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RESUMO 

O Brasil passa pela era denominada de pós-modernidade, caracterizada pela 

mudança dos paradigmas, questionamento das Leis e do Estado, enfim, um 

momento de abalo aos pilares do Estado Democrático de Direito. O acesso a justiça 

é um desses pilares, mesmo sendo direito fundamental e sua regulamentação ser de 

incumbência do Estado, é por vezes desrespeitado ou mesmo restringido a maioria 

da população, principalmente nas demandas individuais. 

Neste trabalho, se verifica o possível preenchimento da lacuna nas bases 

institucionais por meio da sociedade civil organizada, nas suas mais variadas formas 

legais, com destaque, as denominadas ONGs - Organizações não governamentais, 

com vista a garantia do indivíduo e da coletividade ao acesso a Justiça. 

Um breve estudo sobre a evolução da idéia de Direitos Humanos e sua 

adaptabilidade como Direitos Fundamentais no Brasil e a questão de sua 

efetividade, em especial o acesso a Justiça. Sobre este, discute-se a dificuldade 

inicial de conceituação até seus principais entraves. 

A caracterização das sociedades civis organizadas no Brasil e estudada a seguir, 

com o escopo de visualizar a sua real facilitação e promoção ao acesso a justiça. 

Em seguida, dedica-se o trabalho ao exame da idéia de direito coletivo, também 

chamado de direito e interesse transindividual ou metaindividual, abordando-se 

conceitos, limites e legitimidade de terceiros, como parte ativa nos instrumentos 

jurídicos de proteção coletiva, bem como o processo coletivo e suas especificidades. 

Fechando o presente estudo, sem esgotar o tema, são traçadas observações criticas 

de algumas ONGs, no pólo ativo de demandas coletivas, na defesa de seus 

associados ou da coletividade e suas conseqüências práticas. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais; dimensões; sociedade civil organizada; 

ação coletiva; legitimidade ativa; acesso a justiça; celeridade processual; efeitos da 

coisa julgada; execução coletiva. 



SOMMARIO 

Brasile ed il mondo passano I'eta, denominò, della polvere-modernita, caratterizzò 

da1 cambio dei paradigmi, questionamento delle Leggi e dello Stato come 

solucionadores esclusivo dei conflitti e supridores delle necessita sociali: finalmente, 

un momento di discredito nei politici ed istituzioni ufficiali. 

In questo lavoro, tenta di verificare i1 completamento dell'apertura nelle basi 

istituzionali, attraverso Ia societa civile ed organizzata nei piu vari modi legali, in 

prominenza denominato ONG-Organization non il governo, tutti che cercano ala 

garanzia di uno de1 diritto fondamentale dell'iridividuo e della collettivita, I'accesso 

alla Giustizia. 

È fatto un'abbreviazione studiare sull'evoluzione dell'idea di diritti umani e Ia sua 

adattabilita come diritti fondamentali in Brasile ed il soggetto della sua efficacia, 

specialmente I'accesso alla Giustizia. Su questo, Ia difficolta iniziale di conceituaçáo 

è discussa alla Sua catena principale. 

La caratterizzazione delle società civili ed organizzate in Brasile è studiata nel 

marchio di visualizzare Ia sua vera facilitazione e promozione all'accesso alia 

giustizia. 

Presto dopo, sara studiato I'idea di destra de1 collettivo, anche chiamata destra ed 

interessa transindividual o metaindividual, mentre avvicinandosi a concetti, limiti e Ia 

legittimita di terzo, come parte attiva negli strumenti giuridici di protezione collettiva, 

cosi come il processo collettivo ed il suo especificidades. 

Chiudendo lo studio presente, senza esaurire il tema I'osservazione critica di alcuno 

ONGs, nel polo attivo di richieste collettive nella difesa dei suoi soci o della collettivita 

nell'insieme e le sue conseguenze pratiche. 

Parole-chiave: diritti fondamentali; le dimensioni; organizzò societa civile; azione 

collettiva; Ia legittimita; io accedo alla giustizia; Ia velocita procedurale; effetti della 

cosa giudicata; esecuzione collettiva.; io accedo alla giustizia. 
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No ano de 1998, comemorou-se os cinquenta anos da promulgação da 

Declaração Universal de Direitos do Homem. Comemoramos, quase na mesma 

oportunidade, os dez anos da entrada em vigor da Constituição da República 

Federativa do Brasil, também chamada de constituição "cidadã", encerrando um 

regime político de restrições de direitos. 

Nas atividades comemorativas, uma pergunta foi praticamente uníssona em 

todos os discursos: o que mudou, nesse ínterim, no que se refere a efetivação dos 
direitos humanos proclamados explicitamente por quase todas as Constituições 

mdernas? Ou melhor: será que esses direitos declarados universalmente foram 

efetivados da forma como se propunha? 

A resposta para essas questões é óbvia e irrefutável em face dos lastimáveis 

acontecimentos quotidianamente presenciados no Brasil e no mundo. No entanto, 

não se pode deixar passar ao largo que, se por um lado, ainda estamos anos-luz da 

plena efetivação dos direitos fundamentais, é certo, também, que há uma tendência 

crescente rumo a conscientização da humanidade para não apenas a enunciação, 

mas, sobretudo, proteção, vale dizer, concretização desses direitos (fundamentais) 

da pessoa humana. 

Dentro dos direitos individuais fundamentais há o ACESSO A JUSTIÇA, mas, 

sua efetivação tem-se apresentado deficitária pelos mais variados motivos. Numa 

sociedade de exclusão social e econômica, o acesso a justiça, por várias vezes, 

apresenta-se como uma utopia para a maioria dos indivíduos. 

O texto político nacional de 1988, além de consagrar ampliou esse direito. 

Reconhecendo a existência de direitos e interesses coletivos, passa o acesso à 

justiça de direito individual para, também, um direito coletivo. No direito comparado, 

tal ampliação há muito já vem sendo objeto de estudo pela doutrina e tribunais. 

O reconhecimento político da "coletividade" é fruto das mudanças sociais, da 

"massificação" da vida e dos problemas; vive-se mais em condomínios e grupos. se 

agiutinam pessoas com idéias e, principalmente, direitos convergentes; em 

decorrência disso, surgem sindicatos, associações e, modernamente, ONGs. 

Enfim, a sociedade civil se organiza para a defender ou exigir direitos e 

interesses coletivos, fazendo valer o velho adágio "o Direito reflete os anseios e 

necessidades do grupo social ao qual pertence': 



Nossa legislação, doutrina e jurisprudência começam, mesmo que 

timidamente, a examinar a tutela coletiva. Questões sobre a legitimação dessas 

entidades como substitutas processuais no pólo ativo, a ação e execução coletivas, 

os efeitos da sentença, entre outras conseqüências processuais, surgem e precisam 

ser enfrentadas. 

No Brasil, a distribuição da justiça, bem como a regulamentação ao seu, 

acesso está a cargo do Estado, o qual parece não estar sendo eficaz, ao menos 

pelas notícias e vivência cotidiana. O Estado não consegue tratar de forma igualitária 

a todos que batem às suas portas, ou melhor, não promove uma discriminação 

positiva, não trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na exata 

medida em que se desigualam. 

A problemática do acesso à justiça, no tocante a efetiva aplicação do princípio 

constitucional da inafastibilidade dessa prestação jurisdicional, é uma justa 

preocupação, não só dos operadores do Direito, mas também da sociedade. 

Nota-se o aumento na preocupação que a tutela jurisdicional, na resolução 

dos conflitos de interesses individuais ou coletivos, seja de forma mais justa e céiere. 

Vislumbra-se, como uma das razões dessa preocupação, a notória percepção 

das comunidades sociais e jurídicas de que o sistema judiciário ainda não 

respondeu, ao menos por enquanto, a esses anseios. Dirão alguns que isso é fruto 

ou espelho da pós-modernidade, mas a verdade é notória, a ampliação e efetividade 

ao acesso a justiça são pilares da paz social. 

Tudo isso está a justificar o exame do tema. A tutela coletiva associada à 

atuação da Sociedade Civil Organizada aparenta ser uma saída eficaz, na 

ampliação ao acesso a justiça. 

Por essa razão, o trabalho se propõe verificar, entre outros temas, os 

instrumentos de tutela coletiva constitucional, a ampliação da legitimação de 

terceiros (ONGs) no pólo ativo dessas demandas, com o escopo de contribuir para a 

efetiva ampliação ao acesso a justiça. 



PARTE I 

ACESSO A JUSTIÇA: DIREITO FUNDAMENTAL 



1 
A PROBLEMÁTICA NO ACESSO A JUSTIÇA 

Poucos temas estão sendo tão abordados quanto os oriundos da expressão 

"acesso a justiça". Filósofos, juristas, historiadores, políticos, sociólogos, enfim, 

todos os cientistas das chamadas ciências sociais deram sua contribuição, sem, 

contudo conseguirem fazer com que seja reconhecido e protegido efetivamente 

COrr~o direito fundamental.' 

Percebe-se que, ao tratar do assunto, dois planos de estudos se delimitam de 

logo: o direito que se tem e o que se gostaria de ter. Dentro do plano do direito que 

se tem, ainda surgem dois outros: o direito que se tem no papel e o direito que se 

tem (ou não tem) na vida real. 

O direito ao acesso a justiça, sendo direito fundamental2 estaria em qual 

posição desses direitos citados? 

Independente, a princípio, da resposta, a existência ou surgimento do acesso 

a justiça como direito fundamental parece servir para limitar o comportamento 

egoísta do ser humano, principalmente, daqueles que assumem o papel de governo. 

Essa espécie de freio a conduta humana serve, também, de paradigma nas 

relações entre os indivíduos e, principalmente, entre o Estado e esses indivíduos. 

I A vigente constituição brasileira é expressa nesse assunto, determinando que as normas detinidoras de direitos, 
e o acesso à justiça é um deles, tem aplicação imediata, conforme 8 l", art. 5". 

Nomeiiciatura mais adequada quando se trata de direitos humanos positivados. Vide capítulo se~uirite. 



Mas o direito ao acesso a justiça faz parte do direito que se tem ou do direito 

que se gostaria de ter? É apenas positivado ou efetivo? A resposta a essas 

indagações iniciais não é fácil. De concreto há que esse direito, uma vez positivado, 

ganha uma conotação suprema, como se extrai das palavras de Antonio Cláudio da 

Costa Machado, ao comentar o inciso XXXV, art. 5'. da CF, que destaca ser, 

"(. ..) o acesso a justiça aqui assegurado se manifesta pelo que pode ser 
chamado de direito de ação em sentido constitucional cujas características 
básicas são a não-subordinação a condições (basta ser pessoa ou ente 
processualmente personalizado para ter tal direito) e o abstratíssimo conteúdo 
da providência a que se faz jus (um provimento jurisdicional de qualquer tipo - 
de mérito ou de não mérito)". 

As palavras de Antonio Cláudio C. Machado destacam a problemática do 

tema, demonstrando a importância do direito ao acesso a justiça. Este deve ser 

interpretado como sem subordinações e garantido a qualquer pessoa natural ou a 

jurídica personalizada. 

Para melhor visualização da importância do acesso a justiça como direito 

fundamental, o capítulo seguinte tratará do surgimento e evolução dos direitos 

fundamentais e da noção de acesso à justiça. 

3 Normas procos,s~,(iis civis iitrerl~retcrdus ctrtigo por artigo, l~crrcígrufo por parúgrulo da coil,sri~uiçiio~foderal. 
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001. p. 6. 



ANOTAÇÕES SOBRE OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS 

2.1 Terminologia dos direitos fundamentais 

Apesar deste estudo adotar que o acesso a justiça é um direito fundamental 

esse termo "fundamental" não é universalmente aceito para nomear o conjunto de 

direitos básicos, positivados, da pessoa humana. Há, na verdade, uma verdadeira 

"confusão babilônica de linguagem". 

Como exemplo da pluralidade terminológica, cita-se a própria Constituição 

brasileira vigente, nela se encontram as expressões "direitos humanos" (art. 4O, !I), 

"direitos e garantias fundamentais" (epígrafe do Título 11, e art. 5O, §I0), "direitos e 

liberdades constitucionais" (art. 5O, LXXI) e "direitos e garantias individuais" (art. 60, 

§4O, IV). 

Nesse sentido, algumas opiniões de relevo devem iluminar o caminho, como 

a de Alexandre de Moraes, o qual nomeia esse conjunto como "Direitos Humanos 

FundamentaisJ4. 

Paulo Bonavides, afirma que, 

"(. ..) temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na 
literatura jurídica, ocorrendo, porém o emprego mais frequente de direitos 
humanos e direitos do homem entre os autores anglo-latinos e latinos, em 

4 Direitos hurnuno.s~fundumentais. 5" ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 38. 



coerência, aliás, com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos 
fundamentais parece ficar circunscrita á preferência dos publicistas 
ale mãe^".^ 

José Afonso da silva6 entende que "(. ..) direitos fundamentais do homem 

significa direitos fundamentais da pessoa humana ou direitos humanos 

fundamentais" demonstrando que a distinção é apenas semântica, sendo que uma 

engloba a outra. 

Retornando a idéia de distinção dos conceitos, Willis Santiago Guerra Filho 

sugere uma interseção entre ambos, 

"(. ..) de um ponto de vista histórico, ou seja, na dimensão empírica, os direitos 
fundamentais são, originalmente, direitos humanos (...) os direitos 
fundamentais, devemos distingui-los, enquanto manifestações positivas do 
Direito, com aptidão para a produção de efeitos no plano jurídico, dos 
chamados direitos humanos, enquanto pautas ético-políti~as".~ 

Os direitos humanos positivados no direito constitucional parecem encontrar 

melhor expressão como direitos fundamentais8. Além do mais, a distinção parece ter 

valor meramente terminológico, razão pela qual se afigura não haver prejuízo algum 

em utilizar como sinônimos (como faz a própria Constituição e grande parte da 

doutrina) as expressões direitos fundamentais, direito humanos, direitos do homem 

OU direitos fundamentais humanos. 

Ingo Wolfgang sarletg reconhece que se encontra em pleno processo de 

maturação a gradativa e intensa aproximação dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais, mediante a construção do que vem sendo denominado de um direito 

internacional constitucional; ademais, é fácil verificar que a Constituição de 1988 

tratou de forma isonômica todos os direitos humanos por ela consagrados, não 

criando mecanismos de proteção judicial de apenas determinado grupo de direitos, o 

que leva a concluir que os direitos hurnanos são, por força do §2', do art. 5' da 

C:i~l:so (/C' (Ijwiro C O ~ I . F I ~ I ~ I C ~ O ~ I ( ~ ~ .  7i'. ed. Silo IJaiilo: Mt~llieiros, 1998. p. 5 14. 
6 

Ciria6vo do direito coristituciorirtl / ~os i t i~~o .  24a ed, revista e ntiinl, Silo Paiilo: Mdlieiros, 2005, 11 176-1 7 7 ,  
7 
Processo constiluciotzul e direilos ju~~durr~et~~ui~s. 2 ed., São Paulo: Celso Bastos editor, 2001. p. 37.  

X 
"Direitos h~~irianos: nomenclatura adotada no plano 6tic0, interriaciorial, filosófico ariies de positivação; 

Direitos fiiiid;l~neiituis: são os direitos hunianos positivados". Coiifoi-ine eliiciclaç6es ciii :iiilas dc iiicsc~~;i(lo :i 
cargo da Profà. Aiiria Cliiididn dli Cunhn Ferruz. 
9 A eficácin dos direito.s~fundametiíuis. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1998. p. 57. 



Constituição, na realidade, direitos fundamentais, ainda que apenas em sentido 

material". 

Portanto, a nomenclatura usada para referir-se a direitos humanos, direitos 

fundamentais humanos ou direitos do homem, desde de que positivados, para esse 

estudo, serão denominados de direitos fundamentais. No mais, o uso coloquial 

desses termos em nada dificultará o entendimento substancial deste trabalho. 

O certo, porém, é que, hodiernamente, o reconhecimento dos direitos 

fundamentais constitui paradigma de legitimação de regimes políticos. Isto é: quanto 

mais um Estado procura torná-los eficazes, mais legitimidade adquire perante a 

comunidade internacional. Ao revés, será considerado menos democrático e legítimo 

o regime político que desrespeita e propicia a agressão a esses direitos." 

Norberto ~obb io l *  numa brilhante e clara análise histórica e conceitual, prática 

e teórica, dos direitos humanos, alerta, com sua tese realista, a necessidade de não 

apenas os enunciar, mas, sobretudo, protegê-los. 

Assim, entende-se estar superada a distinção das várias denominações dos 

direitos humanos, podendo ser convergidas para uma só: Direitos Fundamentais. 

10 
Na clássica lição de Jorge Miranda (Manual de direito cort,sfitucionul. Tomo IV. Coimbra: Coimbra editora, 

1998. p. 23-25) os direitos fundamentais podem ser classificados em dois sentidos: material e formal. Esse 
último está vinculado ao sistema constitucioiial positivo. A Constituição confere dignidade e proteção especiais 
aos direitos fundamentais, seja deixando claro que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
têm aplicação imediata (art. 5", §1", CF), seja permitindo a conclusão de que os direitos fundamentais estão 
protegidos não apenas diante do legislador ordinário, mas tambCm contra o poder constituinte reformador - por 
integrarem o rol das denominadas cláusulas pétreas (art. 60, CF). 
Por outro lado, a fuiidamentalidade material parte da premissa de que os direitos fiiridamentais reperciiteni sobre 
a estrutura do Estado e da sociedade. No Título I1 (art.s. 5" a 17) da Constihiição Federal está escrito: "Dm. 
direitos e garantias fundamentni.~". O prinleiro artigo desse 'I'ítulo, isto é, o art. S0, afiriiia i10 seu $2" que "os 
direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regiriie e dos princípios por 
ele adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja partz". Essa norma 
Permite, por meio da aceitação da idéia de fundanieiitalidade material, que outros direitos, ainda que nào 
expressamente previstos ria Constituição e, por niaior razáo, não eriiirnerados no 'I'ítiilo 11, sejaiii considerados 
direitos furidanieritais. Coino se vê, a Constituição, eiii seu wt. S", 92", institui iiin sisteiiin coiistitiicioiial aberto A 
fundamentalidade material. Portanto, se a Constituição eriuinera direitos fundamentais no seu 'Título 11, isso não 
impede que direitos futidamentais, como o direito ao meio ambiente, estejam inseridos em outros dos seus 
Títulos, ou mesmo fora dela. 
I I Edílsori Pereira de Farias. Colisdo de direitos: (I honra, a intimidade, a vida (...). Porto Alegre: Sérgio Aiitôiiio 

Fabris editor, 1996. p. 17. 
I*  A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coiitinho, Rio de Janeiro: Canipus, 1992. p. 37. 



2.2 Conceito de direitos fundamentais 

Ultrapassada essa fase, outro problema surge: quais seriam os direitos 

básicos, dos quais o acesso a justiça faz parte? Como definir, conceituar esse 

conjunto de direitos? 

Alexandre de Moraes oferece uma definição do conteúdo desse conjunto, 

como sendo, 

'I(. ..) o conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que 
tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
proteção contra o arbítrio do poder estatal e o estabelecimento de condições 
mínimas de vida e desenvolvimento da personalidade humana."13 

Paulo Bonavides com base nas idéias de Konrad   esse'^ e Carl schmitt15 

caracteriza e conceitua esses direitos como sendo 

"(. ..) na essência, entende ele'" os direitos do homem livre e isolado, direitos 
que possui em face do Estado. E acrescenta: numa acepção estrita são unicamente 
os direitos da liberdade, da pessoa particular, correspondendo de um lado ao 
conceito do Estado burguês de Direito, referente a uma liberdade, em princípio 
ilimitada diante de um poder estatal de inten/enção, em princjDio limitado, 
mensurável e controlável. " 

Determinar um conceito definitivo e universal para esses direitos18 não é 

tarefa das mais fáceis, devido a definição variar de lugar para lugar, de momento 

histórico para momento histórico, e, principalmente, de ideologia para ideologia, 

I '  I)ireitos humanos fundame,zfuis. 5 " ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.39. 
14 Registra, Paulo Bonavides, que Konrad Hesse, em sua obra "Grundrechte", in Staatslexikon, Herausgeben 
vom Goeresgesellchaft, BD.2.7. Auflage, 1986, compreende os direitos fundamentais como almejando a criação 
e a manutenção de pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade humana. Aponta, ainda, a 
obra citada do autor como sendo um dos clássicos do direito público alemão. Esclarece, também, que "ao lado 
dessa acepção lata, que é a que nos serve de imediato no presente contexto, há outra, mais restrita, mais 
específica e mais norinativa, a saber, direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente qualifica 
corno tais". Afirma que esse entendimento, do mesmo autor, está em outra obra de sua autoria intitulada" 
Grundzuege des Verfassungrsrechts der Bunderrespublik Deustcchland, 13, Ergaenzte Auflage, Heidelberg, 
1982. 
15 Esclarece que Carl Schmitt "estabeleceu dois critérios formais de caracterização. Pelo primeiro, podem ser 
designados por direitos fundamentais todos os direitos oii garantias nomeados e especificados no instruinento 
constitiicional. Pelo segundo, tão formal quanto o primeiro, os direitos fundamentais são aqueles direitos que 
receberam da Constituição uin grau mais elevado de garantia ou de segurança; ou são imutáveis 
( ~ ~ ~ i c ~ h r r ~ i ~ i ~ d ~ r . l i c I ~ ~ )  OU pelo rnetios de niudança dificultada (ecihwerr), a saber, direitos iinicanierite alteráveis 
mediante lei de emenda à Constituição". Em nota de rodapé, faz referência ao livro do aiitor deiiomiiiado" 
Ve@ssung.slehre, Unilereaertderter Neudruck, 1954, Berlim, pp. 1631173. 
I h O Autor está fazerido referência ao perisarriento de Carl Schmitt. 
17 Curso de direito coitstifucionul. 7 " ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 515. 
I R  Com base nesses conceitos, entende-se que o direito ao acesso à justiça é oponível em face do Estado e este 
deve ser encarregado de disponibiliza-10. 



tornando quase impossível uma conceituação fechada que almeje abranger de 

forma definitiva, completa e abstrata, com validade universal e absoluta, o conteúdo 

material desses. 

A adoção do conceito de Alexandre de Moraes sobre o conteúdo material 

desses direitos parece ser mais apropriada para os objetivos deste estudo. 

2.3 Breve histórico da origem dos direitos fundamentais 

O surgimento dos direitos fundamentais é incerto e impreciso. Pode-se, 

porém, ter uma idéia do nascimento, ainda que primitivo, dos direitos e deveres do 

Diversos estudiosos vêem como provável primeira manifestação de tentativa 

de defesa dos direitos individuais nas civilizações mais antigas, como se pode 

observar na síntese de Alexandre de Moraes: 

'A origem dos direitos individuais do homem pode ser apontada no antigo 
Egito e Mesopotâmia, no terceiro milênio a.C., onde já eram previstos alguns 
mecanismos para proteção individual em relação ao Estado. O Código de 
Hamurabi (1690 a.C.) talvez seja a primeira codificação a consagrar um rol de 
direito comuns a todos os homens, tais como a vida, a propriedade, a honra, a 
dignidade, a família, prevendo, igualmente, a supremacia das leis em relação 
aos governantes. A influência filosófico-religiosa nos direitos do homem pôde 
ser sentida com a propagação das idéias de Buda, basicamente sobre a 
igualdade de todos os homens (500 a.C.). Posteriormente, já de forma mais 
coordenada, porém com uma concepção ainda muito diversa da atual, 
surgem na Grécia vários estudos sobre a necessidade da igualdade e 
liberdade do homem, destacando-se as previsões de participação política dos 
cidadãos (democracia direta de Péricles); a crença na existência de um direito 
natural anterior e superior as leis escritas, defendida no pensamento dos 
sofistas e estóicos (por exemplo, na obra Antigona - 441 a.C. - Sófocles 
defende a existência de normas não escritas e imutáveis, superiores aos 
direitos escritos do homem). Contudo, foi o Direito Romano quem estabeleceu 
um complexo mecanismo de interditos visando tutelar os direitos individuais 
em relação aos arbítrios estatais. A Lei das Doze Tábuas pode ser 

1'9 
"( ...) convém, antes de mais, buscar na história dos povos comportamentos que pouco a pouco, em verdade, 

muito lentamente, forma delineando os contornos de direitos e deveres que, embora inerentes à pessoa, não 
encontravam qualquer respaldo nas regras de convivência social. Só muito mais tarde é que começaram a 
aparecer eni normas codificadas. Na Grécia, como também na Itália, a unidade da vida política durante a época 
cllissica foi dada pela cidade. O homem era iirn 'ariimal político' na medida em que participava de urna polis: e 
ainda que a cidade pudesse estar coritida erii uma uiiidade riiais airipla - coiiio aconteceu iio Iinpério Miiccd6iiico 
e depois rio Império Roiriaiio - ela nSlo era absorvida, periiianecerido como iiúcleo de lealdadc c centro de ir ri^ 

sistema de governo, atraindo a devoção e inspirando a munificência dos cidadãos. De um certo modo, as suas 
fiitisões coiiiitiiiavam a ser exercidas ao lado do esquema mais aiiiplo qiie a explorava" (Ililio 13icud0, 1)ireiros 
humanos e sua proteçdo. São Paulo: FTD, 1998. p. 12.) 



considerada a origem dos textos escritos consagradores da liberdade, da 
propriedade e da proteção aos direitos do cidadão. '120 

No decorrer de toda essa evolução, surgem alguns antecedentes formais das 

declarações de direitos.*' 

De acordo com Celso Lafer, a origem dos direitos humanos remonta a 

tradição cristã ocidental, pois se pode apreender no ensinamento cristão um dos 

elementos formadores da mentalidade que os tornou possíveis, assim: 

"( ...) o cristianismo retoma e aprofunda o ensinamento judáico e grego, 
procurando aclimatar no mundo, através da evangelização, a idéia de que 
cada pessoa humana tem um valor absoluto no plano espiritual, pois Jesus 
chamou a todos para a salvação. Neste chamamento não há distinção entre 
judeu e grego (São Paulo, Epístola aos Romanos, 10, 12). Pois não há judeu, 
nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, pois 
todos vós sois um só em Cristo Jesus (São Paulo, Epistola aos Gálatas, 
2 , 2 8 ~ . ~ ~  

Estudando a tese de Celso Lafer, já citada, vislumbra-se uma outra dimensão 

importante da tradição, que vem possibilitar a emergência dos direitos humanos e 

que faz parte da lógica da modernidade, o "(. ..) individualismo na sua acepção mais 

ampla, ou seja, todas as tendências que vêem no indivíduo, na sua subjetividade, o 

dado fundamental da rea~idade".~~ Essa opinião deriva da cultura judaico-cristã, 

donde o cidadão é um indivíduo em relação a Deus. 

O homem, quando na busca pela liberdade, encontra uma grande 

contribuição tributada ao Cristianismo, pois, ao se deparar com essa concepção 

religiosa, que se baseava na idéia de que cada pessoa é criada a imagem e 

semelhança de Deus, e considerava a igualdade fundamental e natural entre todos 

os homens, adota tal conceito, reforçado mais uma vez por uma relativa limitação do 

monarca durante a Idade ~ é d i a . ~ ~  

Esse individualismo se expande com as reformas, Luteranas e Calvinistas, 

para as quais o indivíduo tem a liberdade de escolha de sua crença religiosa sem se 
- - 

20 
Op. cit. p. 24-25. 

2 1 "Podemos encontrar como ponto de paitida decisivo nessa linha de atiiação quando o papa Leão XIII, 
examinaiido eni suas encíclicas os probleinas da forriiação do estado moderno, coriieça a tratar mais abertamente 
dos direitos fiindanientai5 do honienl e cm pasticular do direito dos cidadáos" (Heiio Bicudo, op. ci!. p. 25). 
22 A rz.con.vrnigúo dos direitos h~.lnrtrno.v. São Paiilo: Coiiilnnhia das Letras, 199 1 . p. 1 19. 
23 Op. cit. p. 121. 
24 "Foi, no entanto, no bojo da Idade Média qiie surgiram os antecedentes mais diretos das declarações de 
direitos. Para tanto contribui a teoria do direito iiatural que condicionou o apareciiiiento do princípio das leis 
fundamentais do Reino limitadoras do poder do monarca, assim como o conjunto de princípios que se chamou 



desligar de Deus; dai a afirmação de José Afonso da silvaz5 "( ...) o da liberdade de 

opção religiosa ser talvez o primeiro direito individual'. 

Malgrado ter-se consciência de que a idéia de dignidade humana de origem 

bastante remota, já que várias civilizações antigas reconheciam e protegiam o 

homem em sua individualidade, sobretudo em função de sua posição na ordem 

social, a noção que se tem hoje de direitos humanos só aparece historicamente na 

última fase da idade média, com a difusão da organização feudal, quando se forma, 

lentamente, a convicção de se estar obrigado, em relação a autoridade superior, 

somente aquelas prestações particulares (tributos, obrigações militares etc.), 

voluntariamente aceitas no pacto de vassalagem. 26 

Do ponto de vista prático, não houve demora para que conquistas ocorressem 

no campo dos direitos individuais e fundamentais em face do Poder Monárquico. 

E tal ocorreu quando os reis da Idade Média pactuaram com os seus súditos 

acordos mediante os quais estes reconheciam o poder monárquico e aqueles faziam 

algumas concessões. 

A partir dessas restrições ao poder do Rei, segundo José Afonso da Silva 

originaram-se, 

"(. ..) os pactos, os forais e as cartas de franquias, outorgantes da proteção de 
direitos reflexamente individuais, embora diretamente grupais, estamentais, 
dentre os quais mencionam-se: o de León e Castela (1 188); o de Aragão 
(1265); o de Viscaia (1526) e o mais famoso entre estes, a Magna Carta 
inglesa (1 2 15- 1225)".* 

Essa fase é denominada embrionária ou pré-histórica dos direitos 

f~ndamenta is .~~ Não obstante, como nos lembra Ingo Wolfgang ~ar le t : . *~  

I'(...) ainda que consagrada a concepção de que não foi na antiguidade que 
surgiram os primeiros direitos fundamentais, não menos verdadeira é a 

huinanistno". José Afonso da Silva, C~ir,so de direi10 c-ori.sritucionul positivo. 13"d. atual. São Paulo: Mallieiros, 
1998. p. 150-151. 
25 Curso de direito con.stitucionu1 positivo. 13 " ed. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 1997. p. 121. 
26 

Já ria Grécia antiga, coiri Sóloii, aparecem 'registros históricos induvidosos' da coristnição das instituições 
deniocráticas, e, por conqeguinte, do reconhecimento dos direitos de certas classes, buscando a harmonia social 
pela conciliaqão dessas classes. Vale ressaltar qiie hfi qiieiii coiisidere o pensamento est6ico as bases dos direitos 
humaiios: "j6 qiie eiii suas obras se inanifestani as idéias de dignidade e de igiialdade". Ariialdo Vaicoiicelos. 
Dircito, huinani,sriro r dernocrwcia. Sâo Paiilo: Malheiros, 1998. p. 67. 
27 Op. cit. p.151. 
28 O mestre de Colônia K. Stem, apiid Sarlet, destaca três etapas da evolução dos direitos fiindainentais: (a) uma 
pré-histórica, qiie se estende até o século XVI; (b) tinia fase intermediária, que corresponde ao período de 
elaboração da doutriria jusnaluralista e da afiriiiação dos direitos iiatiirais do Iioiiieiii; (c) a fase da 
constitucionalização, iniciada em 1776, com as sucessivas declarações de direitos dos novos Estados americanos. 
(Ingo Sarlet. A epicúcin dos direi~o.s.~utzdurne~~tui.s. Poito Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 37). 
29 Idem. Op. cit. A <ficúcia .... p. 38. 



constatação de que o mundo antigo, por meio da religião e da filosofia, nos 
legou algumas das idéias-chave que, posteriormente, vieram a influenciar 
diretamente o pensamento jusnaturalista e a sua concepção de que o ser 
humano, pelo simples fato de existir, é titular de alguns direitos naturais e 
inaliená veis (. . .)". 

Para Alexandre de Moraes, nessa linha de pensamento, 

"(. ..) idêntica importância na evolução dos direitos humanos encontramos a 
participação da Revolução dos Estados Unidos da América, onde podemos 
citar os históricos documentos: Declaração de Direitos de Virgínia, de 1776; 
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 4 - 7- 1 776; 
Constituição dos Estados Unidos da América, de 17-9- 1 787't30 

E continua, o citado autor, discorrendo sobre a Constituição norte-americana 

e suas dez primeiras emendas, as quais criadas com o objetivo de limitar o poder do 

Estado, determinando a separação dos poderes estatais e positivando inúmeros 

direitos humanos como fundarnentai~.~' 

Para Michele Keiko Mori, 32 se deu na França o grande marco histórico 

principal da normativização dos direitos humanos fundamentais, com a promulgação 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que significou a 

efetivação dos direitos humanos e garantias fundamentais, sendo um "documento 

marcante do Estado Liberal, e que serviu de modelo as declarações constitucionais 

de direitos do século passado e deste". 

Alexandre de Moraes também aponta a declaração francesa como de 
importância especial, assim diz: 

"A consagração normativa dos direitos humanos fundamentais, porem, 
coube a França, quando, em 26-8- 1789, a Assembléia Nacional promulgou a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com 17 artigos. Dentre as 
inúmeras importantíssimas previsões, podemos destacar os seguintes direito 
humanos fundamentais: princípio da igualdade, liberdade, propriedade, 
segurança, resistência a opressão, associaçáo política, princl;oio da 
legalidade, principio da reserva legal e anterioridade em matéria penal, 
princkio da presunção da inocência; liberdade religiosa, livre manifestaçao de 
pensamento. '" 

E nesse momento histórico que ocorre a inversão da perspectiva de relação 

~oll t ica (ksiado-eid~d8b). se~iIti-idtitr! abti'sldkkadd iime ke\riçio edre çuperiol e 
inferior, onde um tem direito de comandar e outro tem o dever de obedecer, e que 6 



tratado normalmente do ponto de vista do governante ex parte principis ou do 

governado exparte populis, como se extrai do pensamento de Norberto Bobbio. 

