas se 

insurgindo contra a sociedade estagnada da Monarquia. A grande luta dos 

burgueses daquela época tinha como escopo precípuo expurgar os privilégios dos 

nobres e da Igreja, estabelecendo uma igualdade formal entre as classes, ou seja, 

que todos fossem regidos por leis – normas de caráter geral e abstrato – 

restringindo, assim, o poder absoluto dos reis desse período. Assim surgem os 

direitos fundamentais de primeira geração9 ou os direitos de liberdade, chamados 

                                                        
8 op. cit., p. 48-49. 
9 O termo “geração”, que será amplamente utilizado nesse trabalho monográfico, não escapou às 
críticas do ilustre Paulo Bonavides: “Força é dirimir, a essa altura, um eventual equívoco de 
linguagem: o vocábulo ‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo ‘geração’, 
caso este último venha a induzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta caducidade dos 
direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade. Ao contrário, os direitos da primeira 
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ainda de liberdades constitucionais, que impunham limites ao poder antes irrestrito 

dos soberanos, sendo assim caracterizados pelo grande mestre cearense Paulo 

Bonavides, in litteris: 

Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. 
Entram na categoria do status negativus da classificação de Jellinek e 
fazem também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação 
entre a Sociedade e o Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, 
não se pode aquilatar o verdadeiro caráter antiestatal dos direitos de 
liberdade, conforme tem sido professado com tanto desvelo teórico pelas 
correntes do pensamento liberal do teor clássico. 
São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem 
das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe 
a chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual10. 

Entretanto, pelo curso do século XIX e início do século passado, 

inspirados por idéias socialistas, foram tecidas diversas críticas à não-intervenção 

estatal nos meios sociais. A igualdade posta na lei era meramente formal, como bem 

anota Cláudio Chaves Arruda, em sua dissertação de Mestrado, “o baixo nível das 

condições econômico-sociais impedia a maioria de usufruir deles [dos direitos de 

liberdade postos]”11. 

Os movimentos sociais dos séculos XIX e XX exigiam uma intervenção 

estatal para regular a ordem social e econômica, posto que a grande massa de 

proletários era oprimida pelo capital, que exigia sempre esforços sobre-humanos 

sem a contrapartida justa. 

Surgem desse anseio por ações positivas do Estado, contrapondo-se à 

visão liberalista, os direitos de segunda geração. Os princípios da legalidade e da 

igualdade passam a ter nova perspectiva, de cunho material, estabelecendo uma 

igualdade aristotélica: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 

medida de suas desigualdades. Iadya Gama Maio, em sua dissertação de mestrado, 

assim sintetiza as informações ora postas, verbatim: 

                                                                                                                                                                             
geração, direitos individuais, os da segunda, direitos sociais, e os da terceira, direitos ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infra-
estruturais, formam a pirâmide cujo ápice é o direito à democracia;” In: Curso.., p. 571-572. 
10 op. cit., p. 563-564. 
11 ARRUDA, Cláudio Chaves. A Constituição como Instrumento de Transformação Social: 
Eficácia Jurídica e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas – Destaque para 
os Direitos Fundamentais de Segunda Geração (Direitos Sociais, Econômicos e Culturais). 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. 
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Os direitos de segunda dimensão estão calcados na igualdade, derivados 
principalmente do segundo pós-guerra12, portanto, no reconhecimento dos 
direitos sociais no grupo, tais como assistência social, educação, saúde, 
trabalho onde o papel do Estado passa a ser de compromisso ativo com a 
realização da justiça social13. 

Entretanto, a evolução do homem não se limitou a tais direitos, como 

leciona o ilustre constitucionalista Paulo Bonavides, verbo ad verbum: 

A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 
subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em 
seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, 
até então desconhecida. Trata-se daquela que se assenta sobre a 
fraternidade, conforme assinala Karel Vasak, e provida de uma latitude de 
sentido que não parece compreender unicamente a proteção específica de 
direitos individuais ou coletivos. 
Com efeito, um novo pólo jurídico de alforria do homem se acrescenta 
historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotados de altíssimo teor 
de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a 
cristalizar-se no fim do século XX enquanto direitos que não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou 
de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano 
mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo 
em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os 
enumeram com familiaridade, assinando-lhe o caráter fascinante de 
coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização 
dos direitos fundamentais. Emergiram eles da reflexão sobre temas 
referentes ao desenvolvimento, à paz14, ao meio ambiente, à comunicação 
e ao patrimônio comum da humanidade15 

Os direitos de quarta geração (direito à democracia, à informação e ao 

pluralismo) e aos de quinta geração (direito à paz) demonstram a tendência 

universalizante dos direitos humanos, ultrapassando as fronteiras dos Estados 

atuais. Faz-se somente essa breve menção a tais dimensões, haja vista refugir ao 

abordado na presente monografia. 

Essa avalanche de direitos novos, surgida na segunda metade do século 

XX, atingiu brutalmente o processo civil clássico, pois os procedimentos previstos 

nos Códigos não estavam aptos a receberem essas demandas recentes. A 

sociedade de massa cria demandas de massa, sufocando ainda mais o já 

prejudicado Poder Judiciário, com seus regramentos arcaicos. O apego ao 

formalismo e os estudos processualísticos introspectivos evitavam que os direitos 

                                                        
12 Ousamos discordar da mestra no tocante ao período em que afloraram tais direitos, posto que as 
experiências pioneiras de tentativas de positivação dos direitos sociais ocorreram com a Constituição 
mexicana (1917) e Constituição alemã de Weimar (1919), ou seja, em momento anterior ao segundo 
pós-guerra (1945), como apontado no texto. 
13 MAIO, Iadya Gama. A Eficácia Social dos Direitos Fundamentais. Dissertação (Mestrado em 
Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Ceará, Natal. 
14 Este, particularmente, foi elevado a direito de 5ª geração. 
15 op. cit., p. 569. 
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fundamentais pudessem ser devidamente efetivados. Nesse quadro, surge o 

instrumentalismo. Nas sábias palavras de Dinamarco: 

Com tudo isso, chegou o terceiro momento metodológico do direito 
processual, caracterizado pela consciência da instrumentalidade como 
importantíssimo pólo de irradiação de idéias e coordenador dos diversos 
institutos, princípios e soluções. O processualista sensível aos grandes 
problemas jurídicos sociais e políticos do seu tempo e interessado em obter 
soluções adequadas sabe que agora os conceitos inerentes à sua ciência já 
chegaram a níveis mais do que satisfatórios e não se justifica mais a 
clássica postura metafísica consistente nas investigações conceituais 
destituídas de endereçamento teleológico. Insistir na autonomia do direito 
processual constitui, hoje, como que preocupar-se o físico com a 
demonstração da divisibilidade do átomo. Nem se justifica, nessa quadra da 
ciência processual, pôr ao centro das investigações a polêmica em torno da 
natureza privada, concreta ou abstrata da ação; ou as sutis diferenças entre 
a jurisdição e as demais funções estatais, ou ainda a precisa configuração 
conceitual do jus excepcionis e sua suposta assimilação à idéia de ação. O 
que conceitualmente sabemos dos institutos fundamentais deste ramo 
jurídico já constitui suporte suficiente para o que queremos, ou seja, para a 
construção de um sistema jurídico-processual apto a conduzir aos 
resultados práticos desejados. Assoma, nesse contexto, o chamado aspecto 
ético do processo, a sua conotação deontológica16. 

Nesse mesmo sentido, Grinover et. al., verbis: 

A fase instrumentalista, ora em curso, é eminentemente crítica. O 
processualista moderno sabe que, pelo aspecto técnico-dogmático, a sua 
ciência já atingiu níveis muito expressivos de desenvolvimento, mas o 
sistema continua falho na sua missão de produzir justiça entre os membros 
da sociedade. É preciso agora deslocar o ponto-de-vista e passar a ver o 
processo a partir de um ângulo externo, isto é, examiná-lo nos seus 
resultados práticos. Como tem sido dito, já não basta encarar o sistema do 
ponto-de-vista dos produtores do serviço processual (juízes, advogados, 
promotores de justiça): é preciso levar em conta o modo os seus resultados 
chegam aos consumidores desse serviço, ou seja, à população 
destinatária17. 

O processo, nessa nova visão epistemológica, é instrumento de 

efetivação dos direitos oriundos do ordenamento jurídico, sejam eles positivados ou 

não. O processo não pode encontrar-se dissociado do direito material o qual visa 

tutelar. A processualística é uma ciência autônoma, não há dúvidas disso, mas a 

relação processual não é alheia à relação jurídica material, posto que, sem esta, 

aquela não existiria. 

Como instrumento, o processo então é meio; e este só é tal e legitima-se 

em função dos fins a que se destina. Assim, a afirmação de que o processo é 

instrumento sem a definição dos seus escopos (objetivos norteadores) acaba por se 

                                                        
16 DINAMARCO, A Instrumentalidade.., p. 22-23. 
17 op. cit., p. 49. 
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tornar vaga e sem acréscimos ao conhecimento18. Em suma, nos próprios dizeres de 

Dinamarco, “a perspectiva instrumentalista do processo é teleológica por definição e 

o método teleológico conduz invariavelmente à visão do processo como instrumento 

predisposto à realização dos objetivos eleitos”19. 

O catedrático paulista demonstra três escopos da jurisdição: sociais, 

políticos e jurídico. Os escopos sociais são a pacificação com justiça e a 

conscientização da sociedade para seus direitos e obrigações. Quanto aos escopos 

políticos, a fim de estabelecer sua amplitude, valeremo-nos novamente das sábias 

lições do processualista da Universidade de São Paulo, litteratim: 

São fundamentalmente três aspectos. Primeiro, afirmar a capacidade estatal 
de decidir imperativamente (poder), sem a qual nem ele mesmo se 
sustentaria, nem teria como cumprir os fins que o legitimam, nem haveria 
razão de ser para o seu ordenamento jurídico, projeção positivada do seu 
poder e dele próprio; segundo, concretizar o culto ao valor liberdade, com 
isso limitando e fazendo observar os contornos do poder e do seu exercício, 
para a dignidade dos indivíduos sobre as quais ele se exerce; finalmente, 
assegurar a participação dos cidadãos, por si mesmos ou através de suas 
associações, nos destinos da sociedade política20. 

Por fim, estabelecer qual a posição do processo dentro do ordenamento 

jurídico e sua relação com o direito material consubstancia o escopo jurídico. Nessa 

visão do processo, os avanços obtidos na fase conceitual são retomados e 

aprimorados, com o fito de adequar o processo aos novos anseios sociais. Duas 

teorias se digladiam para explicar tal escopo processual: a teoria unitária de 

Carnelutti (justa composição da lide) e a teoria dualista de Chiovenda (atuação da 

vontade concreta da lei). Infelizmente, ante a brevidade desse estudo e a 

complexidade do tema, não poderemos adentrar nesse mérito. 

Estabelecidos seus objetivos norteadores, cumpre à técnica processual 

efetivá-los. O instrumentalismo adquire, nessa perspectiva, duas facetas: uma de 

cunho negativo e uma de cunho positivo. 