'?i inversão de perspectiva, que a partir de então se torna irreversível, é 
provocada, no início da era moderna, principalmente pelas guerras de 
religião, através das quais vai se afirmando o direito de resistência a 
opressão, o qual pressupõe um direito ainda mais substancial e originário, o 
direito do indivíduo a não ser oprimido, ou seja, a gozar de algumas 
liberdades fundamentais, fundamentais porque naturais, e naturais porque 
cabem ao homem enquanto tal ( . . . ) l a 4  

A proclamação dos direitos humanos ocorre a medida que a fonte da lei 

passa a ser o homem e não mais o comando de Deus ou os costumes, não que 

antes não tivesse direitos, mas se torna uma questão sócio-política, conforme variam 

contextos e vão surgindo novos direitos. 

E, de forma a consolidar os direitos humanos, está a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, tendo como objetivos 

fundamentais a certeza, a tutela e a possibilidade dos direitos. É mundialmente 

conhecida e promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
I 

Essa declaração apresenta-se de tamanha importância, donde não se pode 

deixar de destacar as palavras de Norberto Bobbio ao se referir a esta, pois engloba 

todas as demais teses, 

"(...) na qual a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e positiva: 
universal no sentido de que os destinatários dos principias nela contidos não 
são mais apenas os cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os 
homens; positiva no sentido de que põe em movimento um processo em cujo 
final os direitos do homem deverão ser não mais apenas proclamados ou 
apenas idealmente reconhecidos, porém efetivamente protegidos até mesmo 
contra o próprio Estado que os tenha violado':35 

Direitos fundamentais e o Estado de direito 

Embora seja possível identificar, como visto anteriormente, na Antiguidade e 

na Idade Média, diversas manifestações que traduzem a idéia central que norteia a 

teoria dos direitos fundamentais, as noções de igualdade, liberdade e dignidade 

apenas viriam a ser positivadas sob a forma de normas constitucionais a partir da 

entrada em vigor das Constituições liberais do Século XVIII. 

31 Op. cit. p. 4. 
35 Idem. p. 30. 



No período que vai da Idade Media à Idade Moderna, o Homem passaria, na 

tentativa de compatibilizar autoridade e liberdade, a reclamar gradativamente sua 

liberdade religiosa, intelectual, política e econômica. 
O Homem, agora livre da dominação dos monarcas e dos senhores feudais, 

afastou-se dos grêmios e corporações medievais e passou a integrar-se no corpo 

social como indivíduo livre frente a todos os demais. 

Tal postura iria, no Século XIX, influenciar o filósofo liberal, Immanuel Kant 36, 

para quem o Direito possibilita a compatibilização do arbítrio de um com o arbítrio do 

outro, de acordo com uma lei geral de liberdade. 

A grande mudança se deu, na verdade, na esfera política, na qual as 

estruturas feudais foram substituídas pelo Estado, forma de poder racionalmente 

concebida, dotada de caráter centralizador e burocrático. 

Esse poder, como todo poder concentrado gera certa insegurança aqueles 

que estão fora do grupo dominante, ou corretamente falando, grupo escolhido para a 
tarefa de gestão. 

Como forma de controle do Estado frente aos cidadãos foi desenvolvida a 

idéia de Estado de direito, que nas palavras de Joaquim José Gomes Canotilho "O 
indivíduo autônomo perante o poder", ou seja, "O princípio básico do Estado de 

direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes com a conseqüente 

garantia de direitos dos indivíduos perante esses poderes" 37, enfim, "Estado de 

direito é um Estado ou uma forma de organização política-estadual cuja actividade é 

determinada e limitada pelo direitoJa8 

Essa filosofia de Estado de direito não surgiu de forma rápida, mas sim 

lentamente como relata Joaquim J. G.   ano ti lho^^: 
Yi idéia de um Estado domesticado pelo direito alicerçou-se paulatinamente 
nos Estados ocidentais de acordo com as circunstâncias e condições 
concretas existentes nos vários países da Europa e, depois, no continente 
americano. Na Inglaterra sedimentou-se a ideia de rule of law ( ((regra do 
direito,, ou «império do direito,, ). Na França emergiu a exigência do Estado 
de legalidade (État Iégal). Dos Estados Unidos chegou-nos a exigência do 
Estado constitucional, ou seja, o Estado sujeito a uma constituição. Na 
Alemanha construiu-se o princípio do Estado de direito (Rechtsstaat), isto é, 
um Estado subordinado ao direito." . . . . " A França revolucionária deixou-nos 
um legado decisivo para a compreensão do Estado de direito. Não há Estado 

36 I)olttr.ii~rr do /)ir-cito. Tiad. De Edson Biiii, São Paiilo: Ícone Editora Ltda., 1993. p. 23-78. 
17 Ij,vt,~rlo rlc tlit~ciro. L,isboa: Giadiva, 1999. 11. 7. 
'"deni, p. 8. 
31) Ibis, Idem. p. 22-23. 



de direito onde não houver uma constituição feita pela nação (entenda-se: 
pelos representantes da nação). E uma sociedade cuja lei constitucional 
superior não contenha uma declaração ou catálogo de direitos e uma 
organização do poder político segundo o princípio da divisão de poderes não 
tem verdadeiramente constituição. Doravante, as ideias de direitos 
fundamentais consagrados na constituição e de divisão de poderes assumem- 
se como núcleo essencial de qualquer Estado constitucional. A expressão 
Estado de direito é considerada uma fórmula alemã (Rechtsstaat). Ela aponta 
para algumas das idéias fundamentais já agitadas na Inglaterra, Estados 
Unidos e França. Acrescenta-lhes, porém, outras dimensões. O Estado 
domesticado pelo direito é um Estado juridicamente vinculado em nome da 
autonomia individual ou, se preferir, em nome da autodeterminação da 
pessoa. É a autonomia individual que explica alguns dos postulados 
nucleares do Estado de direito de inspiração germânica. Desde logo, o Estado 
de direito, para o ser verdadeiramente, tem de assumir-se como um Estado 
liberal de direito. " 

As idéias acima remetem a uma preocupação ou nova reflexão. Um sistema 

político que impõe uma legalidade autoritária, por exemplo, pode ser considerado 

um "Estado de direito" ou este título é válido exclusivamente para os regimes 

democráticos? 

Devemos lembrar que para alguns partidários do positivismo jurídico, 

principalmente Hans Kelsen, a própria expressão "Estado de direito" (Rechtsstaat) é 

contraditória ou redundante, já que não existe qualquer possibilidade de se conceber 

o direito fora do Estado. De acordo com a famosa Teoria pura do direito, Estado e 

direito se confundiriam na tarefa de regulamentar o emprego da força nas relações 

entre os homens. Assim, segundo Kelsen, ao contrário do que costumamos 

imaginar, não há duas esferas separadas, o Estado de um lado e o direito do outro, 

mas tão somente uma única ordem jurídico-estatal composta por vários estágios que 

estão interligados de forma estática e dinâmica, de maneira que cada norma 

emanada da ordem estatal encontra sua validade não em um conteúdo, mas na 

mera conformidade com uma norma do tipo superior4'. 

Na perspectiva de Kelsen, portanto, o termo "Estado de direito" é tautológico, 

ou o que é bem pior, contraditório. Tautológico porque não existe um Estado que 

não seja, por definição, "de direito". Contraditório porque o termo em questão sugere 

que o Estado pode estar submetido a uma ordem jurídica não estatal, ou seja, a um 

direito natural ou metafísico que não é passível de ser admitido por uma teoria 

jurídica científica. Coerente com esta argumentação, conclui-se que do ponto de 

40 r .  Ieoriu puru do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 



vista da ciência do direito, ponto de vista formal obviamente, o 111 Reich seria um 

"Estado de direito" 

Percebe-se que há um pequeno equívoco na teoria de Kelsen que consiste 

em supor uma identidade conceitual entre o direito e o Estado, quando na verdade o 

primeiro é uma esfera de regulamentação que existe mesmo na ausência do 

segundo, ademais, o Estado não passa de uma invenção recente que consiste na 

criação de um corpo político administrativo especializado, (parlamento, governo, 

tribunais etc.) que monopoliza o exercício desta regulamentação. 

A História se encarregou de provar que a tese positivista não era a solução ao 

problema. O fim da Segunda Grande Guerra Mundial marcou não apenas a derrota 

dos ideais dos Estados Nacional-Socialista e Fascista, mas também, no campo do 

Direito, das concepções do positivismo jurídico, em especial das posturas formalistas 

da teoria constitucional até então dominante. Das cinzas, como uma fênix, renascia 

novamente o jusnaturalismo, acompanhado, no Direito Público, pelo aparecimento 

das teorias materiais da ~onstituição.~' 

O Jurista Joaquim J. G. Canotilho" após reflexão sobre as diversas 

dimensões do Estado de direito as quais verteram sobre o sistema democrático, 

Estado social, de Justiça e até Ambienta1 nos oferece as dimensões essências, 

como explica: 

"Um Estado pode considerar-se Estado de direito quando: ( I )  está sujeito ao 
direito; (2) actua através do direito; (3) positiva normas jurídicas informadas 
pela ideia de direito. O Estado deve subordinar-se ao direito. Estar sujeito ao 
direito significa que o poder político não é um poder livre, desvinculado, 
transcendente. O direito conforma os esquemas de organização do poder, 
sujeita-os a determinadas regras. Nunía palavra: o direito curva o poder, 
colocando-o sob o império do direito. Sob o ponto de vista pratico, isso 
significa que o Estado, os poderes locais e regionais, os órgãos, funcionários 
ou agentes dos poderes devem observar, respeitar e cumprir as normas 
jurídicas em vigor, tal como o devem fazer os particulares. O Estado, os 
govemantes, as autoridades, obedecem as leis, não estão colocados sobre as 
leis, mesmo que elas tenham sido criadas ou produzidas pelos órgãos do 
poder." E segue "Estado de direito é informado e conformado por princípios 
radicados na consciência jurídica geral e dotados de valor ou bondade 
intrínsecos. Não basta, para estarmos sob o império do direito, que o Estado 
observe as normas que ele ditou e actue através de formas jurídicas 
legalmente positivadas. As leis podem ser más, as f~rmas de actuação 
revelar-se arbitrárias, o conteúdo das medidas estatais surgir aos olhos do 
particular como ((mau direito,, , como direito injusto." Assim, conclui "Merece a 

41 Paulo Boriavides. Curso de Direito Constitucionul. 7" ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. p. 147 ss. 
42 fitado de dirrilo. Lisboa: Gradiva, 1999. p 78 ss 



qualificação de Estado de direito o Estado e só esse! que em t a  as 
seus actos jurídicos, em todos os seus esquemas organizatórios, em todos os 
seus procedimentos, incorpore os princ@ios juridicos que, de forma 
indisponível por qualquer poder, dão validade ou legitimidade a uma ordem 
jurídica. Em síntese: que o tornem intrinsecamente um Estado de direito." 

A intensa relação entre Sociedade e Estado é um tema de muita discussão. 

Embora não seja tarefa fácil vislumbrar propriamente uma identificação completa 

entre ambos, a democracia, tal como hoje é concebida, se aparenta como elemento 

de tensão dialética entre eles, preservada naturalmente a autonomia de cada um. 

Precisamente nesse particular, pode-se afirmar que os direitos fundamentais 

se constituem no instrumento através do qual se preservam as esferas de autonomia 

da Sociedade e do Estado e, ao mesmo tempo, se procede a vinculação entre eles 

no processo de desenvolvimento social. Nesse pensar, J.J. Gomes  anot ti lho^^ diz 

que: 

"Contra a ideia de um Estado de polícia que tudo regula a ponto de assumir 
como tarefa própria a felicidade dos súbditos, o Estado de direito perfila-se 

como um Estado de limites, restringindo a sua acçAo 4 defesa da ordem e 
segurança públicas. Por sua vez, os direitos fundamentais liberais a 
liberdade e a propriedade cl4xovrian cb respeito ck uma es feva dv l i b s c k k  
individual e não de uma declaração de limites fixada pela vontade politica da 
nação. Compreende-se, assim, que qualquer intervenção autoritária sobre os 
dois direitos básicos liberck& e p.qwi&xk estivess e suixnetticb à 
existência de uma lei do parlamento." 

Assim, os direitos fundamentais, tal como à época concebidos, constituiriam 
um limite ao poder estatal e possuíam a função de garantir um âmbito de autonomia 

e liberdade do indivíduo burguês frente ao grande Leviatã. 

Naquele momento histórico, as reflexões acerca da origem do poder, 
efetuadas pelos teóricos do contratualismo e da separação dos poderes (Locke, 

Rousseau, Montesquieu), aliadas ao jusnaturalismo racionalista, serviriam de base 

filosófica para o processo de positivação, nos textos constitucionais, dos direitos e 

garantias do Homem e do Cidadão; direitos esses que, pelo menos em tese 

destinar-se-iam a todos e possuíam um caráter negativo frente ao ~s tado .~ '  

No leito desse movimento de renovação, percebe-se que a teoria dos direitos 

fundamental se coloca como limites materiais que a dignidade humana impõe ao 

43 Brtudo de direilo. Lisboa: Gradiva, 1999. p 53 ss. 



Poder Público, (pré)determinando, inclusive, os fins de sua atividade. O próprio 

adjetivo "fundamentais", que qualifica esses direitos, aponta para sua importância no 

seio do sistema social global. 

Nessa perspectiva, a constituição, deixa de ser analisada a partir de critérios 

puramente lógico-formais. Num salto qualitativo, passa-se a entendê-la como a 

materialização de concepções axiológicas acerca da vida em sociedade, a partir da 

positivação de princípios de ordem metajurídica, de tal sorte que foi possível dotar 

conceitos como os de justiça, igualdade, liberdade e dignidade de um âmbito 

denotativo que transcende a sua mera literalidade normativa. 

Diante de tão sensível preocupação com o desenvolvimento da pessoa 

humana numa sociedade pluralista, os direitos fundamentais constituem a principal 

garantia com que contam os cidadãos de que as decisões políticas e jurídicas num 

Estado Democrático e Social de Direito, orientar-se-ão no sentido de respeitar, 

proteger e promover a pessoa humana, tanto em sua dimensão individual, como em 

sua inserção num grupo social. 

Enfim, essas são as conclusões lógicas que se chega, principalmente após os 

estudos de Joaquim José Gomes Canotilho, em seu livro "Estado de direito" no qual 

afirma que o Estado de direito é um Estado indissolúvel dos direitos fundamentais, 

de direitos, que observa o princípio da justa medida, que garante o princípio da 

legalidade da administração, que responde pelos seus atos, garante aos seus 

cidadãos a via judiciária, e que enfim, dá segurança e confiança as pessoas e 

finaliza sua idéia assim: 

"Poderemos afirmar que o Estado de direito ou é Estado de direito 
democrático e social ou será um Estado de legalidade reduzido a um 
esqueleto constituído por princ@ios e regras formais. Todavia, como se teve 
oportunidade de salientar, os chamados princljoios formais do Estado de 
direito não são apenas ((normas formalísticas>> dos cultores do direito. Servem 
para tornar seguro o caminho de outros ideais. Valem por si. Valem em nome 
do Estado de direito. Mas, como ironicamente escreveu Rorty, se a 
democracia é mais importante do que a filosofia, também a bem pouco se 
resumirá o Estado de direito se os esquemas políticos de organização do 
Estado não assentarem na separação e interdependência de poderes, antes 
privilegiarem o centralismo democrático, a transcendência do Estado e o 
envolvimento fundamentalista religioso da sociedade. O Estado de direito 
pode pouco em situações de fraqueza ou ausência do Estado. A soberania do 
Estado, queira-se ou não, garante alguma ordem e paz no plano interno, a 

4.l " ii)d(c .vocircltrdc~ iin quu! (1 gurc~ntiu dos r)ireito.s náo esfiiier rr.ssc~guradu, nern rr .scl~arcicáo dos poderes 
rslirhc,lrc~illci. r i l i o  I)»s.FL(~ C o t ~ s l i ~ i ~ i q d ~  " - Dccliirnçiio dos Direitos do Homeiii e do C:idad3o, de 26 de iigos~o tlc 
1789, artigo 16. 



ordem e paz indispensáveis a aplicação e observância das regras do Estado 
de direito. Daqui não se segue a indispensabilidade da forma de Estado e da 
sua soberania para se estruturar uma comunidade de direito." 

E dentro desse contexto que os direitos fundamentais definem a relação 

essencial que existe entre o exercício do poder público e os indivíduos. Aliás, a 

inclusão das normas de direitos fundamentais numa estrutura normativa do poder de 

uma constituição faz com que eles teoricamente se imponham frente aos abusos dos 

"donos do poder". 

2.5 Direitos e garantias fundamentais: distinção 

Uma primeira dúvida que costuma surgir em artigos, citações ou 

manifestações orais quando se defende o acesso a justiça é rotular ora como 

"Direito" ora como "Garantia". Afinal, são diferentes? Qual será a maneira correta? 

Sem embargo de opiniões contrárias, mas para fins acadêmicos, entende-se 

que são distintos. Desde nos bancos escolares da faculdade de direito, já se destaca 

a sutil diferença. Essa distinção, que por muitas vezes se,confundem, foi tratada por 

Rui Barbosa, ao comentar que existem, 

I'(. ..) no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que 
são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as 
disposições assecuratórias, que são as que em defesa dos direitos, limitam o 
poder. Aquelas instituem direitos, estas, as garantias: ocorrendo não raro 
juntar-se, na mesma disposição constitucional, ou legal, a fixação da garantia 
com a declaração do direito". 45 

Assim, entende-se que os "Direitos" seriam os enunciados de cunho 

"declaratório", cujo objetivo consistiria em reconhecer, no plano jurídico, a existência 

de uma prerrogativa, já as "Garantias" seriam os enunciados de conteúdo 

"assecuratório", cujo propósito consiste em fornecer mecanismos ou instrumentos, 

para a proteção, reparação ou reingresso de direitos, alguns desses instrumentos 

são também conhecidos como "remédios constitucionais ou jurídicos". 

A luz da lição de Rui Barbosa, sem esg0ta.r o assunto, pode-se classificar, 

sem embargo de oposição, que o "acesso a justiça" é um "direito" e assim será 

tratado neste estudo. 

45 Kel~úhlicu: zeoria e prática. Petrópolis: Vozes, 1978. p. 12 1 - 124. 



2.6 O caráter universal dos direitos fundamentais 

No entanto, se é certo que os direitos humanos variam de momento histórico 

para momento histórico, parece correto também que não se pode, com base nesse 

argumento do relativismo, tornar certos Estados, de culturas diversas, imunes ao 

controle da comunidade internacional. Isto porque não há como negar que existem 
certos parâmetros internacionais minimos de tolerância de violação dos direitos e 

liberdades individuais de caráter universal. Não há, frise-se, como desconsiderar a 

existência de categorias universais e consensuais no que diz respeito à sua 
fundamentabilidade, tais como as valer@a da vida, da liberdade, da Igualdade e da 

dignidade humana. 

O caráter universal dos direitos humanos, a cada momento, aflora mais 

intensamente, de sorte que não é sonho distante afirmamos que chegará um dia em 

que todos os seres humanos, cientes de tal qualidade, não divergirão quanto à 

necessidade de se eliminarem todas as violações, por menores que sejam, aos 

direitos inerentes a pessoa. 

Nesse sentido, em 25 de junho de 1993, a Declaração de Viena chegou a 

estabelecer que: 

"Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes 
e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos 
humanos globalmente, de maneira justa e equânime, com os mesmos 
parâmetros e com a mesma ênfase. Enquanto o significado de 
particularidades nacionais e regionais e bases históricas, culturais e religiosas 
deve ser considerado, é obrigação dos Estados, independentemente de seu 
sistema político, econômico e cuIturaI, promover e proteger todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais. " 
A par da relatividade histórica dos direitos humanos, e como conseqüência 

dessa mesma relatividade, não há como conceber um elenco pleno e definitivo 

desses direitos. 

Seguindo essa linha de raciocínio, Norberto Bobbio presume que: 

(...) 'hão é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que 
no momento nem sequer podemos imaginar, como o direito a não portar 
armas contra a própria vontade, ou o direito de respeitar a vida também dos 
animais e não só dos homens. O que parece fundamental numa época 
histbrica e numa determinada civilização não é fundamental em outras épocas 
e em outras culturas".46 
Alguns direitos derivam, ainda, da evolução tecnológica e sócio-econômica. 

Surge a bioética, o direito comunitário, decorrente da globalização e formação de 

46 Op. cit. A Em ...p. 19 



blocos econômicos, redimensionando a noção de soberania estatal como poder 

supremo de ditar as próprias regras, o direito cibernético, o direito interespacial, 

enfim, direitos vislumbrados apenas em nossa era globalizante da informação, 

jamais imaginados nos séculos passados. 

De fato, a cada dia são reconhecidos novos direitos, sobretudo visando a 

proteção da minoria oprimida (portadores de deficiência, idosos, crianças, detentos, 

homossexuais, portadores do vírus da Aids etc.). Vislumbra-se, a par disso, um 

crescente aumento nos incentivos, objetivando a integraçáo destes a sociedade.47 

Enfim, seria até enfadonho enunciar todos os direitos que foram e continuam 

sendo proclamados em favor das minorias. Na prática, um dos pilares da 

democracia, ao lado da liberdade e igualdade, é justamente o respeito a minoria, 

vale dizer, ao diverso. 

Na realidade, Edilson Pereira de   ar ias^* nos ensina que: "1. ..) hodiernamente 

os direitos fundamentais exercem o nobre papel de proteger os indivíduos e as 

minorias, impedindo que o critério da maioria converta-se num princípio absoluto, 

desviando a função legitimadora da soberania popular". Os direitos fundamentais 

segue o autor, protegem a minoria da maior parte eventualmente eleita no sentido 

de que amparam "(. ..) os que votaram e perderam, e os que puderam votar ou não 

votaram': 

O Brasil, por intermédio da emenda constitucional n V 5 ,  de 30 de dezembro 

de 2004, acrescentou os $9 3" e4", ao art. 5: No $3: deu status de emenda 

constitucional aos tratados internacionais de direito humano que cada Casa do 

Congresso Nacional aprovar, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 

respectivos membros, e, no 9 4' submete o Brasil a jurisdição de Tribunal 

Internacional para cuja criação tenha manifestado adesão. 

Desta feita, compreende-se, que o Brasil já positivou a possibilidade da 

vigência de um direito universal de direitos humanos, como sendo de direito 

fundamental positivado, ademais, é bom lembrar, que essa mudança constitucional 

pode ser considerada clausula petrea. 

4 7 A doutrina veni denoniinarido de ações afiriiiativas, o conjunto de medidai que visarli assegurar a igualdade de 
tratamento e condições, para os grupos niinoritários ou excluídos. Assiiii, veja-se a lei de quotas aos estudantes 
afrodescendentes, o estatuto do idoso entre outros. Para detalhamento, veja-se Andersoti Peixoto de Faria. O 
acesso à justiça e as ações afirmativas. I n  Raphael Augusto S. de Queiroz (Org.). Acesso a jusliçu. Rio de 
Janeiro: 1,úrnen Júris, 2002. p.34. 
48 Colisáo de direitos: a hoilru, u intirnidude, n vida privada c u iniugem vecsus (...) Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 1996. p. 68. 



2.7 Dimensões dos direitos fundamentais 

Claramente se percebe que a noção de direitos fundamentais é histórica, ou 

seja, acompanha a evolução da sociedade em suas lutas em defesa de novas 

liberdades e contra a opressão dos detentores do poder, ou seja, 'bs direitos do 

homem constituem uma classe variável, como a história destes últimos séculos 

demonstra suficientemente", nas palavras de Ingo W. ~arlet." 

O termo gerações dos direitos fundamentais parece ter sido inspirado nos três 

temas da Revolução Francesa. Assim, as três gerações de direitos humanos seriam 

as seguintes: a primeira geração se refere aos direitos civis e políticos (liberté); a 

segunda, aos direitos econômicos, sociais e culturais (égalité); e a terceira refere-se 

aos novos direitos de solidariedade (fraternité). 

Atualmente, a expressão geração dos direitos fundamentais tem sofrido várias 

críticas da doutrina nacional e alienígena. De fato, o uso da expressão gerações 

pode ensejar a errada impressão da substituição gradativa de uma geração por 

outra, o que é um erro. Por isso a doutrina moderna tem preferido o termo 

dimensões dos direitos fundamentais. 

E o que nos explica Paulo ~onavides," quando diz que: 

"(. . .) 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': 

Vale ressaltar que, agora, com a globalização política, social, cultural e 

econômica, o mesmo autor preconiza o surgimento de uma quarta dimensão de 

direitos, compendiando o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os 

povos e, somente assim, tornando legítima e possível a tão temerária globalização 

política. Esses direitos de quarta dimensão, segundo Paulo Bonavides, seriam os 

direitos a democracia, a informação e ao pluralismo.5' 

49 Op. cit. p. 18. 
50 Do Estado liberal ao E.stslado .sociul. 5 " ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 56. 



2.7.1 Direitos de primeira dimensão 

Do Estado polícia ao Estado mínimo. Contra o despotismo instaurado nos 

Estados Absolutos, e graças a marcante influência dos jusnaturalistas, foram 

proclamadas, no século XVII, as garantias de liberdade relativas aos direitos civis e 

políticos, fundadas no Direito Natural, contra a opressão do Rei e, inclusive, dos 

magistrados que eram considerados um longa manus do Imperador. Tratava-se de 

direitos de defesa, de cunho eminentemente individualista e que exigiam uma 

atuação negativa por parte do Estado. Eram os direitos de primeira geração ou 

dimensão.52 

Sobre esses direitos,53 Paulo Bonavides, afirma que 

"(. ..) os direitos de primeira geração ou direitos da 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 
caracterl'stico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
~s tado  ': 54 

Continua Paulo Bonavides: 

"Entram na categoria de status negativus da classificação de Jellinek e 
fazem também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação 
entre Sociedade e Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se 
pode aquilatar o verdadeira caráter anti-estatal dos direitos da liberdade, 
conforme tem sido professado com tanto desvelo teórico pelas correntes do 
pensamento liberal de teor clássico." 55 

No mesmo raciocínio, Ingo W. Sarlet assevera que: 

"(. ..) assumem particular relevo no rol desses direitos, especialmente pela sua 
notória inspiração jusnaturalista, os direitos a vida, a liberdade, a propriedade 
e a igualdade perante a lei. São, posteriormente, complementados por um 
leque de liberdades, incluindo as assim denominadas liberdades de 
expressão coletiva (liberdades de expressão, imprensa, manifestação, 

Idem. p. 60. 
52 Outros documentos de relevância para o estudo das garantias fundamentais são a Muyflower Crrmlmcr de 1620, 
que garantia um governo limitado e também as Cartas de direitos e liberdades das Colônias inglesas na América, 
como: Charter qf New Ettglnnd, 1620; Charter of Mu.ssuchu.setts Huy de 1629; Charter qf M(~i-)lut~d de 1632; 
Charter of Cortt~ectic~it de 1662; Charter of Khode Islnnd de 1663; Chcrrter qj'Curolir~ct de 1663; M(rs.sccc~ki~.wrrs 
Rody of Liherties de 164 1; New York Charter oJ Liherties de I683 e Pent~.s.ylvuttiu Charter oj' Priililoges de 1 70 1 . 
(José Afonso da Silva. "C~1r.w de direito cons~itucioncll positivo". 13' ed. (revista e atual.) São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 54). 
53 Como exemplo desses documentos de proteção das liberdades podeiiios citar a Petitiori of Riglits (Petiçáo de 
Direitos) ( 1  628) que requeria O recoiihecimento de direitos e liberdades para os síiditos do Rei, o tliibens Corl)iis 
Aniendmeiit Act (1679) que anulava as prisões arbitrárias e o Bill os Kights (Declaração de 1)ireitos) (1689), o 
mais importante destas, pois submetia a monarquia à soberania popular, transformarido-a numa moriarqiiia 
constitucional, completando o conjunto de limitações ao poder moiiárquico do período. (Alexandre de Moraes, 
Direitos humanosfundumentuis. 5 ed.. São Paulo, 2003. p. 25.). Todos na Inglaterra. 
54 Op. cit. p. 517. 
'"dem. p. 518. 



reunião, associação etc.) e pelos direitos de participação política, tais como o 
direito de voto e a capacidade eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a 
íntima correlação entre os direitos fundamentais e a dem~crac ia" .~~ 
Graças, em grande parte a Revolução Francesa, a burguesia vitoriosa, 

detentora do poder econômico e, doravante, político, sentiu a necessidade de abolir 

os privilégios da monarquia e do clero, bradando, ainda que apenas formalmente, 

não somente a liberdade, mas também a igualdade e a fraternidade, dando 

nascimento a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 e o 

surgimento do Estado Liberal, "Estado mínimo". 

Vale ressaltar que na ex-colônia inglesa da América do Norte recém- 

independente, já em 1776, o Estado da Virgínia tinha publicado uma Declaração de 

Direitos (Bill of Rights) fundada nos mesmos princípios iluministas (máxime os 

pensamentos liberais de Locke, Rousseau e Montesquieu) da Declaração Francesa. 

Dessa época, também, é a chamada American Bill of Rights que, dizem alguns, 

serviu de modelo para a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do 

Cidadão.57 

Inicia-se aí a fase da constitucionalização dos direitos humanos, onde deixam 

esses direitos de ser apenas reivindicações políticas para se transformar em normas 

jurídicas ou direitos fundamentais. 

É a partir desse momento que se vem preferindo o uso do termo direito 

fundamental quando se deseja fazer alusão aqueles direitos positivados numa 

constituição de determinado Estado, ao passo que a expressão direitos humanos 

tem ficado reservada para ser adotada em documentos internacionais. 

Ainda nesse período, surgem alguns princípios liberais fundamentais para a 

compreensão do Estado moderno, como, por exemplo, o princípio da supremacia da 

Constituição, o princípio da tripartição de poderes e o princípio da legalidade, 

possibilitando, durante essa fase de evolução da história, a hegemonia do Poder 

Legislativo sobre os demais.58 

56 Op. cit. p. 48. 
57 Durarite muito tempo, discutiu-se no canipo da percepção teórica qual a declaração inais importante: a 
anieiicaria o11 a frariceqa. Boutniy, citado por Paulo Bonavides, defendendo conio sendo a mais importante a 
francesa justitica, a iiosso ver acei-tadameiite, sua opinião: "foi para ensinar o iniirido qiie OS franceses 
escreveram; foi para o proveito e comodidade de seus coricidadãos que os americanos redigiram suas 
declarações". (José Afoiiqo da Silva. Ci.rnvo de direito consritucional. 7' ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 517). 
58 Malgrado o princípio da (ripartição das funções estatais tenham surgido nessa época, é inegável que a ftitição 
jui-isdiciorial ainda não havia atingido - conio ainda niío atiiigiii - tima verdadeira posiçiío de Poder do Estado. 
ISSO acoiitecia, sobretiido, e111 viilude da visão bastante negativa que existia eiii torno dos juízes, qiie estavam a 
serviço do Moiiarca e contra o povo. Por esse motivo, na obra Do esl~írito das leis de Moiitesquieu, há, ein 
diversas paites, o cuidado de se pôr limites à magistratura, evitarido que a função jurisdicional se tome poderosa, 



No tocante a hiper importância do Legislativo, vale citar o ensinamento de 

Fábio K. ~ o m p a r a t o : ~ ~  

"(. ..) ora, a conservação dos direitos naturais e imprescriti'veis do ser humano 
implicava, logicamente, a definição desses direitos, com uma adequada 
explicitação dos seus modos de exercício. O poder primordial do Estado 
constitucional, a época, disse-o Locke, só podia ser o Legislativo, por duas 
razões principais: ele representava e encarnava a soberania popular; ele 
editava, nessa qualidade, as normas declaratórias dos direitos de todos. O 
outro Poder, encarregado de aplicar, tanto no foro judicial quanto no 
extrajudicial, o direito proclamado pelo Legislativo, foi denominado por Locke, 
sugestivamente, Executivo. Nessa concepção, como se vê, não há lugar para 
a existência de um Poder Judiciário autônomo". 

Raul Machado ~ o r t a ~ '  sintetiza muito bem esse processo histórico até aqui 

estudado: 

'A recepção dos direitos individuais no ordenamento jurídico pressupõe o 
percurso de longa trajetória, que mergulha suas raízes no pensamento e na 
arquitetura política do mundo helênico, trajetória que prosseguiu vacilante na 
Roma imperial e republicana, para retomar seu vigor nas idéias que 
alimentaram o Cristianismo emergente, os teólogos medievais, o 
Protestantismo, o Renascimento e, afinal, corporificar-se na brilhante floração 
das idéias políticas e filosóficas das correntes do pensamento dos séculos 
XVII e XVIII. Nesse conjunto temos fontes espirituais e ideológicas da 
concepção, que afirma a precedência dos direitos individuais inatos, naturais, 
imprescritíveis e inalienáveis do homem." 