O aspecto negativo corresponde a um fator de contenção de exageros e 

distorções da processualística, evitar que ela se feche em si. Seria, portanto, a 

relativização do binômio substancial-processual, restringindo a postura 

eminentemente técnica e autônoma do processo. 

O aspecto positivo está ligado à efetividade do processo, devendo este 

                                                        
18 DINAMARCO, A Instrumentalidade.., p. 177. 
19 Id., ib., p. 178. 
20 Id., ib., p. 198. 



19 
    

estar apto a cumprir integralmente toda a sua função sócio-político-jurídica, atingindo 

em toda a plenitude todos os seus objetivos institucionais21. Nesse ponto, importante 

foram os avanços alcançados com o princípio do acesso à justiça, instituindo-se 

assim novos regramentos tendentes a efetivar cada vez mais as novas dimensões 

dos direitos fundamentais. Como exemplo dessas transformações, podem ser 

citadas as leis dos Juizados Especiais Estaduais e Federais (Leis 9.099, de 26 de 

setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001), o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 

7.347, de 24 de julho de 1985), entre outras. 

Cândido Rangel Dinamarco, com sua costumeira argúcia, após expor de 

forma brilhante a concepção instrumentalista do processo, lança a seguinte 

advertência, verbo ad verbum: 

Agora, mãos à obra: é preciso, (a) de um lado, dotar o sistema de 
instrumental bastante ágil e rente à realidade e (b) de outro, influir no 
espírito dos operadores do sistema, para que empreguem o novo 
instrumental e também o velho, com mentalidade nova. Sem mentalidade 
instrumentalista nos juízes, advogados e promotores de justiça, não há 
reforma que seja capaz de ter alguma utilidade22. 

Com tal alerta, passemos a dar nossa parcela de contribuição ao 

aprimoramento do processo, trazendo novas luzes sobre o processo coletivo, 

fazendo com que este possa atingir toda sua amplitude. Antes, porém, abordaremos 

o guiador do instrumentalismo e do processo coletivo: o princípio do acesso à 

justiça. 

                                                        
21 Id., ib., p. 319. 
22 Id., ib., p. 379. 



 
 

2. ACESSO À JUSTIÇA 

 

Conforme visto no tópico anterior, o processo civil sofreu enormes 

transformações gnosiológicas com a necessidade cada vez mais urgente de que 

fossem garantidos os direitos de 2ª e 3ª gerações. Entretanto, foi observada a 

imprescindibilidade de se quebrar o paradigma antes existente da legitimação 

ordinária, ou seja, de que somente aquele que sofrera o dano seria legitimado à 

propositura da demanda. Grandes avanços foram obtidos através do estudo e 

desenvolvimento do princípio do acesso à justiça (ou acesso à ordem jurídica justa), 

sendo verdadeiro norteador do desenvolvimento da técnica processual, além de 

meta a ser alcançada pelos aplicadores do Direito. 

O princípio do acesso à justiça, em uma análise superficial, figuraria como 

um corolário do direito de ação ou da inafastabilidade da jurisdição, encartado em 

nossa Constituição Federal, no art. 5º, XXXV (“a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”), estabelecendo que cada pessoa 

poderia ingressar no Judiciário para que fosse resguardado seu direito lesado. 

Entretanto, como bem adverte Cappelletti, o princípio não pode ser encarado 

somente sob esse prisma, in verbis: 

A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos1. 

No mesmo sentido, assevera Grinover et al., litteratim: 

Acesso à justiça não se identifica, pois, com a mera admissão ao processo, 
ou possibilidade de ingresso em juízo. Como se verá no texto, para que haja 
o efetivo acesso à justiça é indispensável que o maior número possível de 
pessoas seja admitido a demandar e a defender-se adequadamente 
(inclusive no processo criminal), sendo também condenáveis as restrições 
quanto a determinadas causas (pequeno valor, interesses difusos); mas, 
para a integralidade do acesso à justiça, é preciso isso e muito mais2. 

                                                        
1 op. cit., p. 8 
2 op. cit., p. 39  
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Assim, não bastaria o mero acesso formal às instâncias julgadoras, nos 

moldes do entendimento liberalista de igualdade formal, mas seria essencial o 

acesso à ordem jurídica justa, efetivamente resguardando o direito do cidadão3 e da 

sociedade, como detentores de interesses difusos e coletivos. Como assevera 

Cappelletti, “a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, 

pressupõe o acesso efetivo” 4. 

Sensível à problemática ora posta, Mauro Cappelleti e Bryan Garth, em 

conjunto com diversos especialistas, elaboraram o Projeto de Florença: uma análise 

esmiuçada dos principais problemas relativos ao acesso à justiça e de possíveis 

soluções às enormes barreiras a serem ultrapassadas tanto pelo legislador como 

pelos aplicadores do direito em busca de uma ordem social justa. Nessa magnífica 

obra, os autores, ao analisarem o princípio ora comentado, demonstraram sua 

evolução em três “ondas”, visando a superar os obstáculos para a efetiva 

concretização do acesso à justiça. Alexandre Amaral Gavronski, em acurada 

exposição, assim sintetiza o pensamento do renomado mestre italiano, in litteris: 

O mesmo Cappelletti identificou os seguintes obstáculos ao acesso à 
Justiça, em apertado resumo: 1. Custas judiciais, seja no pertinente àquelas 
propriamente ditas, seja no que se refere às indiretas (gastos com 
advogados, tempo para manter uma causa etc.), problema de dramática 
relevância nas pequenas causas individuais; 2. Diferentes possibilidades 
das partes, seja quanto aos recursos financeiros (nos quais as grandes 
empresas e o Estado – principais agressores dos interesses coletivos – 
superam em muito os indivíduos atingidos); seja quanto à aptidão para 
reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa; seja, ainda, quanto 
às diferenças evidentes entre os litigantes habituais e os eventuais, 
contando aqueles com maior experiência e possibilidade de planejamento 
do litígio, além de se beneficiarem com a possibilidade de criar bancos de 
dados (ações e julgados) e relações informais com a autoridade que decide, 
diminuindo, assim, os riscos da demanda; e 3. Problemas especiais dos 
interesses difusos: ‘ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um interesse 
coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é 
pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação’. 
Para resolver esses entraves o autor identificou, nos vários ordenamentos 
jurídicos por ele estudados, algumas soluções práticas e dividiu-as no que 
convencionou chamar de ‘ondas’ do movimento internacional em favor do 
acesso à justiça: 
- a ‘primeira onda’ respeita à assistência judiciária para os pobres e aos 
juizados de pequenas causas, busca resolver o entrave relacionado às 
custas judiciais, mas refoge totalmente ao objeto do estudo5; 

                                                        
3 Cidadão no sentido de pessoa titular de direitos fundamentais, não somente como titular de direitos 
políticos. 
4 op. cit., p. 8 
5 Diferentemente de Alexandre Gavronski, entendemos que a instituição de juizados de pequenas 
causas está inserta na terceira onda renovatória proposta por Cappelletti, posto que este, ao concluir 
sobre a evolução do sistema de assistência judiciária aos pobres, assim problematiza: “Em terceiro 
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- a segunda diz com a representação jurídica dos interesses ‘difusos’, no 
intuito de superar as noções tradicionais básicas do processo civil e garantir 
um autor para esses direitos; 
- a terceira implica um enfoque global de acesso à justiça, determinando um 
repensar em toda a estrutura judiciária.6 

Com tais preocupações, surgiu a tutela jurisdicional coletiva. Como 

observado em momento anterior (item 1.3), houve uma verdadeira revolução na 

sistemática processual, com a crescente publicização do processo civil, rompendo a 

dicotomia tradicional de particular versus particular, onde cada uma defendia 

controvérsia sobre interesse exclusivamente seu. O momento processual atual exige 

maior atuação do Estado regulando o processo, tanto na forma do Estado-legislador 

como Estado-juiz e uma maior ampliação no espectro de proteção de direitos 

fundamentais de segunda e terceira gerações. Os direitos difusos e coletivos, então, 

passaram a exigir da teoria do processo uma nova forma de organização. Nesse 

sentido, Mauro Cappelletti leciona, verbatim: 

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a 
proteção dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um 
assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma controvérsia 
entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses 
individuais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a 
um segmento do público não se enquadravam bem nesse esquema. As 
regras determinantes da legitimidade, as normas de procedimento e a 
atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas por 
interesses difusos intentadas por particulares7. 

Para que sejam solucionados os problemas, como apontado acima, é 

necessário alterar especialmente o sistema de legitimação ativa, com a escolha de 

um representante adequado, posto que seria inviável a oitiva de todos os 

interessados em uma demanda coletiva; os limites subjetivos da coisa julgada, 

fazendo com que a decisão prolatada na demanda coletiva atinja todos os 

interessados de maneira igual, atendendo assim aos princípios da isonomia e da 

segurança jurídica; e incremento dos poderes do juiz, com possibilidade de 

                                                                                                                                                                             
lugar, a assistência judiciária não pode, mesmo quando perfeita, solucionar o problema das pequenas 
causas individuais. Isso não é de surpreender, pois mesmo aqueles que estão habilitados a pagar 
pelos serviços de um advogado, muitas vezes não podem, economicamente, propor (e, arriscar 
perder) uma pequena causa. Logo, os advogados pagos pelo governo também não se dão ao luxo de 
levar adiante esses casos. Uma vez mais, o problema das pequenas causas exige atenção especial” 
(op. cit., p. 48). Acreditamos que a solução das demandas de pequeno valor está inserida no estudo 
da terceira onda renovatória, onde são propostas novas formas de aprimorar o sistema processual, a 
fim de lhe conferir maior efetividade. 
6 GAVRONSKI, Alexandre Amaral. A Ação Civil Pública após 20 Anos: Efetividade e Desafios. 
MILARÉ, Edis (coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22-23. 
7 op. cit., p. 49-50 
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concessão de tutelas específicas e meios de concretizá-las. Alguns 

questionamentos serão a seguir analisados, onde serão aduzidas as inovações 

trazidas por nossa legislação, sem olvidar da crítica aos institutos e suas 

necessárias reformas, visando ao aprimoramento da tutela de direitos coletivos e da 

tutela coletiva de direitos8. 

                                                        
8 Distinção feita por, entre outros, Teori Albino Zavascki. (Processo Coletivo) 



 
 

3. PROCESSO COLETIVO COMO MANIFESTAÇÃO DO 
ACESSO À JUSTIÇA 

 

Ultrapassadas as considerações iniciais acerca da conjectura que deu 

surgimento ao processo coletivo, passemos à análise de determinados pontos 

controversos atinentes à matéria. Impende ressaltar que o presente estudo não tem 

a audácia de esgotar o tema, nem muito menos debater todas as questões relativas 

ao processo coletivo, que, diga-se de passagem, são muitas. Tentaremos elucidar 

questionamentos importantes, situações que diferem em muito da sistemática 

clássica. Antes, porém, veremos como a idéia de tutela coletiva surgiu pela História 

e mais especificamente no Brasil, com uma análise perfunctória das leis pátrias. 