Quando surge uma nova visão global do mundo, constituída de valores, 

crenças e interesses da classe social emergente que luta contra a dominação 

histórica do feudalismo aristocrático fundiário, nasce o liberalismo, tornando-se 

expressão de uma ética individualista voltada para a noção de liberdade total, e 

constituindo-se na bandeira revolucionária da burguesia capitalista apoiada pelos 

camponeses e pelas camadas sociais exploradas contra o Antigo Regime 

chegando a dizer que "dos três poderes dos quais falamos, o de julgar é, de alguin niodo, riiilo" e, iiiais adiante: 
"os juízes não devem ser mais do que a boca que proiiuiicia as palavras da lei, seres iriariirnados qiie 1150 poderli 
riioderar nem a força nein o rigor da lei" (Montesquieu, 1997:203 e ss.). Da niesrna forma, iio cl;issico 1)o.s 
Deliros e dus Penus, publicada eni meados do século XVIII, o Marqiiês de Beccaria (1995:17) demoristra berii o 
espírito da época de teiiior dos magistrados ao defender que o juiz iião deve iriterl)retar as leis. pois não tein 
legitiiiiidade para tarito: "iião há nada mais perigoso do que o axioiiia comuin de que é necesshrio coiisiiltar o 
espírito da lei. Adotar esse axioiiia é quebrar todos os diques e deixar que as leis vogiiciii ri torrciite das 
opiniões". 
59 Direito público: estudos e purecerz.s. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 19 1. 
h0 Conslituição e direiio.~ itzdividu(~i.s. Separata da Revista de iiiformação Legislativa. 11" 79, 1983. p. 147-148. 



2.7.2 Direitos de segunda dimensão 

O Despontar do Estado Social. Já no final do século XIX, com a revolução 

industrial, tornou-se imperioso reconhecer certos direitos sociais, culturais e 

econômicos derivados das reivindicações sociais resultantes do impacto da 

industrialização e dos graves problemas sociais e econômicos que a acompanham: 

são os direitos de segunda dimensão. 

Esses direitos, complementando os direitos de primeira dimensão, impõem ao 

Estado comportamento mais ativo na realização da justiça social. O mero 

reconhecimento formal da igualdade e liberdade não mais era suficiente para 

garantir o pleno gozo dos direitos fundamentais. Urgia que o Estado atuasse 

buscando não só a igualdade formal, mas, sobretudo, a material, vale dizer, a 

igualização dos indivíduos. 

Como ensina Paulo ~ o n a v i d e s , ~ ~  os direitos de segunda geração "nasceram 

abraçados ao principio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 

equivaleria a desmembrá-10s da razão de ser que os ampara e estimula". 

Nasce aí o Estado social Welfare State, onde a sua função primordial é 

assegurar ao indivíduo o exercício dos direitos políticos, a liberdade, a segurança, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça. O individualismo extremo das primeiras 

manifestações protetivas dos Direitos Fundamentais, dá lugar ao reconhecimento 

dos direitos em favor dos grupos sociais, o que não se fazia nas primeiras 

declarações, passando-se a reconhecer, paralelamente, ao indivíduo o direito de 

associação,63 inclusive como garantia da própria liberdade individual. 

Dessa forma, no início do Século XX, surgiram constituições que marcam 

maior preocupação com os direitos sociais, como a Constituição Mexicana de 191 7, 

a Constituição de Weimar de 1919, a Declaração Soviética dos Direitos do POVO 

Trabalhador e Explorado de 191 8, a Constituição Soviética de 1918 e a Carta do 

Trabalho de 1 9 ~ 7 . ~ ~  

Observando o catálogo dos direitos de segunda geração, notamos que, em 

geral, são de cunho prestacional, isto é, exigem uma atuação positiva e onerosa do 
~- ~ 

h 1 Aiitoiiio Carlos Wolkei-, ~1rn1ci11o.v I)artr lr r r i c i  crí~ictr do I.:s~trdo. Porto Alegre: SCrgio Aiitoiiio 1~nl)i'is. 1000. 1). 
114-1 15. 
62 Curso de diwilo corl.sfir~lcioriul. 7' ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 5 18. 
63 Doiide paitili riosso interesse pelo efetivo acesso à justiça por ~iieio dessas associações ou atualnienie itiais 
atuantes conio ONG, na garantia do acesso à justiça e a sua celeridade na defesa dos direitos fiiiidaii~entais 
difusos e coletivos. 



Estado, sendo fácil constatar que sua concretização é bem mais intricada do que a 

dos direitos de primeira geração. Por essa razão, é marcante a tendência a 

hegemonia do Poder Executivo a partir desse período. Com efeito, no momento em 

que se atribui ao governante a missão de traçar os rumos para o desenvolvimento 

da sociedade, deixando de lado a política do laissez-faire, tornou-se fundamental 

dotar o Poder Executivo de mais competências e, por que não dizer, poderes 

visando a consecução desses objetivos. 

Mais uma vez, vale transcrever lição de Fábio K. ~ o m p a r a t o : ~ ~  

'A  transformação do Estado contemporâneo, engendrada pela revolução 
industrial, não acarretou a criação dessas funções governamentais ativas que 
sempre existiram, mas a mudança do eixo central das atividades estatais, da 
legislação para a administração, da proclamação e aplicação do direito para a 
elaboração e execução de programas de ação. Mais do que isso: os objetivos 
ou resultados a serem alcançados por essas políticas passaram a se impor, 
doravante, como normas obrigatórias, ao próprio governo, pois a finalidade do 
Estado já não é a conservação mas a transformação da sociedade. O sistema 
jurídico como um todo tende, assim, a ser organizado em função desses 
objetivos concretos das políticas públicas." 

Embora houvesse clamores para o reconhecimento dos direitos de segunda 

dimensão já no século XIX, é somente no século XX que esses direitos dominam e 

passam a constituir capítulos importantes em praticamente todas as Cartas Políticas 

já citadas.66 

Não se pode deixar de constatar, outrossim, que, atualmente, os direitos 

fundamentais, sejam de defesa, sejam a prestações, são oponíveis não só aos 

Estados, mas, da mesma forma, em decorrência do acúmulo de poder econômico, 

aos indivíduos e as empresas privadas, não sendo raras as situações em que estes 

violam os direitos fundamentais. 

No tocante a situação dos Poderes do Estado, no século passado, é notória a 

hipertrofia do Poder Executivo. Surgiu em alguns Estados, paradoxalmente, uma 

"ditadura constitucional", com o governo do centro fixando as regras para seu próprio 

comportamento, cometendo inevitáveis abusos em prejuízo dos direitos 

Portanto, afigura-se imprescindível a necessidade de se dotar o Judiciário de 

poderes, ou pelo menos reconhecer efetivamente os já concedidos pela 

fvl Alexaiidre de Moraes. 1)i tr iro .s  hicitiui~o.sJirni!rcir~etirui,s. 5 ed. Sào 1):iiilo: Atlas, 2003. 1). 28-32. 
h5 011. cit. p. 192. 
66 Pirito 1;erreira. C i i r : s o  tle direito (~oa.stitic~~ioi~(11. 8" ed. Siío I'aiilo: S:ii aivii. 1906. 1,. 44. 



Constituição, suficientes não só para frear os desmandos e abusos do Executivo, 

mas, sobretudo, eis o ponto fundamental, fazer com que o governante atue visando 

os objetivos traçados pela carta 

Deve haver, destarte, um redimensionamento do princípio da Separação de 

Poderes. Se antes essa separação se movia no campo da simples organização e 

distribuição de competências, hoje ela deve se mover no âmbito dos direitos 

fundamentais, visando, sobretudo a concretização desses  direito^.^' 

2.7.3 Direitos de terceira e de quarta dimensão 

A ruptura dos paradigmas e a reconstrução dos direitos fundamentais. Foi 

necessário que o mundo presenciasse todas as atrocidades e barbaridades 

cometidas pelos regimes totalitários para que ressurgisse no seio da coletividade a 

noção de dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, de proclamação e 

proteção dos direitos fundamentais. 

Com efeito, depois da segunda grande guerra, com a quase dizimação do 

povo judeu e após todas as outras crueldades praticadas pelos nazistas, estalinistas, 

fascistas, franquistas, salazaristas, getulistas e demais regimes totalitários, houve o 

verdadeiro nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais, dotados de 

altíssimo teor de humanismo e universalidade, visando não somente a proteção dos 

interesses de um único indivíduo, de grupo ou um determinado Estado, mas, 

também, de todo o gênero humano. São os direitos de terceira dimensão. 

A tríade dimensional teorizada na Revolução Francesa se completa, após 

mais de trezentos anos de evolução dos direitos fundamentais, com os direitos de 

terceira dimensão. A liberdade (direitos de primeira dimensão) e a igualdade (direitos 

de segunda dimensão) fundem-se e se interagem dialeticamente, dando origem a 

fraternidade ou solidariedade (direitos de terceira dimensão). 

11 7 Daliiio de Abreu Dallari. Opoder dos,jiiíze.v. São Paiilo: Saraiva, 1996. p. 162. 

OX I'arece iiiiporiaiiie deixar claro qiie esse auriieiito do poder do Judiciário, na iiiedida do possível, deve 
circiiriscrevei~-se a siia atiiação enquanto órgão coiitrolador no sistema de freios e coriti-apesos. Isto porqiie soiiios 
tiibiitlírios do peiisaiiieiito de Aiiiiltoii Bueiio de Carvalho (1997:370) que defende para soliições de conflitos 
iiiier-individuais - de ciiriho privado, iin tradicional classificação - que "o juiz deve ser /~trrc.eiro dc c~crriii~ih(rda 
dos litigantes lia construçáo deinocrática. Deixar de ser a estrela do espetficulo forense, para ser coriipanheiro das 
partes ria biisca da autonomia, tio sentido de que elas inesnias coiistruani sua história". 
60 Paulo Bonavides. Cu~so de direito con.stitucioric11. 7" ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 587. 



A doutrina indica a existência, mas não exclui a possibilidade de surgimento 

de outros, de cinco direitos de terceira geração: direito ao desenvolvimento, direito a 

paz, direito ao meio ambiente, direito de propriedade sobre o patrimônio comum da 

humanidade e o direito de comunicação. 

Denota-se que os direitos de terceira dimensão surgem também da 

consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas 

ou em fase de precário desenvolvimento daí o coroamento do chamado "direito ao 

desenvolvimento". 

Dado o destinatário próprio dos direitos de terceira dimensão, que é o gênero 

humano como um todo, entende-se inócua a proclamação desses direitos por um 

Único ou poucos Estados. A união de todos os povos, universalmente 

conscientizados, é a única maneira de se buscar a concretização dos direitos 

humanos. Daí percebe-se, no segundo pós-guerra, uma série de proclamações no 

nível interestatal para proteger os direitos de todas as dimensões, demonstrando 

uma tendência nítida a internacionalização desses direitos. 

Com a globalização política, social, cultural e econômica, Paulo 6onavides70 

preconiza o surgimento de uma quarta dimensão de direitos, "compendiando o futuro 

da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos" e, somente assim, tornando 

legítima e possível a tão temerária globalização política. 

Os direitos de quarta dimensão, segundo Paulo ~onavides,~' são os direitos a 
democracia, o direito a informação e o direito ao pluralismo. Deles, prossegue, 

depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de 

máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as 

relações de convivência. 

Se for certo que a quarta dimensão dos direitos fundamentais ainda se 

encontra longe de obter o total reconhecimento por parte do direito interno e 

internacional, também não se pode negar que, dado o impulso histórico da 

humanidade ao reconhecimento dos direitos humanos, floresce a esperança, 

"eminentemente profética, mas não necessariamente utópica",72 de que em um 

futuro próximo teremos proclamados todos esses direitos. 

70 Op. cit. Cur.so dc clirclito ... p. 60. 
7 1 Ideni, ibideiri, p. 525. 
72 Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fund~ineiltai~s. Poito Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 55. 



2.8 A nova roupagem dos direitos fundamentais 

Em arremate ao que até este momento foi exposto, observa-se que, no plano 

histórico, a afirmação dos direitos do homem deriva de uma radical inversão de 

perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na representação da 

relação política, ou seja, na relação Estadolcidadão ou soberanolsúditos a qual é 

encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos direitos dos cidadãos, e não do 

ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência com a visão 

individualista da sociedade, segundo a qual, para a compreender, é preciso partir 

dos indivíduos que a compõem, em oposição a concepção orgânica tradicional, 

segundo a qual a sociedade como um todo vem antes dos indivíduos. 73 

Em outras palavras, há uma mudança de perspectiva quanto ao fim do 

Estado: antes, o Estado se organizava para si; agora, para o cidadão e para a 

sociedade. No mesmo sentido, como observa Celso ~ a f e r , ~ ~  os direitos humanos 

representam, no plano jurídico, uma inversão da figura deontológica originária, ou 

seja, significam uma passagem do dever do súdito para o direito do cidadão. 

Assim, nasce o direito do indivíduo de ter direitos, o maior postulado da 

cidadania, pois se parte do pressuposto de que a pessoa humana tem dignidade e 

singularidade que não se dissolvem no todo da boa gestão da comunidade política. 

Modificou-se a relação direta, exclusiva e unidimensional existente entre 

cidadão e Estado, e vice-versa, caracterizada pela postura negativa do Estado 

status negativus e pelo subjetivismo individualista da idade liberal. A relação, a partir 

de então, torna-se mais ampla que é a do status positivus, mediante o qual se 

reconciliam o cidadão, a sociedade e o Estado. 

Destarte, os direitos fundamentais, ao extrapolarem aquela relação cidadão- 

Estado, deixando de lado a concepção subjetiva de que os direitos humanos eram 

praticamente destituídos de força normativa, adquirem uma dimensão até então 

ignorada: a de norma objetiva, de validade universal e indivisível, de conteúdo 

incleterrninado e a b e r t ~ , ' ~  "num âmbito de alto teor material de juridicidade", sendo 

aplicável global e indistintamente. 

73 Norbeito Bobbio. A oirr dos dlreiros. Tradução de Carlos Nelsori Coutiiiho. Rio de Jaiieiro: Cainl~ri\, 1992. p.4. 
74 A sohercci~icr c os dircitos I ~ i t r ~ ~ i i r ~ o , ~ .  Sio I1;iulo: 1,ua Nova li." 35, 1995. p 140. 
75 Paulo Bonavides. Ccrcso de direito cnn.stitucio~zal. 7" ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 540. 



2.9 A constitucionalização dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais, por representarem regras e princípios básicos e 

elementares do ser humano, pertencentes a uma determinada sociedade, não 

poderiam encontrar melhor guarida para sua positivação senão na Constituição. 

Cabe ainda destacar que, embora o jusnaturalismo tenha inspirado o 

constitucionalismo, os direitos humanos não são inatos a natureza humana somente, 

mas, também, resultam de lutas históricas pela libertação e emancipação do 

homem, que desencadearam as declarações de direitos firmadas em diferentes 

épocas da história da humanidade. Dessa forma, alerta Norberto ~ o b b i o : ~ ~  "( ...) OS 

direitos ditos humanos são o produto não da natureza, mas da civilização humana; 

enquanto direitos históricos, eles são mutáveis, ou seja, suscetíveis de 

transformação e de ampliação". 

Servindo-se das categorias tradicionais do direito natural e do direito positivo, 

Norberto Bobbio ao descrever o processo que culmina na positivação dos direitos 

humanos, diz-nos que "( ...) os direitos do homem nascem como direitos naturais 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente 

encontrarem sua plena realização como direitos positivos univer~ais" .~~ 

A Constituição deve levar em conta os elementos sociais, econômicos e o 

estado espiritual de seu tempo segundo José Joaquim Gomes  anot ti lho.^^ 
"( ...) sem essa positivação jurídico-constitucional, os direitos do homem são 
esperanças, aspirações, idéias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica 
política, mas não direitos protegidos sob a forma de normas (regras e 
princípios) de direito constitucional". 

Silo os direitos fundamentais, na feliz expressh de Paulo ~onavides,7~ "( ...) 
o oxigênio das constituições democráticas". Dizer que são direitos constitucionais 

fundamentais significa, precipuamente, dizer que estes têm uma superioridade em 

face das demais normas da prbpria constituição, e que têm vinculatividade imediata 
aos poderes 

Corroborando ainda mais essa tese, Alexandre de ~oraes" ' ,  resumindo as 

idéias que levarani ao surgimento dos direitos humanos fundamentais, explica que 
. ... - --. . 

7 h Norhei-10 IlohL>io. Op. cit. A t > r . o . . .  11. 3 2 .  
77 Ideiii, ibideiii, p. 30. 

1)ireifo c o ~ ~ . s ~ i ~ ~ ~ c i o ~ ~ ~ ~ l .  C C ~ I I I ~ ~ ~ :  Liwiiria A l ~ ~ ~ e d i ~ ~ i i ,  1093. 11. 497. 
' b p ,  cit. Cur;vo de ... p. 301. 
" José Joricliiiiii Ciomes Caiiotillio. I)i/.c~i/o co11.stirirr.ioritr1. Cloinihrn: I..iviaria Aliilediri;~, 1903. 1,. 409. 
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"Esses ideais encontravam um ponto fundamental em comum, a necessidade 
de limitação e controle dos abusos do poder do próprio Estado e de suas 
autoridades constituídas e a consagração dos princípios básicos da igualdade 
e da legalidade como regentes do Estado moderno e contemporâneo". 
Pode-se afirmar que teriam sido um dos motivadores do controle dos 

monarcas e detentores do poder publico, nesse sentido encontramos: 

"(. ..) assim, a noção de direitos fundamentais é mais antiga que o surgimento 
da idéia de constitucionalismo, que tão-somente consagrou a necessidade de 
insculpir um rol mínimo de direitos humanos em um documento escrito, 
derivado diretamente da soberana vontade popular".82 

Com essa mudança de paradigma, os direitos fundamentais tornam-se 

bússolas das Constituições, situando-se no topo da hierarquia constitucional. Esta (a 

Constituição), por sua vez, deixa de ser mero documento político-formal, compondo 

um sistema de normas na imagem clássica do positivismo para se transverter num 

sistema de valores e, a seguir, num sistema de princípios, com uma dimensão de 

juridicidade máxima, e que gera conceitos novos tais como o de "concordância 

prática11B3 e "concretização". 

Aliás, como nos ensina Paulo Bonavides, "( ...) o conceito de concretização 

é surpreendente por sua importância, utilidade e aplicabilidade na solução de 

questões constitucionais de direitos fundamentais". 

O que se observa, dessa sintética análise, é que a história dos direitos 

humanos é a história da tentativa constante de reconhecimento por parte dos 

detentores do poder, ou seja, a história dos direitos fundamentais é, de certa forma, 

a história da limitação do poder.85 

Ocorre uma maior efetivação dos direitos humanos fundamentais durante o 

constitucionalismo liberal do século XIX, tendo como exemplos, a Constituição 

Espanhola de 181 2, Constituição Portuguesa de 1822, Constituição Belga de 1831 , 

Declaração Francesa de 184886, e, em especial, a do Brasil de 1824. Falando na 

Constituição brasileira, no tópico a seguir, estuda-se as origens no direito 

constitucional pátrio. 

S 2  icie~ii, il1iclc1ii, 11. 15. 
X I O ~wiiicípio da coiicordâiicia prlítica oii da liui.nioiiizaç90, coiiio coiisecthiio IGgico do oriiicípio da iiiiidiidc 
coiistitucioiial, é coiiiiiiiiciite iitilizado para resolves problemas seferciites a colisão de direitos fuiidaiiicriiais. Dc 
;icoi.do coiii esse pi'iiicípio, os direitos liiricl;iiiieiitais e v;iloics coiistitiicioii;iis ~Icvcriío sei. Iiaiiiioriiz~tdos, iio c;iso 
slih e.ran~iile, por meio de juízo de porideração qiie vise preservar e coricretizar ao máximo os direitos e beris 
coiistitiicioriais protegidos (Farias, op. cit. p. 98). 
K I  0 1 ) .  cit. ( ' i r i i s o  dc ... 11. 585. 
R5 
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2.10 As origens dos direitos fundamentais no Brasil 

É interessante relatar, resumidamente, também, o contexto histórico que 

ensejou o surgimento das Constituições brasileiras, a fim de que se torne mais fácil a 

compreensão de mudanças e inovações que surgiram posteriormente. 

2.1 0.1 A Constituição de 1824 

Em seu artigo 179, essa Constituição trazia uma declaração de direitos e 

garantias individuais que, nos seus fundamentos, permaneceu nas constituições 

posteriores. 

Pode-se dizer que a Constituição imperial consagrou os principais direitos 

humanos, como então eram reconhecidos. Por um lado, foi uma Constituição liberal, 

no reconhecimento de direitos; por outro, porém, foi bastante autoritária, devido a 

concentração de poderes nas mãos do Imperador, resultante do Poder Moderador. 

Seguindo os passos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

decretada pela Assembléia Nacional Francesa em 1789, a Constituição imperial 

afirmou que a inviolabilidade dos direitos civis e políticos tinha por base a liberdade, 

a segurança individual e a propriedade (art. 179). Omitiu, contudo, o quarto direito 

natural e imprescritível, proclamado, ao lado desses três, pelo artigo segundo da 

Declaração francesa: o direito de resistência a opressão. 

Do constitucionalismo inglês herdou a vedação da destituição de magistrados 

pelo rei, o direito de petição, as imunidades parlamentares, a proibição de penas 

cruéis (Bill of rights, 1689) e o direito do homem a julgamento legal (Magna Carta, 

121 5). 

As principais conquistas asseguradas pela Constituição de 1824 foram as 

seguintes: liberdade de expressão do pensamento, inclusive pela imprensa, 

independente de censura; liberdade de convicção religiosa e de culto privado, 

contanto que fosse respeitada a religião do Estado; igualdade de todos perante a lei; 

abolição dos açoites, tortura, marca de ferro quente e todas as demais penas cruéis; 

exigência de lei anterior e autoridade competente, para sentenciar alguém; direito de 

propriedade; liberdade de trabalho; instrução primária gratuita; direito de petição e 

de queixa, inclusive o de promover a responsabilidade dos infratores da 

Constituição. 



2.1 0.2 A Constituição de 1891 

Dalmo de Abreu Dallari aponta que a Constituição de 1891 foi moldada 

segundo o estilo da Constituição norte-americana, com as idéias diretoras do 

presidencialismo, do federalismo, da tripartição do poder, do liberalismo político, e da 

democracia burguesa.87 

José Afonso da Silva entende que 'I...) o sistema constitucional implantado 

enfraquecera o poder central e reacendera os poderes regionais e locais, 

adormecidos sob o manto do mecanismo unitário e centralizador do Império"'. 

Destaca, ainda, a emergência do federalismo, não só como derivação da estrutura 

formal de organização do Estado, mas muito mais como resultante de um quadro 

real de relações políticas, econômicas e sociais caracterizadas pela prevalência dos 

interesses do poder oligárquico, fenômeno conhecido como coronelismo. 

O poder político poderia ser exercido independentemente do poder financeiro 

do indivíduo. Seriam eleitores os cidadãos maiores de 21 anos, excluindo desse 

alistamento os mendigos, os analfabetos, as praças de pré, os religiosos sujeitos a 

voto de obediência e as mulheres. O voto continuava, porém, a ser aberto e os fortes 

economicamente continuavam detendo a política local. 

Não obstante essa realidade, que restringia o poder a camadas privilegiadas, 

a primeira Constituição republicana ampliou os Direitos Humanos, além de manter 

as franquias já reconhecidas no Império: separou-se a Igreja do Estado e 

estabeleceu-se a plena liberdade religiosa; consagrou-se a liberdade de associação 

sem armas; assegurou-se aos acusados a mais ampla defesa; aboliram-se as penas 

de galés, banimento judicial e morte; criou-se o habeas corpus com a amplitude de 

remediar qualquer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder (depois se 

restringe o uso desse remédio processual a casos relacionados a liberdade de 

locomoção); instituíram-se as garantias da magistratura (vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos), mas, expressamente, só em favor 

dos juizes federais. 

" Dalrno dc A l ~ i e ~ i  T);ilI;iii. O q i r ~  seio (,.v clir.<,i/o.r (I(/ ,>r.\..socc. 5" ed. Ri;isíli;i: 13r;isiliciisc. 1005. 1 ) .  74. 



2.1 0.3 A Constituição de 1934 

O texto constitucional de 1934 emana do processo de transformação vivido 

pelo país, que tem como marco a Revolução de 30, cuja causa imediata foi o 
processo eleitoral para a escolha do sucessor do presidente Washington Luiz, que 

deu a vitória para Júlio Prestes. Mas o movimento revolucionário decorreu, em 

instância mais ampla, da corrosão do sistema político vigente na primeira República 
com a explicitação de conflitos econt3micos, sociais e politicos. Com Getúlio Vargas 

no poder, como lider civil da Revolução, dedica-se à questão social. 

O modelo do novo texto é a Constituição alem& de Weimar, catalogando-se o 

nosso regime, no entender de Pinto Ferreira em 

"( ...) não mais como uma democracia liberal, e sim como uma democracia 
social, com a poderosa aplicação do campo do governo no campo econômico; 
(...) as grandes bases da democracia social foram instituídas, y;ardando-se, 
em certas variantes, no mais, o modelo constitucional de 189 1". 

Comentando as disposições dos textos constitucionais, Dalmo de Abreu 

Dallari enumera elementos que evidenciam seu sentido inovador: 

"Regular melhor o mecanismo presidencialista, limitando o poder pessoal 
do chefe de Governo por várias fórmulas adotadas. (...) Fortaleceu o regime 
representativo. (. . .) reforçou a estrutura Federativa. (. ..) Reconhecendo os 
direitos sociais, revestiu de proteção maior os principais direitos do 
trabalhador. (...) Criou o mandado de segurança. (...) Instituiu as primeiras 
normas conducenles ao regime de planificação (...) garantiu a liberdade 
econômica dentro dos limites em que fossem observados os princípios da 
justiça e as necessidades da vida nacional ( . . . ) I ~ '  

A partir de 1934, verifica-se uma maior inserção dos direitos sociais (direitos 

de 2a geração) nas Constituições brasileiras. Eles exigem do Estado uma maior 

participação para que possam ser implementados, ou seja, há a necessidade de 

uma atuação estatal positiva. 

Para João Baptista ~erkenhoff,~' essa Constituição guiava o pensamento da 

sociedade e a ação do Governo para um programa de leis cujo valor maior recaía no 

bem comum. 

88 Curso de direito con.stitucionu1. 8" ed. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 152. 
80 Op. cit. O que' süo ... p. 44-45. 
90 Curso de dirai~os huir1atio.s: gêriese dos direitos humanos. São Paiilo: Acadêmica. 1992. 11. 83. v. 2. 



Instituiu a Justiça Eleitoral (art. 82 e ss.) e o voto secreto (art.52, §I0), abrindo 

os horizontes do constitucionalismo brasileiro para os direitos econômicos, sociais e 

culturais (art.115 e ss., art. 148 e ss.). 

A Constituição de 1934, entre outras coisas: explicitou o princípio da 

igualdade perante a lei, estatuindo que não haveria privilégios, nem distinções, por 

motivo de nascimento, sexo, raça, riqueza, classe social, crença religiosa ou idéias 

políticas; manteve o habeas-corpus para proteção da liberdade pessoal, e instituiu o 

mandado da segurança, para defesa do direito, certo e incontestável, ameaçado ou 

violado por ato manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer autoridade; 

vedou a pena de caráter perpétuo; proibiu a prisão por dívidas, multas ou custas; 

criou a assistência judiciária para os necessitados. 

2.10.4 A Constituição de 1937 

A Constituição de 1937, inspirada na Constituição polonesa de 1935, teve por 

objeto fundamental o fortalecimento do Poder Executivo federal na sua relação com 

os Poderes Legislativo e Judiciário, e com as outras esferas do governo. 

Durante o Estado Novo, não estiveram de pé os direitos humanos. 9 1 

A magistratura perdeu suas garantias (art. 177). Um tribunal de exceção, o 

Tribunal de Segurança Nacional, passou a ter competência para julgar os crimes 

contra a segurança do Estado e a estrutura das instituições (art. 172). Leis 

eventualmente declaradas contrárias a própria Constituição autoritária, ainda assim 

podiam ser validadas pelo Presidente. 

A Constituição declarou o país em Estado de emergência (art. 186), com 

suspensão da liberdade de ir e vir, censura da correspondência e de todas as 

comunicações orais e escritas, suspensão da liberdade de reunião, permissão de 

busca e apreensão em domicílio (art. 168). 

Enfim, muitos direitos e garantias individuais fundamentais, até mesmo 

aquelas que não representavam risco algum ao regime vigente, perderam sua 

efetividade plena. 

" JOGO Raptista Herkenhoff, op. cit. Cucso dc! ... p. 78. 



2.10.5 A Constituição de 1946 

Promulgada em 18 de setembro de 1946, inspirou-se, em grande parte, nos 

textos de 1891 e 1934, e teve como eixos básicos a consolidação de um sistema 

político fundado na democracia representativa, a institucionalização da federação e 

da autonomia municipal e a progressão no tratamento constitucional dos direitos e 

garantias fundamentais e de matéria econômica e social. 

A Constituição de 1946, nas palavras de João Baptista ~erkenhoff,'~ 

restaurou a plenitude dos direitos e garantias individuais, que foram ampliados, em 

comparação com o texto constitucional de 1934. 

Criou-se, por intermédio do artigo 141, 5 4 O ,  o Princípio da Inafastabelidade do 

Judiciário, nesses termos: "( ...) a lei não poderá excluir da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão de direito individual". Foi estabelecida a soberania dos 

veredictos do júri e a individualização da pena. Surge oficialmente o direito 

fundamental de acesso a justiça. 

Os direitos sociais foram ampliados, sendo estatuídos: salário mínimo capaz 

de atender as necessidades do trabalhador e de sua família; participação obrigatória 

e direta do trabalhador nos lucros da empresa; proibição de trabalho noturno a 

menores de 18 anos; assistência aos desempregados; obrigatoriedade da 

instituição, pelo empregador, do seguro contra acidentes de trabalho; direito de 

greve; liberdade de associação profissional ou sindical; criação da Justiça do 

Trabalho como ramo do Poder Judiciário. 

Mantiveram-se os direitos de salário superior do trabalhador noturno em 

relação ao do trabalhador diurno e de repouso nos feriados civis e religiosos, 

inovações trazidas pela Carta de 1937. 

Referindo-se aos direitos sociais, estes se ampliaram, sendo acrescidos de: 

gratuidade do ensino oficial ulterior ao primário para os que provassem falta ou 

insuficiência de recursos; obrigatoriedade de manterem as empresas, em que 

trabalhassem mais de 100 pessoas, ensino primário para os servidores e respectivos 

filhos; obrigatoriedade de ministrarem as empresas, em cooperação, aprendizagem 

aos seus trabalhadores menores; instituição de assistência educacional em favor 

dos alunos necessitados, para Ihes assegurar condições de eficiência escolar. 

" 21). cit. Cur.so de ... p. 79. 



A partir do golpe de 1964, a Constituição de 1946 sofreu múltiplas emendas e 
suspensão da vigência de muitos de seus artigos. Isso aconteceu por força dos Atos 

Institucionais de 9 de Abril de 1964 (posteriormente considerados como o de no 1) e 

27 de Outubro de 1965 (Ato Institucional de no 2 ou AI - 2). 

2.1 0.6 A Constituição de 1967 

O texto constitucional "( ...) sofreu poderosa influência da Carta Política de 
1937, cujas características básicas assimilou( Esse novo texto demonstrou 

preocupação fundamental com a segurança nacional, aumento dos poderes 

concernentes a União e ao Presidente da República, redução da autonomia 

individual, com a permissão da suspensão de direitos e garantias constitucionais, e 

reformulação dos sistemas tributário e orçamentário. 

Comparada com a Constituição de 1946, a Constituição de 1967 apresenta 

graves retrocessos: (a) suprimiu a liberdade de publicação de livros e periódicos ao 

afirmar que não seriam tolerados os que fossem considerados (a juízo do Governo) 

propaganda de subversão da ordem; (b) restringiu o direito de reunião facultando a 

polícia o poder de designar o local para ela. Usando desse poder como artifício, a 

polícia poderia facilmente impossibilitar a reunião; (c) criou a pena de suspensão dos 

direitos políticos, declarada pelo Supremo Tribunal Federal para aquele que 

abusasse dos direitos de manifestação do pensamento, exercício de trabalho ou 

profissão, reunião e associação, para atentar contra a ordem democrática ou praticar 

a corrupção (art.151); e (d) manteve todas as punições, exclusões e marginalizações 

políticas decretadas sob a égide dos Atos Institucionais. 

Entretanto, mesmo com todas essas ressalvas, a Constituição de 1967 não se 

harmonizou com a doutrina dos Direitos Humanos pelas seguintes razões: restringiu 

a liberdade de opinião e expressão; deixou o direito de reunião a descoberto de 

garantias plenas; fez recuo no campo dos direitos sociais e manteve as punições, 

exclusões e marginalizações políticas decretadas sob a égide dos Atos 

Institucionais. 

Segundo João Baptista ~erkenhoff, '~ a Constituição de 1967 ruiu sob o AI-5, 

em Dezembro de 1968. 

03 José Afonso da Silva, op. cit. p. 78. 



2.1 0.7 A Constituição de 1988 

E a Constituição Cidadã, na expressão de Ulisses Guimarães, Presidente da 

Assembléia Nacional Constituinte que a produziu, porque teve ampla participação 

popular em sua elaboração e, especialmente, porque se volta decididamente para a 

plena realização da ~idadania.'~ 

Sem receio de equivoco, pode-se dizer que o direito positivo brasileiro, p6s a 

Carta Política de 5 de outubro de 1988, atingiu quase a plenitude, pelo menos tendo 

em vista os parâmetros e anseios da sociedade brasileira em sua atual fase de 
evolução, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, sendo 

detectados tanto direitos de primeira, segunda, terceira bem como a abertura para 

reconhecimento dos direitos de quarta dimensão. 
Como afirma Flávia C. Piovesan 96 a Carta de 1988 institucionaliza a 

instauração de um regime político democrático no Brasil, introduzindo, 
1 

indiscutivelmente avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos 

fundamentais e na proteção de setores vulneráveis da sociedade brasileira. 

Tamanha a vontade constitucional de priorizar os direitos e as garantias 

fundamentais que a Constituição, em seu artigo 60, 5 4 O ,  declara as cláusuias 

pétreas, compondo, assim, o seu núcleo intocável. 

Ferreira ao comentar a Constituição brasileira, no tocante aos Direitos 

Fundamentais, afirma: 

'3 ordem constitucional brasileira assegura a inviolabilidade de cinco 
direitos fundamentais: a) direito à vida; b) direito à liberdade; c) direito à 
igualdade; d) direito a segurança; e) direito a propriedade. (...) Os direitos 
fundamentais assegurados nas constituições formam as chamadas liberdades 
públicas, que limitam o poder dos entes estatais. São elas: a) as liberdades 
clássicas ou civis; b) a liberdade política ou liberdade-participação; C) as 
liberdades concretas, biparfindo-se em liberdades econômicas e sociais." 

Os direitos fundamentais contidos na Lei Maior brasileira vigente são os mais 

abrangentes e extensos de todas as nossas Constituições. 
I ~ A Constituição Federal acolhe, além dos direitos explícitos, os chamados 

1 direitos implícitos, até porque a Lei Maior não tem a pretensão de ser exaustiva ao 

1 estabelecer os setenta e sete incisivos do art. 5" Com efeito, a Constituição de 1988 

0 1 01' c i ~ .  (li~rivo do dirc1ifo.s h~~triuilo.~ ... p. 83. 
'1 5 José Afoiiço da Silva, 01). cit. 1). 85. 
96 1)ireilo.s hutnuiios e o direi10 cot~sli~uciotzul in~ertiucionul. 3" ed .  São Paulo: Max Liirioiiad, 1997. p. 55. 
97 Comentúrio.~ à corz.stituiçáo hrasileiru. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 59. v. 1 .  



admite a existência de outros direitos "por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa seja parte" (art. 55 927. Assim, poder- 

se-á deduzir direitos individuais decorrentes do regime democrático e dos princípios 

constitucionais. 

Flavia C. piovesang8 declara que, no intuito de reforçar imperatividade das 

normas que traduzem direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 1988 

institui o princípio da aplicabilidade imediata dessas normas, nos termos do art. 5', § 

1'. Mas, a mesma professora, aceita que algumas normas não seriam 

autoaplicáveis, como explica: 

3 intenção que o ditou é compreensível e louvável: evitar que essas 
normas fiquem letra morta por falta de regulamentação. Mas o constituinte 
não se apercebeu que as normas têm aplicabilidade imediata quando são 
completas na sua hipótese e no seu dispositivo. Ou seja, quando a condição 
de seu mandamento não possui lacuna, e quando esse mandamento é claro e 
determinado. Do contrário ela é não executável pela natureza das coisas." 

O art. 5', $ 2' da Constituição, enuncia que os direitos e garantias nela 

expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 

seja parte. 

A Emenda Constitucional n"5, de 30 de dezembro de 2004, inseriu um 5 3" 

junto ao art. 5 " elevando a status de emendas constitucionais, os tratados 

internacionais sobre direitos humanos, ratificados pelas duas Casas do Congresso 

Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Com 

esse acréscimo, entende-se o compromisso do Brasil em face dos direitos humanos. 

Como bem pondera Flávia P i o v e ~ a n : ~ ~  

"( ...) a partir da Constituição de 1988 intensifica-se a interação e 
conjugação do Direito internacional e do Direito interno, que fortalecem a 
sistemática de proteção dos direitos fundamentais, com uma principiologia e 
lógica próprias, fundadas na primazia dos direitos humanos" 

Os direitos fundamentais, pela primeira vez, foram colocados em situação de 

núcleo substancial da Constituição, tanto pelo aspecto topográfico como por serem 

inclusos no rol de cláusulas pétreas ou garantias de eternidade (art. 60, §4', IV, da 

CFl88) .'O0 

98 Op. cit. Direitos humanos ... p. 60. 
39 Flávia C. Piovesati. I'cnias de direitos hurnatto.~. São Paiilo: Max Limonad, 1998. p. 46. 
1 O0 Discute-se bastarite acerca da amplitude do rol de direitos fuiidarneiitais postos h condição dc cldiisiil;i piitiea. 
Parece, todavia, que literalidade da expressão coristitucional que reza que apenas os "direitos e garantias 



A dignidade da pessoa humana passa a integrar os princípios fundamentais 

da República Federativa do Brasil (art. 1 ° ,  III), a qual se rege nas suas relações 

internacionais, que veremos mais a frente, pela prevalência dos direitos humanos 

(art. 4 O ,  11). Destarte, o valor da dignidade humana e os direitos fundamentais 

impõem-se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, servindo como parâmetro orientador a hermenêutica constitucional. 

Ademais, não se pode negar o avanço de nossa Lei Fundamental ao dispor o 

§ I 0  do art. 5' que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação 

imediata, demonstrando a clara intenção de se construir uma Constituição 

normativa, vale dizer, não apenas juridicamente válida, mas que está, além disso, 

vivamente integrada na sociedade, quebrando-se, dessa forma, a velha tradição 

constitucionalista brasileira de Constituições meramente nominais (Constituições de 

1891 , 1934 e 1946) ou semânticas (Constituições de 1937, 1967 e 1 969).'01 

O caráter compromissário, com os direitos humanos, da Constituição reflete- 

se também no preâmbulo e na enunciação dos objetivos a serem alcançados pelo 

País, quais sejam, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir O 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, o que 

demonstra o firme propósito de se formar um Estado social, embora não 

encontramos no texto constitucional menção expressa nesse sentido. 

Com efeito, na análise incensurável de José Afonso da silvai0* 

"(. . .) é a primeira vez que uma Constituição assinala, especificamente, 
objetivos do Estado brasileiro, não todos, que seria despropositado, mas os 
fundamentais, e entre eles, uns que valem como base das prestações 
positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, 
a fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana". 

iiidividuais" são consideradas garantias de eternidade aos poiicos vai cederido Iiigar a iiiiia iiiterpretafão iiiais 
ampla para abranger todos os direitos fiindameritais, iiiclusive os coletivos. 
101 Explica-nos Liiís Roberto Barroso (Interpr-ctcição e ciplicacL7o da con.vtifuiçiio. 2" ed. São I'aulo: Saraiva, 
1498. p. 225): Constitiiiçãn iiomtrtii~a é a "reiipa qiie asaerita e veste beiii", isto é. siias iioi.irias doniinaiii o 
processo político, ou iriversaiiiente, o processo de poder se aiiioldn às iioriiias da I,ci Maior, siihiiieteittlo-se n 
elas; Coristitiiiyão setnirnfictr é a nieramerite forinal, vale dizer, ";i roiil);~ 1150 vestc hciii. coiiio 110 CiiSO da 
Coiistitiiição iiorniativa, mas esconde, dissimula ou disfarça" e, fiiialnieiite, ria Coiistitiiição tio~tri~itrl existe unia 
desarmonia entre os pressupostos sociais ou ecotiômicos existentes e a aspiração coristitiicioii~il, a ser sanada - .  
com o passar do tempo, pelo amadurecimetito esperado, ein outras palavra, usando o siinbolisiiio já erripregado, 
"a roupa fica por certo teiiipo guardada no arinário e será vestida qiiaiido o coipo iiacioiial I i ; ia  crescido". 
I O ?  01). cit. Ctoltr:vo do ... p. 93. 



2.1 0.8 Aglutinação dos direitos fundamentais na Constituição 
vigente 

Irrefutável, pois, é a afirmação de que os direitos enunciados na Constituição 

Federal de 88 em seu art. 5" embora exaustivos, não são taxativos, mas meramente 

exemplificativos, sendo facilmente encontrados outros direitos em partes esparsas 

do texto constitucional. 

Aliás, não é despiciendo lembrar que nem todos os direitos fundamentais 

encontram-se explícitos em nossa Lei Maior. Afora os direitos decorrentes dos 

tratados internacionais de que seja parte o Brasil, que são fundamentais por força do 

5 2 O ,  do art. 5 O ,  ainda se encontra na Constituição direitos implícitos, decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, como por exemplo, do duplo grau de 

j u r i sd i~ão , '~~  o da pr~~orcionalidade,'~' o direito a resistência, dentre outros. 

Nesse sentido, com bastante propriedade, Flávia C. ~ iovesan ' '~  assevera que 

os direitos fundamentais podem ser organizados em três distintos grupos: 

a) o dos direitos expressos na Constituição; 

b) o dos direitos implícitos, decorrentes do regime e dos princípios adotados 

pela Carta Constitucional e; 

c) o dos direitos expressos nos tratados internacionais subscritos pelo Brasil. 

No que concerne ao tipo de atuação estatal, podemos dizer que há três 

grandes classes de direitos fundamentais: (a) os que exigem uma atuação negativa 

do Estado (direitos de defesa ou status negativus); (b) os que requerem uma 

atuação positiva do Estado (direitos a prestações ou status positivus) e (c) direitos 

políticos, de caráter misto (status activus). 

'O3 Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido R. Diiiamxco: "O 
princípio (do duplo grau de jurisdição) não é garantido constitucionalmente de modo expresso, entre nós, desde a 
República; mas a própria Constitiiição incuinbe-se de atribuir a competência reciirsal a vários órgãos da 
jiirisdição." (I+oriri go-(11 do processo, I I b d .  Míillieiros: São Paiilo, 1995, 11. 55). Eiitcridendo, 
lan~eritavelnierite, qiie a Coiistit~iição não garaiitiii o princípio do diiplo grau de jurisdição administrativo, o S'TI:, 
no RE-169077/MG, rel. Miri. Octavio Gallotti, julgado ein 05/12/1997, assini decidiu: "não padece de vício de 
iiicoristitiicio:i:ilidade a legislaçãc riiunicipal cliie exige o depósito prévio do valor da niult:i coino condição ao 
uso de reciirso adiiiiiiistiativo, pois não se insere, na Carta de 1988, garantia do diiplo graii de jiirisdição 
adiiiiriistrativa". 
104 "Poder-se-á eiifiiri dizer, a esta altura, que o princípio da proporcioiialidade S Iioje axioiii;i do Direito 
Coristitucioiial, corolário da coristitucionalidade e cârione do Estado de direito, bern coiiio regra qiie tolhe toda a 
ação ilimitada do poder do Estado no quadro de juridicidade de cada sistema legítimo de autoridade." l'aulo 
Botiavides, Curso de dirclito con.sritucionu1. 7" ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 397. 
10s . . lemris do direitos kunic~nos. São Paulo: Max L,imoiiad, 1998. p. 35. 



Os direitos de defesa, de caráter negativo por excelência, são todos aqueles 

que clamam por um não atuar do Estado, ou seja, são todos aqueles que se 

caracterizam por exigir um não agir, uma omissão estatal. 

Fazem-se presentes, também, na noção de direito fundamental, os direitos 

que requerem uma prestação positiva do Estado, possibilitando ao indivíduo a plena 

satisfação de suas necessidades substanciais (saúde, lazer, trabalho, educação 

efc.)'06 e, também, direitos de participação, isto é, visando garantir a participação 

dos cidadãos na vida política do Estado democrático representativo. 

Os direitos a prestações, por sua vez, exigem uma atuação positiva do Poder 

Público, vale dizer, são aqueles dirigidos diretamente ao Estado prescrevendo 

condutas (atos comissivos) a serem seguidas pelo agente público, a fim de se 

atingirem os objetivos previamente traçados. Podem ser divididos em direitos a 

prestações jurídicas e direitos a prestações materiais. 

Os primeiros são direitos do cidadão em face do Estado no sentido de que 

este elabore normas ou pratique atos jurídicos; os segundos, também conhecidos 

como direitos a prestações em sentido estrito ou por excelência, são direitos do 

cidadão em face do Estado no sentido de que este lhe forneça determinadas 

prestações materiais (educação, habitação, cuidados médicos, intervenção policial, 

JUSTIÇA etc.). 

Essa distinção entre direitos de defesa e direitos a prestações torna-se de 

transcendental importância para compreensão do problema da eficácia, ou mais 

precisamente, aplicação dos direitos fundamentais. 

Na doutrina nacional e alienigena, há muitas outras classificaç~es.'~' Pode-se 

dizer que cada autor ao tratar do tema ofereceu uma nova classificação a sua 

maneira. 

106 Nesse sentido, Norberto Bobbio. A era ..., op. cit. p. 72: "( ...) o reconhecimento dos direitos sociais suscita, 
aléni do problenia da proliferação dos direitos do honiem, problemas bern mais difíceis de resolver rio qiie 
coiicerne àquela "prática" de que falei no início: é que a proteçlo destes últimos recliier iiiiia iiiter.veiic;'lo ativii do 
Iistado, qiic não é requerida pela protcc;ão dos direitos de libcrdiidc, prodiiziiiclo ;iqiiclii oig;ii i i~i~~no dos sci.viqos 
públicos de oride nasceu até niesiiio unia nova forina de Estado, o Estado social. Bnqiiaiito os direitos de 
liberdade nascem contra o superpoder do Estado - e, portanto, com o objetivo de limitar o poder -, os direitos 
sociais exigeiri, para sua realização prática, o11 seia, pata a passagem da declaração pirsaiiieriie verba: à sili1 
pro!eçlio efetiva, precisarriente o coiitdrio, isto é, a aiill>liaçiío dos poderes do Bstiido". 
07 f / ( i ~ ~ ~ . i o i r  cln.s.sj/icrti~rt c.sses diri!ito.s c>rn lil>rrc/c~r/e.s (lu i~i(l(t l~~. iv<~(I( t ,  l ihrrd~r~lr .~ ch~ic.ci.s (, lil~or~cler~lc~,s />olíii(~r.v. 

Ctr1.1 Schrrritr, por seu turrto, enuncio qiiurro grupos de dii.eiros do Iroriierri, qirctis , sc~ jc i i i i ,  os dirc>iios tio lihc~~dtrtl(, 
do individiio isolodo, os direilos de liberdade do indiilídiio em relupTo uos oulros, os direitos llo1írico.s do 
cidudiio rio E,studo e os direitos e prelensõe.~ .sociali.stu.s. Stier-Somló «lutle cros .segiiii~rc,s g174/)0~ de direito3 
.fitridametztui,s: (u )  direitos fundurnentai.~ do indivíduo; (h)  direitos éticos-sociuis; ( c )  direilos 1)oli'licos e ( d )  
direitos socictlistu.~". Pinto Ferreira. Conientúrios à Constitiriç#o hrcrsileira. São Paulo: Saraiva, 1992. 1). 100. 



No entanto, para que esse trabalho, em que se examina o acesso a justiça às 

demandas coletivas, não se esgote em um emaranhado de elucubrações técnico- 

jurídicas e fique flutuando em devaneios meramente doutrinários, prefere-se não 

citar e comentar todas as tradicionais classificações dos direitos fundamentais, vez 

que apenas repetem ou complementam, com outros termos, a classificação já 

apresentada, que é uma evolução dessas clássicas sistematizações. 

Por fim, demonstrou-se neste item, que a tentativa de aglutinar todos os 

direitos fundamentais num capítulo ou até em único título da Constituição, é inútil, 

pelos fatos expostos, assim, não vale dizer que somente no art. 5' encontra-se os 

direitos fundamentais. 

2.1 1 A efetividade'08 dos direitos fundamentais 
"Finalmente, descendo do plano ideal para o plano real, uma coisa é falar 

dos direitos do homem, direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e 
justificá-los com argumentos convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma 

11 109 proteção efetiva . 

De início, deve ser ressaltado que o importante não é apenas positivar os 

direitos fundamentais, mas dotá-los de meios capazes de se tornarem efetivos no 

mundo real e jurídico, e, com isso, que não venham a ser passíveis de constantes 

violações. 

Sob esse aspecto, Norberto Bobbio ''O deixa expresso que o campo dos 

direitos fundamentais tem estrada desconhecida, e, "( ...) além do mais, numa 

estrada pela qual trafegam, na maioria dos casos, dois tipos de caminhantes, os que 

enxergam com clareza, mas têm os pés presos, e os que poderiam ter os pés livres, 

mas têm os olhos vendados", aponta para a necessidade de que esses direitos não 

fiquem a mercê das autoridades públicas. 

Para se expressar de forma mais clara sobre o que ficou indicado pelo 

saudoso professor, basta observar que os Estados vêm implementando uma política 

108 Cabe dest;icar qiie na Coiistituição brasileira viserite eiii seli art. SO, 5 I" deteriiiiiia yiie "iis iioi'ii!as ddirii(loi.,ts 
dos direiios e gnríiiitias fuiidaineiitais têm aplicação iiiiediata". Adota-se para este estudo o teriiio tl:: etètividadc 
coiiforrrie l i i ihn de peiisaineiito de Norbei~o Bobbio ao fazer a distinç80 eiitre eficácia e el'etivitlade, para ele a 
efetividade ieiii relação com o poder e eficácia teiri relação com a iiorrna eni si, assiiii, o poder efetivo é o podei- 
qiie coiisegue obter o resultado proposto. (Contribuicihi~ a Ia ieoricr de1 Derecho. Trad. de Alforiso Ruiz Migiiel. 
Madrid: Ed. Debate, 1990. p. 49) 
1 O0 Noi-berto Bobbio, Op. cit. p. 75. 
110 Iderii, ibidern. p. 37. 



liberalizante de suas economias e, por conseqüência, negligenciam a prestação 

efetiva dos direitos fundamentais, principalmente aqueles que demandam uma ação 

estatal positiva, como é o caso dos direitos sociais. 

Desde já, evidencia-se que esses direitos não alcançarão seu escopo maior 

caso não sejam dotados de remédios capazes de compelir a inércia estatal, 
i 

principalmente a legislativa, para que esse abuso de poder tenha um termo. I 
Uma coisa é a norma despida de eficácia; outra é a necessidade de I 

complemento, pois aquela em tempo e momento algum irá surtir efeitos no mundo I 
jurídico, como regra, enquanto nesta, existe um estado latente, ou mesmo, dentro de 

uma visão figurada, é um vulcão adormecido que a qualquer momento soltará suas I 
larvas, como é o caso dos direitos fundamentais, que, ocorrida sua completude, seja I 
pelo próprio legislador, seja pelo cidadão, alcançará aquele direito em seu 

nascedouro, fazendo-o vivo como se sempre ali estivesse esculpido. I 
Norberto ~obbio," '  após analisar os fatores que dificultam a efetivação ou I 

aplicação das normas jurídicas referentes aos direitos humanos, com um pouco de I 
ironia e perplexidade, questiona: I 

"O campo dos direitos do homem - ou, mais precisamente, das normas 
que declaram, reconhecem, definem, atribuem direitos ao homem - aparece, 
certamente, como aquele onde é maior a defasagem entre a posição da 
norma e sua efetiva aplicação. (...) Será que já nos perguntamos alguma vez 
que gênero de normas são essas que não ordenam, proíbem ou permitem hic 
et nunc, mas ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem um 
prazo de carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos 
alguma vez que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um 
direito cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além 
de confiados a vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o 'programa' é 
apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser 
chamado de 'direito'?" 

Realmente, é conhecimento elementar, até para quem inicia no estudo da 

Ciência do Direito, que as normas jurídicas diferem-se das morais justamente pelo 

seu caráter sancionatório, que lhe dá imperatividade. 

Dizer que uma norma constitucional não é norma jurídica, por não haver a 

devida sanção, é negar o próprio sistema jurídico que a Constituição fundamenta. 

Logo, sendo a norma constitucional norma jurídica, não resta dúvida quanto ao 

caráter imperativo de suas disposições. 

I I I Op. cit. A crtr .... p. 77 -78. 



Rui ~ a r b o s a , " ~  citado por Flávia C. ~ iovesan , "~  em seu tempo, já lecionava 

que "c..) não há, numa Constituição, cláusulas a que se deva atribuir meramente o 

valor moral de conselhos, avisos ou liç6es. Todas têm a forca imperativa de regras, 

ditadas pela soberania nacional ou popular de seus órgãos': 
I 

Também nesse sentido, é sempre oportuno invocar o ensinamento de Luiz 
I 

Roberto ~ a r r o s o : " ~  
I 

'As normas constitucionais, como espécie do gênero normas jurídicas, 
conservam os atributos essenciais destas, dentre os quais a imperatividade. 
De regra, como qualquer outra norma, elas contêm um mandamento, uma 
prescrição, uma ordem, com força jurídica e não apenas moral. Logo, a sua 
inobservância há de deflagrar um mecanismo próprio de coação, de 
cumprimento forçado, apto a garantir-lhe a imperatividade, inclusive pelo 
estabelecimento das consequências de insubmissão a seu comando. As 
disposições constitucionais são não apenas normas juridicas, como têm um 
caráter hierarquicamente superior, não obstante a paradoxal equivocidade 
que longarnente campeou nessa matéria, ao considerá-las prescrições 
desprovidas de sanção, mero ideário não jurídico." 

Destarte, "direito", como ensina Norberto ~ o b b i o , " ~  
"( ...) B uma figura deontológica e, portanto, um termo da linguagem normativa, 
ou seja, de uma linguagem na qual se fala de normas e sobre normas. A 
existência de um direito seja em sentido forte ou fraco, implica sempre a 
existência de um sistema normativo, onde por 'existência' deve entender-se 
tanto o mero fator exterior de um direito histórico ou vigente quanto o 
reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação. A 
figura do direito tem como correlato a figura da obrigação': 

Lição primorosa nesse sentido é de Celso Antonio Bandeira de ~ e l l o , " ~  
quando afirma que "( ...) todas as normas concernentes à Justiça Social - inclusive 

as programáiicas - geram imediatamente direitos para os cidadãos, inobstante 

tenham valores distintos. Tais direitos são verdadeiros 'direitos subjetivos' na 

acepção comum da palavra" 

Aliás, conforme ensina José Joaquim Gomes   ano ti lho"^ "( ...) pode e deve 

dizer-se que hoje não há normas programáticas". E prossegue o autor como sendo 

claro, 

I'(. ..) que continuam a existir normas-fim, normas-tarefa, normas-programa 
que impõe uma atividade e dirigem materialmente a concretização 

112  Cor77crttcíi.io.r (i Con.srirui~üo,~c.der.ctl hi.cisileiru. São Paulo: Saraiva, 1933. v .  4. 
113 Op. cii. Proleçfio ... 1995. p. 52. 
I I4 Ir~icrpreiuyfio e crl7licaçÜo c k r  Corlslii~riçNo. 2"d. São I'aulo: Saraiva, 1998. p. 226. 
IIí Op.cit. A ~ , i . < r  ... p. 7 9 .  
1 1 1 1  (,'ortr~~iít/o,jrrr.ítlico do/>i.irt(~i/>io ( 1 1 1  i,~ircrl(ltrdc~. São 1';iiilo: Itevistn dos 'l'i.ibiiriuis, IO9:3. r). 254. 
117 1)ireiro coi~.v~irucionul. Coiinbra: Livraria Aliiiedi~ia, 1993. p. 132. 



constitucional. Mas o sentido destas normas não é o que Ihes assinalava 
tradicionalmente a doutrina: 'simples programas ', 'exortações morais ', 
'declarações ', 'sentenças políticas', 'aforismos políticos ', promessas', 
'apelos ao legislador', 'programas futuros', juridicamente desprovidos de 
qualquer vinculatividade; as normas programáticas é reconhecido hoje um 
valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da 
Constituição ". 

Importa frisar que, na atual fase de evoluçao da hermenêutica constitucional, 

b a busca da máxima eficácia das normas constitucionais, ante as circunstâncias de 

cada caso, é o principal caminho que o intérprete e aplicador do direito deve trilhar, 

sobretudo quando se trata de normas definidoras de direitos fundamentais coletivos 

ou individuais, que, por força do 9 1 O, do aa. 5") repita-se, têm aplicação imediata. 

O princípio da efetividade das normas constitucionais e o reconhecimento e 

incremento de sua força normativa, segundo J.J. Gomes Canotilho, citado por Luis 

Roberto ~ a r r o s o " ~  

"(. ..) pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma constitucional 
deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um principio 
operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora 
sua origem esteja ligada a tese da actualidade das normas programáticas 
(Thoma), é hoje, sobretudo, invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no 
caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia 
aos direitos fundamentais)". 

Dessa forma, se o próprio constituinte, entregando-se, muitas vezes, a 

devaneios irrealizáveis, contribui para a desvalorização da Constituição como 

documento jurídico, cabe ao jurista, ao se deparar com a inércia do Poder Público 

em face de um caso concreto de manifesto desrespeito a Constituição, formular 

estruturas lógicas e prover mecanismos técnicos aptos a dar efetividade as normas 

jurídicas. 
i 1 

Ora, sendo o criador da lei individualizada ao caso concreto, diante de uma 

norma constitucional definidora de direitos - que não é meramente programática - o 

juiz, ao sentenciar, deve encontrar meios de tornar essa norma eficaz e exequível 

em vez de, covardemente, negar-se a cumprir os mandamentos constitucionais sob 

o argumento de que não existe legislação integradora dispondo sobre a rnatéria. 

Aliás, unia das primeiras lições que aprendernos no curso de Direito é o 

princípio da plenitude do ordenamento jurídico, isto é, o ordenamento jurídico é 
I 

1 completo, sem lacunas. 

I l l i  Op. cit. It~terprrzuçüo e . . .p. 220. 



Do princípio da completude do ordenamento podemos retirar duas regras 

fundamentais: "(. ..) I )  o juiz é obrigado a julgar todas as controvérsias que se 

apresentarem a seu exame; 2) deve julgá-las com base em uma norma pertencente 

ao si~terna""~ 

Nosso ordenamento jurídico positivou esses dois princípios gerais nos 

seguintes dispositivos: 

"O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou 
obscuridade na lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas 
legais; não as havendo, recorrerá a analogia, aos costumes e aos princípios 
gerais de direito" (art. 126 do Código de Processo Civil) e, "Quando a lei for 
omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 
princlpios gerais de direito" (art. 4' da Lei de Introdução ao Código Civil). 

Portanto, caso o juiz não encontre disposições legais capazes de suprir a 

plena eficácia da norma constitucional definidora de direito, deve buscar outros 

meios de fazer com que a norma atinja sua máxima efetividade, como por meio da 

analogia, dos costumes e, sobretudo, dos princípios gerais de direito. 

Dessume-se, portanto, do que foi exposto, que os direitos fundamentais 

possuem carga jurídica suficiente para gerar, em alguns casos, aos administrados, o 

direito subjetivo de exigir a sua observância por parte do Estado. 

Não obstante, se é certo que o juiz deve buscar todas as maneiras de tornar o 

preceito constitucional o mais concreto possível, não se pode ignorar que, graças a 

vaguidade, generalidade e amplitude das normas constitucionais, muitas vezes a 

concretização desses princípios é obstaculizada por fatores diversos (econômicos, 

sociais e, inclusive, naturais). 

Chama a atenção José Joaquim Gomes   ano ti lho'^^ que I'(...) ao legislador 
1 
r compele, dentro das reservas orçamentais, dos planos econômicos e financeiros, 
1 

das condições sociais e econômicas do país, garantir as prestações integradoras 

dos direitos sociais, econômicos e culturais (...)I', o que faz concluir que não se pode 

suprimir, por mais que se tente, o efeito vinculante dos direitos fundamental. 
I Observa-se o perigo a que estas teses levam, dado que a visão estreita do 
I tema faz que existam dois pontos estanques, porém contando com vasos ~ 

comunicantes. Estanques devido à indicação da independência legislativa em 

concretizar a norma e comunicantes pelo fato de a ocorrência do complemento 

I I9 Norbei~o Bobbio, op. cit. i>or-i~i .... p. 1 18 



legislativo estar adstrita a existência de recursos financeiros do País, que, em 

síntese, levariam a ineficácia dos direitos fundamentais. 

E salutar apontar para o fato de que não se está acolhendo a figura de 

direitos fundamentais absolutos, pois direito algum pode contar com tamanha 

grandeza, mas a necessidade de se conferir eficácia a direitos já consagrados em 

sede constitucional. 

Todavia, poder-se-ia responder a essas colocações com outra pergunta: ao 

juiz é dado o direito de negar a prestação jurisdicional, sob o argumento de 

inexistência de legislação? Mas, para se evitar uma petição de princípio, a solução 

deve ser apontada. Buscando-se o disposto no art. 126 do Código de Processo Civil- 

CPC encontra-se clara indicação que ao Juiz não é dado o direito de eximir-se de 

sentenciar, alegando obscuridade na lei, pois a ele é facultado valer-se da analogia, 

dos costumes e dos princípios gerais do direito, ou seja, a concretização do direito 

deve vir por normatização jurisdicional. 

Assim, a indicação de que o julgador não conta com meios para decidir é um 

argumento contra o homem, logo, uma falácia. Parece que adotar entendimento 

contrário, ou seja, acolher essa inércia legislativa de forma pura é admitir a 

paralisação da própria Constituição, ou mesmo negar a existência de princípios 

~onstitucionais, o que levaria a derrogação do Estado Democrático e de Direito, no 

nosso entendimento. 

Dessa forma, a inação legislativa não pode ser óbice ao exercício pleno dos 

direitos fundamentais, pois como alude Anna Cândida da Cunha ~ e r r a z ' ~ '  

"(. ..) a inatividade do legislador, isto é, a inércia, a demora mais ou menos 
prolongada, o retardamento do Poder Legislativo no elaborar normas de 
aplicação da Constituição merece ser particularmente acentuada pelas graves 
conseqüências que produz na vida constitucional dos Estados". 

Outro dado interessante é o destaque feito por Celso Antônio Bandeira de 

  elo''* de 

' I ( . . . )  que a imprecisão ou fluidez das palavras constitucionais não Ihes retira a 
imediata aplicabilidade dentro do campo induvidoso de sua significação. 

1 2 0  ' o ~ s i i  dir-igetztc r i~i~ic.lrl~i~(io do  legi.v/cldot: coriti-ibuto p x a  a coiiipreeris5o dns iioriii~is coiisiitiicioriais 
li-ogi-ariiáticas. Coirnbra: Coiiiibra Editora, 1994. p. 369. 

i 2 1  A iilgrciu no ~ I U I I O  con.sliru~:ionul. São Paulo: Revista da Procuradoria Geral do Estado de Sáo I'aulo, dcz.1 82, 
ri. 19. p. 95. 
122 tificcícici das norti7u.s coiistituciorzai.s sobre justiçu social. ,550 Paulo: Kevi.vtci de Direito Público, jaii.1 junlio 
198 1. p. 245. 



Supor a necessidade de lei para delimitar este campo, implicaria outorgar a lei 
mais força que a Constituição". 
Comporta aqui uma referência: a não-admissibilidade da existência de direitos 

absolutos é perfeitamente possível, visto não se poder hierarquizá-10s. Todavia, 

permitir que se quebre a força desses mesmos direitos, respeitando apenas o seu 

núcleo essencial, é não reconhecer a origem do poder constituinte derivado e deixar 

ao largo a vontade do poder constituinte originário, pois, como ressalta José Carlos 

Vieira de ~ n d r a d e , ' ~ ~  

"(. ..) os direitos fundamentais não têm sentido nem valem apenas pela 
vontade (pelo poder) que historicamente o impõe. O conjunto dos direitos 
fundamentais é significativo (e desvendável) porque é referido a um critério de 
valor; os direitos fundamentais são obrigatórios juridicamente porque são 
explicitações do princbio da dignidade da pessoa humana, que Ihes dá 
fundamento. É que a unidade dos direitos fundamentais, como a unidade da 
ordem jurídica em geral, há de ser uma unidade axiológica, material, que 
funde e legitime o seu conteúdo normativo". 

Francisco Fernandez segadotz4 também destaca a importância do tema, ao 

aduzir que, 

"Parece, pois, perfeitamente oportuno afirmar que o direito fundamental do 
homem é base e condição de todos os demais, é o direito a ser reconhecido 
sempre como da pessoa humana. O Direito, o ordenamento jurídico em seu 
conjunto, não estará claro, nos termos de Lucas Verdú, legitimado, senão 
mediante o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e dos direitos 

JJ 125 que lhe são inerentes . 

Evidencia-se, assim, que os direitos fundamentais vêm se tornando a pedra 

de sustentação de qualquer Estado Democrático de Direito, devido as funções 

estruturais que eles apresentam em sintonia com os próprios princípios 

constitucionais, ou, como prefere Francisco Fernández Segado ' I ( . .  .) da força 
: vinculante dos direitos se desprende da invalidade de todos aqueles atos dos 

123 Op. cit. Os direitos ... p. 1 13. 
121 Ltr teoria j~trítiicu de 10s derechos Jrtzd(~nrenlu1e.s eni la Coti.vtituicicír: l<vl~cltiol<r de 1978 y ern s11 
in/c~rl~re[acicír por e1 7i.ih~incrl Con.stit~icioncr1. Brasília: Rev. De Informaqão Legislativa, ano 3 1, 11. 121, 1994. 1). 
74. 
125 "I'iirece, piles, perfectaineiite oportiino afiriiiar que e1 derecho fiiiidaniental para e1 Iionibre, base y coritlicióii 
de todos los denihs, es el derecho a ser r-econocido siempre coriio persoria humana. E1 Derecho, el oideiiaiiiieriio 
.jurídico eii si1 conjunto, iio qiie dar5 iluminado, em términos de Lucas Verdú, legitimado, sino iiiediarite e1 
reconocirnierito de Ia digriidad de la persoria huniaria y de 10s derechos que le sori inheretites." (Tradução do 
autor). 
126 La teoría jurídica de 10s derechos fiindamentales en Ia Constitución Espaiíola de 1978 y eii su interpretacióii 
por e1 Tiiburial Coiistituciorial. Brasília: Revistu de Informução Legi.slutiilu, ano 3 1, n. 121, 1994. p. 80-81. 



poderes públicos que os desconsideram o que são resultados de um procedimento 

em curso do qual hajam sido ignorados".127 

Em uma visão ampla sobre a importância dos direitos fundamentais, 

especialmente quanto a sua eficácia plena, posição que deveria ser acolhida por 

doutrinadores e tribunais, vem defendendo Jorge d ir anda:'^' ~ 
"(. ..) na verdade, precisamente por os direitos fundamentais poderem ser 
entendidos prima facie como direitos inerentes a própria noção de pessoa, 
como direitos básicos da pessoa, como os direitos que constituem a base 
jurídica da vida humana no seu nível actual de dignidade, como as bases 
principais da situação jurídica de cada pessoa, eles dependem das filosofias 
políticas, sociais e econômicas e das circunstâncias de cada época e lugar. 
Não excluímos - bem pelo contrário - o apelo ao Direito Natural, o apelo ao 
valor e a dignidade da pessoa humana, a direitos derivados da natureza do 
homem ou da natureza do Direito". 