 

3.1. Evolução histórica 

 

O processo coletivo apresenta dois antecedentes históricos: um relativo 

às ações tendentes a tutelar bens considerados coletivos (rectius, da coletividade) e 

outro relativo às demandas de classe. Analisaremos aquele primeiramente. 

 

3.1.1. Ações populares 

 

Nas sociedades antigas, em especial Grécia e Roma, havia um 

sentimento cívico muito forte, derivado, pelo menos inicialmente, de suas crenças 

religiosas, como primorosamente demonstra Fustel de Coulanges, em sua obra 

clássica e de leitura obrigatória para aqueles que estudam as instituições greco-

romanas, A Cidade Antiga (La Cité Antiqué), verbis: 

Devemos avaliar atentamente a excessiva dificuldade que havia entre as 
populações primitivas para fundar sociedades regulares. O vínculo social 
não é fácil de ser estabelecido entre seres humanos tão diversos, tão livres, 
tão inconstantes. Para lhes dar regras comuns, para instituir decretos e 
fazer aceitar a obediência, para obrigar a paixão a ceder à razão, e a razão 
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individual à razão pública, é certamente indispensável que exista algo mais 
forte que a força material, mais respeitável que o interesse, mais seguro que 
a teoria filosófica, mais imutável que uma convenção; algo, enfim, que 
exista igualmente no fundo de todos os corações e nestes se imponha 
autoridade. 
E isso é a crença. Nada de mais poderoso existe sobre a alma. A crença é 
obra do nosso espírito, mas não encontramos neste a liberdade para 
modificá-la a seu gosto. A crença é de nossa criação, fato que o ignoramos. 
É humana, e julgamo-la sobrenatural. É efeito do nosso poder, e é mais 
forte do que nós. Está em nós, não nos deixa, e nos fala a cada instante. Se 
nos manda obedecer, obedecemos; se nos indica deveres, submetemo-nos. 
O homem pode dominar a natureza, mas está sempre sujeito ao seu próprio 
pensamento.1 

E conclui o prestigiado historiador francês do Século XIX, sobre a 

formação da maioria das cidades primitivas, litteratim: 

Abarquemos com o olhar o caminho percorrido pelos homens. De início a 
família vive isolada, e o homem só conhece os deuses domésticos theo 
patro, dii gentiles. Acima da família forma-se a fratria com o seu deus, teós 
phratios, Juno curialis. A seguir temos a tribo, e o deus da tribo, théos 
phylios. Chega-se enfim à cidade e concebe-se um deus cuja proteção 
abrange a cidade inteira theos polieus, penates publici. Hierarquia de 
crenças, hierarquia de associações. A idéia religiosa foi, entre os antigos, o 
sopro inspirador e organizador da sociedade.2 

Fácil entender a razão da devoção que os gregos e romanos tinham pelo 

público, posto que os bens coletivos eram sagrados, devotados a seus deuses, cuja 

ira poderia dizimar por completo a urbe, com fome, desgraça ou outros males. 

Posteriormente, com o advento da filosofia e com as conquistas romanas, 

foi-se tornando insustentável o regime antigo de adoração, passando o homem a 

utilizar a razão e crer nas leis postas, inaugurando-se, assim, a política moderna, 

onde o sentimento cívico era exaltado, como pode ser observado através do 

brocardo romano, atribuído a Paulo, “Reipublicae interest quam plurimus ad 

defendam suam causa” (Interessa à República que sejam muitos os defensores de 

sua causa). 

Pode ser constatado que tais ações públicas foram o germe para as 

atuais ações populares do nosso ordenamento jurídico. Como exemplo de ações 

populares, no direito quiritário, podem ser citadas: a lex Aquilia de damno lato; a lei 

Julia agrária ou mamilia de gramatici, do ano de 59 a.C., contra quem dolosamente 

retirasse os marcos postos para assimilar os limites campestres, punindo com multa 

                                                        
1 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. Tradução de Jean Melville.  São Paulo: Editora Martin 
Claret, 2002, p. 143. Título original: La Cité Antiqué. 
2 id., ib. 
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de 50 soldos, lex Colonia Genetiva Iuleae, do ano de 44 a.C. editada para a cidade 

ibérica de Osuna, antiga Urso, em cujo capítulo 41 reprimia o ato violento de quem 

se opusesse àquele que empreendia a manus iniectio contra o próprio devedor e, 

capítulo 43 apenava quem introduzisse cadáver ou elevasse monumento sepulcral 

na zona urbana da colônia, a lex Iulia Vicesimaria, do ano 6 d.C., obrigatória da 

apresentação em juízo, pelo detentor, do testamento escrito assim que ocorresse a 

morte do testador e tendente a assegurar os 5% fiscais incidentes sobre as 

liberalidades testamentárias, a lex Quintia de acquedutibus, do ano 9 a.C., contra 

quem danificasse dolosamente os aquedutos de Roma, entre outras3. 

Após certa inatividade no período medievo, as ações populares 

ressurgiram nos direitos modernos e contemporâneos, com o mesmo ideal de 

defesa dos bens públicos, inspirados pelo caráter democrático do instituto. Como 

formas dessa manifestação ainda no século XIX, podemos destacar a lei comunal da 

Bélgica, de 30 de março de 1836, e a lei comunal francesa, de 18 de julho de 18374, 

sendo o modelo repetido e aprimorado em legislações posteriores de diversas 

nações, inclusive a brasileira. 

A ação popular entrou em nosso constitucionalismo pela Carta Magna de 

1934, que assim dispunha, em seu artigo 113, XXXVIII, verbis: 

Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade 
ou a anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos 
Municípios5. 

Após a breve suspensão de tal direito com a Carta Outorgada de 1937, e, 

apesar das críticas de Clóvis Beviláqua contra a demasiada publicização do direito 

civil e pela defesa do individualismo (como pode ser observado da dicção do art. 75, 

do revogado Código Civil de 1916: “A todo direito corresponde a uma ação, que o 

assegura”), a ação popular foi garantida pelas demais Constituições da República. 

Entretanto, somente em 29 de junho de 1965, foi promulgada a Lei 4.717, regulando 

a ação popular em nosso ordenamento jurídico. 

                                                        
3 VIEGAS, Weverson. A evolução histórica da ação popular. Disponível em 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4200. Acesso em 19 de maio de 2008. 
4 id., ib. 
5 BRASIL. Constituição (1934). Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. 1934. 
Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao34.htm. Acesso em: 19 de maio de 
2008. 
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Por fim, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LXXIII 

(“qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”) 

sufragou a possibilidade do ajuizamento da ação popular, recepcionando a 

legislação infraconstitucional editada, ironicamente, no período de ditadura militar. 

Passemos à análise da evolução histórica da outra forma de ação coletiva. 

 

3.1.2. “Ações de classe” 

 

As ações coletivas interpostas por classes, buscando solução de direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, têm suas raízes na Inglaterra dos 

tempos medievo. Edwars Peters, citado por Márcio Flávio Mafra Leal, aponta como 

primeiro caso de ação coletiva o litígio entre os aldeões da vila de Rosnysous-Bois e 

seus senhores, o abade e clérigos de Santa Genoveva (em Paris), em 1179, 

reivindicando o fim de sua condição de servos6. Entretanto, nessa forma de litígio, o 

membro dessa comunidade que figurava como autor da ação não representava o 

direito de um conjunto de indivíduos, mas de uma coletividade7 da qual fazia parte, 

sendo, portanto, um embrião da defesa de direitos difusos e coletivos em juízo. 

Por outro lado, a defesa judicial dos direitos individuais homogêneos teve 

sua origem nas bills of peace do direito britânico do século XVII, que podem ser 

assim definidas: 

O processo de “class action” teve seu início nas “Equity Courts” da 
Inglaterra do Século XVII como um “bill of peace”. As cortes inglesas 
permitiam que um “bill of peace” fosse ouvido se o número de litigantes 
fosse tão imenso que unindo suas reclamações em uma ação não era 
possível ou prático; os membros do grupo possuíam um interesse conjunto 
na questão a ser ajuizada; e as nomeadas no processo poderiam 
representar adequadamente os interesses das pessoas que se 
encontravam ausentes na ação, mas cujos direitos seriam afetados pelo 
julgamento. Se a corte aceitasse o processamento do “bill of peace”, a 

                                                        
6 apud LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações Coletivas: História, Teoria e Prática. 1ª Edição. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 21. 
7 LEAL, Ações Coletivas.., p. 24-25. 
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solução do julgamento atingiria todos os membros do grupo.8 

O “bill of peace” originou a “class action” norte-americana, fonte 

inspiradora do sistema presente no Código consumerista brasileiro, como admitem 

os próprios autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor9. 

Infelizmente, o estudo das “class actions” não pode ser por demais 

aprofundado, sob pena de perda do foco do presente estudo. Todavia, impende 

ressaltar que o procedimento das ações de classe norte-americanas são reguladas, 

a partir de 1938, pela “Rule 23” das “Federal Rules of Civil Procedure”, com 

alterações advindas em 1966. Essa “Rule” estipula os seguintes pré-requisitos para 

o ajuizamento da “class action”: 1) A classe for tão numerosa que a reunião de seus 

membros é impraticável; 2) existência de questões de direito ou de fato comuns a 

toda classe; 3) os pedidos ou defesas dos litigantes sejam tipicamente de classe; e 

4) os litigantes estejam em condições de defender adequadamente os interesses da 

classe10. 

Finalizando o estudo desse importante instrumento de tutela coletiva da 

common law, fiquemos com a lição de Zavascki sobre as espécies de processo 

coletivo, verbatim: 

(a) pretensões de natureza declaratória ou relacionadas com direitos cuja 
tutela se efetiva mediante provimentos com ordens de fazer ou não fazer, 
geralmente direitos civis (injuctions class actions); e (b) pretensões de 
natureza indenizatória de danos materiais individualmente sofridos (class 
actions for damages)11 (tradução nossa) 

                                                        
8 Class Action - Should Class Actions Be Restricted?, Further Readings. Disponível em 
http://law.jrank.org/pages/5271/Class-Action.html. Acesso em 20 de maio de 2008. No original: “The 
class action suit began in the Equity courts of seventeenth-century England as a bill of peace. English 
courts would allow a bill of peace to be heard if the number of litigants was so large that joining their 
claims in a lawsuit was not possible or practical; the members of the group possessed a joint interest 
in the question to be adjudicated; and the parties named in the suit could adequately represent the 
interests of persons who were absent from the action but whose rights would be affected by the 
outcome. If a court allowed a bill of peace to proceed, the judgment that resulted would bind all 
members of the group”. (tradução livre) 
9 WATANABE, Kazuo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor: Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001, p. 746. 
10 Texto original: “One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on 
behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable, 
(2) there are questions of law or fact common to the class, (3) the claims or defenses of the 
representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and (4) the representative 
parties will fairly and adequately protect the interests of the class”. 
11 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de 
Direitos. 1ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 33. 
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No direito brasileiro, a grande revolução no processo civil, com a efetiva 

inclusão da tutela de direitos difusos e coletivos, deu-se com a edição da Lei 7.347, 

de 24 de julho de 1985, Lei da Ação Civil Pública, inaugurando o sub-sistema 

regulador do processo coletivo, que veio a ser completado pelo Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990), que trouxe importantes 

conceitos e institutos, alguns deles que serão abordados por nosso breve texto. Faz-

se menção também às ações populares que passaram também a tutelar direitos 

eminentemente difusos, como o meio ambiente saudável. 