Em linha idêntica de raciocínio Aurélio ~uaita:'* ' leciona que "as normas 

relativas aos direitos fundamentais e as liberdades que a Constituição se interpretam 

de conformidade com a Declaração Universal de Direitos Humanos e os tratados e 

acordos internaci~nais."'~~ 

Pode-se, sob esse aspecto, assentar em José Joaquim Gomes canotilhoi3' 

que "(. . .) fundamentando originariamente direitos a prestações, não é legítimo dizer- 

se que as normas consagradoras destes direitos são leges imperfectae, sem I 
qualquer conteúdo jurídico-constitucional antes da sua concretização legislativa", I 

pois se impõe reforçar a necessidade da eficácia positiva de tais normas, inclusive 

com mecanismos de sanção em havendo a não-observância a esses direitos, de tal 

sorte que "(. ..) ensejaria a responsabilização dos poderes públicos, quando estes se 

mostrassem indiferentes, omissos e negligentemente impedissem o cumprimento 
I I  132 das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais . 

Contudo, em nada adiantaria falar-se em eficácia plena dos direitos 

fundamentais, se não for disponibilizados remédios protetivos capazes de solucionar 

127 De Ia fuerza vinculante de 10s derechos se desprende Ia invalidez de todos aqiiellos actos de 10s poderes 
públicos qiie 10s descoriozcaii o que se ari resultado de iiii procediinienío eri e1 curso dc ciial Iiayaii sido 
ignorados." (Tradução do autor). 
I ? X  M(IIILI(I /  ' / (J  (]jrpilo ( ~ o ~ ~ . ~ ( i / ~ ~ ~ : i o ~ i ( i l .  Tomo IV -- Dircitos I:i~~id:tl~~e~i~i~is. Chili1l~r;i: C o i ~ ~ ~ t ) r i ~  l;dilor;~, 1008. 1). 
199. 
I 29 Kegimeti rle 10s derecho.sji4ndun~entule.s. Madri: Revista de Dereclio I'olítico ri0 13, 1982. p. 87. 
130 Las riormas relativas a 10s derechos fiindameritales y as Ias libertades que Ia Clonstitiicióri sç iriiei.pietAri de 
conforinidad con Ia Declaración Universal de Derechos Huriianos y 10s traiados y aciierdos iiiteriiacioiiales". 
(Tradu<;ão do autor). 
I31 Op. cit. Coilstituiçüo.. p. 379.. 
132 Flávia C, Piovesan, op. cit. Constituiçdo e...p. 72. 



conflitos ou mesmo espancar violações ou abusos praticados seja pelo Executivo, 

pelo Legislativo ou pelo Judiciário, e, com isso, impedir que ocorra a negativa a 

imediata aplicabilidade desses direitos. 

Reforçando essa idéia, Willis Santiago Guerra ~ i l h o ' ~ ~  indica que: 

'r...) a impotência do constitucionalismo de Weimar diante da ascensão 
nacional-socialista é a prova cabal, que nos fornece a história, da insuficiência 
de uma Carta Fundamental que apenas consagre direitos fundamentais, sem 
fornecer os meios judiciais para sua defesa e implementação". 

Essa eficácia plena dos direitos fundamentais, que vem sendo defendida, está 

em linha de consonância com as transformações sociais por que passam os Estados 

de Direito, buscando, dessa forma, impedir as postergações legislativas, 

insatisfações sociais e, com isso, manter a estabilidade constitucional, dado que não 

existem normas constitucionais despidas de eficácia, ou mesmo normas inúteis, haja 

vista todas contarem com eficácia. 

Gilmar Ferreira Mendes '34 aponta que 

"(. ..) a moderna dogmática dos direitos fundamentais discute a possibilidade 
de o Estado vir a ser obrigado a criar os pressupostos fáticos necessários ao 
exercício efetivo dos direitos constitucionalmente assegurados e sobre a 
possibilidade de eventual titular do direito dispor de pretensão a prestações 
por parte do Estado': 

Assim, as normas constitucionais, especialmente os direitos fundamentais, 

não podem ser tomadas como meras promessas de incerteza, mas, ao contrário, 

devem ser fontes permanentes de direito que podem ser invocadas a qualquer 

tempo, cabendo ao legislador e a própria Administração torná-los concretos e 

efetivos, conforme Francisco Fernandéz Segado 135 

"(. ..) caráter normativo da Constituição, unanimemente aceito em nossos dias, 
quer significar que não estamos na presença de um mero catálogo de 
princlpios, mas sim de uma norma cujo conteúdo material a todos (cidadãos e 
poderes públicos), vincula de modo imediato, sendo seus preceitos como 
regra geral, sem prejuízo de algumas limitações particulares a esta regra, 
alegaveis diante dos tribunais e devendo considerar-se sua infração 
an tijurídica". ' 36 

131 ?'~.o(~c.v.so c,o!z.sti~licio~~(~I r clirc~ito.~,fi~ncI~1111~~11tcti~s. 2" ed. São Palito: Celso 13nsios, 200 I . 1). 100. 
l i 4  A rloi/ri.iiitr c~oii.crif~rc~ioiltr1 e coiirr-olc de co~i.vri~~icior~trlitI~r(Ic coriio ,ytrr.crtiriir (ltr c~iilirtltrnitr - riecessid~ide dc 
deseiivolviineiito de novas técnicas de decisão: possibililidade da declaração de inconstitiicioiialidade seiii a 
pronúiicia de iiiilidade rio Direito brasileiro. São Paiilo: Cadernos de direito público e finanças públicas, n0.3, ano 
1 ,  abril-jiiiiho 1993. p. 28. 
137 01). cil. 1'. 121. 
136 ,, (. ..) caiicter iiorrnativo de Ia Constitución, unánimeinente aceptado eii nliestros días, quiere significar qiie 
iio estanios eii preseiicia de ui i  mero catálogo de piincipios, sino de tiria iioiiiia cuyo coiiteiiido iiiaterial a todos 



Aurelio Guaita também aponta que:'37 

"(. ..) Os direitos constitucionais são suscetíveis de diversas classificações, 
mas em qualquer caso se espera dos poderes públicos, especialmente do 
Estado, que promovam as condições para a liberdade e igualdade dos 
indivíduos e dos grupos em que se integrem, sejam reais e efetivas, que 
removam os obstáculos que impeçam ou dificultem sua plenitude, e que 
facilitem a participação de todos os cidadãos na vida política, econômica, 
cultural e social."138 

Na argumentação que se apresenta, o objetivo é explicitar que os direitos 

fundamentais, individuais ou coletivos, buscam proteger o cidadão como pessoa 

humana, ou a coletividade como o agrupamento dessas pessoas, atentando-se ao 

chamamento feito por Joaquim José Gomes  anot ti lho'^^ de que 

"(. ..) existe um defeito de proteção quando as entidades sobre quem recai um 
dever de protecção adoptam medidas insuficientes para garantir uma 
protecção constitucionalmente adequada dos direitos fundamentais. Podemos 
formular esta ideia usando uma forma positiva: o Estado deve adoptar 
medidas suficientes, de natureza normativa ou de natureza material, 
conducente a uma protecção adequada e eficaz dos direitos fundamentais. A 
verificação de uma insuficiência de juridicidade estatal deverá atender a 
natureza das posições ameaçadas e a intensidade do perigo de lesão de 
direitos fundamentais". 

Essa crítica feita por J.J.Canotilho mostra bem a gravidade do tema, dado que 

outra não é a conclusão de que nessa citação há óbices claros a discricionariedade 

legislativa, e aponta para a proteção explícita dos direitos fundamentais, afastando 

assim teses que sustentam ser esses direitos apenas programas, o que 6 uma 

grande inverdade, uma falácia, pois se valem de argumentos contra o homem. 

Felizmente, os tribunais vêm admitindo a eficácia jurídica de dispositivos 

constitucionais definidores de direitos, por mais vagos que, a princípio, possam 

parecer. Assim, no agravo de instrumento no 22.2395196, a Oitava Câmara de 

Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, entendeu que o art. 196 da 

Constituição Federal (que prescreve ser a saúde direito de todos e dever do Estado) 

tem força suficiente para obrigar o Estado a fornecer medicamentos ("coquetel") a 
-- ~ 

(ciiidadaiios y poderes públicos) viricula de modo iliinediato, sieiido sus preceptos, coiiio regla gciieral, sili 
prejuicio de :dgiirias matizacioiies particulares a esta regla, alegables ante 10s tribiiriales y debieiido considerar-se 
su iriti-accióri antijurídica" (Tradução do autor). 
1.17 Kegiriieri de 1o.s derecho.s~tnda111et1t(1le.s. Madrid: Revista de Dereclio Político 11" 13, 1982. [I. 13. 
138 '' ],os derechos constitucionales son susceptibles de diversas clasificacioiies, pcro cii ciialcliiiei. caso se espcrii 
de los poderes públicos, especialniente de1 Estado, que promuevan Ias coridicioiies para que Ia libertad y Ia 
igualdad de1 iiidivíduo y de 10s grupos en que se iritegra se an reales y efectivas, qiie reriiiievari los obstlículos 
que impidan o dificulteri su plenitud, y que faciliten Ia participacióii de todos 10s ciudadaiios eii Ia vida política, 
económica, cultural y social." (Tradução do autor). 



portadores da Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida (SIDA/AIDS), independente 

de legislação integradora. Eis como ficou ementado o acórdão: 

'Ação Cautelar - Liminar contra o Estado - Fornecimento de 'coquetel' de 
medicamentos para tratamento da AIDS - Admissibilidade - Estando 
presentes as condições especiais do processo cautelar, do fumus boni iuris e 
do periculum in mora, posto que o direito a vida é o maior deles e que a droga 
é de comprovada eficácia, porém custosa e fora das possibilidades 
econômicas dos enfermos, é dever do Estado custeá-la - Inteligência do 
artigo 196 da Constituição da República - Liminar mantida - Recurso não 
provido. " 

Cabe destacar, também, a atuação do Supremo Tribunal Federal, durante sua 

evolução histórica, na declaração da eficácia dos direitos fundamentais, como nos 

seguintes arestos: plena aplicabilidade dos  fundamento^'^^ e ~bjet ivos'~ '  da 

República; repeliu a possibilidade de tortura como método de obtenção de provas;14* 

consagrou a liberdade de locomoção;143 a livre manifestação de pensamento;14' o 

direito a indenização por danos morais;'45 o direito de resposta;'46 a liberdade 

religiosa1" e ao livre exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas 

as qualificações profissionais que a lei estabe~ecer.''~ 

O Pretório Excelso declarou, ainda, a inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas;149 estendendo essa proteção 

constitucional ao sigilo bancário e fiscal'50. Os direitos de reunião e associação 

foram devidamente protegidos pela Corte ~ u ~ r e m a . ' ~ '  

~~ --- ~ - - -~ 

130 011. cit. Corlsfitcli(:do diriaeillc ...I,. 365.  
14(' ST1: - Plerio - I-iC ri" 71.3731RS - Rel. Miii. Praiicisco Rezek, Dicírio da Jusíiçcr, Seção 1. 22 riov./l99(?, 1). 
45.686; STF - HC no 76.060-4lSC - Rel. Min. Sepúlveda Pertence, lliário da .lusfiçu, Seção i ,  9 0lit./1997, p. 
50.666. 
''I STF - Pleno - Adin no 1.946lDF - medida cautelar - Rel. Min. Sydney Saiiches, decisão: 29-4-99 - 
Ii!formcrtii~o Si'/: no 147). Cf, ainda, Inforrnaíivo SI'I' iiO 144. 

STF - Plerio - I1C ri0 69.9 12-O/RS - Rel. Miii. Sepúlveda Perteiice, Ir!/i)nri(rrii~o Si7: [i" 36. 
133 STF - Plerio - HC 11" 7 1.26 1/RJ - Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1)iÚrio du . l i is l i~a,  Seção 1, 24 jaii.11994, p. 
16.65 1 .  
144 STF - Plerio - Inq. no 390lRO - Kel. kIin. Sepúlveda Perteixe, Diário dtr .lu.sli~ci, Seção I ,  27 oiit.11989, 11. 
16.390. 
I" 577 141161 1 .  
I I ( >  S1'1: -- 2" ' L ' -  Kexti,. ri" 64.333IPK - Itci. ~Miii. Alioiii;ii R;!lceii.o. Iliiír-io do .Iilsri( (r. Sq%» i, 27 dc~./l96S. 
I" h'7:I 1001329. 
118 STF - I a  1' - Agravo regimental eiii agravo de iiistiumeiito ri" 134.449lSP - Kel. Min. Sepúlveda Pesteiice, 
Oidrio (I( /  . . I~i~f içu,  Seção I ,  21 set. 11990, p. 9.784. 
140 STF - 2" 1; - Rextr. no 91.3281SP - Rel. Min. Djaci Falcão, 1)irírio dci .lu.sti(~tr, Seçiío I ,  I I dez.1198 1 ,  1,. 
12.605. 
iso STF - Pleno - MS ri0 21.729-4lDF - Kel. pIAc6rdão Miii. Fraiicisco Rezek - Ir!/i)i71rrrtiilo Si'I" rios 8 e 27). 
"' Ri11 471437. 



O pleno acesso ao Poder Judiciário, para defesa dos direitos fundamentais, 

j5* com o necessário respeito pelo principio do Juiz Natural, foi observado pelo 

Pretório ~ x c e l s o . ' ~ ~  

O Supremo Tribunal Federal, portanto, demonstra, constituir-se em um 

tribunal com a preocupação e a missão de consagrar o respeito e garantir a 

efetividade dos direitos fundamentais, em defesa da Sociedade e do Estado de 

Direito. 

Porém, não se deve perder de vista que os direitos fundamentais, dadas suas 

características peculiares, são muito mais do que meras normas constitucionais; 

são, na verdade princípios e, como indica Celso Antonio Bandeira de ~ e l l o , ' ~ ~  é o 

princípio 

"(. ..) mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito 
e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente 
por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere 
a tônica e lhe dá sentido harmônico". 

Todavia, os direitos fundamentais, salienta Jorge   ir anda'^^, não dependem 

apenas do Estado, 

( )  dependem também de comunidades, grupos, associações, da 
capacidade de organização dos próprios interessados e do empenho 
participativo que ponham na acção. Pedir mais direitos não é o mesmo que 
reclamar mais interferência do Estado ou mais burocracia". 

Essa opinião vem a corroborar, mais ainda, com a tônica desse estudo, de 

mostrar ser a participação popular um caminho viável a materialização dos direitos 

fundamentais individuais de forma coletiva. 

Destarte, como exposto, a eficácia dos direitos fundamentais, pela doutrina e 

jurisprudência, é viável. Ocorre, neste ponto, estudar se são absolutos ou relativos. 

I'' RI:/ 991790. 
15.1 STF - I a  T - HC no 69.601lSP - Rei. Min. Celso de Mello, 1)itjrio do .Iic.sri(.rr, Scçao I ,  18 dez.11992, p. 24.377. 
154 Discricionariedade administrativa e controle judicial. São Paiilo: K e ~ ~ i s t u  de l)ireiro Piíhlico, ri. 32, ano VII,  
1974. p. 18. 
155  

Miit~i t ( i /  {/irt,i/o ci~ti.s/ir~~(~iotiit / .  'I'OIIIO I V .  C ~ o i ~ ~ ~ l > r i i :  Cl>i1111)1.;1 l<~Iilori i ,  1098, 1). 18 .  



2.12 A relatividade dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais, dado a carga axiológica neles inserido, vivem em 

uma tensão permanente entre si, limitando-se reciprocamente, ou seja, ora um 

prevalecerá em detrimento do outro, ora ocorrerá o contrário. 

Como exemplo, a primeira vista, aparentam inconciliáveis o direito 

fundamental a liberdade de expressão e o direito a intimidade ou privacidade. E a 

norma que determina que a propriedade deve cumprir a sua função social com a que 

diz que as terras públicas não são passíveis de usucapião, como conciliá-los? O que 

dizer, outrossim, do princípio a livre iniciativa e as possibilidades de monopólio 

estatal constitucionalmente previstas? Há, sem dúvida, constante tensão entre as 

normas constitucionais. 

Essa tensão existente entre as normas é consequência da própria carga 

valorativa inserta na Constituição, que, desde o seu nascedouro, incorpora os 

interesses das diversas classes representadas na Assembléia Constituinte, em uma 

sociedade pluralista. 

Esses interesses, como não poderiam deixar de ser, em diversos momentos 

não se harmonizam entre si em virtude de representarem a vontade política de 

classes sociais antagônicas. Surge, então, dessa pluralidade de concepções - típica 

em um "Estado Democrático de Direito", que é a fórmula política adotada por nós - 

um estado permanente de tensão entre as normas constitucionais. 

Em consequência disso, podemos notar, sem muita dificuldade, que não há 

de se cogitar, num sistema constitucional democrático, a existência de direitos 

fundamentais absolutos. 

A esse respeito, assinalando a relatividade dos direitos fundamentais, assim 

se manifestou o STF: 

"Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se 
revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse 
público ou exigências derivadas do principio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 
estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, 
desde que respeitados os termos estabelecidos pela pripria Constituição. 

O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime 
jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as 
informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, 
destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum 



direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceirosJJ (MS 23.452-RJ, Rel. Min. 
Celso de Mello). 

Em igual sentido, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, 

prescreve em seu art. 29: 

"1. O indivíduo tem deveres para com a comunidade, fora da qual não é 
possível o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade. 2. No 
exercício deste direito e no gozo destas liberdades ninguém está sujeito 
senão as limitações estabelecidas pela lei com vista exclusivamente a 
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros 
e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 
bem-estar numa sociedade democrática. 3. Em caso algum estes direitos e 
liberdades poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios 
das Nações Unidas." 

Sendo fácil aceitar a tese de que os direitos fundamentais não são absolutos, 

tendo em vista que se limitam entre si, difícil é aceitar que o legislador 

infraconstitucional possa limitar a abrangência desse direito, que, dada a sua 

hierarquia constitucional, serve de fundamento de validade para a elaboração das 

normas inferiores. 

E preciso ter cuidado, porém, para não fazer com que a aceitação da 

natureza relativa dos direitos fundamentais esvazie o seu conteúdo, ou seja, atinja 

seu núcleo essencial. O direito fundamental, dentro do seu limite essencial de 

atuação, é inalterável e, por isso mesmo, seu núcleo é intangível. 

2.1 3 Limitações constitucionais aos direitos fundamentais 

Pode-se dizer, a par de tudo que foi exposto, que os Direitos Fundamentais 

possuem limitações constitucionais? A resposta nos parece afirmativa, mas, em 

situações extremas e graves é possível a restrição ou mesmo a suspensão 

temporária de direitos fundamentais. Veja-se. 

Primeiramente, os limites/restrições não são privilégios de nossa constituição, 

"(. ..) a Constituição Espanhola, em seu art. 55, estabelece a possibilidade de 
restrição do exercício de alguns direitos fundamentais em relação a 
determinadas pessoas relacionadas em investigações correspondentes a 
atividades de organização terroristas ou bandos armados, porém, a própria 



norma constitucional espanhola exige a existência de uma lei orgânica 
prevendo a forma e os casos para a ocorrência dessas restrições, sempre 
com a necessária intervenção judicial e controle parlamentar. Além disso, 
estabelece responsabilidade penal no exercício abusivo da possibilidade de 
restrição do exercício dos direitos fundamentaisJ: '56 

Pode-se também citar o Pacto de San José da Costa Rica, o qual, em seu art. 

27, item 1 ,  prevê a possibilidade de suspensão dos direitos em caso de guerra, de 

perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança 

do Estado-parte, exceto os direitos descritos no item 2 do mesmo artigo. E para todo 

Estado que fizer uso da suspensão deverá "(. ..) comunicar imediatamente aos outros 

Estados-partes, por intermédio do Secretário Geral da OEA, as disposições cuja 

aplicação haja suspendido, os motivos determinantes da suspensão e a data em que 

haja dado por terminada tal suspensão l i  157 

Percebe-se, claramente, que a permissão de limitação consiste no sistema 

constitucional das crises, que é um conjunto de normas que se baseiam nos 

princípios da necessidade e da temporariedade, e que tem por objeto as situações 

de crises e com o fim de manutenção e restabelecimento da normalidade 

constitucional. 15' 

Cabe ressaltar que a Carta Magna vigente prevê essa possibilidade, mas não 

deixa sem controle judicial15' ou de limites1", prevendo a responsabilização 

daqueles que se utilizarem das medidas constritivas de forma arbitrária ou mesmo 

sem justificativa legal. 16' 

São previstas, em nossa Constituição, duas medidas excepcionais, conforme 

podemos analisar no Capítulo I, do Título V (art.s. 136 a 141), que criaram o Estado 

de Defesa e o Estado de Sítio. 

O Estado de Defesa está previsto no art. 136, da CF, e corresponde as 

medidas de emergência positivadas no diploma constitucional de 1967, sendo mais 

brando que o Estado de Sítio. 

No primeiro caso, Estado de Defesa, conforme o art. 136 e seus incisos, 

poderão ser restringidos os direitos constitucionais do art. 5" incisos XI, XII, XVI, 

XX'J ,  LXl e o art. 220. 

I i 6  Alexandre de Moraei, op. cit. »ir-ciros ... p. 48. 
157 Ideni, ibidern. p. 52. 
I58 I'aolo Baiile, Diritti dellíromo e libei~tcr,foridrirrreritali. Boloiiha: 11 Molino, 1984. p. 450. 
1 i 9  V. ai-t. S", XXXV, C.F. 
I h0 V. ai-r. 15, C.F. 



Já, no caso de Estado de Sítio, do art. 137, 11, em tese, poderão ser 

suspensos "todos" os direitos, o que está em perfeita sintonia com o art. 5" XLVII, 

"a", CF, (que proíbe a pena de morte salvo em estado de guerra), desde que tenham 

sido objeto de deliberação no Congresso Nacional e sejam necessários para 

efetivação da medida e venham declarados expressamente no decreto presidencial, 

na forma do art. 138, caput, c.c 139, caput. 

Para a declaração do art. 137, I, os direitos restringidos estão definidos no art. 

139, e seus incisos. 

Essas limitações são instrumentos de controle social e as supressões podem 

ser até de longo alcance, mas não ilimitada, como nos alerta Alexandre de Moraes, 

'62 I'(. ..) jamais haverá, em concreto, a possibilidade de supressão de todos os 

direitos e garantias individuais, sob pena do total arbítrio e anarquia, pois não há 

como suprimir-se, por exemplo, o direito a vida, a dignidade humana, a honra, ao 

acesso ao Judiciário" (sic). 

Da observação acima, cabe destacar que o direito a vida poderá ser 

restringido em caso de estado de defesa por motivo de guerra declarada, mas, 

aceita-se que a suspensão não é absoluta, pois, o "acesso a justiça", direito 

fundamental de ação, não está suspenso, aliás, é previsto que qualquer abuso será 

submetido de imediato ao poder judiciário, destarte, esse direito, mesmo em 

situações extrema, em nossa constituição, não poderá ser restringido, suspenso OU 

mesmo suprimido, sob pena de instalação de um regime autoritário. 

Desta feita, pode-se concluir que, para ambos os instrumentos limitatórios dos 

direitos fundamentais, aqui estudados superficialmente, verifica-se que haverá a 

possibilidade do controle judicial dos mesmos, por meio do controle da legalidade 

estrita aos limites constitucionais mas 

"(. ..) a análise do mérito discricionário do Poder Executivo (no caso do Estado 
de Defesa) e desse juntamente com o Poder Legislativo (no caso do Estado 
de Sítio), a doutrina dominante entende impossível, por parte do Poder 
Judiciário, a análise da conveniência e oportunidade política para a 
decretação 

Nesse ponto, podemos anotar a lição de Manoel Gonçalves Ferreira ~ i l h o : ' ~ ~  

- -- 

Ihl  Op. cit. 1)irc~itos h~4niuizo.s ... p. 50. 
162 Direito.\ h~rmrrt~o.s.firndarne~zi(~i.s. S4.ed. S2o Parilo: Atlas, 2003. p. 50. 
l h7 

Idem, ibideiii. p.50. 
l<d Op. cit. Dir.eilos hurnttnos ... p. 130. 



"( ...) o Estado de sítio não gera nem permite o arbítrio. De fato, mesmo 
suspensas garantias constitucionais, o Executivo ainda está sujeito a normas 
e limites que configuram como que uma legalidade extraordinária, adequada 
aos momentos de grave crise. Inclusive, se houver abuso, aí cabe intervenção 
do judiciário". 

Enfim, essas breves considerações aos direitos fundamentais, nesse estudo, 

servem como suporte a afirmação do acesso a justiça ser um direito fundamental, 

sua importância e complexidade do tema. 

No capítulo seguinte, se tentará apontar, sem a pretensão de esgotar o tema, 

as várias acepções do acesso a justiça. 



3 
O DIREITO FUNDAMENTAL AO 
ACESSO A JUSTIÇA 

3.1 Apontamentos iniciais 

O problema em exame pode ser enfrentado segundo diferentes abordagens, 

as quais denotam maior ou menor grau de pragmatismo, dependendo da leitura que 
se faz da expressão acesso à justiça. 

Neste estudo, pode ser compreendida como significando acesso ao judiciário 

e, em geral, a respectiva sentença, ou acesso a todo e qualquer órgão, poder 

(incluindo o judiciário), informação e serviço públicos e aos direitos fundamentais. 

Uma das acepções da expressão é denominada por Kazuo Watanabe '" de 

"acepção restrita", para quem essa seria a mera "garantia formal de postulação 

jurisdicional, de acesso ao Poder Judiciário". 

Não obstante se reconheça a necessidade de defender a efetivação dessa 

garantia, cláusula pétrea no ordenamento constitucional brasileiro, não menos 

importante perceber a insuficiêi~cia de sua abordagem a concretização da justiça 

almejada nesse estudo. Frise-se o uso do termo insuficiência, e não inadequação. 

Ocorre que, embora pertinente, pode a via judicial não ser a mais adequada, 

principalmente se outras formas de resolução do conflito não foram intentadas. 

165 A.s.si,s~ência judiciúr-ia corno ir~.slruinerl~o de ucesso ir jirsliçu. Revista da PGEISP. v. 22. Siío Paiilo, 1984. p. 
87. 



Reconhecendo a limitação dessa acepção "restrita" tratando-se de casos 

concretos, mais ainda de admiti-la em se tratando de situação hipotética, genérica, 

passível de realizar-se no futuro, tal qual disciplina o direito positivo por meio das leis 

que o exteriorizam. 

Kazuo Watanabe oferece outra acepção, que denominou de "ampla" e para 

qual "haveria a preocupação com a questão da educação, com a orientação jurídica, 

para as pessoas melhor reconhecerem os seus direitos e agirem de forma a melhor 

potencializá-10s" '" ao definir o termo acesso a justiça. 

Conforme possível observar, a leitura do problema a partir da acepção 

"ampla" é multifacetada, ou seja, implica na somatória da acepção formal com todas 

as outras formas compositivas de litígios já aprovadas pela humanidade em sua 

evolução social e jurídica, desde que não impliquem na exclusão da possibilidade de 

apreciação do problema pelo poder judiciário. 

Afinal, não apenas o poder judiciário viabiliza justiça. Muitos outros órgãos e 

instituições, estatais ou órgão não governamental - ONG, desenvolvem ações no 

mesmo sentido, sem necessariamente culminarem em litígios judiciais. As ações 

paralelas desses órgãos e entidades, de maior ou menor previsão legal, deslocam 

da apreciação do judiciário um sem número de possíveis demandas, permitindo a 

seus órgãos, já sobrecarregados, ocuparem-se de outros casos, reduzindo, assim, o 

volume de processos em curso junto aos pretórios na nação. 

Parece adequado, pela concisão e amplitude de conteúdo, o conceito de 

acesso a justiça apresentado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth '67: "sistema pelo 

qual as pessoas podem reivindicar seus direitos elou resolver seus litígios sob os 

auspícios do Estado". O conceito apresentado é, contudo, ainda passível de 

comentário no que toca ao controle estatal da administração da Justiça. Entenda-se 

que ao Estado cabe, por questão de sobrevivência, dirimir os conflitos sociais pelos 

meios que ele próprio tenha determinado. Residem, pois, na determinação do meios 

de consecução da justiça os tais auspícios do Estado. 

Horácio Wanderley Rodrigues escrevendo sobre o acesso a justiça no 

direito processual brasileiro sem dissentir do que já foi dito, sintetiza a qiiestão nos 

1 (>(, Op. cit. Assislêrlcia ..... p. 87. 
l h7 Acc).s.vo (i jusli~cl.  Porlo Alegre: Fabris, 1988. p. 08. 
I h8 Acc.~.so ic jcrstiça no Ilireito Process~iul Bm.~ileiro. São Paulo: Editora Acadêmica, 1994. p.23 



seguintes termos: I ' ( . . . )  ambos os conceitos (leia-se acepções) são válidos e não 

excludentes; são, em realidade, complementares". 

A titulo de maior conhecimento do tema, acesso a justiça, nesse estudo se 
fará maior detalhamento das palavras dessa expressão. 

3.2 O que é justiça? 

A expressão "acesso a justiça", que será mais estudada adiante, obriga, 

primeiramente, um breve pensar sobre o significado da palavra "justiça", afinal, luta- 

se para ter acesso a que tipo de justiça? 

Conceituar e definir o vocábulo "justiça" também 6 uma tarefa difícil como 

outras expressões que foram enfrentadas neste estudo, mas, algumas 

considerações podem ser oferecidas, veja-se. 

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira oferece vários significados sobre justiça, 

como: 

"S. f. I. Virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe 
pertence. 2. Conformidade com o direito. 3. Direito, razão fundada nas leis. 4. 
Jurisdição, alçada. 5. Tribunais, magistrados e todas as pessoas 
encarregadas de aplicar as leis. 6. Autoridade judicial. 7. Rel. Estado de 
graça; retidão da alma que a graça vivifica; inocência primitiva, antes do 

r i  169 pecado do primeiro homeni . 

Outros dicionaristas, da área jurídica, oferecem suas definições sobre a 

palavra "justiça" como: "determinação do espírito, fundada na razão e na 

consciência, para que se dê a cada um, com absoluta imparcialidade, quanto de 
71  170 direito lhe cabe ou lhe é devido ; ou "faculdade de julgar conforme o direito""' 

Percebe-se, de antemão que termo justiça, "pode ser utilizado em várias 

situações, em plúrimos sentidos, em diversas r nan i f e~ ta~ões~ "~~ ,  e tem sido motivo 

de estudos desde tempos remotos. 

As palavras de Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior sobre justiça também 

espelham essa multiplicidade conceitual, 

10') O iiiiilirliciorlcírio drr l i ' t ~ g ~ / ( ~  I J O ~ ~ I I R I I C . Y U .  4". ed.  i-evistii e stiinl. São I'iiiilo: Editora Nov;i 1:i-onteiin, 2002. 11. 
410. 
1711 Doitaldo J .  I'elippe. I)icioizrírio,jurídi(:o. 9". ed. Caiiil~itias: Coiiaii Editora, 1994. 
I11 I'clisbelo da Silva. Peqlreno di<:iotrcíriojllridico e cornc,rcicil. São Pziiilo: 13iiisil livros Editei-;i, 1094. 
172 Silvio de Salvo Veriosa. Itiíroduçüo ao esíudo do direito. São Paulo: Atlas, 2004. p. 241. 