Iniciemos o estudo da tutela coletiva, passando à análise de seu objeto. 

 

3.2. Objeto do processo coletivo 

 

O processo coletivo visa a defender três tipos de interesses/direitos12: 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. Inicialmente, impende transcrevermos a 

definição legal de cada um desses direitos, estabelecendo-se assim um norte para 

os comentários que adiante serão traçados. Reza o artigo 81 do Código 

consumerista, verbis: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular 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 
decorrentes de origem comum13. 

Passemos à análise individualizada de cada um dos incisos ora 

transcritos. 
                                                        
12 Não entraremos na controvérsia a respeito da distinção entre interesses e direitos, posto que 
inexiste utilidade prática, haja vista o Código de Defesa do Consumidor utilizar as expressões 
indistintamente. 
13 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 12 de setembro 
de 1990. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em: 20 de maio 
de 2008. 
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3.2.1. Direitos difusos 

 

Cada um dos direitos tutelados pelo processo coletivo deve ser analisado 

sob três aspectos: um de natureza objetiva (indivisibilidade ou não do direito), um de 

natureza subjetiva (relativo à determinabilidade dos titulares do interesse) e um, 

denominado por Consuelo Yatsuda14, elemento comum, que seria o critério de união 

dos sujeitos de direitos. 

Os direitos difusos são direitos transindividuais, posto que titularizados 

por uma coletividade, acarretando a indeterminabilidade de seus sujeitos, unidos por 

uma circunstância fática, v.g., morar num mesmo bairro. Tais direitos são também 

indivisíveis, sendo assim explicado por Rodolfo de Camargo Mancuso, “sob a ótica 

objetiva, verifica-se que os interesses difusos são indivisíveis, no sentido de serem 

insuscetíveis de partição em quotas atribuíveis a pessoa ou grupos 

preestabelecidos.”15 

Zavascki, em decorrência da natureza dos direitos difusos, aponta as 

seguintes características: insuscetibilidade de apropriação individual, de transmissão 

(seja por ato inter vivos ou mortis causa) e de renúncia ou transação. Aduz ainda o 

ministro do STJ que “sua defesa em juízo se dá sempre em forma de substituição 

processual16 (o sujeito ativo da relação processual não é o sujeito ativo da relação 

de direito material), razão pela qual o objeto do litígio é indisponível para o autor da 

demanda, que não pode celebrar acordos, nem renunciar, nem confessar (CPC, 

351) nem assumir ônus probatório não fixado na Lei (CPC, 333, parágrafo único, I)”. 

Por fim, afirma que a mutação da titularidade de tais direitos se dá com absoluta 

informalidade, bastando uma mera alteração nas circunstâncias fáticas17.  

 

                                                        
14 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Tutela dos Interesses Difusos e Coletivos. 1ª Edição. 
São Paulo: Juarez de Oliveira. 2006. 
15 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos: Conceito e Legitimação para Agir. Apud 
CASTILHO, Ricardo. Acesso à Justiça: Tutela Coletiva de Direitos pelo Ministério Público: Uma 
Nova Visão. 1ª Edição. São Paulo: Atlas. 2006, p. 50. 
16 Sobre a legitimidade ativa nas ações coletivas, infra 3.3. 
17 ZAVASCKI, op. cit., p. 44-45. 
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3.2.2. Direitos coletivos 

 

Os direitos coletivos, por sua vez, são transindividuais e indivisíveis, nos 

mesmos termos dos direitos difusos. Entretanto, diferem daqueles pela possibilidade 

de determinação de seus titulares, ou seja, há determinabilidade dos sujeitos. Assim, 

apesar de serem sujeitos indeterminados, devido ao seu caráter de 

transindividualidade, estes são passíveis de identificação. 

Mafra, em sua obra já citada, entende que a indivisibilidade e a 

transindividualidade dos direitos coletivos é diversa da dos coletivos. O promotor do 

DF assim expõe: 

A transindividualidade, assim como a indivisibilidade, por exemplo, é uma 
característica do direito difuso no seu aspecto material (art. 81, único, i 
supra), que não é a mesma transindividualidade e indivisibilidade dos 
interesses e direitos coletivos (art. 81, único, ii e iii supra), que é tão 
somente processual. Para este último, essas características decorrem da 
formação uniforme sobre a classe da coisa julgada e não do direito material 
em si.18 

Ousamos discordar, amparados pela doutrina majoritária. O simples fato 

de se postular em juízo individualmente determinada lesão não inibe o caráter 

transindividual do direito, haja vista que é possível a indenização por danos morais 

em decorrência de dano ambiental, sendo o meio ambiente reconhecidamente 

direito difuso. Ademais, com bem adverte Consuelo Yatsuda, amparada na lição de 

Barbosa Moreira, nos direitos coletivos “a satisfação de um só [titular] implica a 

satisfação de todos, e a lesão de um só constitui lesão de inteira coletividade”. 

Por fim, outro critério de distinção entre os direitos difusos e coletivos é 

que os titulares destes estão unidos por uma relação jurídica base, seja por uma 

affectio societatis (associação, e.g.) ou por uma ligação com a “parte contrária” 

(contribuintes de determinado tributo). O vínculo ora presente não é tão rarefeito, 

circunstancial ou ocasional, quanto o que existe nos interesses difusos19. Impende 

ressaltar que tal relação base há de ser anterior ao evento danoso20. 

                                                        
18op. cit., p. 190. 
19 ALVIM, Arruda; Alvim, Thereza; ALVIM, Eduardo Arruda e MARINS, James. Código do 
Consumidor Comentado. 2ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 369. 
20 DIDIER JR., Fredie e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil vol. 4: Processo 
Coletivo. 1ª Edição. Salvador: JusPodivm, 2007, p. 74. 
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Em suma, os direitos coletivos são transindividuais, com determinação 

relativa dos titulares; indivisíveis; insuscetíveis de apropriação individual, de 

transmissão (seja por ato inter vivos ou mortis causa) e de renúncia ou transação. 

Sua defesa em juízo se dá de forma semelhante aos direitos difusos e a mutação de 

sua titularidade apresenta-se com relativa informalidade jurídica, bastando a 

adesão/exclusão do sujeito à/da relação jurídica base21. 

 

3.2.3. Direitos individuais homogêneos 

 

Os direitos individuais homogêneos estão descritos no inciso III do 

parágrafo único do CDC, acima transcrito. Apesar de figurarem juntamente com 

direitos transindividuais (coletivos lato sensu), eles não são um tertium genus de tal 

manifestação de direitos. Relevantes são as palavras do Ministro Teori Albino, 

litteratim: 

Já os direitos individuais homogêneos são, simplesmente, direitos 
subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos não altera e nem pode 
desvirtuar essa sua natureza. É qualificativo utilizado para identificar um 
conjunto de direitos subjetivos ligados entre si por uma relação de afinidade, 
de semelhança, de homogeneidade, o que permite a defesa coletiva de 
todos eles.22 

Abre-se um parêntese. Barbosa Moreira proferia o mesmo entendimento, 

qualificando tais direitos de acidentalmente coletivos23. Em sentido contrário, 

incluindo o direito individual homogêneo como direito coletivo lato sensu, Fredie 

Didier24, atribuindo a não atratividade da defesa individual do direito quando há 

lesões ínfimas. Discordamos do autor baiano, posto que a natureza do direito não 

está relacionado ao seu valor econômico, nem a atratividade de sua tutela. A tutela 

coletiva dos direitos individuais é viável para atender aos ditames do princípio do 

acesso à justiça, não ensejando a alteração da natureza do direito. 

Ante o exposto, entendemos errônea a terminologia de direitos 

                                                        
21 ZAVASCKI, op. cit., p.44-45. 
22 Id., p. 42-43. 
23 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ações Coletivas na Constituição de 1988. Revista do 
Processo, v. 16, n. 61. 
24 op. cit., p. 79-80. 
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transindividuais aos direitos individuais homogêneos, posto que são eminentemente 

subjetivos, com titulares determinados. Sugerimos a terminologia “direitos de massa” 

para denominar tanto os direitos coletivos lato sensu como os individuais 

homogêneos. Tal classificação será amplamente adotada no presente trabalho 

monográfico. 

 Continuemos a transcrever as lições de Zavascki, para elucidar os 

questionamentos ora levantados, in litteris:  

Para fins de tutela jurisdicional coletiva, não faz sentido, portanto, sua 
versão singular (um único direito homogêneo), já que a marca da 
homogeneidade supõe, necessariamente, uma relação de referência com 
outros direitos individuais assemelhados. Há, é certo, nessa compreensão, 
uma pluralidade de titulares, como ocorre nos direitos transindividuais; 
porém, diferentemente desses (que são indivisíveis e seus titulares são 
indeterminados), a pluralidade, nos direitos individuais homogêneos, não é 
somente dos sujeitos (que são determinados), mas também do objeto 
material, que é divisível e pode ser decomposto em unidades autônomas, 
com titularidade própria. Não se trata, pois, de uma nova espécie de direito 
material. Os direitos individuais homogêneos são, em verdade, aqueles 
mesmos direitos comuns ou afins de que trata o art. 46 do CPC 
(nomeadamente em seus incisos II e IV), cuja coletivização tem um sentido 
meramente instrumental, como estratégia para permitir sua mais efetiva 
tutela em juízo. Em outras palavras, os direitos homogêneos ‘são, por esta 
via exclusivamente pragmática, transformados em estruturas moleculares, 
não como fruto de uma indivisibilidade inerente ou natural (interesses e 
direitos públicos e difusos) ou da organização ou existência de uma relação 
jurídica-base (interesses coletivos stricto sensu), mas por razões de 
facilitação de acesso à justiça, pela priorização da eficiência e da economia 
processuais(...)’. Quando se fala, pois, em ‘defesa coletiva’ ou em ‘tutela 
coletiva’ de direitos homogêneos, o que se está qualificando como coletivo 
não é o direito material tutelado, mas sim o modo de tutelá-lo, o instrumento 
de sua defesa.25 

Dessa brilhante exposição, podem ser extraídas duas características 

marcantes dos direitos individuais homogêneos (DIH): a divisibilidade (aspecto 

material) e a determinabilidade (aspecto subjetivo). Dois atributos hão de ser 

comentados: a homogeneidade e aspecto comum dos DIH. 

Quanto ao primeiro item, apesar da controvérsia – como em qualquer 

assunto relativo a demandas coletivas – há um certo consenso. No escólio de Kazou 

Watanabe, in verbis: 

A origem comum pode ser de fato ou de direito, e a expressão não significa, 
necessariamente, uma unidade factual e temporal. As vítimas de uma 
publicidade enganosa veiculada por vários órgãos de imprensa e em 
repetidos dias de um produto nocivo à saúde adquirido por vários 

                                                        
25 op. cit., p. 43. 
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consumidores num largo espaço de tempo e em várias regiões têm, como 
causa de seus danos, fatos de uma homogeneidade tal que os tornam a 
‘origem comum’ de todos eles.26 

Em outros termos, esses direitos têm em comum a procedência, a gênese 

na conduta (comissiva ou omissiva) da parte adversa27. Ada Pellegrini completa o 

estudo sobre origem comum ao afirmar que, verbo ad verbum: 

a origem comum (causa) pode ser próxima ou remota. Próxima, ou 
imediata, como no caso da queda de um avião, que vitimou diversas 
pessoas; ou remota, mediata, como no caso de um dano à saúde, imputado 
a um produto potencialmente nocivo, que pode ter tido como causa próxima 
as condições pessoais ou o uso inadequado do produto. Quanto mais 
remota for a causa, menos homogêneos serão os direitos.28 

Com essa afirmativa, passemos logo a tratar da homogeneidade. Com a 

vênia dos posicionamentos em contrário29, tal atributo não é mera decorrência da 

origem comum dos DIH. Ela vai além: denota o caráter de prevalência da dimensão 

coletiva sobre a individual. Nesse aspecto, a ação coletiva para defesa do DIH 

assemelha-se às class action for damages, do sistema norte-americano, acima 

abordadas (Capítulo 3.1). Grinover, após afirmar que só há direitos homogêneos 

quando existir prevalência da dimensão coletiva sobre a individual, assim aduz: 

Chegar-se-ia, por esse caminho, à conclusão de que a prevalência das 
questões comuns sobre as individuais, que é a condição de admissibilidade 
no sistema das ‘class actions for damages’ norte-americanas, também o 
seria no ordenamento brasileiro, que só possibilita a tutela coletiva dos 
direitos individuais quando estes forem homogêneos. Prevalecendo as 
questões individuais sobre as comuns, os direitos individuais seriam 
heterogêneos e o pedido de tutela coletiva se tornaria juridicamente 
impossível. 30 (grifos do original) 

Antes de passarmos ao próximo tópico, cumpre lembrar que, em certas 

situações, um mesmo evento danoso faz surgir lesões aos três direitos de massa, 

como bem lembra Nelson Nery Júnior: 

Da ocorrência de um mesmo fato, podem originar-se pretensões difusas, 
coletivas e individuais. O acidente com o Bateau Mouche IV, que teve lugar 
no Rio de Janeiro, pode ensejar ação de indenização individual por uma das 
vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu (direito individual), ação de 
obrigação de fazer movida por associação das empresas de turismo que 
têm interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia 
(direito coletivo), bem como ação ajuizada pelo Ministério Público, em favor 

                                                        
26 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código.., p. 745. 
27 DIDIER, Curso.., p. 76. 
28 GRINOVER, Código.., p. 746. 
29 Entre outros, Zavascki, Didier, Gidi. 
30 GRINOVER, Código.., p. 794. 
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da vida e segurança das pessoas, para que seja interditada a embarcação a 
fim de se evitarem novos acidentes (direito difuso).31 

Todavia, ante a proximidade dos conceitos, os Tribunais pátrios têm 

realizado certas confusões conceituais entre os diversos direitos de massa 

envolvidos em uma demanda, como pode ser observado através da análise do RE 

163.231-SP, que traz a seguinte ementa, verbis: 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. 
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS 
E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES ESCOLARES: CAPACIDADE 
POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 
(omissis) 
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 afirme 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 isoladamente, não se classificam como direitos 
individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil 
pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção 
desses grupos, categorias ou classe de pessoas. 
5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou ilegais, 
podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do 
Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos 
de origem comum, são subespécies de interesses coletivos, tutelados pelo 
Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da 
Constituição Federal. 
5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada 
constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 
205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente 
a legitimidade ad causam, quando o bem que se 
busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento 
de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima 
de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. 
Recurso extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada 
ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de 
uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, 
para prosseguir no julgamento da ação.32 (grifo nosso) 

Ora, como acima demonstrado, os direitos individuais homogêneos não 

são integrantes dos direitos coletivos, mas sim direitos individuais tratados 

coletivamente, a fim de serem melhor atendidos os postulados do acesso à justiça, 

com prevalência do coletivo sobre o individual, evitando-se assim um contingente 

enorme de demandas idênticas. 

                                                        
31 NERY JR., Nelson. In: GRINOVER et al. Código.., p. 922. 
32 BRASIL. STF, RE 163.231-SP, Ministro Relator Maurício Corrêa, Pleno, j. 26/02/1997, DJ 
29/06/2001. Disponível em http://www.stf.jus.br. Acesso em 22 de maio de 2008. 
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Em outra decisão no mínimo questionável, o Pretório Excelso entendeu 

que a relação entre o Fisco e os contribuintes de determinada exação fiscal 

configuram direito individual e divisível, não sendo passível de tratamento coletivo, 

senão vejamos: 

EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO-MG. 
EXIGIBILIDADE IMPUGNADA POR MEIO DE AÇÃO PÚBLICA, SOB 
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU 
PELO SEU NÃO-CABIMENTO, SOB INVOCAÇÃO DOS ARTS. 102, I, a, E 
125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. 
Ausência de legitimação do Ministério Público para ações da espécie, por 
não configurada, no caso, a hipótese de interesses difusos, como tais 
considerados os pertencentes concomitantemente a todos e a cada um dos 
membros da sociedade, como um bem não individualizável ou divisível, 
mas, ao revés, interesses de grupo ou classe de pessoas, sujeitos passivos 
de uma exigência tributária cuja impugnação, por isso, só pode ser 
promovida por eles próprios, de forma individual ou coletiva. Recurso não 
conhecido.33 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em decisão 

recente, afirmou unanimemente que os direitos relacionados ao Fisco não são 

coletivos, verbis: 

Mandado de Segurança. Tributário. Processual Civil. Mandado de 
Segurança Coletivo. Incidência de ICMS sobre demanda reservada de 
energia elétrica não efetivamente utilizada pelos consumidores finais. 
Inadequação da via eleita. Impossibilidade de manuseio da impetração 
coletiva para desafiar ato de autoridade pública violador de direito individual 
e divisível. Extinção do processo sem resolução de mérito nos ditames do 
art. 267, IV do Código de Processo Civil.34 

Ora, como alhures demonstrado (item 3.2.2), a relação jurídico-tributária é 

patente relação de direito coletivo, posto que é uniforme a ligação entre os 

contribuintes e a parte adversa, in casu, o Estado, configurando-se, assim, o 

elemento comum necessário para caracterização desse direito de massa. No caso 

do writ impetrado em nossa cidade, havia outro fato a ensejar a natureza coletiva do 

direito: o impetrante era o sindicato de uma categoria econômica. Ou seja, nessa 

situação específica aparecida no Tribunal alencarino, o elemento comum aparecia 

duplamente (união por uma relação jurídica base e ligação com a parte contrária)! 

Tal ilação de que a relação tributária é coletiva é tão óbvia que o próprio 

                                                        
33 BRASIL, STF, 213.631-MG, Ministro Relator Ilmar Galvão, Pleno, j. 09/12/1999, DJ 07/04/2000. 
Disponível em http://www.stf.jus.br. Acesso em 22 de maio de 2008. 
34 BRASIL, TJCE, MS 2006.0023.6581-2/0, Desembargadora Relatora Maria Sirene de Souza 
Sobreira, Pleno, j. 06/03/2008. Disponível em http://www.tj.ce.gov.br. Acesso em 22 de maio de 2008. 
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Presidente da República, através da Medida Provisória 2.180/2001, com suas várias 

reedições, limitou o objeto da ação civil pública para que esta não veiculasse 

pretensões acerca de tributos e outros fundos institucionais35, constituindo 

verdadeira afronta às diversas construções doutrinárias relativas ao processo 

coletivo e seu objeto. 

Feitas as devidas considerações acerca do objeto do processo coletivo, 

passemos à análise da legitimação coletiva. 

 

3.3. Legitimação ativa nas demandas coletivas 

 

Antes de se averiguar a legitimação ativa nas demandas coletivas, 

cumpre comentarmos a legitimatio ad causam, prevista no processo civil comum. 

A legitimidade das partes, ao lado do interesse de agir e da possibilidade 

jurídica do pedido, é uma das condições da ação, e pode ser conceituada como a 

pertinência subjetiva da ação, ou seja, se a parte tem interesse legítimo em defender 

um direito em juízo. O Código Buzaid, em seu artigo 6º, estabelece a regra geral de 

que somente o titular do direito lesado ou ameaçado de lesão pode postular sua 

tutela em juízo, (“Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei”). 

Dá-se a essa legitimação o nome de ordinária, isto é, quando o próprio 

titular do direito vai a juízo defender direito seu. Existe também a chamada 

legitimação extraordinária, que se dá quando alguém em seu nome defende direito 

alheio. Esta pode ser de duas formas: subordinada ou autônoma, esta se 

subdividindo em exclusiva e concorrente. 

A legitimação extraordinária subordinada é aquela “que não habilita o 

respectivo titular nem a demandar nem a ser demandado quanto a situação litigiosa, 

mas unicamente a deduzi-la, ativa ou passivamente, junto com o legitimado 

ordinário, em processo já instaurado por este ou em face deste, e no qual aquele se 
                                                        
35 Art. 1º, § único, Lei 7.347/85, com redação dada pela MP 2.180-35/: Parágrafo único.  Não será 
cabível 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 beneficiários podem ser individualmente determinados. 
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limita a intervir”36. 

A legitimação extraordinária autônoma exclusiva e concorrente, na lição 

do grande mestre Barbosa Moreira, citado por Carlyle, verbatim: 

“Legitimação extraordinária autônoma exclusiva: ocorre quando é 
atribuída a uma pessoa, em virtude de lei e com exclusividade, ‘...a posição 
processual que ordinariamente pertenceria ao titular da situação litigiosa’. 
Legitimação extraordinária autônoma concorrente: ocorre quando “...a 
legitimação extraordinária não cancela a legitimação ordinária do titular da 
situação jurídica litigiosa, nem lhe produz o rebaixamento de nível (...). Tão 
somente concorre com ela, tornando indiferente para a verificação da 
regularidade do contraditório que no processo figure apenas o legitimado 
extraordinário, apenas o ordinário, ou ambos’.” 37 (grifos do original) 

No processo coletivo, o estudo sobre a legitimação extraordinária é por 

demais importante, posto que, como são direitos de massa, ou seja, de múltiplos 

titulares, indetermináveis e determináveis, é inviável a tutela de tais interesses pela 

via ordinária. Três teorias buscam explicar a natureza jurídica da legitimação 

coletiva. Passemos a tratar de cada uma das correntes. 

Uma primeira tese aponta que a legitimação nas demandas coletivas 

seria ordinária, ao afirmar que as “formações sociais”, caso tivessem em seu ato 

constitutivo a disposição acerca da defesa de direitos de massa, agiriam em defesa 

de seus objetivos institucionais, então ordinariamente, aplicando-se uma 

interpretação extensiva ao disposto no art. 6º, do Digesto Processual Civil, acima 

transcrito. 