'H justiça, bem se sabe, é um ideal. As expressões latinas jus, justitia e 
justum seriam derivados do radical ju (yu), de uma língua antiga, o sânscrito, 
significando unir. Daí as primeiras civilizações a considerarem um sinal de 
união dos homens com a ordem eterna. Para Platáo, a virtude suprema; para 
Aristóteles, a mais elevada forma de excelência 

Rui Barbosa apresenta uma definição de justiça, com base na regra da 

igualdade, que naquela época, era o critério usado para a distribuição da justiça, 

assim, 2 regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 

proporcionada a desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da 

Paulo Nader não se furta do debate, e revive a definição histórica do termo: 

"Com base nas acepções de Platão e de Aristóteles, o jurisconsulto Ulpiano 
assim formulou: Justitia est constans et perpetua coluntas jus suum cuique 
tribuendi (Justiça é a constante e firme vontade de dar a cada um o que é 
seu). 175 Inserida no Corpus Júris Civilis, a presente definição, além de retratar 
a justiça como virtude humana, apresenta a idéia nuclear desse valor Dar a 
cada um o que é seu':'76 

Para Miguel Reale a dialética da justiça, no tocante aos valores ligados ao 

conceito, é intencional e constante, não sendo uma realidade acabada, pois "cada 

6poca histórica tem a sua imagem ou a sua idéia de justiça, dependente da escala 

de valores dominante nas respectivas sociedades, mas nenhuma delas é toda a 

justiça, assim como a mais justa das sentenças não exaure as virtualidades todas do 

justo".' 77 

Maria Helena Diniz entende a dificuldade de conceituação, mas não se furta, 

e apresenta duas significações fundamentais: Objetiva e Subjetiva, sendo que 

aquela está ligada a uma ordem social, uma exigência da vida social, a legislação ou 

o órgão aplicador, já esta, designa uma qualidade do indivíduo, cima virtude, 

portanto um foco pessoal.178 

173 A gurtrntiu dc oce.s.vo iI,jlc.rtiça. Disponível eiii 
http://www.dh~iet.og.br/direitos/bi-asil/leisbr/acesso/textos/AGaraiitiaAcessoJiistica.linl. acesso eiii 13 jultio 
de 2004. 
171 Or(/(.No CIOS 111oço.s. Coleção clássicos brasileiros. Rio de Jarieiro: Edições de Ouro, 1968. p.74. 
175 Institiiições de Justiniano, Livro I, Tít. I, Tribuiiais do Brasil Editora Ltda., Ciiiitiba, 1979. 
170 Illfrod1,tçÜo uo e.~tudo do dirc~ilo. 23". ed., revista e atual. Rio de Janeiro: Foreiise, 2003. p. 101. 
177 Liçõc.~preIiminarc.s de direifo. 27". ed., revista e atiial. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 375. 
178 Con71)êndio de introduçüo ir ciência do direito. 17" ed., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 404. 



Essa divisão não deve ser interpretada como opostas entre si. A posição de 

André Franco Montoro sobre essa distinção é clara. 

"Não há oposição entre a acepção subjetiva e a objetiva, por serem 
aspectos da mesma realidade. justiça, no sentido subjetivo, consiste na 
virtude de dar ao indivíduo seu direito, e, no objetivo, designa a ordem social 
que garante a cada um o que lhe é devido. Logo, o que se disse da justiça 
como virtude aplicar-se-á, analogicamente, a ordem social".'79 

A oferta de opiniões doutrinárias sobre justiça é farta. Destarte, em respeito a 

objetividade, adota-se a definição de Maria Helena Diniz, pois aparenta estar mais 

adequado com a carga semântica da expressão "acesso a justiça", veja-se: 

(...) em sentido próprio, justiça, é a virtude da convivência humana, ou seja, 
de dar a cada um o que lhe é devido, segundo uma igualdade simples ou 
proporcional, exigindo, portanto, uma atitude de respeito para com os outros, 
dando-lhes aquilo a que tenham o direito de ter ou de fazer. Daí as três notas 
essenciais da justiça em sentido estrito: a alteridade (ou pluraridade de 
pessoas), o devido (ou exigibilidade) e a igualdade (ou relação de 
conformidade quanto a quantidade) simples ou prop~rcional". '~~ 

Com uma definição, sem embargo de outras, extrai-se que o senso de justiça 

também apresenta algumas modalidades: a justiça "Distributiva", "Geral", "Social" e a 

"Comutativa". Uma breve consideração sobre cada uma se faz necessário. 

Sobre a "distributiva" entende-se como aquela em que o Estado, como agente 

compete a repartição dos bens e dos encargos, como exemplo a decisão judicial. A 

"geral" também denominada de "legal" é entendida como aquela em que os 

membros da sociedade dão a sociedade sua contribuição, para o bem comum, 

geralmente através de leis, como os impostos, serviço militar obrigatório etc. A 

"social" quando as partes da sociedade (Governo e governados, indivíduos ou 

grupos sociais), dão a comunidade o bem que lhe é devido, para o bem comum com 

a finalidade da proteção aos mais pobres ou desamparados, pela atuação de 

associações, sindicatos, cooperativas, serviços voluntários etc. E por fim, a 

"comutativa" como forma de justiça que norteia as relações de troca entre os 

particulares, sem a interferência ou ingerência do Estado, e se manifesta quando os 

particulares em suas relações, agem com respeito ao outro, cumprindo o pactuado 

nos contratos, não ofendendo à dignidade alheia etc. 181 

179 I~zrro-oduçüo à ciênciu do direito. 25" ed., São Paulo: Revista dos Ti-iburiais, 2000. p. 172. 
1110 Op. cit. p. 405. 
181 Maria Helena Diniz, op.cit. p. 405-407; Paulo Nader. op. cit. p. 107-109. 



Das modalidades de justiça, a que mais se aproxima do que se propõe neste 

estudo (a sociedade civil na tutela dos direitos coletivos fundamentais e a celeridade 

na prestação jurisdicional), é a justiça "distributiva", afinal, visa-se uma ação do 

Estado, uma decisão judicial em interesses coletivos. Mas, também, por reflexo, 

estará sendo cumprida as demais modalidades de justiça. Quando a sociedade civil 

organizada, ao prestar-se a defender de forma coletiva a direitos também coletivos 

estará fazendo sua parte na justiça "social" e "comutativa" e por vezes essa atuação 

positiva de defesa se dá por meio da justiça "geral". 

Aristóteles, citado no início desse item, aprofundou-se no estudo sobre o que 

seria 'justiça" e, não poderia deixar este estudo de apresentar, poucas, mas 

necessárias observações sobre o pensamento e opinião desse filósofo, veja-se. 

3.2.1 Breves considerações do pensamento de Aristóteles 
acerca da justiça 

No Livro V, de sua obra Ética a Nicômaco, Aristóteles trata sobre a justiça e, 

também, da injustiça. Introduz o estudo da justiça esboçando o entendimento dos 

homens sobre o caráter do justo."* Mais a frente relata impossibilidade de os 

homens serem justos sem observarem a lei, pois, o homem que se comporta 

conforme o que está prescrito na lei será, evidentemente, um homem justo, e O 

contrário será o homem injusto.183 
Para Aristóteles, esse argumento sobre justiça se torna completa e, nesse 

sentido, é considerada a maior de todas as virtudes.'84 Aristóteles revela, por meio 

de um ditado, que a justiça se torna a maior de todas as virtudes, exatamente por se 
direcionar ao outro."" 

1x2 "( ...) todos os homens entendem por justiça aqiiela disposição de caráter que torna as pessoas propensas a 
fazer o qiie é justo, que as faz agir justainetite e desejar o que é justo" 112%. 
ISJ "O Iioineiii seiii lei é iiijiisto e o respeitador da lei é justo, evidenteiiieiiie todos os atos legítiiiios são, eiii cci.to 
seritido, atos justos; porque os atos prescritos pela arte do legislador são legítiiiios, e cada um deles, dizeiido nós, 
6 jii.;io. Ora, tias disl)osiçoes qiic toiiiniii sobre todos os assiiiitos, as leis tCiri  ein iiiirii a v;iritapciii coiiiiiiri, qrier 
de todos, quer dos riiellioi.es o11 daqiielcs, qiie dctêiii o podei ou algo ricsse gêiicro; de iiiodo que, ciii certo 
sciitido, chaiii~iiiios jiistos aqiieles atos qiic tciidcrii a produzir e a preservar, paiã a socicdndc política, a 
lklicidatle e os eleiiientos que a conipõem" 1 129b. 
1111 ' "I:. portniito, uiiio jiistiqa cuiiiplcta, ~~oréiii  iião ein absoluto, nins eiii relagão ao iiosso próxiiiio" e "por isso a 
,iiistiç.a 6 iiiiiiias vezes coiisitlerad;~ a iiinioi das virtiides, e rieiii Vésper. iieiii a estrela-d';ilvn ' siío 150 
;icliiiii.ávcis" 1 1291). 
I X i  

"Soiiieiite a justiça, eiitre todas a virtiides, é o ' bem de um outro ', visto que se relaciona com o nosso - - 

pi'óxiino, fazeiido o qiie é vaiiiajoso a uin outro, seja ~ i i i i  goveriiaiiie, seja i1111 associado. Ora, o pior dos hoinens 
é aquele que exerce a sua maldade tanto para consigo mesmo como para coni os seus amigos, e o iiielhor não é o 
qiie exerce a siia virtiide para corisigo rnesmo, [nas para com um oiitro; pois qiie difícil tarefa é essa." 1130a. 



E nesse sentido o filósofo grego entendia a justiça não uma parte da virtude, 

mas a virtude inteira.le6 Tratando da justiça, Aristóteles encontra duas espécies de 

justiça: a corretiva e a distributiva.lB7 Aristóteles, tratando da espécie de justiça 

distributiva, observa os atos justos e injustos e encontra o equilíbrio, o meio-termo.lB8 

E, tratando Aristóteles da igualdade caminha por formular seu pensamento 

sobre a igualdade no equilíbrio do meio-termo.le9 Depois, Aristóteles trata de uma 

segunda espécie de justiça, a qual vislumbra uma justiça corretiva.lgO 

Para Aristóteles, a justiça é uma espécie de meio-termo; porém, o filósofo a 

coloca em outro sentido em relação as outras virtudes, por estar, exatamente, 

relacionada com uma quantidade intermediária. Nesse sentido, afirma o filósofo que 

justiça é aquilo em virtude do qual se diz que o homem justo pratica, por escolha 

própria, o que é justo, e que distribui, seja entre si mesmo e um outro, seja entre dois 

outros, não de maneira a dar mais do que convém a si mesmo e menos do que 

convém a si mesmo e menos ao seu próximo (e inversamente no relativo ao que não 
convem), mas de maneira a dar o que r3 igual de acordo com a proporçlio; e da 

mesma forma quando se trata de distribuir entre duas outras  pessoa^.'^' 

"Poi-tiitito, ii jiistiça neste seritido iifio 6 tirii;i partc dii viittidc, iiias ii viriiicle iriteirii; iieiii  I? scii roiitii5iio. ii 

iiijiistiç~i. tii i in I,iiiíe do vício, riini o vício iiiteii-o. 0 cltie disseiiios I>Ae ii clescohei-to ii (1ifci.eiiçii oiitre ii vil-Iiiile c ii 

.jiisti~ii iicste setitido: sno elas u iiiesiiiii coisii, iiiiis iifio o é ii siiii css8iiciii. Aqiiilo qiic. eiii i-cliiyfio tio iiosso 
próxirno, é justiça, como uma determinada disposição de caráter e em sini mesmo, é virtude" 1 130a. 
I R f i  

"liii~iiiito, u jiisli~ii iieslc seiitidii ii%o 6 111ii;i 1ai.t~ dii virtiidc, I ~ ~ H S  (I virlude iiitcirii; ~ielii C SCII co~iluíl.io, II 

injustiça, lima paste do vício, nias o vício inteiro. O que dissemos põe a descoberto a difereiiça eiitie a virtude e a 
i ~ i s l i y i i  iieste seiitido: siío cliiu ;i iiiesiiiii coisii, iiiiis tifio o 6 t i  siiii css0iiciii. Aqiiilo qiie, eiii i-clii~iio 810 riosso 
\>rnxiiiio, é just iyi i ,  coiiio ~ i i i i i i  detei-riiiiiiiílu disposiçno cle ciii-Alei- e eiii siiii iiicsiiiir, 6 vii-tiitlc": 1 I -4Oii. 

X 1 "(A) umii espécie é a qiie se inaiiilèsta tias distribliiçdcs de Iioiiras, de diiilieiro ou das otilriis coisiis qtic 1180 
são divididas entre aqiieles que têm parte na coristituição (pois aí é possível receber um quinhão ipiial ou 

dcsigtial i10 de i1111 oiitro); c (B) oi1ti.u esp6cic C utliiela que desenipciilei uiii piipcl corielivo iiiis ti.iiiisriçAcs ciilrc 
iridivídiios. Desta última há duas divisóes: dentre as transações, ( I )  alpiimas são voluntárias, e (2) outras são 
iiivoltiiitR1~iris" 1 130n. 
I HH "Se. pois, o iiijusto i. iiiícltio, o jiisco C cclititiitiv~~, coiiio. tilifis ~)ciis;iiii ioclos iiiesiiio sciii disciiss:io. I(. 
portanto, como o igual 6 um ponto iriterrnediário, o justo será uni rrieio-ternio": I 13 Ia. 
180 6 '  

Ora, igualdade implica pelo menos diias coisas. O justo, por coiiseguiiite, deve ser ao iiiesiiio teinpo 
intermnediário, igual e relativo (isto é, para certas pessoas). O justo é, pois, uma espCcie de teririo proporcioiial 
(serido a proporção uiiia propriedade n,?o s6 da espécie de núiiiero qiie coiisiste e111 iinidiides, ;ihsti;it;is, iii;ls do  
iiúiiicn) ciii geral)" 1 13 1 ii. 
I')O "A outra 6 a corretiva que siii.ge eiii re1ac;ão coiii transac;des taiito voiuiitíirias coiiio iiivoliiiiti'iri;is. Lslii 1i)riii;i 
do justo teni um caráter especítico diferente da primeira. Com efeito, a justiça que distribui posses coiriuiis está 
sempre de acordo com a proporção iiieiicioiiada aciiiia ((J wle.sl,lo quaiido se irata de distiibiiir os fiiiidos coiiiiiiis 
de urna sociedade, ela se fará segundo a mesma razão que guardam eiitre si os fundos empregados no negócio 
ciitre si os fiiridos eiriliregados no negócio pelos ditèreiites s6cios); e ;i ii~iiistiça cotitr;ii.i;i ;i cstii esl)kic dc iiistiq;i 
é ;i qiie viola a ~~rol~orc;áo. Mas a justiça rias triiiisa<;óes eiiti.c iiiii Iioiiiciii c oiilro 15 cli!ti\~;iiiiciilc iiiii;i cspI5cic dc 
igualdade, e a ir?jiistiça uma espécie de desigualdade; iião de acordo coiii essa espécie de prol,orçáo, todavia, iiiss 
de acordo com uma proporção aritmética": 1 13 1 b. 
1 9 1  " A j1istiç.a de um amo e a de um pai não são a niesina que a justiça dos cidadãos, embora se asserrielhein a ela, 
pois iiáo pode Iiaver justiça no sentido iricoridicional ein relação a coisas que iios perteiiceiii, mas o servo de iiiii 

Iionieni e o seu filho, até atingir certa idade e toriiar-se iridependeiite, são, por assiiii dizer, unia parte dele(...). 
Portarito, não é nessas relações dessa espécie que se manifesta a justiça oii injustiça dos cidadãos; pois, corrio 



Distingue, ainda, a justiça política da justiça doméstica bem como a justiça 

dos cidadãos. Por fim, no Livro V, Aristóteles trata da equidade e o equitativo e suas 

implicações na justiça e no justo.192 

Vislumbra-se em Aristóteles, indubitavelmente, um dos maiores filósofos que 

a humanidade pode "produzir", não obstante ter parecido confuso em algumas 

exposições de sua doutrina,Ig3 referente ao tema aqui exposto, a Justiça, e afirma-se 

esse ponto de vista pelo legado de suas doutrinas sobre a justiça, tanto mais quando 

se verifica a justiça como nos é dada hoje, exatamente moldada nos ensinamentos 

expostos por Aristóteles e adaptadas (não tão modificadas, argumente-se) aos 

moldes da justiça hoje vivenciadas pelo mundo ocidental. 

Entretanto, mister dizer que, ainda que se afirme o dito acima, verdade é que 

Aristóteles (como Platão, este se importando tão-somente com a idéia de justiça) 

apenas traçou as diretrizes fundamentais - SUUM CUIQUE TRIBUERE,'~' sem, 

contudo, conseguir separar a justiça da Ética (Moral), do que hoje se tem pelo termo 

justiça, consagrado pelos romanos e absorvido por nós, qual seja, J U S T I Ç A 

como a CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS IUS SUUM CUIQUE 

TRIBUENDI,'~~ ou, ainda, saindo da concepção do IUS (Justiça, dos gregos) para a 

concepção da RECTA RATIO (Direito - rectum -, definida por Cicero como a reta 

razão que dirige toda razão (conduta) humana. 

vimos, ela se relaciona com a lei e se veiitica entre pessoas naturalmerite sii-jeitas à lei. Uina parte 6 iialiii'al e 
outra parte legal: natural, aquela que tein a rnesma força onde quer que seja e não existe em razão de pensarem 
os homens deste ou daquele modo; legal, a que de início é indiferente, mas deixa de sê-10 depois que foi 
estabelecida(...). Ora, algiins pensam que toda justiça é dessa espécie, porque as coisas que são por iinttireza, são 
iniiitáveis e ein toda parte têni a mesma força (corno o fogo, que arde tanto aqui como na Pérsia), ao passo qiie 
eles observam alterações rias coisas reconhecidas como justas.", 1 134b. 
192 4' Essas coisas não parecem ser absolutamente idênticas entre si(...); se, o justo e o equitativo são diferentes, 
uiii deles não é bom; e, se são ambos bons, têm de ser a rnesma coisa(...). Em certo sentido, todas elas são 
corretas e não se opõem umas às outras; porque o equitativo, embora superior a uma espécie de justiça, é justo, e 
não é como coisa de classe diferente que é melhor do que o justo. A mesma coisa, pois, é justa e equitativa e, 
enibora ambos sejam bons, o equitativo é siipeiior. O que faz surgir o probleriia é que o eqiiitativo é justo, poréril 
não o legalinente justo, e sini urna correção da justiça legal. A razão disto é que toda lei é uiiiversal, rnas a 
respeito de certas coisas não é possível fazer uma afirmação universal que seja correta. Nos casos, pois, em que é 
necessário falar de modo universal, mas não é possível fazê-lo corretainente, a lei considera o caso iisual, se beni 
que não ignore a possibilidade de erro. E nem por isso tal modo de proceder deixa de ser coireto, pois o ei-ro não 
est6 na lei, liem no legislador, inas natureza da própria coisa, já que os assuii:os práticos são dessa espécie por 
iiattireza" 1 137b. 
I')> Cf., por exeriiplo, doiitriiinr duas espécies de jiistiça (distribiitiv;? e corretiva) e, logo adiante, irieiiciciri:ir liiiiii 
série de outras espécies (justiça iiatiiral; justiça legal; justiça doméstica; justiça política), entre outi-lis. 
a )aieiiteiiienie, corifusões.(N. do Autor). li, . . Aqui o termo empregado e tão só vislumbrado pelos gregos Aristóteles (e Platão) de que a jiistiça é " üAII A 
(XDA UM O SEU " sein coriseguireni ver o Direito inserido separado da É'TICA ( ~ ~ T H O S  ).(N. do Autor). 
105 A jiistiça aqui, atribuída pelos estoicos, inais precisainente com Ulpiano (Imp6rio Roiiiaiio), sendo "A 
VONTADE CONSTANTE E PERPÉTUA DE DAR A CADA UM O SEU [ D I R E I T O 1, retirada, portanto, 
da ÉTICA e concebida como instituto próprio. (N. do A.) 



Assim, ainda que evoluindo toda a doutrina da justiça de Aristóteles durante 

todos esses séculos, é a ele quem a humanidade deve prestar sempre a reverência 

como um dos maiores filósofos da civilização ocidental, na contribuição para se 

buscar, nos dias de hoje, uma justiça equitativa e igualitária a todos homens. 

Sabendo-se que neste estudo não há esgotamento do tema "justiça" mas, 

com as reflexões expostas, passa-se para o item seguinte. 

3.3 O que é acesso a justiça? 

Para guardar fidelidade ao tema proposto, necessário se faz uma breve 

abordagem sobre a expressão que se apresenta frequentemente como um 

destacado escudo da cidadania: o acesso a justiça. 

O assunto tem sido ocupação e preocupação dos mais destacados juristas e 

filósofos da atualidade, embora a questão não seja tão moderna como geralmente é 

apresentada. Mas, para dar vazão ao assunto "acesso a justiça", é preciso que pelo 

menos seja tentado um esboço do que esta expressão representa, formal e 

materialmente. 

A começar, dentre os vários significados que o Antonio Houaiss e sua equipe 

de dicionaristas atribuíram ao verbo transitivo direto "acessar" e ao substantivo 

masculino "acesso", um deles parece adequar-se com precisão ao tema deste 
r i  196 estudo: chegar efetivamente a... . 

Será que obtém acesso a justiça quem consegue ajuizar uma ação? Ou será 

que somente pode ser dito que logrou esse status alguém que efetivamente foi ao 

Judiciário em posição de igualdade com os seus contendores, obtendo um 

provimento equilibrado e a tempo de definir e dar efetividade aos seus direitos? As 

respostas não são fáceis. 

Diz Horácio Wanderley Rodrigues que a expressão é vaga, ensejando que a 

doutrina a ela ofereça dois sentidos, válidos e não excludentes, atuando em 

complementaridade: 

"(. ..) o primeiro, atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo 
que o Poder Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso a justiça e 
acesso ao Judiciário; o segundo, partindo de uma visão axiológica da 

196 I)icion~ír?o Houaiss d(i L í t ~ g u ( ~  P O ~ I U ~ L I C S ( I .  Rio de Jatieii-o: Objeiiva, 2001. p. 23. 



expressão justiça, compreende o acesso a ela como o acesso a uma 
i, 197 determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano . 

Assim, tem-se que o primeiro dos aspectos aqui reportados é mais frio e 

formal (justiça = judiciário), enquanto o segundo está fundado numa visão mais 

axiológica do problema, entendendo e fazendo entender o acesso a justiça como o 

alcance de uma determinada ordem de valores e direitos essenciais ao ser humano. 

A propósito, Mauro Cappelletti e Bryant Garth lg8 nos ensinam que o acesso a 

justiça pode ser encarado como o requisito fundamental, o mais básico dos direitos 

humanos, de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 

apenas proclamar o direito de todos. 

Nessa linha de pensar, o acesso a justiça não é somente um direito social 

fundamental, crescentemente reconhecido, mas também o ponto central da moderna 

processualística, já que o seu estudo pressupõe um alargamento e um 

aprofundamento dos métodos e dos objetos do Direito atual. 

No mesmo sentido, diz José Augusto ~ e l ~ a d o ' ~ ~  que 

"(. ..) sendo o acesso a justiça um direito fundamental do cidadão, há de se 
tomar providências urgentes para torná-lo eficaz. Para tanto conseguir, há de 
se impor séria modificação na estrutura das vias de chegada do homem em 
busca de uma solução para o seu litígio, especialmente, no tocante aos 
métodos e técnicas adotados para o curso dos procedimentos". 

No dizer de Miguel Reale 

( )  os processos de objetivação normativa poderão variar de um 
ordenamento jurídico para outro, mas talvez seja possível dizer-se que a linha 
ideal do desenvolvimento histórico do direito se projeta no sentido de uma 
objetividade jurídica ideal, daquela que mais possa realizar socialmente os 
valores da subjetividade, em extensão e profundidade"200 

Portanto, hodiernamente, há certa unanimidade no fato de o acesso a Justiça 

não se limitar a um direito a ordem jurídica tal como posta, ou seja, não é o acesso 
r i  201 ao Judiciário "mera admissão ao processo, ou possibilidade de ingresso em juízo , 

Kazuo watanabe202 reflete bem essa mentalidade quando diz que "(. ..) a 

problen?stica do acesso a Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do 

i07  
i\ccls.so CI .Ili,sriça rlo l l irziio Proces.slicl1 Urci,sileiro. São Paulo: Acadêiriica, 1994. p. 29. 

10s 
Acc.vso ir jirsriçci. Tradiição Elleri Grace Northfleet. Porto Alegre: Sérgio Aiitoiiio Fabris, 1988. 11. 12-13. 

I O<) Iri~c~rc~.s.ve.s t1;fir.vo.s e c:olclii~o.v: ei~olir(.cio coriceiiircil - doirrrirzri e ji~ri.spr~rddric.ia [/o SW" São I'niilo: Revista 
.Iiii.íclic;i li". 260. 1 099. 11. 35.  
;o0 

O diwiro coriro c.r/)(,ri?ricitr: iiilr-odir(:do ii c~>i.sltir~~ologicr,jirrítlictr. 2.  Ed. São Paulo: Saraiva, 1992. 17.24. 



acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o 

acesso a Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso a ordem 

jurídica justa ': 
Que ordem jurídica "justa" seria essa? A dos "donos do poder?", a dos 

legisladores? A dos governantes, que sempre ditam, a sua maneira, as regras do 

jogo? Ou, por outro lado, seria a ordem jurídica justa almejada pelos oprimidos? Pela 

classe menos favorecida? Pelos hipossuficientes? 

Kazuo Watanabe, nos adverte, com pesar, que a perspectiva que prevalece 

hoje é a do Estado, quando não a do ocupante temporário do poder, pois, como bem 

ressaltam os cientistas políticos, o direito vem sendo utilizado como instrumento de 

governo para a realização de metas e projetos econômicos. A ética que predomina é 

a da eficiência técnica, e não da equidade e do bem-estar da coletividade. 203 

Não se pode olvidar, também, que o acesso a Justiça pressupõe um povo 

"juridicamente educado". Explica-se: somente quem conhece seus direitos será um 

potencial consumidor dos serviços do Judiciário. 

Assim, entende-se ser fundamental, como primeiro passo para "incrementar" 

o acesso a Justiça, divulgar o direito, torná-lo popular, acessível, democratizar a 

linguagem jurídica. Somente um povo conscientizado de seus direitos será capaz de 

acionar a máquina de fazer justiça. 

A pessoa que não tem acesso a educação, ao trabalho, a saúde, parece ter 

poucas chances, no Brasil, de vir a ser ouvida pelos juízes. Se a ordem jurídica não 

contempla pragmaticamente, esses direitos básicos da pessoa, o seu 

distanciamento da justiça efetiva será sempre insuperável.204 

O acesso a ordem jurídica justa exige, percebe-se, adequação do 

ordenamento jurídico a realidade das comunidades. Mas tem características pré- 

normativas, de direito natural, componente do "sentimento de justiça" das pessoas. 

Parece que a tutela coletiva e a participação da sociedade civil organizada 

seriam, em princípio, a resposta para acesso a uma ordem jurídica justa. Mas 

mesmo assim, não será possível uma justiça total ou absoluta. 

20 1 Ada Pelegrini Gririover et (11 Código hru,sileiro de ( I < ~ ~ . s ( I  d o  con.slrrnidor: corneritttdo pelos truroi.cJ.s tio 
ctntepi-oieto. 6" ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.p. 33.  
202 Acesso à justiça e sociedade moderria. I n  Pnticil)crçZo e ~)roces.so. Coorderiação de Ada Pellegriiii 
Grinover; Cândido Rarigel Dinarnarco e Kaziio Watanabe. São Paiilo: Revista dos Tribiiiiais, 200 1. p. 128-1 29. 
203 Ao conieiitar as relações eritre consumidor e Estado, nias servem para rioitear a interpretação geral. 011. cit. 
Acesso u justiçu ... p. 128. 
204 Cândido Rangel Dinamarco. A reformei do Código de Processo Civil. 2" ed. São Paiilo: Malheiros, 1995. p.45. 



Nesse sentido de impossibilidade na completude de justiça Júlio César Tadeu 

Barbosa sugere que 

"( ...) o ideal de uma justiça absoluta está além de qualquer experiência 
histórica, e desta maneira pode-se deduzir que é impossível determinar 
cientificamente o que seja justiça. Em outras palavras, não é possível 
conceituar-se o ideal de uma justiça absoluta baseando-se na experiência e 
em argumentos tão-somente racionais. Neste sentido, por paradoxal que 
possa parecer, o ideal de justiça absoluta é irracional, pois a ciência dita pura 
não pode verificar os princlpios fundamentais relativos ao que seja justo ou 

,J 205 injusto . 

Por fim, mas não menos importante anotam Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

que a expressão "acesso a justiça" 

"(. . .) 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 justos. [...I Uma premissa básica será a de 
que a justiça social, tal como desejada por nossas sociedades modernas, 

JI  206 pressupõe o acesso efetivo . 

Destarte, para esse estudo, a expressão "acesso a justiça" será tomada como 

acesso ao judiciário e uma célere decisão judicial com base no equilíbrio 

preconizado pela "ordem jurídica justa': 

3.4 Acesso a justiça e ao judiciário como direito 
fundamental 

O acesso a justiça sempre foi um tema palpitante; afinal, a aspiração pela 

Justiça é um desejo universal, o direito natural por excelência para os que aceitam a 

sua existência. Na própria Bíblia é possível encontrar uma passagem enaltecendo a 

importância do acesso a Justiça: 

"Estabelecerás juízes e magistrados em todas as tuas portas que o 
Senhor teu Deus te houver dado em cada uma das tuas tribos, para que 
julguem o povo com retidão de justiça, sem se inclinarem para parte alguma. 
Não farás aceitação de pessoa, nem receberás dádivas, porque as dádivas 
cegam os olhos dos sábios, transtornam as palavras dos justos. Administrarás 
a justiça com retidão " (Deuteronômio: 16- 18, 1 9 ,  20).  

205  O que é justiça. 4'' ed. São l'aulo: Abril Cultiiial Brasilieiisc, 1984. I>. 8. 
206 

Op. cit. p. 08. 



Para que não nos alonguemos muito nas considerações históricas, 

passaremos logo ao acesso a justiça no Estado liberal, que ainda exerce grande 

influência nos dias de hoje. Pois bem, no Estado liberal, o acesso a Justiça, 

entendido aqui tanto em sua acepção jurídica quanto política, como não poderia 

deixar de ser, tinha uma conotação eminentemente individualista e formal: era o 

simples direito de propor e contestar uma ação. 

Mauro Cappelletti e Bryant ~ a r t h " ~  ensinam que: 

"(. ..) a teoria era a de que, embora o acesso a justiça pudesse ser um 'direito 
natural', os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para 
sua proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 
infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia passivo, com relação a 
problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus direitos 
e defendê-los adequadamente, na práticaJ'. 
Com o surgimento do Estado social, e o conseqüente aparecimento dos 

direitos de segunda dimensão (sociais e econômicos), fundados na igualdade 

material, houve profunda modificação no conceito de acesso a Justiça e, portanto, 

um redimensionamento na própria importância da função jurisdicional e do processo, 

exigindo do Juiz, enquanto órgão estatal, uma postura mais ativa e intervencionista. 

Como explica Luiz Guilherme ~ a r i n o n i : ' ~ ~  

"Quando as democracias passam a se preocupar com a realidade, 
deixando de lado o amor pelo simples reconhecimento das liberdades 
políticas - surgindo, então, os direitos sociais e econômicos -, os desiguais 
passam a ser tratados de forma desigual. Os direitos sociais surgem a partir 
do momento em que se toma consciência da transformação das liberdades 
públicas em privilégios de poucos, ou seja, em privilégios burgueses. Com os 
novos direitos sociais busca-se salvaguardar a liberdade do cidadão não mais 
da opressão política, mas sim da opressão econômica. " 

Realmente, o Estado do Welfare não se contenta em fornecer o mesmo 

acesso a justiça do Estado liberal, ou seja, não basta o acesso simbólico, 

meramente formal, e sim o efetivo, com vistas a busca da igualdade material ou a 

igualização dos indivíduos. Mauro Cappelletti e Bryant Garth 209 sustentam que "( ...) 

uma premissa básica será de que a justiça social, tal como desejada por nossas 

sociedades n-iodernas, pressupõe o acesso efetivo". 
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Assim, o acesso ao Judiciário, agora mais do que nunca, passa a ser uma 

aspiração juspolítica não apenas formal, ou seja, de simples faculdade de 

movimentar a máquina judiciária, mas, sobretudo material, isto é, o direito a um 

modelo ideal de processo: justo, adequado, rápido, barato, ágil, simples, efetivo e 

permeável a um grau elevadíssimo de participação das partes e do juiz. 

Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 

preconizou o direito ao acesso a justiça e ao judiciário em seus artigos: 

VI11 - Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais 
competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos 
pela Constituição ou pela lei. 
X - Toda pessoa tem direito, em condições de plena igualdade, a uma 
audiência justa e pública perante um tribunal independente e imparcial, para 
determinação de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer 
acusação criminal contra ela. 

Fazendo-se uma breve análise dos aludidos artigos, iniciando-se pelo art. 8'. 

nota-se que este consagra o direito de acesso a justiça (no plano do direito interno), 

elemento essencial em toda sociedade democrática. 

A consagração original do direito a um recurso efetivo em face dos juízes ou 

tribunais nacionais competentes se dá na Declaração dos Direitos da Virginia -(artigo 

XVIII); sendo transplantada para a Declaração Universal (art. 89, e, desta última, 

para as Convenções Européia e Americana sobre Direitos Humanos (art.s. 13 e 25, 

respectivamente), assim como para o Pacto de Direitos Civis e Políticos das Nações 

Unidas, como destacado acima. 

Cumpre ter sempre presente que, ao ratificar os tratados de direitos humanos, 

os Estados-partes contraem, a par das obrigações específicas relativas a cada um 

dos direitos protegidos, a obrigação geral de adequar seu ordenamento jurídico 

interno as normas internacionais de proteção. As duas Convenções de Viena sobre 

Direito dos Tratados (de 1969 e 1986, respectivamente) proíbem que uma Parte 

invoque disposições de seu direito interno para tentar justificar o descumprimento de 

um tratado (artigo 27), depois de ratificado. 

Desse modo, não é dado aqueles Estados invocar supostas dificuldades ou 

lacunas de direito interno, porquanto estão obrigados a harmonizar este último com 

a normativa dos tratados de direitos humanos em que são Partes (Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, artigo 2" Pacto de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas, artigo 25 525 dentre outros). Assim sendo, se invocam a não- 



incorporação, ou supostas dificuldades ou lacunas de direito interno, para deixar de 

prover recursos internos simples, rápidos e eficazes para dar aplicação efetiva às 

normas internacionais de proteção dos direitos humanos, incorrem em uma violação 

adicional dos tratados de direitos humanos em que são partes. 

A relevância do dever do Estado de prover recursos internos adequados e 

eficazes não deve jamais ser minimizada. O direito a um recurso efetivo em face dos 

juízes ou tribunais nacionais competentes no âmbito da proteção judicial - ao qual a 

Declaração Universal de 1948 deu projeção mundial - é muito mais relevante do que 

até recentemente se supôs. 

O dever dos Estados-partes de prover aqueles recursos no âmbito de seu 

direito interno e de assegurar a todas as pessoas sob suas jurisdições a garantia do 

livre e pleno exercício de todos os direitos consagrados nos tratados de direitos 

humanos assume uma importância particular ainda maior em nosso país, marcado 

por casuísmos que não raro privaram os indivíduos da proteção do direito. 

Quanto ao artigo X, destaca-se que, primeiramente, impõe o direito a uma 

audiência justa. Mas o que significaria isso, como se dará? 

Os princípios, escritos ou não, são os alicerces sobre os quais se edifica a 

ordem jurídica. A democracia tem os seus. Quando falamos, hoje, em audiência 

justa são esses princípios que devem ser postos em prática. Muitos estão em 

tratados ou pactos internacionais e na própria Constituição do Brasil. 

Dentre eles encontramos em nossa constituição: coisa julgada (art. 55 inc. 

XXXVI), devido processo legal (art. 55 inc. LIV), contraditório e ampla defesa (art. Se, 

inc. LV), inadmissibilidade das provas ilícitas (art. 55 inc. LVI), assistência jurídica 

integral e gratuita aos comprovadamente necessitados (art. 5" inc. LXXIV), dever de 

motivação das decisões judiciais e publicidade dos atos processuais (art. 93, inc. IX) 

etc. 

A Constituição dispõe ainda sobre várias "espécies" de ação, ou melhor, 

remédios processuais para as violações aos direitos fundamentais do indivíduo e da 

coletividade. Entre outros, podem ser citados: açáo civil pública (art. 129, inc. I I I ) ,  

ação popular (art. 55 inc. LXXIII), mandado de segurança individual e coletivo (art. 

5" inc. LXIX e LXX, respectivamente), mandado de injunção (art. 5" inc. LXXI), 

habeas corpus (art. 55 inc. LXVIII) e o habeas data (art. 5', inc. LXXII).*'~ 



Todos têm interesse em como é realizada a justiça. A publicidade é fator de 

transparência sem a qual não há democracia. Visa possibilitar ao cidadão o controle 

dos atos pelos meios legais. Por isto, a Constituição brasileira, em seu artigo 93, IX, 
diz que, in verbis: 'todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade". 

Além da audiência pública e justa, exige a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem que o tribunal seja independente e imparcial. 

Tais atributos dizem respeito a cada um dos juízes. O juiz, ao julgar, não pode 

estar sujeito a pressões ou ameaças, sejam externas ou dos outros poderes do 

Estado, sejam de outros membros do próprio Judiciário. O ato de julgar é um 

momento de liberdade. A independência é o exercício consciente dessa liberdade, 

nos termos da lei do país. 

As pessoas a serem julgadas têm interesse em que o juiz2" faça uma 

reflexão sobre o assunto, com serenidade e sem pressões. Têm direito também de 

que sua causa seja julgada por aquele juiz que se tomou certo, por sorteio e 

atribuições de cargo previamente previstas em lei, e que deve estar aquela vinculado 

até o final. Denominado de "juiz natural1'. 

E a imparcialidade? Seria o juiz imparcial um ser diferente do homem comum, 

que tem lá suas ideologias, preferências estéticas, preconceitos? 

Nada disso. Como qualquer ser humano, o juiz não está impedido de ter suas 

convicções políticas. Não está livre de ser um homem, com as qualidades e defeitos 

que todos têm. 

~ ã o  se quer juiz neutro. Exige-se dele, sim, que, em obediência aos 

mencionados princípios, abra-se, com liberdade, tolerância e generosidade, a se 

deixar convencer pelos argumentos e pelas provas que cada litigante traga ao 

processo, procurando superar, com tal conduta, eventuais prejulgamentos. 

-- 

2 1 0  ~ i i ~ ~ ~ i z I l l c ~ l ~ e ,  1,roiiicssa dc iiiiivci.s;iliaiiq5o tla tiitcl;i ,jiii'istiicioii;il i150 troiixc coiisipo I I I I I ; ~  ii~c.lliori;~ 
ináquina judiciária que pi-opiciasse iiiiia real e efetiva iiieitiora lia qiia1id;ide dos seiviqos prestados. Ao coiltrhio, 
o qlie se vê h9je é um ac:ímul~ de ser\liço ein qiiase todos OS órgãos do Podes Jiidiciário e iiiiia excessiva deiliora 
ii;i soliição dos conflitos, coni liiiln qiialidade niiiito aquém do desejado. Mas coiiscieiites de sennos uirl país 
pobre e qiic isso iinplica riii pi-aiidc diticiildade de se nlc;iiiçar iiiria Jiisliçri dc priiiieiro niiiiido, podemos 
dcsuilirilai. 13 a tlile[a coleti~;i é i i i i i  dos iilec~iiiisiilos iiiais ctici~iitcs iiciSS;i iiccesshri;~ 1c:iit;itiv:i clc iiiclliora iiii 

pi.estaçgo de justiça, pois a pr01~qã0 dosdireitos de iiiii;i graiide gaiii:l dc pessoas sciii coiigcstioii;ir a 
niáqllina judici&ia com lllii sem-número de processos individuais. (1 que se espera e deseja, é que as associações 
passem, então, a exercer efetivaiiiente sua legitimidade extraordinlia eiii prol da coletividade. 

1 1  A fiinção dojlli2 frente ao acesso àjiistiça corno direito fundameiiial será motivo de tim item adiarite. 



3.4.1 0 acesso a justiça e o Judiciário 

"Diante da lei está um porteiro. Um homem do campo dirige-se a este 
porteiro e pede para entrar na lei. Mas o porteiro diz que agora não pode 
permitir-lhe a entrada. O homem do campo reflete e depois pergunta se então 
pode entrar mais tarde. 'É possível', diz o porteiro, 'mas agora não: Uma vez 
que a porta da lei continua como sempre aberta, e o porteiro se põe de lado, o 
homem se inclina para olhar o interior através da porta. Quando nota isso, o 
porteiro ri e diz: 'Se o atrai tanto, tente entrar apesar da minha proibição. Mas 
veja bem: eu sou poderoso. E sou apenas o último dos porteiros. De sala para 
sala, porém, existem porteiros cada um mais poderoso do que o outro. Nem 
mesmo eu posso suportar a visão do terceiro'. O homem do campo não 
esperava tais dificuldades: a lei deve ser acessível a todos e a qualquer hora, 
pensa ele (. . .)':"" 

Visualizando o judiciário da óptica da pessoa titular do direito, ou 

"consumidor" do poder Judiciário, percebe-se que o serviço judicial deve ser 

adequado e funcionar bem, cumprindo eficientemente seu fim maior que é a 

realização da Justiça. E será que o nosso Poder Judiciário, tal como estruturado, 

funciona adequadamente, isto é, será que atende satisfatoriamente as expectativas 

do povo-consumidor? 

Amílton Bueno de com visão critica responde a essa pergunta: 

"( ...) nosso Poder Judiciário funciona muito bem: ele é feito para mal funcionar e mal 

funciona, logo funciona". E ,  em seguida, explica: 

"O volume excessivo de serviço carrega problemas seríssimos que não se 
limitam tão-só a falta da pronta prestação jurisdicional, que nada mais é, 
muitas vezes, do que a própria negação do direito ao litigante. Ele ataca a 
vida pessoal do Juiz. O magistrado vive em tormentosa angústia: como 
prestar jurisdição a milhares de pessoas? Na verdade, não consegue: o 
trabalho que deve ser fonte de prazer se transforma em atividade 
massacrante e até certo ponto indigna. Ora, ante o insuportável volume de 
trabalho a forma mais rápida do Juiz 'livrar-se' dos processos é julgar 
mecanicamente. Ao invés de ter atividade criadora, crítica, transformadora, o 
excesso de trabalho faz com que, de maneira menos desgastante no plano 
físico, seja aplicado o saber consagrado ou apenas a dita vontade do 
legislador por menos nobre que possa ser." 

No mesmo sentido, José Carlos Barbosa   ore ira^'^: 
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"( ...) juiz onerado com excesso de serviço é juiz que por força estudará os 
autos com menor profundidade, que mais facilmente se resignará ao papel de 
mero subscritor de despachos e decisões redigidos por mão alheia, que se 
absterá de iniciativas instrutórias, que se inclinará a adotar, sem exame 
crítico, soluções já prontas para as questões de direito (e, por conseguinte, 
quase nunca contribuirá para a abertura de novos caminhos na 
jurisprudência)." 

Nesse aspecto, mas não somente neste, o Poder Judiciário passa por uma 

das piores "crises existenciais" jamais vista na história. O "consumidor" dos serviços 

judiciais sente cada vez menos interesse em "bater as portas" do Judiciário, só o 

fazendo quando extremamente necessário e com a certeza de que não será "bem 

atendido", ou seja, a resposta imediata e completa dificilmente virá. 

O Judiciário é considerado o "primo pobre" dos Poderes do Estado, um Poder 

de segunda classe, um Poder sem "poder", um Poder inerte. O próprio 

~ o n t e s ~ u i e u , ~ ' ~  responsável pela elaboraçáo inicial da doutrina moderna da 

tripartição de poderes, como já vimos, chegou a afirmar que "dos três poderes dos 

quais falamos, o de julgar é, de algum modo, nulo. E mais: os juízes seriam apenas 

"a boca da lei" (bouche de Ia 101). 

Explica Dalmo de Abreu Dallari que a causa primeira dessa crise existencial 

reside na velha concepção de que o Poder Judiciário não possui legitimidade, mas 

apenas autoridade. Ainda hoje a França, por força da Constituição de 1958, não 

utiliza a expressão "Poder Judiciário" mas "autoridade judiciária". "( ...) o que se quer 

(em França) é uma magistratura dócil e dependente (...), na França perdura uma 

herança histórica que não é favorável a equiparação do Judiciário aos demais 
19 216 

poderes do Estado nem a independência real dos juízes . 
Ora, não se pode esquecer que a origem, ou melhor, a fonte da legitimação 

do Poder Judiciário, em um Estado Democrático, é a própria Constituição. É que a 

Carta Magna, enquanto manifestação da vontade soberana do povo, ao atribuir 

competências e limitações as funções estatais, concedeu ao Poder Judiciário a 

incumbência de promover a "guarda da ~onst i tu ição"~ '~ e a solução dos conflitos de 

sua competência, portanto, contra a vontade mesma do governante, mas sempre 

com vistas a preservação dos valores constitucionais. 
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Ademais, uma sentença bem motivada, prolatada por um órgão independente 

e compromissado com a justiça e democracia materiais, dentro de um processo 

onde se observou o devido processo, o contraditório e a ampla defesa com todos os 

meios e recursos a ela inerentes, nos limites da competência traçada pela 

Constituição, possui, sem dúvida, legitimidade, talvez até maior do que a 

legitimidade do Legislativo e do Executivo, que, conquanto eleitos pelo sufrágio 

universal, prescindem, geralmente, da participação popular na tomada de suas 

decisões. 

Dessa forma, não é pelo de fato de os juízes não serem eleitos pelo povo que 

o Judiciário deixa de possuir legitimidade e de se constituir como um poder 

representativo. Aliás, Dalmo de Abreu ~a l l a r i ~ ' *  já afirmou que a melhor forma de 

seleção de magistrados é mesmo o concurso público, que é Única capaz de garantir 

a independência e a imparcialidade da Justiça, sendo que as experiências 

alienígenas no que se refere a eletividade dos juízes vêm sendo consideradas 

desastrosas ou, no mínimo, criticáveis. 

Por outro lado, uma constatação irrefutável, nos dias de hoje, é que o povo 

não acredita na Justiça como instituição, nem nos magistrados como cidadãos. O 

Judiciário é visto pela população, principalmente a mais carente, como uma casta de 

homens inacessíveis, frios, que, mesmo sem conhecer o sofrimento de grande parte 

do povo, tem a petulância e a arrogância de prender, condenar e julgar. Pior: 

prende-se os pobres e deixa-se impunes os ricos. 

Assim, parece já estar incrustada na mente popular a idéia de que o Poder 

Judiciário somente protege os ricos. 

É preciso, pois, inicialmente haver uma aproximação do povo com a Justiça, 

vale dizer, urge que seja feita uma democratização do Poder Judiciário, reavaliando- 

se a participação popular na gestão do aparato jurisdicional, de modo "popularizar" a 

justiça. 

Aliás, também com Luiz Guilherme ~ar inon i ,~ "  aprende-se que: 

"(...) o acesso a ordem jurídica justa é, antes de tudo, uma questão de 
cidadania. A participação na gestão do bem comum através do processo cria 
o paradigma da cidadania responsável; 'responsável peh sua história, a do 
país, a da coletividade. Nascido de uma necessidade que trouxe à 
consciência da modernidade o sentido democrático do discurso, ou seja, o 
desejo instituído de tomar a palavra e ser escutado': 
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E fundamental que o Judiciário tenha a sensibilidade para saber que é o 

movimento da sociedade que legitima todas as instituições e todas as leis, porque é 

na sociedade que está a idéia da justiça e não dentro do Poder Judiciário. 

Quando se fala em democratização do Judiciário, isso implica duas 

exigências essenciais: primeiro, a mudança de atitude do Judiciário no 

relacionamento com o povo e a sociedade em geral; em segundo lugar, é 

indispensável considerar igualmente a mudança interna do Judiciário, em sua 

organização e seus métodos.220 

Nota-se assim, que o judiciário não é um órgão reprodutor da lei, mas sim, 

seu verdadeiro interprete, e como hermeneuta, por meio do processo, deve indicar 

qual o direito a norma impõe pela lei, não como poder originário, por respeito a 

tripartição dos poderes, mas como fiel guardião da Constituição e seus princípios, 

seja no controle concentrado ou difuso. 

Anna Cândida da Cunha Ferraz reconhece com seu brilhantismo peculiar, ser 

a experiência dos tribunais, mediante o processo, um dos legítimos fatores de 

mudanças informais na própria Constituição. Conforme diz, a Constituição reflete 

idéias e valores dominantes em determinada época, sendo "reflexo de forças 

políticas, econômicas e sociais que atuam no momento de sua adoção". Como 

essas estruturas estão em constantes mudanças, é esperado que a Constituição se 

modifique, seja pela alteração formal, seja pelo seu sentido, significado e alcance. 

Nesta hipótese de alteração não-formal, a interpretação judicial desempenha 

relevantíssimo papel, pois por meio dela "evolui o sentido das normas e disposições 

constitucionais, adapta-se a Constituição ao momento presente, a realidade social 
9 1  221 existente . 

3.4.2 O Juiz e o acesso a justiça 

Limitaremos-nos a tecer alguns comentários gerais acerca de certas 

deficiências e preconceitos da magistratura, essencialmente vinculados a 

concretização do direito fundamental a ação, ou melhor, a uma ordem jurídica justa, 
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ressaltando-se mais uma vez que essa ordem jurídica justa a que se aspira é aquela 

que tem por escopo "reduzir as desigualdades sociais". 

Entende-se que ao Juiz cabe um papel de importância sem igual quando se 

trata de garantir o acesso a justiça na defesa dos direitos fundamentais, mas essa 

importância, que hoje se transforma em uma liberdade de interpretação, nem 

sempre foi possível. 

O Juiz, sendo um ser "neutro" entre as partes envolvidas no litígio, sempre foi 

preocupação dos soberanos e das elites dominantes e opressoras como um entrave 

de seus abusos e desmandos; assim, a filosofia política do início dos tempos sempre 

propagou uma limitação, sobre estes e suas decisões, e para tanto comprovar, veja- 

se. 

Para ~ o n t e s ~ u i e u ~ * ~  todo soberano deve tomar o cuidado de pôr limites à 

magistratura, evitando que a função jurisdicional se torne poderosa, chegando a 

dizer que "dos três poderes dos quais falamos, o de julgar é, de algum modo, nulo" 

e, mais adiante: "os juízes não devem ser mais do que a boca que pronuncia as 

palavras da lei, seres inanimados que não podem moderar nem a força nem o rigor 

da lel'. 

Da mesma forma, Cesare Bonecasa ~ e c c a r i a , ~ ~ ~  em meados do século XVIII, 

demonstra bem o espírito da época de temor pelos magistrados ao defender que o 

juiz não deve interpretar as leis, pois não tem legitimidade para tanto "(. ..) não há 

nada mais perigoso do que o axioma comum de que é necessário consultar o 

espírito da lei. Adotar esse axioma é quebrar todos os diques e deixar que as leis 

voguem à torrente das opiniões". 

Esses grandes autores defendiam, abertamente, a limitação do Juiz em se 
0 
"manter ao texto frio da lei, quando de suas decisões. Não cabe aqui, neste estudo, I 

divagarmos se a lei é fruto do povo, ou se assim, poderíamos manter uma 

verdadeira segurança jurídica, que afinal, mesmo com o império das leis, acaba não 

existindo, mas sim, se ao Juiz, à luz dos preceitos e princípios constitucionais lhe é 

dado ampliar o acesso a justiça. 
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E certo que várias causas das mazelas da Justiça muitas vezes fogem ao 

controle dos magistrados, ou seja, são provocadas por fatores exógenos a atividade 

jurisdicional. 

No entanto, em que pese serem estes fatores preponderantes para uma 

eficiente prestação jurisdicional, nem por isso ficam os membros do Judiciário 

isentos de culpa pela insatisfação popular, principalmente em razão das inúmeras 

"imoralidades" quotidianamente surgidas envolvendo magistrados corruptos. 

Deixando de lado esse aspecto da corrupção dentro do Poder Judiciário, e 

partindo do princípio de que a maioria absoluta é íntegra, temos que, mesmo entre 

os magistrados honestos, há uma postura que dificulta o acesso a justiça. 

Sábias, nesse ponto, são as palavras da Bíblia, quando diz: 

"Infelizes vocês, professores da lei e fariseus fingidos! Vocês se 
preocupam com limpezas externas, como limpar os copos e os pratos, mas 
não se preocupam com limpezas internas, dentro de vocês mesmos: limpar a 
maldade e o desejo de roubo que está dentro de vocês. Fariseus cegos! Para 
que a limpeza exterior seja válida, é preciso limpar primeiro o interior!" 
(Evangelho de Mateus, 23, 25-27). 

Com a máxima vênia, e partindo de certo conhecimento diário, arrisca-se a 

achar que o pensamento tradicional do magistrado é o seguinte: ora, se o Legislativo 

faz leis injustas nós não temos culpa e não podemos fazer nada, porquanto temos 

que cumprir a lei, já que esta é manifestação da vontade popular; se o Executivo não 

age visando aos fins traçados na Constituição, também se está de mãos atadas, já 

que o administrador, desde que o faça visando a finalidade pública, possui 

discricionariedade para aplicar as verbas onde bem entender. Dizem ainda: não 

somos "legisladores positivos", somos meros executores da vontade da lei - e 

bradando com orgulho - somos "escravos da lei". Essa se acredita ser a mentalidade 

de grande parte da magistratura, infelizmente. 

Também é o que os "donos do poder" esperam dos juízes. Para eles, a 

função do juiz deve ser de simples subserviência. O que querem é um Judiciário 

acomodado, não criativo, acritico, ou seja, não há o menor interesse no 

funcionamento efetivo do Judiciário. Parte-se do pressuposto de que o magistrado 

não entende de administração OU política ec0nÔmica: rlã0 sabe o que e necessár.io 

para o desenvolvimento do País. 

Se julgar um tributo inconstitucional, está emperrando o crescimento do Brasil 

e causando graves prejuízos aos cofres públicos (aliás, é notório que ultimamente o 



Supremo Tribunal Federal vem julgando quase sempre pro fisco nas causas em que 

se discute a constitucionalidade de determinado tributo). Se decidir aumentar o 

salário dos funcionários públicos, fazendo cumprir a determinação constitucional da 

isonomia, está quebrando o princípio da separação dos poderes e sendo 

corporativista. Se insistir em velar pela "guarda da Constituição", está tornando o 

País ingovernável. Se deixar de aplicar uma medida provisória para cumprir um 

princípio constitucional, é o responsável pelo desemprego e desestimula 

investimentos internacionais. Se não cumpre as súmulas dos Tribunais, criando uma 

nova interpretação mais justa da norma, é insubordinado, não científico e causa a 

insegurança. Se lutar pela independência dos magistrados, só está pensando em 

manter os privilégios. Se for favorável aos movimentos sociais e as causas 

populares, é um juiz de esquerda que só quer saber de baderna e que não está 

sendo imparcial (como se os que determinam uma reintegração de posse contra 

posseiros fossem bastante "neutros"). Se conceder uma liminar impedindo a 

realização de um leilão manifestamente prejudicial ao País, fala-se em censura ao 

Poder Judiciário, cogitando-se em proibir concessão de tutela cautelar contra a 

Fazenda Pública ou em ressuscitar a malfadada avocatória. 

Entende-se, em resumo, ser esse o pensamento dos "donos do poder", OS 

quais, com o apoio da mídia, tentam incrustar também essa mentalidade no cidadão. 

E o pior: muitos juízes, paradoxalmente, são tributários do mesmo pensamento. 

É preciso, pois, mudar completamente esta visão. É hora de quebrar mitos, de 

modificar paradigmas e renovar o discurso jurídico. Eis o ponto de partida. 

verdade que muita coisa vem sendo feita no sentido de se mudar a 

mentalidade dos magistrados, sempre visando a maior aproximação do Judiciário 

com a população. Aos poucos se vai consolidando o entendimento de que o mundo 

jurídico não pode mais ficar afastado da crise que se desenvolve nos campos 

econômico, político e social. Não se admite mais um Judiciário de "mera fachada", 

servo dos caprichos dos detentores do poder. 

O tema do papel do juiz frente ao acesso à justiça, é um dos mais polêmicos, 

mas, José Renato Nalini não se furtou ao tema, como outros também não, e sensível 

ao assunto, antevê que 

"rodo juiz consciente, aquele que dedica o melhor de  sua inteligência e 
de seu trabalho para a missão de solucionar conflitos, deve indagar, a cada 
dia se a sua opção vem produzindo 0s frutos pelos quais anseia. Está a 

humana cumprindo em plenitude 0 compromisso que justifica o seu 



preordenamento? Ou, em outras palavras, a comunidade está tranquila em 
relação ao seu Judiciário, instituição eficiente e ágil para responder - a 
tempo e a hora - aos reclamos pela restauração da harmonia social? 

Quem tiver sensibilidade para identificar o clamor social, somente 
poderá sentir que o Judiciário não atravessa imune as procelas que envolvem 
toda a atuação oficial. Se o próprio conceito de Estado, suas formas e 
regimes, está a exigir reformulação, assim, também, todos os seus órgãos e 
entidades integrantes que padecem das mesmas enfermidades lógicas. A 
descrença do destinatário, o preconceito natural por se tratar de prestação 
governamental, a certeza da lentidão do serviço, ademais complicado e 
dispendioso, a distância imensa entre as necessidades e urgências da 
comunidade e o ritmo da resposta jurisdicional possível, são constatações a 
que os atentos já chegaram. 

O juiz que não se conforma com uma atuação meramente burocrática e 
que pensa continuamente os aspectos constitucionais de seu mister não se 
acomoda perante esse quadro. Procura contribuir para reflexão que não é só 
dele, mas de todos os interessados na preservação da democracia, 
alternativa menos falível de uma vida social digna a da qual o juiz é 

9,224 categorizado avalista . 

E alerta ainda que o despertar dos magistrados hoje não se coloca mais como 

mera questão de conveniência, mas sim como questão de sobrevivência 

institucional, sob pena de o Poder Judiciário, nesta corrida desenfreada de mercado, 

vir a ser substituído por soluções mais rápidas, baratas e eficientes na resolução dos 

conflitos. 225 

0 s  juizes, portanto, nesta nova ambiência, podem e devem tomar uma 

postura mais ativa e militante, com papel político reconhecido, atuando sempre em 

função do povo em busca da concretização dos direitos fundamentais. Ou seja, 

agora, mais do que nunca, é indispensável que OS juizes participem ativamente das 

discussões a respeito de seu papel social e procurem, com serenidade, altivez e 

coragem, indicar de que modo poderão ser mais úteis a realização da 

Deve surgir um novo juiz, o qual, doravante, torna-se eticamente responsável 

pela decisão. Este novo juiz para José Alfredo de Oliveira 6 a r a c h 0 ~ ~ ~  "( ...) deve ser 

fiel 21 Constituição e aos valores políticos desta". 

E sobre a decisão judicial, José Renato N a ~ i n i ~ ~ ~  indica o dever de 

fundamentar a do juiz para concretizar O ideal do acesso a Justiça. 

Refere que tendo 'presente 0 compromisso de explicitar os argumentos que 

224 
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conduzem a conferir a demanda o resultado contido na sentença, o julgador 

necessariamente se aproximará do ideal de Justiça': A fundamentação das decisões 

cumpre também a finalidade de indicar o rumo correto da aplicação do direito. **' 
Deve, o Juiz, estar preocupado em realizar da melhor maneira possível e com 

a melhor eficácia o serviço social do direito, disposto a assumir um lugar de 

destaque em prol da liberdade e da paz enlre os homens e a sociedade, enquanto 

consectário derradeiro de uma teoria material da Constituição, e, sobretudo, da 

legitimidade do Estado social e seus postulados de justiça, inspirados na 

universalidade, eficácia e aplicação imediata dos direitos fundamentais. 

José Renato Nalini enfatiza que na atualidade: 

"Exige-se, enfim, do juiz, intérprete do direito, que absorva os dados 
referentes a cultura, a história e as próprias necessidades sociais do povo, 
para que deixando de ser uma obstrução ao acesso a justiça - talvez a maior 
delas - especialmente, para os desfavorecidos, possa erigir uma técnica 
inovadora a ser aplicada em sua nobre tarefa de julgar, de forma a assegurar 
o equilíbrio, a paz e a justiça. Daí porque depende do juiz a opção 
fundamental vertida para o Texto Constitucional em agregação sólida 
constatável ou em quimera estiolante de expressivos anseios so~ ia i s " . *~~  

Esse juiz, constantemente inquieto por não se conformar com a observância 

burocrática de seus deveres, nutre o ideal de se aproximar da verdadeira justiça. 

"Num Estado como o Brasil, de muitos milhões de miseráveis, o juiz precisa refletir 

continuadamente se ele está sendo fator de resgate de seus semelhantes ou 

instrumento de mais intensamente afligir o aflito. Poderá ser um e outro, utilizando- 

se da mesma técnica de julgamento'23', e para tanto, mergulha no árduo mister de 

"questionar a constitucionalidade dos atos normativos com os quais se defronta, 

aparando-se na lógica jurídica da razão". 

Uma maior importância atribuída ao Poder Judiciário na fiscalização dos atas 

legislativos - e também administrativos (comissivos e omissivos) - não malferirá o 

princípio da harmonia entre as funções estatais, vez que: 

a limitação aos poderes do legislador não vulnera o princípio da 
separação de Montesquieu, porque o raio de autonomia, a faculdade política 
decisória e a liberdade do legislador para eleger, conformar e determinar fins 
e meios se mantém de certo modo plenamente resguardada. Mas tudo isso, é 

? 2 Y  
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óbvio, sob a regência inviolável dos valores e princípios estabelecidos pela 
v 232 Constituição . 

decisão judicial também cabe outra importância, que muitos juizes seja pelo 

excesso de processos ou mesmo por desacreditarem de sua função, não se 

desincumbem: é a de ensinar ao cidadão como deve ser entendido o direito 

guerreado, e para isso, o Juiz deve cuidar para que sua linguagem, na sentença, 

não seja daquelas que o cidadão médio não possa desvendar e pior, não possa 

cumprir corretamente. A decisão judicial também tem essa função social de educar 

Para tanto, José Renato Nalini, comentando como a linguagem do judiciário 

deve ser, destaca que o Juiz não deve esquecer que, 

"(. . .).o brasileiro tem direito constitucional a informação. Não desatende 2 
positividade o juiz que se preocupar com a transmissão desses dados a 
comunidade. Antes estará implementando a nova ordem constitucional, que 
pretende tornar cada homem um bom cidadão - a completeza do homem em 
sociedade - ou, segundo a feliz expressão de Hannah Arendt, o direito a ter 
direitos. Existe uma palpável insuficiência, quando não total carência de 
informação jurídica e judicial ... O juiz não está excluído da responsabilidade de 
manter o destinatário informado de seus direitos, nem da transparência que a 
prestação jurisdicional também deve se revestir, pois a administração pública 
submetida aos preceitos do art. 37 da Constituição da República...E 
favorecendo a veraz participação do homem, sobretudo o homem simples e 
anônimo, na administração da justiça(. . .)':233 

O principio da proporcionalidade acredita-se, será, fartamente utilizado pelos 

operadores do direito, dando uma conotação menos subjetiva e mais racional à 

decisão judiciária. Isso porque a regra da proporcionalidade, ao mesmo tempo em 

que produz uma controvertida ascendência do juiz (executor da justiça material) 

sobre o legislador, sem chegar, todavia, a corroer ou abalar o princípio da separação 

de poderes, serve também para frear OS impulsos excessivamente subjetivistas do 

julgador, que passa a ter que observar critérios objetivos na solução dos casos 

concretos, sempre motivando suas decisões. 

os juristas só não podem mais esperar de "braços cruzados" a boa vontade 

do legislador e do executivo, sobretudo em matéria processual, já que não são 0s 

Congressistas nem os Administradores que estão vendo os processos se 

amontoarem nas prateleiras do fórum- 

232 Paulo Boriavides. Op. cit. CU~SO de... P. 363, 
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Deve-se agir, "descobrir" no próprio arsenal de princípios que o sistema 

disponibiliza e na própria norma constitucional garantidora do direito de ação a 

solução adequada para que se possa cumprir a missão constitucional que foi 

conferida pelo povo e ser, no dizer da Profa. Anna Cândida da Cunha Ferraz, um 

poder que adapta a interpretação da constituição ao momento presente, pois: "quem 

sabe faz a hora não espera acontecer", já dizia a velha canção. 

Se todos os problemas, como os que analisados, fossem resolvidos 

magicamente pelos editos oficiais, seria muito confortável. Mas, como o trato 

envolve o querer das "gentes" e as limitações das instituições políticas, por maior 

que seja o número de instrumentos legais disponibilizados, sempre restará espaço a 

ser percorrido para que a efetividade dessas normas seja realizada. E o menor 

caminho a ser percorrido entre o que o Estado pode oferecer em termos legislativos 

e o que os cidadãos esperam em termos de acesso a justiça é a adoção de 

princípios, regentes do vácuo aqui comentado e, ao mesmo tempo, alicerçadores de 

decisões equilibradas. 

A crença na Justiça é a última esperança, a ultima ratio para salvaguarda das 

instituições democráticas. Assumindo de vez seu papel político de iiguardião" da 

Constituição formal e, sobretudo, material, o Poder Judiciário estará contribuindo 

efetivamente para que a história consagre a importância da função jurisdicional, em 

um Estado Democrático de Direito, para a c~ncretização e proteção dos direitos 

humanos. 

Sem embargo, na lição de J.J. Gomes C a n ~ t i l h o , ~ ~ ~  é hora de colocar a 

cabeça hermenêutica dos juizes, I'( ...) n0.S pés ~ o n ~ f i t ~ c i ~ n a i ~  e reproblemizar 

renovadoramente a 'arquitectónica' e 'ordenação funcional' de um Estado 

Democrático" Sobre o Poder Judiciário, agora mais do que nunca, pesa a 

responsabilidade de satisfazer a tuteia efetiva dos direitos fundamentais. 

Pelo exposto, o Juiz, atuarido de forma ativa e independente, com vistas a 

cumprir 0s objetivos traçados na Carta Magna, estará fazendo sua parte na 

concretização do direito fundamental à ação, ou melhor, ao principio constitucional 

do acesso à ordem jurídica justa. 0 resto, Se não for feito agora, o tempo haverá de 

fazer. 

23.i ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ , j ~  dirigenIc e i , i i z c u l ~ ~ ü ~  do Leb.i.vlodor: tributo /)ur(l ri roir~l)r.c.eil.\õ~ r/cl,s t~oi.itlc,,~ < ~ o i l s ~ i ~ r r c i o i l ~ i i s  
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3.4.3 Indeclinabilidade da prestação jurisdicional pelo 
Judiciário 

Mesmo na falta de norma, deve o magistrado apreciar a questão e 

apresentar-lhe solução final, baseada nos critérios que o sistema jurídico determina, 

quais sejam, os princípios constitucionais, os usos e costumes e a analogia. 

Vicente Greco Filho anota que: "Por mais complexa que seja a relação 

jurídica e a norma legal que a define, é obrigado o juiz a apreciar o pedido, dizendo 

de sua procedência ou improcedência, desde que presentes as condições da ação e 

a regularidade formal do processo."235 

É essa, no entanto, a manifestação do Supremo Tribunal ao afirmar que: 

'H garantia constitucional alusiva ao acesso ao Judiciário engloba a 
entrega da prestação jurisdicional de forma completa, emitindo o Estado-juiz 
entendimento explícito sobre as matérias de defesa veiculadas pelas partes. 
Nisto está a essência da norma inserta no inciso XXXV do art. 5" da Carta 
da República.'236 

Realmente, de pouca ou nenhuma valia seria a declaração do princípio da 

legalidade (Estado de Direito), do direito ao amplo acesso ao Judiciário se, de outra 

parte, permitir-se ao magistrado quedar-se inerte em sua função de proteção do 

Direito quando provocado a manifestar-se. 