Tal teoria, data venia, não parece ser a mais correta. O legitimado não 

defende direito seu, não é próprio da pessoa jurídica tal direito, é-lo do associado ou 

representado pelo corpo social. Entender dessa forma seria estender por demais o 

previsto no Código de Processo Civil, extrapolando a incidência da interpretação 

extensiva e chegando ao campo da inovação. 

Uma segunda corrente afirma que a natureza da legitimação no processo 

coletivo é extraordinária. Tal posicionamento escora-se na parte final do artigo 6º, 

CPC (“salvo quando autorizado por lei”). Nessa situação, o legitimado estaria agindo 

em juízo em seu nome, protegendo direito de outrem. 

                                                        
36 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Apontamentos para um Estudo Sistemático da Legitimação 
Extraordinária. In: Direito Processual Civil (Ensaios e Pareceres). Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 
1971, p. 60-61 apud SILVA, Edward Carlyle. Direito Processual Civil. Niterói: Impetus, 2007, p. 33. 
37 Id., p. 34. 
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Um terceiro posicionamento, defendido por, entre outros, Nelson Nery 

Júnior, afirma que a legitimação do processo coletivo é autônoma. Nas palavras do 

ilustre processualista paulista: 

A dicotomia clássica legitimação ordinária-extraordinária só tem cabimento 
para a explicação de fenômenos envolvendo direito individual. Quando a lei 
legitima alguma entidade a defender direito não individual (coletivo ou 
difuso), o legitimado não estará defendendo direito alheio em nome próprio, 
porque não se pode identificar o titular do direito. A legitimidade para a 
defesa de direitos difusos e coletivos em juízo não é extraordinária 
(substituição processual), mas sim legitimação autônoma para a condução 
do processo (selbständige Prozeβführungsbefugnis): a lei elegeu alguém 
para a defesa de direitos porque seus titulares não podem individualmente 
fazê-lo.38 

Essa corrente é baseada na teoria do “direito de condução do processo” 

(Prozessführungsrecht), elaborada por Hellwig, que foi uma tentativa de superar os 

óbices criados pela substituição processual, fundando sua doutrina na “autorização 

dada pelo direito objetivo à condução do processo por um terceiro que não tenha 

relação com o direito material deduzido em juízo”39 

Observando o explanado, verifica-se que a teoria da legitimação 

autônoma aproxima-se do conceito de legitimação extraordinária autônoma 

exclusiva, na antológica classificação proposta por Barbosa Moreira. Didier assim 

explica tal construção doutrinária alienígena, verbis: 

Assim, as doutrinas italiana e alemã foram desenvolvida em bases diversas 
da legislação nacional. Versa o art. 24 da Constituição Italiana, primeira 
parte: ‘Todos podem recorrer em juízo para proteger os próprios direitos e 
interesses legítimos’. Próprios. Portanto, o texto não admite abertura à 
proteção de direitos coletivos de titularidade indeterminada. Aliando, a essa 
visão, a necessidade de disposição expressa para a substituição processual 
(art. 81 do CPC italiano) vê-se a dificuldade que a doutrina encontrou para 
orientar, dentro dessa moldura, a legitimação e a defesa em direitos 
coletivos lato sensu, a solução mais plausível, naquele sistema, foi, 
portanto, construir a doutrina da legitimação ordinária, buscando, na 
finalidade associativa ou institucional, o elemento legitimador. O art. 19 da 
Constituição alemã segue a mesma linha.40 

De nosso ordenamento jurídico, portanto, depreende-se que não há 

necessidade de incorporação da doutrina estrangeira acerca da “condução do 

processo”, posto que a legitimação extraordinária é suficiente para explicar o 

sistema brasileiro de processo coletivo. 
                                                        
38 NERY JR., Nelson, e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 
legislação extravagante. 7ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1.885. 
39 DIDIER, op. cit., p. 192-193. 
40 Id., p. 194-195. 
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Ultrapassada a observação inicial sobre a natureza jurídica da legitimação 

ativa do processo coletivo, passemos ao cotejo da legislação brasileira atinente aos 

legitimados para agir. O Código de Defesa do Consumidor, à semelhança da Lei da 

Ação Civil Pública, estabeleceu taxativamente os legitimados para a propositura da 

ação coletiva, sendo a representatividade adequada do direito de massa definida 

ope leges, in verbis: 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: 
I - o Ministério Público, 
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 
ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa 
dos interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. 
§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas 
ações previstas nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela 
relevância do bem jurídico a ser protegido.41 

A legitimação afigura-se como extraordinária autônoma e exclusiva entre 

o substituto e o substituído, mas se apresenta concorrente entre os co-legitimados, 

podendo qualquer deles impetrar a ação coletiva, e, ainda, disjuntiva, pois cada um 

dos autorizados poderá ajuizar demanda independentemente da vontade dos outros. 

O CDC poderia ter avançado mais. Poderia ter deixado em aberto a 

legitimação para ações coletivas, instituindo-se situação semelhante às class actions 

norte-americanas, onde qualquer pessoa pode defender direito de massa, caso 

represente adequadamente o interesse em juízo. Márcio Flávio Mafra Leal, após 

apontar os requisitos necessários à propositura de uma class action, leciona 

exemplarmente sobre a representação adequada, cujos ensinamentos merecem 

transcrição: 

É importante fixar o último requisito da Regra 23 (a), isto é, a representação 
adequada, que é um conceito-chave para se permitir, não só a autorização 
para o processamento da ação individual como coletiva, mas também para 
possibilitar a extensão da coisa julgada a terceiros. Esse conceito também 
foi exportado para outros sistemas jurídicos, como o europeu e o brasileiro, 
embora com outras características, já que nestes últimos sistemas não se 
permite que simples indivíduos figurem como adequados representantes de 

                                                        
41 op. cit. 
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uma classe de pessoas.42 

O promotor do DF, citando Cound, aponta três elementos constitutivos da 

representação adequada, verbis:  

O primeiro refere-se ao próprio membro da classe que se apresenta como 
representante dos demais. O tribunal deve se assegurar de que o indivíduo 
tenha uma soma considerável em disputa e/ou que tenha uma grande 
motivação pela causa. 
O segundo elemento diz respeito à adequação do advogado da classe, sua 
boa-fé, sua competência técnica, experiência profissional, entre outras 
qualidades. Por último, o tribunal examinará a própria classe, para verificar 
se há um conflito de interesses entre seus membros que inviabilize a 
representação requerida.43 

Entretanto, a restrição dos legitimados foi proposital, como bem esclarece 

Kazou Watanabe, litteratim: 

Pelas regras que disciplinam as obrigações indivisíveis, seria asmissível, em 
linha de princípio, a legitimação concorrente de todos os indivíduos para a 
defesa dos interesses difusos ou coletivos de natureza indivisível. Mas 
ponderações várias, como as pertinentes ao conteúdo político das 
demandas, à possibilidade de pressões quanto à propositura e 
prosseguimento destemido nas instâncias superiores, e à necessidade, 
enfim, de um fortalecimento do autor da demanda coletiva, fizeram com que 
se excluísse a legitimação individual para a tutela dos consumidores a título 
coletivo. 
Algumas experiências vividas no campo da ação popular, que tem sido 
utilizada, com alguma freqüência, como instrumento político de pressão e 
até de vindita, serviram também para o perfilhamento da opção legislativa 
mencionada.44 

Apesar do temor acima referido, a tendência é a abertura da legitimação 

ativa coletiva, albergando tanto o cidadão como as sociedades não-personificadas, 

desde que atendam aos requisitos estabelecidos para a representação adequada 

dos interesses dos substituídos. Todos os projetos de Código Brasileiro de Processo 

Coletivo apresentam tal possibilidade, estabelecendo uns mais outros menos 

requisitos. Para ilustrar, fiquemos com o Projeto apresentado por Antônio Gidi, in 

verbis: 

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 a participação no processo coletivo e em outros 

                                                        
42 LEAL, op. cit, p. 134. 
43 Id., p. 135. 
44 WATANABE, in: Código.., p. 754. 
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processos anteriores; 
3.1.4. A capacidade financeira para prosseguir na ação coletiva; 
3.1.5. O tempo de instituição e o grau representatividade perante o grupo. 

Em sentido semelhante, o Anteprojeto de Código Modelo de Processos 

Coletivos para Ibero-América, in litteris: 

Art. 2º. São requisitos da demanda coletiva: 
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. Para a tutela dos interesses ou direitos individuais homogêneos, além 
dos requisitos indicados nos n. I e II deste artigo, é também necessária a 
aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais e da 
utilidade da tutela coletiva no caso concreto. 
§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 financeira 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. 

Mesmo com a preocupação dos autores do anteprojeto, o sistema ainda 

se verifica falho em determinadas hipóteses. Se a adequada representação é 

estabelecida pela própria lei, como averiguar se aquele legitimado é efetivamente 

adequado? Será que a mera constituição há mais de um ano, hipótese ventilada no 

inciso IV do artigo 82, do Código de Defesa do Consumidor, é suficiente para 

estabelecer o verdadeiro comprometimento da associação com a causa a ser 

defendida, em especial, os direitos individuais homogêneos? Pensamos que não, 

sendo ancorados pelas ácidas palavras do doutor pela USP José Marcelo Menezes 

Vigliar, que assim expõe: 

São critérios absolutamente frágeis [necessidade de constituição da 
sociedade há pelo menos um ano antes do ajuizamento da demanda] e o 
que é pior: criam a possibilidade de se tratar a tutela jurisdicional coletiva, 
mormente a dos interesses individuais homogêneos, com uma total 
banalização. Basta que crie tantas associações na forma que as leis 
prevêem e, passado o período de um ano (que até pode vir a ser 
dispensado pelo juiz), ganharei legitimidade para as demandas coletivas. 
Numa palavra, esse sistema cria um compromisso estatutário e legitima a 
associação pela observância a uma cultura cartorária: haverá 
representatividade adequada, mesmo que, na prática, não haja o 
compromisso com a causa defendida em gênero, apenas porque há um 
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estatuto registrado! É lamentável, mas viável.45 

Correta seria a avaliação judicial sobre a representação adequada, nos 

mesmos moldes da possibilidade de o magistrado afastar a exigência da pré-

constituição, quando a demanda envolver manifesto interesse social evidenciado 

pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 

protegido (art. 82, §1º, CDC), aproximando-se aqui novamente do procedimento das 

class actions norte-americanas, na figura da certification, igualmente previsto na 

Rule 23 já comentada anteriormente. 

Influindo na esfera da coisa julgada, que será abordada adiante, o 

sistema brasileiro poderia adotar a construção norte-americana do direito de 

saída/direito de entrada (right to opt in/rigth to opt out das injunctions class 

actions46), onde o individual, após devidamente informado da instauração da 

demanda que versa sobre direitos individuais homogêneos, poderia escolher se 

participaria ou não da lide coletiva, aceitando os efeitos do julgado ou denegando-

os, de acordo com sua escolha. Tal medida prestigiaria a escolha do representante 

adequado, posto que somente aqueles que realmente confiassem na técnica e 

proficiência do legitimado adentrariam na empreitada jurídica. 

Outro tema interessante acerca da legitimação ativa do processo coletivo 

é que, caso se permita que uma pessoa ingresse em juízo para defesa de direitos de 

massa, ocorrerá, inevitavelmente, uma diminuição da incidência da ação popular, 

posto que esta terá seu objeto absorvido pela ação coletiva genérica, visto que, 

enquanto nesta a sentença poderá ser de diversas naturezas (condenatória, 

executiva, constitutiva, etc), na ação especial somente pode ser buscada a anulação 

ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 

Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 

economia mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os 

segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de 

instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja 

concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita 

                                                        
45 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Alguns Aspectos sobre a Ineficácia do Procedimento Especial 
Destinado aos Interesses Individuais Homogêneos. In: A Ação Civil Pública após 20 Anos: 
Efetividade e Desafios. MILARÉ, Edis (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 327. 
46 Previsto nas Federal Rules of Civil Procedure 23 (b)(3), sendo o procedimento de notificação 
regulado na (2)(B) e os efeitos da coisa julgada em (3)(B). 
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ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos 

Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos, considerando-se patrimônio público, para os 

fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, 

histórico ou turístico. (art. 1º e seu § 1º, Lei da Ação Popular – Lei 4.717, de 29 de 

junho de 1965). 

O procedimental coletivo especial da ação popular se restringiria, 

portanto, àqueles que não conseguissem demonstrar sua adequação na 

representação dos direitos postos em juízo, haja vista o único requisito para a 

legitimidade ativa na ação popular é ser cidadão, na concepção estrita, ou seja, 

estar em pleno gozo de seus direitos políticos (art. 1º, § 3º, LAP)47. Sepultaria de vez 

o instituto tão importante da ação popular, que sempre foi pouco utilizado pelo 

sistema jurídico, ante os diversos entraves e severas críticas. 

Após as devidas ponderações sobre a legitimação ativa no processo 

coletivo, passemos à análise dos efeitos da coisa julgada no sistema trazido pelo 

Código Consumerista. 

 

3.4. Efeitos da Coisa Julgada 

 

Coisa julgada é uma situação jurídica caracterizada pela imutabilidade e 

indiscutibilidade da sentença, que de instável passa a partir do trânsito em julgado a 

ser estável48, sendo semelhante a disposição do artigo 467, do Código Buzaid 

(“Art. 467.  Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e 

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.”). A 

res judicata pode ser dividida em formal e material. 

A coisa julgada formal estabelece a imutabilidade da discussão dos fatos 

processuais dentro do mesmo processo em que foi prolatado o decisum. Esse 

fenômeno ocorre em qualquer feito em que houve trânsito em julgado da sentença, 

                                                        
47 § 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com 
documento que a ele corresponda. 
48 SILVA, op. cit., p. 294. 
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seja terminativa ou definitiva. 

Por outro lado, a coisa julgada material somente ocorre em sentenças 

definitivas. Nessa situação, a imutabilidade e a indiscutibilidade opera efeitos inter 

partes e pro et contra, impedindo a apreciação do mesmo objeto em lide idêntica, 

sendo pressuposto negativo de válida constituição do processo. 

Nas demandas coletivas, entretanto, como o direito a ser tutelado 

pertence a diversos indivíduos e estes não figuram na lide, os efeitos da coisa 

julgada hão de ser diferenciados. O Código de Defesa do Consumidor assim versa 

sobre tal matéria: 

CAPÍTULO IV 
Da Coisa Julgada 

 
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 
insuficiência 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 
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, 
quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 
81; 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar 
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo 
único do art. 81. 
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão 
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 
categoria ou classe. 
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, 
os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes 
poderão propor ação de indenização a título individual. 
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o 
art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações 
de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente 
ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, 
beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 
liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal 
condenatória. 

Cotejando as normas supra colacionadas, observa-se o tratamento 

singular dado à coisa julgada no processo coletivo para cada um dos direitos de 

massa envolvidos, bem como a repercussão dos efeitos dessa situação jurídica nas 

ações individuais. Há duas situações distintas previstas pelo Código: os efeitos em 

relação a um novo processo coletivo e os atinentes às ações individuais. 

Analisaremos separadamente cada uma dessas situações. 
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3.4.1. Coisa julgada e ações coletivas 

 

O sistema da coisa julgada, no processo coletivo, quanto a seus efeitos 

perante demais ações coletivas, não difere substancialmente do direito comum. Na 

defesa dos direitos de massa, a coisa julgada material operada em face de um dos 

legitimados coletivos afetará os demais. Assim, caso julgada procedente ou 

improcedente a demanda coletiva interposta, e.g., pelo Ministério Público, a 

Defensoria Pública não poderá intentar demanda idêntica. 

Exceção se faz quando a sentença aponta insuficiência de provas, nas 

lides que versam sobre direitos transindividuais (difusos e coletivos). Nessa situação, 

pode-se falar em coisa julgada secundum eventum probationis, conforme escólio do 

professor baiano, Didier: 

A coisa julgada secundum eventum probationis é aquela que só se forma 
em caso de esgotamento das provas – ou seja, se a demanda for julgada 
procedente ou improcedente com suficiência de provas. Não sendo atingido 
o grau de certeza a decisão não formará coisa julgada. A decisão judicial só 
produzirá coisa julgada se forem exauridos todos os meios de prova.49 

Nessa situação, caso surja prova nova, seja por fato ou documento 

cronologicamente anterior (equivalendo-se aqui ao conceito de documento novo) ou 

posterior (prova literalmente nova) ao ajuizamento da demanda originária, um 

legitimado coletivo, podendo ser até o ex-sucumbente, poderá intentar nova 

demanda coletiva. O ordenamento pátrio assim prestigiou o valor justiça em 

detrimento da segurança jurídica, evitando-se também as lides temerárias e de 

fachada, o que entendemos ser acertado50. 

Os efeitos da coisa julgada procedente afetam todos os substituídos, 

tendo efeitos, portanto, erga omnes (direitos difusos ou individuais homogêneos), 

atingindo a coletividade, ou ultra partes (direitos coletivos), albergando todos os 

membros do grupo, categoria ou classe. 

 

                                                        
49 DIDIER, op. cit., p. 344. 
50 No mesmo sentido: DIDIER, op. cit., p. 345. 
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3.4.2. Coisa julgada e ações individuais 

 

Extremamente peculiar é a situação que há entre as demandas coletivas 

e as demandas individuais, posto que a regra é que o resultado da ação coletiva não 

influi negativamente na esfera individual dos substituídos. 

In casu, há coisa julgada secundum eventum litis. Caso julgada 

procedente a demanda coletiva, desnecessária a instauração de processo individual 

para rediscutir os fatos, posto que a sentença coletiva forma título executivo, 

podendo o interessado ingressar diretamente com a liquidação e posterior execução 

de possível crédito. Se for julgada improcedente, o particular poderá intentar sem 

nenhum embaraço ação individual, postulando reparação dos prejuízos advindos do 

evento danoso apurado em sede coletiva. Isso é o que se depreende dos seguintes 

artigos, verbis: 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará 
coisa julgada: 
(...) 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar 
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo 
único do art. 81. 
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão 
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 
categoria ou classe. 
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, 
os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes 
poderão propor ação de indenização a título individual.51 

Mais uma vez, valeremo-nos das lições do processualista baiano Fredie 

Didier Jr. e do Promotor de Justiça do Espírito Santo Hermes Zaneti Jr. para 

sintetizar o fenômeno da coisa julgada no processo coletivo, litteratim: 

Perceba que, nas ações coletivas, é possível que surja uma destas 
situações: a) demanda julgada procedente: coisa julgada material no âmbito 
coletivo, com extensão erga omnes ou ultra partes no âmbito individual; b) a 
demanda julgada improcedente, por insuficiência de provas: não há coisa 
julgada material, autorizada nova propositura, fundada em novas provas, 
por qualquer legitimado, inclusive aquele que perdeu a causa originária, 
bem como em nada afeta o possível ajuizamento de ação individual; c) a 
demanda é julgada improcedente, com suficiência de provas: há coisa 
julgada material no plano coletivo, ficando vedadas as demandas coletivas 
por outros legitimados e versando sobre o mesmo objeto, não impedindo, 

                                                        
51 op. cit. 
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porém, o ajuizamento de ação individual.52 

Concessa maxima venia, entendemos que o regramento adotado para 

tratar da coisa julgada no processo coletivo é absurdo. Desprestigia-se totalmente as 

construções doutrinárias acerca da representação adequada, posto que o legitimado 

só seria adequado exclusivamente quando saísse vitorioso na contenda. Haveria 

somente o bônus, não havendo nenhum tipo de ônus. Totalmente iníqua seria a 

situação do suposto violador de direito de massa, posto que, além de ter de litigar na 

demanda coletiva, haverá de defender-se nas diversas e inúmeras ações individuais, 

tendo que repetir incontáveis vezes sua defesa. 

Inúteis também se tornam todas as construções acerca da substituição 

processual nas demandas coletivas, posto que o particular poderá ingressar no feito 

em qualquer hipótese. Cai por terra também a diferenciação entre direitos de massa, 

posto que, independentemente de o direito ser difuso, coletivo ou individual 

homogêneo, o lesado poderá ingressar em juízo com sua demanda. Perspicaz é a 

conclusão de Mafra Leal, que, no mesmo sentido apontado aqui no texto, critica o 

sistema adotado, litteratim: 

Entretanto, esse argumento, da doutrina brasileira como um todo, do ponto 
de vista teórico é paradoxal. Por um lado, para se permitir a propositura da 
ação coletiva, faz-se um libelo contra o processo individual, com 
argumentos do movimento de acesso à Justiça e pregando-se a 
necessidade de se superarem as barreiras tradicionais impostas pela 
cláusula do devido processo legal, com o princípio do contraditório incluído. 
Quando se percebe que o pedido na ação coletiva pode ser improcedente, 
recorre-se aos mesmos argumentos que no primeiro momento rechaçaram: 
os princípios do processo civil clássico (contraditório, ampla defesa, etc.). 
Ora, ou se permite a extensão da coisa julgada, em função da adequada 
representatividade, ou se procuram outros argumentos para justificar o 
regime secundum eventum litis, pois, na forma em que está a doutrina, há 
uma evidente antinomia teórica.53 

Interessante notar a prescrição do § 2º do artigo ora comentado: somente 

seriam afetados aqueles que ingressassem na lide como litisconsortes. Resta a 

pergunta: se a demanda é coletiva, com os legitimados (rectius: representantes 

adequados) coletivos, como haveria de se autorizar o ingresso de um particular na 

contenda, ainda mais como litisconsorte nos moldes do Código de Processo Civil? E 

para quê, posto que, se ingressar na lide, sofrerá efeitos pro et contra da coisa 

julgada, enquanto, se se mantiver fora, só será atingido pelos efeitos positivos. 
                                                        
52 DIDIER, op. cit., p. 346. 
53 LEAL, op. cit., p. 210. 
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Comprova-se a infelicidade desta passagem do Código. 

Antes de concluir o estudo sobre a coisa julgada, há de ser feita menção 

quanto aos limites territoriais do julgado coletivo. Como o Código de Defesa do 

Consumidor não delimita o assunto, utiliza-se a regra do art. 90, do Código 

Consumerista (“Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do 

Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que 

respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.”), remetendo 

o hermeneuta, pois, a Lei da Ação Civil Pública, que assim estatui em seu artigo 16, 

com redação dada pela Lei 9.494/97, in litteris: 

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de nova prova.54 

Aqui surge uma grande controvérsia no âmbito da defesa dos direitos de 

massa: como compatibilizar um julgamento erga omnes, que, logicamente, atinge a 

todos indistintamente, dentro dos “limites territoriais do órgão prolator”? Estamos 

diante de uma verdadeira quimera jurídica, com sua cabeça de leão, torso de cabra 

e parte posterior de serpente. 

A intenção do legislador (rectius: Fisco) foi restringir ao máximo os efeitos 

da sentença no âmbito coletivo, posto que, haja vista sua enorme possibilidade de 

eficácia para defesa de direitos de massa, poderia acarretar enormes perdas ao 

erário público. Tal intenção é revelada descaradamente pela inclusão de um art. 2º-

A, na Lei 9.494/97, através da famigerada MP 2.180/2001, in verbis: 

Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta 
por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus 
associados, abrangerá 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 Distrito 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 

                                                        
54 BRASIL. Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997. Disciplina a aplicação da tutela antecipada 
contra a Fazenda Pública, altera a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 24 de dezembro de 1997. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9494.htm. Acesso em: 24 de maio de 2008. 
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endereços.55 

Argutas são as observações do doutor Didier, em sua obra já vastamente 

citada, apontando cinco objeções ao conjunto de normas teratológicas acima 

transcritas56: 1) enorme prejuízo à economia processual, bem como fomento a 

decisões contraditórias, posto que a mesma demanda seria submetida a diversos 

juízes; 2) ofensas aos princípios da igualdade e do acesso à justiça, posto que cria 

barreiras quase que intransponíveis à proteção dos direitos de massa em juízo; 3) 

incompatibilidade lógica, como foi observado acima, entre indivisibilidade do direito e 

limitação territorial do julgado; 4) incongruência entre as regras de competência 

postas no CDC e a jurisdição do órgão prolator, onde o mestre baiano advoga que o 

Código Consumerista estabelece uma competência territorial absoluta. O último 

contraponto merece transcrição: 

Além disso, como apontou Nelson Nery Jr., na argüição oral do concurso da 
Profª Teresa Wambier para tornar-se Livre-docente na PUC/SP, em 
setembro de 2004, o dispositivo levaria a uma situação inusitada: a 
sentença brasileira pode produzir efeito em qualquer lugar do planeta, 
desde que submetida ao procedimento de homologação perante o tribunal 
estrangeiro competente; do mesmo modo, uma sentença estrangeira pode 
produzir efeito em todo o território nacional, desde que submetida ao 
procedimento de homologação da sentença estrangeira perante o STJ 
(conforme a EC nº 45, que lhe deu esta nova competência originária, 
anteriormente do STF: art. 105,I, “i”). No entanto, uma sentença brasileira 
coletiva somente poderia produzir efeitos nos limites territoriais do juiz 
prolator. Trata-se de absurdo sem precedentes. Seria o caso de submeter 
essa sentença ao STJ, para que ela pudesse produzir efeitos em todo 
território nacional?57 

Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça, em algumas decisões, vem 

dando eficácia ao dispositivo extremamente combatido, litteratim: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA SUBJETIVA. 
1. Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à questão da vedação 
ao reconhecimento de ofício da incompetência territorial, porque sobre ela 
não emitiu qualquer juízo o Tribunal de origem — faltando-lhe, pois, o 
indispensável prequestionamento. 
2. Nos termos do art. 566 do CPC, tem legitimidade para "promover a 
execução forçada", além do Ministério Público, nos casos prescritos em lei, 
"o credor a quem a lei confere título executivo". Na hipótese dos autos, o 
comando sentencial da ação civil pública restringiu sua eficácia 
subjetiva aos contribuintes domiciliados no Estado do Paraná, sendo 
inviável, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada, a sua 
extensão a contribuintes domiciliados em Santa Catarina, como é o 

                                                        
55 Id., ib. 
56 DIDIER, op. cit., p. 145. 
57 DIDIER, op. cit., p. 145-146. 
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caso dos autores, que não possuem, portanto, título executivo. 
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. 58 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. EMPRÉSTIMO 
COMPULSÓRIO DE COMBUSTÍVEIS (DL 2.288/86). EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA. 
EFICÁCIA DA SENTENÇA DELIMITADA AO ESTADO DO PARANÁ. 
VIOLAÇÃO DO ART. 2º-A DA LEI Nº 9.494/97. ILEGITIMIDADE DAS 
PARTES EXEQÜENTES. 
1. Impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em outros estados 
da Federação com base na sentença prolatada pelo Juízo Federal do 
Paraná nos autos da Ação Civil Pública nº 93.0013933-9 pleiteando a 
restituição de valores recolhidos a título de empréstimo compulsório 
cobrado sobre a aquisição de álcool e gasolina no período de jul/87 a 
out/88, em razão de que em seu dispositivo se encontra expressa a 
delimitação territorial adrede mencionada. 
2. A abrangência da ação de execução se restringe a pessoas 
domiciliadas no Estado do Paraná, caso contrário geraria violação ao 
art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, litteris: “A sentença civil prolatada em ação 
de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos 
interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os 
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no 
âmbito da competência territorial do órgão prolator”. 
3. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesse ponto, desprovido.59 

Para solucionar tal imbróglio, há vozes na doutrina advogando pela 

competência territorial absoluta para julgamentos de questões coletivas60. Caso 

assim seja reconhecida, torna-se inócua a norma aqui combatida, posto que, na 

competência absoluta, nenhum outro órgão judicante poderia prolatar decisum de 

mérito, a não ser aquele apontado pela legislação como competente. 

Ademais, com a crescente publicização do processo civil, já tão enfocada 

em momentos anteriores deste trabalho, estando os interesses públicos acima do 

dos particulares, há uma tendência que seja formada uma jurisdição de precedentes, 

em um sistema similar àquilo que ocorre nos países de common law, onde a 

jurisprudência emanada dos Tribunais tende a ser utilizada como paradigma para as 

decisões das instâncias inferiores. Institutos como a súmula vinculante, o julgamento 

liminar de mérito, a súmula impeditiva de recursos, entre outros são reflexos dessa 

nova visão processual. 

 

                                                        
58 BRASIL, REsp 625996/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro  Teori Albino 
Zavascki, 1ª Turma, julgado em 15.03.2005, DJ 02.05.2005 p. 179. Disponível em 
http://www.stj.jus.br. Acesso em 24 de maio de 2008. 
59 Id., REsp 665947/SC, Rel. Ministro José Delgado, 1ª Turma, julgado em 02.12.2004, DJ 12.12.2005 
p. 271. Disponível em http://www.stj.jus.br. Acesso em 24 de maio de 2008. 
60 Entre outros: Grinover (Código..., p. 809), Didier (Curso..., p. 138 ss). 
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Assim, se a lide versando sobre direitos de massa chegar a ser ventilada 

nos Tribunais de jurisdição nacional, acabaria por originar precedente, que pode, 

quem sabe, vincular as decisões de todos os órgãos do país. 

 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Enquanto existir História, haverá conflito de interesses. É inerente ao ser 

humano a busca pela felicidade, a necessidade de atendimento de seus desejos, a 

conquista de seus sonhos. Com o fito de regular os anseios mais desenfreados, o 

Direito regula as relações sociais, delimitando condutas a serem seguidas e outras a 

serem proibidas. 

Como instrumento de efetivação desse meio de pacificação social, surge 

o processo. Desde suas primevas concepções atreladas ao direito material até os 

tempos modernos da mais alta instrumentalidade, o processo busca 

incessantemente dar a cada um aquilo que lhe é de direito. 

Entretanto, na presente era, a massificação das demandas exige uma 

guinada processual, uma mudança radical nos paradigmas ora postos, em vista a 

garantir aos hipossuficientes o efetivo acesso à justiça. Através das lições de 

Cappelletti e Garth, entre tantos outros, observamos que o processo precisou evoluir 

e ainda precisa evoluir mais para garantir a todos um efetivo acesso à ordem jurídica 

justa. 

O processo coletivo aparece nesse contexto histórico como uma das 

medidas tendentes a solucionar o problema posto. Entretanto, o processo coletivo 

não é uma panacéia, que tudo cura, ele apresenta ainda seus vícios e defeitos. Eis a 

tarefa do jurista: ajustar a jurisdição coletiva a fim de que esta vá ao encontro dos 

ditames do princípio do acesso à justiça. 

O caminho, entretanto, é bastante árduo. Como pudemos observar no 

presente trabalho, há diversos pontos de discórdia, verdadeiros entraves jurídicos, 

de não tão fácil solução, como, por exemplo, a grande celeuma léxica acerca do 

objeto do processo coletivo, à qual demos nossa parcela de contribuição, sugerindo 

uma nova terminologia para albergar todos os direitos tratados coletivamente. 

Além dessa batalha, há ainda situações que merecem uma grande 

atenção do aplicador do direito, e.g., a legitimação ativa. Vimos que há necessidade 

de alargar o rol ora taxativo de legitimados coletivos, incorporando-se ao sistema 

brasileiro a figura do representante adequado, com controle judicial, em moldes 
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similares ao direito norte-americano, guardando-se, obviamente, as devidas 

proporções, instituindo-se definitivamente o right to opt out, juntamente com sua 

outra metade, o rigth to opt in. 

Intrínseco à discussão da legitimidade ativa, a coisa julgada merece uma 

necessária e real (r)evolução. O sistema é paradoxal, nos dizeres do prof. Mafra 

Leal. Há de ser estabelecido se os efeitos da coisa julgada serão ou não estendidos 

às demandas individuais, estipulando-se, assim, os reais contornos dos campos da 

área coletiva e da área individual. 

Os entraves sobre a abrangência da coisa julgada ainda passam pelo 

famigerado “limite da competência do órgão julgador”, instituto controverso dentro do 

já tormentoso procedimento coletivo. 

As divergências doutrinárias acabam por refletir na jurisprudência extraída 

do seio dos Tribunais Pátrios. Decisões absurdas como a proferida pela Egrégia 

Corte Estadual no MS Coletivo 2006.0023.6581-2/0, negando o caráter de direito 

coletivo à relação entre escolas particulares e o Fisco estadual, respaldada por 

decisão de nossa Corte Constitucional, acabam por desconstruir o sistema que se 

quer implantar. O Fisco, em sua sede por mais recursos, também influi 

negativamente na construção de um processo coletivo, com a edição de leis 

absurdas e medidas provisórias controversas. 

O fim desse trabalho acaba por ser somente um começo. Foi observado 

que é essencial que haja consolidação do que foi investigado, sem olvidar dos 

necessários avanços que a ciência processual deve dar. Com a correta 

caracterização do processo coletivo, abrir-se-á um caminho eficaz para o acesso à 

ordem jurídica justa, tão almejada em nossa sociedade moderna. 
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