3.5 Restrições ao acesso a justiça 

Se a "justiça total" é uma utopia, o acesso à "ordem jurídica justa" acima 

comentada, acredita-se ser mais factível, mesmo que abissais sejam as 

desigualdades sociais e econÔmicas entre OS particuiares envolvidos em seus 

conflitos de interesses e litígios judiciais. Assim, nesta parte, serão apresentados, de 

maneira geral e sintética, os principais entraves ao exercício do direito fundamental 

de acesso à justiça quanto ao indivíduo. 

Entende-se necessário para a viabilização desse direito fundamental, por 

parte do indivíduo, uma ruptura de barreiras que se interpõem entre o particular e o 

Estado-juiz, Muitas delas, acredita-se, não serão derrubadas por fazer parte das 

diferenças naturais e inerentes do ser humano. Dai esse estudo na tentativa de 



justificar que a sociedade civil organizada poderá ultrapassar a maior parte dessas 

barreiras, quase intransponíveis ao cidadão. 

Vislumbra-se que o primeiro fator impeditivo do acesso a justiça, pelo 

indivíduo, tem raiz econômica. Com efeito, a movimentação da máquina judiciária é 

inexplicavelmente cara. A expressão inexplicavelmente é explicável! O sistema 

processual é burocratizado. As despesas e taxas cartorárias, os honorários 

advocatícios e periciais e a interrupção do labor de quem é parte ou testemunha são 

apenas alguns dos empecilhos a que as pessoas economicamente frágeis consigam 

chegar a justiça.237 

Por paradoxal que possa parecer, no mundo onde impera o capitalismo ou a 

sua variante do novo liberalismo, o custo do litígio aumenta em proporção inversa ao 

valor da causa.238 

Assim, obstaculizadas (ou pelo menos dificultadas) são as chances de uma 

tutela jurídica decente e eficaz para o operário, o aposentado, o pequeno agricultor, 

o empregado doméstico, o consumidor, e o habitante da periferia da urbe, por 

exemplo. Ficam, estes e outros menos favorecidos, inibidos de receber a assistência 

reequilibradora que lhe é devida pelo Estado-juiz. 

Modo inverso, aos grandes grupos econÔmicos, detentores dos meios de 

produção, serviços e comunicações, tudo é facilitado, já que dispõem de legiões de 

bons advogados e as despesas processuais são contabilizadas em seus balancets 

contábeis. E não se fale que a "assistência judiciária" formalmente mantida por 

alguns entes públicos para atender aos miseráveis supre O desnível ora comentado, 

pois, não raramente, essas repartições funcionam de forma tão precária que 

parecem tocadas pela inanição de, mesmo estando inseridas no organograma do 

Executivo, receberem a "contaminaçáo" das agruras do Judiciário somente porque 

junto a este operam. 

Outro fator que inibe o acesso a ordem jurídica justa, diz respeito a maior ou 

menor frequência com que certas pessoas ou grupos enfrentam as querelas 
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judiciais. E o que Mauro Cappelletti e Bryant chamam de "litigantes 

habituais" e "litigantes eventuais". 

Pela experiência processual e simples percepção, é grande a diferença de 

resultado entre os litigantes habituais (em razão da sua superioridade econômica, 

acostumados a transitar pelos meios cartorários, e devidamente assistidos por 

advogados inseridos no cotidiano forense e com fácil chegada a serventuários e a 

magistrados) e os litigantes eventuais, configurados naquelas pessoas que vez por 

outra têm algum direito violado, mas resistem a recorrer as vias judiciais, em razão 

do ceticismo que assola a grande massa consumidora de justiça. 

O social é outro fator, que apesar de ser passível da análise autônoma, está 

umbilicalmente atado aos óbices de índole econômica. Com efeito, ainda que seja 

nas camadas mais humildes da população que se apresentam índices elevados de 

atentados aos direitos subjetivos dos cidadãos, têm estes uma espécie de temor às 

coisas do Judiciário, não raro achando que para aquela seara somente são levados 

na condição de demandados e assim mesmo em processo penal. 

Ainda na mesma linha dos obstáculos aqui já apontados, apresenta-se o fator 

cultural como mais um abismo desunindo o cidadão da "ordem jurídica justa". Ir ao 

Judiciário em defesa de algum interesse seu é coisa para cultos ou iniciados nas 

artes forenses. E, assim que é "vendida" a idéia às pessoas mais distanciadas da 

informação acerca desse atributo da cidadania. 

~ ã o  raro é invocada a máxima "é melhor um péssimo acordo do que uma 

ótima briga jur;dica9", retrato puro do conformismo que SÓ beneficia as camadas mais 

poderosas ou influentes da sociedade, em franco desfavor dos mais humildes. 

A saída para essa onda de afastamento da justiça das camadas menos 

influentes parece estar, na efetivação da educação do POVO acerca dos seus direitos 

mais fundamentais. Assim, noções sobre Direito do Consumidor e sobre Direito 

Ambiental, por exemplo, quer sejam veiculados por meio de currículos escolares ou 

informalmente pelos meios de comunicação social, plantam no âmago das pessoas 

o gérmen da rebeldia, estimulando-as até nlesmo a PrOCUrUr Um canal remoto para 

receber a tutela jurisdicional difusa, como é 0 caso do Ministério Público. 

isto vem a demonstrar, concordante com a opinião de Horácio Wanderley 

R~dri~ues,*~O que a 
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"(...) estrutura educacional e os meios de comunicação social exercem um 
papel fundamental no que se refere ao acesso a justiça. Por um lado, devem 
esclarecer quais são os direitos fundamentais do indivíduo (visto 
isoladamente) e da coletividade e quais os instrumentos jurídicos hábeis para 
sua reivindicação e proteção. Por outro lado, devem estimular uma cultura de 
busca da efetividade desses direitos, por meio de uma educação (formal ou 
informal) para a cidadania, passando pela assimilação da idéia fulcral de que 
o respeito aos direitos passa pela consciência de que seu desrespeito levará 
à utilização dos mecanismos estatais de solução dos conflitos': 

Mas, para que não se imagine que os óbices apresentados a chegada do 

particular à tutela jurisdicional são todos aparentemente exógenos, ou seja, sediados 

em searas apontadas como da responsabilidade do Poder Executivo ou da 

sociedade "leiga", é bom que seja destacado que o próprio Judiciário constrói e 

mantém barreiras quase inexpugnáveis para que o povo chegue aos seus sítios. 

Vejamos alguns desses obstáculos. 

A prestação jurisdicional é cara e lenta, o que a torna, por si só, insuficiente e 

ineficaz. A lerdeza crônica que assola OS mecanismos de concessão da tutela 

jurídica é a mais ardilosa negação da própria justiça. Mas, pouco tem sido feito para 

desmanchar essa realidade que persegue e emblematíza o serviço judicial, a não ser 

por meio de soluções pontuais. A estrutura continua "pesada". 

Louve-se, no entanto, o aparecimento dos Juizados Especiais e a difusão das 

soluções consensuais, que são luzes ainda diminutas no imenso túnel de escuridão 

que representa a atividade jurisdicional. Estes mecanismos auxiliaram, e muito, a 

ruptura do espesso conservadorismo que reveste o Judiciário, dando brechas para a 

diminuição da hegemonia do documentalismo impresso e abrindo espaço para 

novos métodos e técnicas de franquear ao povo o acesso a justiça e, mais 

precisamente, à "ordem jurídica justa", conforme já foi antes comentado. 

Traçados essas curtas linhas, sobre as barreiras ao acesso a justiça, acredita- 

se, que muitas, se não todas, podem ser superadas por meio da sociedade civil 

organizada como titular nas açóes de cunho coletivo, com redução de custos aos 

indivíduos e reflexiva, dos demais bloqueios. 

NO mesmo sentido de ofertar soluções, sem esgotar o tema, Mauro 

Cappellefli e Bryant ~ar th" '  estudando o tema, apontam para três políticas, 

denominadas de "ondas", que já Começaram a ser implantadas no mundo ocidental 

com o escopo de tornar o acesso à justiça efetivo, são elas: a primeira foi a criação 

24 1 Op. cit. p. 31 -74. 



da assistência judiciária; a segunda, as reformas com vistas proporcionar a tutela 

coletiva dos interesses "difusos"; e a terceira, a que chamaram de "enfoque de 

acesso à justiça" porque inclui os posicionamentos anteriores, visando transformar a 

estrutura judicial, desburocratizar tribunais e procedimentos. 

Das "ondas" apresentadas anteriormente, cabe algumas palavras, quanto à 

assistência judiciária. Nesse diapasão, observa José Renato Nalini: 

"Dentre os obstáculos econdmicos que se antepõem entre o lesado e o 
equipamento formulador da Justiça figura a cobrança de custas. Pese embora 
a gratuidade assegurada para todo aquele que alegar insufici&ncia de 
recursos para custear a demanda, na verdade há muita pobreza excluída dos 
serviços judiciais, diante da inevitabilidade de algum dispêndio: a realização 
de uma perícia, a obtenção de documentos, compromissos que não serão 

YJ 242 suporlados pelo defensor constituído . 

a assistência jurídica integral e gratuita prevista no inciso LXXIV, art. 5 0 ,  

da Constituição Federal brasileira como instrumento viabilizador do princípio do livre 

acesso à Justiça, é dizer que "a Constituição Federal, ao prever o dever do Estado 

em prestar assist8ncia jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insufki6ncja 

de recursos, pretende efetivar diversos outros pnncipios constitucionais, k is como 

igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditdrio e, principslmente, 
i> 243 

pleno acesso à Justiça . 
Luiz Antonio Rizzatto Nunes, leciona que: 

UUm dos grandes entraves para o exercicio da cidadania 6 - semre foi 
- o de ordem financeira, capaz de por si âd impedir a pessoa de bater 4s 
portas do Judiciário para apresentar seu pleito. No Brasil, fruto de uma 
su~tençáo democrática bastante ampla, js nos idos de 1950 foi editada a Lei 
1060 visando acabar com essa ordem de impedimento l 24 

O princípio do livre acesso à Justiça, com a devida isenção de encargos e o 

princípio da içonomia, guardam íntima relação com 0s direitos fundamentais, pois se 

todos são iguais perante a lei, não pode a riqueza ser elemento a diferenciar 0s 

litigantes judiciais. 
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José Renato Nalini aponta que a burocracia no recolhimento de custas obsta 

a obtenção rápida e eficaz à Justiça. Preleciona o autor: 

Justiça deve se chegar de maneira fácil. O pagamento de despesas, a par 
de não distinguir entre os hipossuficientes e os abastados, constitui em si um fator 
de prolongamento da demanda É a necessidade de burocracia para os 
recolhimentos, a demora nos cálculos, o reparo a impedir que injustiças venham a f ser conlgidas por instâncias superiores'24 . 

Antes de encerrar, cabe discorrer sobre a diferença entre assistência jurídica 

e assistência judiciária, apesar de entender-se não muito complexo, veja-se. 

A assistência juridica é de previsão constitucional, nos termos do art. sO, 
LXXIV in verbis: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficidncia de recursos: Jh a assistência judiciária é de cunho 

infraconçtitucional, regulada pela lei nP 1.060/50, art. 3' 2", e garante a isenção da 

maioria das despesas decorrentes do litígio. 

Luiz Antonio Riuatto  unes*^^, citando Nelson New Júnior esclarece que 

"(...) a assistência jurfdica tem conceito ma& abrangente, e abarca a consultoria e 

atividade e âtividade jurídica extrajudicial em gerar. E continua o autor ao se referir a 

assistencia judiaria wmo "(...) mera kerlG-0 de taxas, custas e despesas 

processuais: (grifos originais) 

Para se obter a i s e w o  dessas despesas, a lei 1.060/50 exige apenas uma 

declaração do requerente de sua hipossufici6ncia financeira (art. C.), mas 

declarações fraudulentas seráo punidas com o d6cuplo das custas judiciais, Art. 

4'.§1 O. da lei 1.060/50. 

Por tudo isso, entende-se que zisist6ncia jurldica ou mesmo a assistencia 

judiciária sgo facilitadores ao acesso à justiça, em perfeita sintonia com açóes de 
cariiter afirmativas, ou seja, ações que visem desigualar os desiguais. 

2-15 
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3.6 As ações afirmativas e o acesso a Justiça 

Estudando-se o acesso a justiça, outro princípio salta do texto: o princípio da 

igualdade, que deve integrar o acesso a justiça no tocante a uma audiência e 

processos justos. Daí, uma questão se levanta: Como seria promover a igualdade 

das partes ao acesso a justiça? 

Primeiramente cabe destacar que no estudo do direito, a doutrina apresenta 

duas formas de igualdade: Formal e ~ a t e r i a l . * ~ ~  Vejamos, parafraseando J.J. Gomes 

Canotilho, em breves palavras, os conceitos de cada. 

De um lado, na acepção de igualdade formal, fala-se na necessidade de 

vedar ao Estado toda sorte de tratamento discriminatório negativo, ou seja, de proibir 

todos 0s atas administrativos, judiciais ou expedientes normativos do Poder Público 

que visem a privação do gozo das liberdades públicas fundamentais do indivíduo 

com base em critérios suspeitos tais como a raça, a religião ou a classe social. De 

outro, sustenta-se que, além de não discriminar arbitrariamente, deve o Estado 

promover a igualdade material de oportunidades por meio de políticas públicas e leis 

que atentem para as especificidades dos grupos menos favorecidos, compensando, 

desse modo, as eventuais desigualdades de fato decorrentes do processo histórico 

e da sedimentação cultural. 

Note-se que o segundo conceito de igualdade absorve e amplia o primeiro, 

pois igualdade formal e igualdade material são manifestações do principio da 

isonomia em duas gerações sucessivas de direitos fundamentais. Para ser mais 

explícito, o principio da igualdade material não só veda o tratamento discriminatório, 

como também preconiza a implementação de políticas públicas tendentes a 

exterminar ou mitigar as desigualdades de fato. 

A diferença está basicamente na postura do Estado em relação a igualdade, 

pois, enquanto o Estado Liberal, berço da Ia .  geração dos direitos fundamentais, se 

contenta em não produzir institucionalmente a desequiparação, o Estado Social, 

berço da za arroga para si a missão de produzir a equalizaçáo como 

compromisso constitucional. 

24 7 
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Nunca, porém, é demais exaltar o caráter transformador que assumiu a 

igualdade mesmo no século XVIII, quando da instauração do incipiente Estado 

Liberal. 

Com efeito, o princípio da igualdade formal é uma conquista civilizatória da 

revolução burguesa. Trata-se de uma idéia-força que tentou abolir, definitivamente 

os privilégios da nobreza e do clero, com prejuízo notável, portanto, para uma visão 

hierarquizada da sociedade ocidental consagrada desde os tempos da filosofia 

aristotélica 249 em benefício da plena realização das capacidades do indivíduo e da 

contenção do poder estatal por instrumentos normativos constitucionais. Como bem 

observa Norberto Bobbio, "(...)os testemunhos da época e os historiadores estão de 

acordo em considerar que esse ato representou um daqueles momentos decisivos, 

pelo menos simbolicamente, que assinalam o fim de uma época e o início de outra, 

e, portanto, indicam uma virada na história do gênero humano". "O 

Como corolário, a lei e o aplicador do direito passam, portanto, a ser 

mensageiros de uma neutralidade estatal em relação ao destinatário da norma 

jurídica. 

Por isso, a igualdade dos indivíduos perante a lei e ao acesso a justiça, nessa 

perspectiva, consiste no poder de exigir uma abstenção do Estado no que tange ao 

tratamento desigual fundado em fatores não racionais e não universalizantes. 

Observa Gilmar Ferreira Mendes: 

"Como observado, enquanto direitos de defesa, os direitos 
fundamentais asseguram a esfera de liberdade individual contra interferências 
i/egítimas do Poder Público, provenham elas do Executivo, do Legislativo ou, 
mesmo, do Judiciário. Se o Estado viola esse princípio, então dispõe o 
indivíduo da correspondente pretensão que pode consistir, 

1 

fundamentalmente, em uma: (1) pretensão de abstenção 
1 
L 

(~nt~r/assungsanspruch); (2) pretensão de revogação (A~fhebungsanspru~h); 
(3) de anulação (BeseitigungsanspruchJ" 25' 

I 

Nesse sentido, o princípio da igualdade assume uma função de defesa contra 

atas do poder público, vedando-se q~alquer discriminação como forma de impedir a 

instituição de privilégios incompatíveis com a razão humana. Esse instrumento de 

defesa do indivjduo expressa um mandamento constit~cional geral obstativo da 

atividade do legislador e do aplicador do direito. impondo-lhes quase sempre um não 

- 
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fazer. De fato, aquele não pode, segundo critérios arbitrários, estipular tratamento 

jurídico discriminatório que se baseie na premissa da desigualdade; este, a seu 

turno, deve ser cego quanto a tais fatores no momento da aplicação do direito. 

Todavia, a experiência constitucional do século XX no mundo ocidental 

demonstrou que, na maioria dos Estados, certos grupos de indivíduos jamais 

conseguiram atingir padrões aceitáveis de igualdade material, de oportunidades, ou 

de ocupação de espaços públicos relevantes com base na simples premissa de que 

a lei não os discriminaria. Sistematicamente, seja em razão do gênero, da 

compleição física, do credo ou da etnia, dados empíricos demonstraram a utopia da 

içonomia jurídica como remédio para as desigualdades. Surge a idéia da 

especialização do sujeito de direito, que Norbeto Bobbio destaca: 

Assim, com relação ao abstrato sujeito "homem': que já encontrara 
uma primeira especificação no "cidadão" (no sentido de que podiam ser 
atribuídos ao cidadão novos direitos com relação ao homem em geral), fez-se 
valer a exigência de responder com nova especificação a seguinte questão: 
que homem, que cidadão? Essa especificação ocorreu com relação seja ao 
gênero, seja as várias fases da vida, seja à diferença entre estado normal e 
estados excepcionais na existência h~mana.'"~' 

Faz-se mister, nessa perspectiva, implementar, por meio da lei e de 

instrumentos de políticas públicas, a igualdade de oportunidades, ainda que seja 

necessário estipular benefícios compensatórios para grupos historicamente 

discriminados. Essa, portanto, a adequada função de não discriminação dos direitos 

fundamentais, como anota J.J. Gomes Canotilho: 

ItUma das funções dos direitos fundamentais ultimamente mais 
acentuada pela doutrina (sobretudo a doutrina norte-americana) é a que se 
pode chamar de função de não-disCrirninaçã0. A partir do princípio da 
igualdade e dos direitos de igualdade específicos consagrados na 

a doutrina deriva esta função primária e básica dos direitos 
fundamentais: assegurar que o Estado trate Seus cidadãos como cidadãos 
fundamentalmente iguais. (. ..) Alarga-se [tal função] de igual modo aos 
direitos a prestações (prestações de saúde, habitação). É com base nesta 
função que se discute o problema das quotas (ex.: parlamento paritário de 
homens e mulheres) e O problema das affirmative actions tendentes a 
compensar a desk~ualdade de oportunidades (ex.: quotas de deficientes).253 
Surge, porjanto, ao lado da discriminação negativa, proscrita pelo ideário 

liberal, o conceito de discriminação positiva ou açã0 afirmativa, isto é, aquela 

destinada a suprir a situação de desvantagem imposta historicamente a indivíduos 

- - -  
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por causa de sua origem étnica, de sua religião, compleição física, nacionalidade ou 

gênero. 

Não cabe neste estudo, divagarmos sobre as diversas teorias de 

discriminação e muito menos procurarmos as raizes sociológicas para tal, mas sim, 

a partir das discriminações do passado, atuarmos no presente com o escopo de 

extingui-las no futuro. 

O fato, no entanto, é que a desigualdade ou discriminação pretérita projeta 

seus efeitos sobre o presente, tendo impacto desproporcional sobre os grupos 

vitimados e isso provoca, deliberadamente, que o Estado ou o particular 

(especialmente os grupos organizados da sociedade civil e as empresas), adote 

medidas concretas tendentes a mitigar os prejuízos causados anteriormente pela 

segregação ou exclusão. 

Nesse ponto específico, vale tecer breves considerações sobre o instrumento 

teórico que se concebeu (açáo afirmativa) para debelar várias modalidades de 

discriminação. 

Joaquim B. Barbosa Gomes entende que as varias modalidades de 

discriminação geraram a teoria de impacto desproporcial, a "Disparate Impact 

Doctrine" que entende ser derivação do princípio constitucional da 

proporcionalidade, tal como concebido modernamente na doutrina como exigência 

da adequação, necessidade e razoabilidade constitucionais materiais das leis. 

Segundo essa "idéia-força", 

"(...) toda e qualquer prática empresarial, poiitica governamental ou 
semigovernarnentall de cunho legislativo ou administrativo, ainda que não 
provida de intenção discriminatória no momento de sua concepção, deve ser 

1 condenada por violação do princbio constitucionai da igualdade materiai, se 
I em conseqüência de sua aplicação resultarem efeitos nocivos de incidência 
1 desproporcional sobre certas categorias de pessoas'254 
i 

Assim tem-se que as ações afirmativas, como bem as define o mesmo autor, 

"1.. .) consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas a concretização 

do princípio constitucional da igualdade material e à neutralização dos efeitos da 

discriminação racial, de gênero, de idade, de or@em nacional e de comp/eiçáo 

ACao ~firnrari i Iu  pNncípio ~on.srirucioiia1 da I g ~ ~ l d l ~ d ~ :  O dirrifo como i~oriiiiiielir~ d í  ~ ~ i i , s f i i , r l i ~ , ~  <io 
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Concebidas originariamente nos Estados Unidos como forma de 

enfrentamento do desemprego de minorias étnicas, tais políticas discriminatórias 

positivas, impostas ou incentivadas pelo Poder Público, rasgam o véu de inocência 

do Estado Liberal ao determinar que fatores antes vistos como propensos a 
discriminação negativa podem ser convertidos em focos de ação imediata de 

proposições promoventes da igualdade material. 256 

Percebe-se, de imediato, que tal conceito exclui, preliminarmente, uma 

confusão comum: o de que a ação afirmativa é, necessariamente, sinônima de luta 

de negros para igualdade com brancos. Do mesmo modo, ação afirmativa não se 

confunde com ação estatal. Programas desenvolvidos por particulares podem 

partilhar o mesmo objetivo de superação da desigualdade e ao acesso à justiça, por 

intermédio das ações coletivas, como se verá adiante. 

No que se refere as ações afirmativas e o acesso a Justiça, mais 

precisamente, é preciso invocar a Lei dos Juizados Especiais, a Lei n".0999/95, por 

promover a possibilidade de que as pessoas pertencentes aqueles grupos carentes 

acessem o Judiciário, o que até então era, reconhecidamente, oferecido a uma 

classe privilegiada economicamente, ou seja, que pudesse suportar os altos 

encargos processuais aqui analisados. Tratava-se, pois, de grupo marginalizado 

pelo Direito pretérito que, com o advento da legislação mencionada, foi integrado ao 

sistema.257 

Outro exemplo de ação afirmativa que atua com o acesso a Justiça é a Lei n" 

10.1 73/01, que dá prioridade a tramitação de processos judiciais nos quais figurem 

como parte pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. Trata-se de grupo que, 

da mesma forma, tinha suas especificidades ignoradas pelo sistema jurídico e, pois, 

que passou a receber o adequado tratamento processual no que se refere à 

morosidade do caminhar do processo. 

josé Renato Nalini, ao discorrer sobre a correlação entre o princípio do 

acesso a Justiça e o principio da isonomia, assevera que: 

juiz também é destinatário dessa norma. Na aplicação da lei ao caso 
conaeto não poderá se afastar, nem frustrar, nem tergiversar com o princípio 
fundamental que lhe impõe assegurar a igualdade - de maneira efetiva e não 

256 JoaqUini Barbosa Goiiies. Ideiii- ibidein. P. 7. 
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formal - com o objetivo de erradicar a pobreza e construir uma sociedade 
livre, justa e solidária.J258 

Também se integra na atividade judicante, portanto, a prática do princípio da 

igualdade, no qual ancoram-se as ações afirmativas. 

3.6.1 Ação Afirmativa como direito fundamental 

A Constituição brasileira é pródiga em dispositivos que não só possibilitam a 

adoção de ações afirmativas por parte do Estado e de particulares, mas que criam 

verdadeiro mandamento de sua implementação sob pena de inconstitucionalidade 

por omissão. A adoção do princípio da igualdade material, a par do prestígio da 

igualdade formal cristalizada na fórmula do art. 5" inc. I, não poderia ser mais 

explícita. 

~ o g o  no seu o art. 3" que define os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, trata da redução das desigualdades sociais (inciso 111) e 

regionais como a erradicação da pobreza e marginalização, de um lado, e a 

promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação, de outro (inciso IV). Também o art. 170, 

reforça, uma vez mais, o objetivo de erradicação da desigualdade já manifestado 

nos objetivos da República no seu incis0 VII. 

Enfim, a própria topologia do princípio da igualdade, que encabeça o rol dos 

direitos fundamentais, corrobora aquela que foi, senão a maior, pelo menos a mais 

enfática preocupação do constituinte brasileiro: a promoção da igualdade, seja por 

meio da punição exemplar do racismo, com tratamento severo processual, 

cominando-lhe a imprescritibilidade e a insuscetibilidade de fiança, seja por meio do 

favorecimento de grupos excluídos das posições de decisão. 

Com efeito, o intérprete precipitado poderia, em uma linha reducionista, 

argumentar que, quando a Constituição instituiu as ações afirmativas, fê-lo 

taxativamente. Crê-se que tal argumento é uma camisa-de-força que não cabe no 

ar[. 3 q d a  conçtituiçáo, não se harmoniza com 0 art. 170, nem com o controle de 

constitucionalidade por omissão delineado pioneiramente em 1988 por meio de 

258 José Rerlnto Naliili. () Jiriz e o ncesso d j i ( . s í i~c i .  Sã0 Paulo: Revista dos Tiibiiri;iis, 1994. p. 22 



instrumentos como o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade 

por omissão. Ademais, não se compatibiliza com a técnica de limitação dos direitos 

fundamentais adotada pela Constituição Brasileira no art. 5 " 11, nem com a 

hermenêutica de princípios e a lógica da ponderação. Não se coaduna, por fim, com 

qualquer teoria que enxergue o direito como fenômeno interpretativo, no sentido que 

Ronald ~ w 0 r k i r - 1 ~ ~ '  da a expressão. 

-- 
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4 
O ACESSO A JUSTIÇA E OS 
DIREITOS METAINDIVIDUAIS FUNDAMENTAIS 

A direito ao acesso a justiça, notoriamente, pode ser exercido de forma 

individual ou coletiva. Neste trabalho, para manter coerência com a proposta inicial, 

será abordado com enfoque na coletividade, Iato sensu, assim, justifica-se o estudo 

dos denominados "direitos metaindividuais". 

4.1 Conceitos iniciais 

inegável a natureza gregaria do h~r-f~em, razão pela qual os direitos 

individuais, por uma série de fatores, aproximam-se de outros de igual dimensão, 

fazendo com que mais eficazmente sejam exercidos em conjunto, ou de forma 

coletiva, metaindividual se for esta a melhor terminologia. 

Kazuo ~ a t a n a b e * ~ '  ao comentar a questão acerca da nomenclatura utilizada 

no estudo das demandas coietivas - interesses ou direitos -, faz expressa menção 

ao transcrito art. 81 do CDC*~ '  aduzindo que: 
1 6 0 s  termos 'interesses' e 'dirvitos' foram utilizados como sinôn;mos, 

certo é que, a partir do momento em que Passam a ser amparados pelo 
direito, 0s (nteresses ' assumem 0 rmSmo sfatus de 'direitos ', desaparece 
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qualquer razão prática, e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação 
ontológica entre eles." 

Nesse ponto, será adotada a expressão "direitos metaindividuais" distinto de 

"interesses metaindividuais" (esses serão estudados no capítulo do processo 

coletivo como condição da ação e a possibilidade de substituição processual pela 

sociedade civil organizada). Como a doutrina, em sua maioria, não faz distinção 

entre direito e interesse, as citações, por questão lógica, serão literais, mas que se 

ajustem nessa delimitação para fins de organização deste trabalho. 

Esclarecida essa questão, passa-se ao estudo propriamente dito. 

0 s  direitos metaindividuais, assim chamados para diferenciar dos direitos 

individuais de cunho "egoístico", ultrapassam a órbita da atuação individual para 

projetarem-se na ordem coletiva com finalidade notadamente altruística. 

Outra contradição terminológica se dá entre "difuso" e "coletivo". 

Para clarear esta questão terminológica, mister se faz comparar os dois 

termos, mas mostrar que os direitos são distintos e não se confundem. 

Celso Ribeiro  ast tos^^^ põe em relevo o fato de que os direitos coletivos "(...) 

dizem respeito ao homem socialmente vinculado", havendo, portanto, um vinculo 

jurídico básico, ao passo que os direitos difusos se baseiam numa identidade de 

situações de fato, sujeitando-se a lesões de natureza extensiva, disseminada ou 

difusa. 

josé Carlos Barbosa   ore ira^" também prefere distinguir ambas as 

expressóes, em que pese a relativa imprecisão do conceito. De acordo com o autor, 

a expressão "interesses difusos" (leia-se "direitos difusos") não adquiriu até agora 

um sentido preciso na linguagem jurídica, sugerindo duas notas essenciais ao 

conceito de direito difuso; uma pertinente ao sujeito e outra ao objeto. No que tange 

ao sujeito, o interesse não pertence a pessoa determinada ou a grupo nitidamente 

delimitado. Eis aqui o ponto, ao Ver do process~alista que: 

..i..) titularidade do interesse encontrar-se-ia em um grupo cujos membros 
seriam de difícil ou impossível determinação. Ademais, isto é de se sublinhar, 
jnexiçtjria necessariamente um vínculo jurídico entre estes componentes do 
grupo, ao contrário do que ocorre, v. g., com uma sociedade anônjma. Do 
ângulo do objeto, o interesse refere-se a um bem individual, de tal sede que a 
satjsfação de um elemento do grupo implicaria a satisfação dos demais': 

82. 
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Rodolfo de Carmargo Mancuso aponta ainda duas razões para tal distinção: 

"(...)(a) conquanto os interesses coletivos e os difusos sejam espécies do 
gênero 'interesses meta (ou super) individuais: tudo indica que entre eles 
existam pelo menos duas diferenças básicas, uma de ordem quantitativa, 
outra de ordem qualitativa: do primeiro enfoque, verifica-se que o interesse 
difuso concerne a um universo maior ao do interesse coletivo, visto que, 
enquanto aquele pode mesmo concernir até a toda humanidade, este 
apresenta menor amplitude pelo fato de estar adstrito a uma 'relação-base', a 
um 'vínculo jurídico', o que o leva a aglutinar-se junto a grupos sociais 
definidos; pelo segundo critério, vê-se que o interesse coletivo resulta do 
homem em sua projeção corporativa, ao passo que, no interesse difuso, o 
homem é considerado simplesmente enquanto ser humano; (6) utilizar 
indistintamente essas duas expressões conduz a resultados negativos, seja 
porque não contribui para aclarar o conteúdo e os contornos dos interesses 
em questão, seja porque estão em estágios diferentes de elaboração jurídica: 
0s interesses coletivos já estão bastante burilados pela doutrina e 
jurisprudência; se eles ainda suscitam problemas, como o da legitimação para 
agir, a técnica jurídica tem meios de resolvê-lo, ao passo que os interesses 
difusos não contam, propriamente, com mais de uma década de elaboração 
jurídica específica, continuando em certo modo uma figura misteriosa. Daí ser 
útil e conveniente a tentativa de distinção entre esses dois interesses. 264 

O mesmo autor chega a afirmar que; 

ll(...) se ~olocássemos os interesses em uma escala, os interesses difusos 
estariam acima dos interesses públicos OU gerais, porque, enquanto são 
inerentes a estes certos valores pacificamente aceitos (por exemplo: 
segurança pública), os interesses difusos, ao contrário, permitem toda sorte 
de posicionamento, de conteúdo fluido (por exemplo, qualidade de vida), e 
continua "(.. .) enquanto o interesse geral ou público concerne primordialmente 
ao cidadão, ao Estado ao Direito, os interesses difusos se reportam ao 
homem, a nação, ao Justo". 265 

Anota-se que o primeiro passo para a revelação desses direitos difusos deu- 

se com 0 advento da Revolução Industrial e a conseqüente constatação de que 0s 

valores tradicionais, individuais, do século XIX, não sobreviveriam muito tempo, 

sufocados ao peso de uma sociedade "de massa". 

Ora, nessa sociedade de massa, não há  lugar para o homem enquanto 

indivíduo isolado; ele é tragado pela roda-viva dos grandes grupos de que se 

compõe a sociedade; não há mais a preoc~pação SoWIente com situações jurídicas 

iridividuais, o respeito ao indivíduo enquanto tal, mas, a0 contrario, indivíduos são 

agrupados em classes OU categorias, e COnlo tais normatizados, ou seja, 

264 Kodolfo de camarga Mancu$,o. Op. cit. Itliere.s.ses d@i.s«r ... p 73-74. 
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'.( ...) com a sociedade de massa, é necessária outra perspectiva, que encara 
situações jurídicas, em que a preocupação não é propriamente estabelecer 
regras que protejam os direitos subjetivos das pessoas envolvidas, mas sim 

normas que preservem determinados bens ou valores que interessam a 
um grupo (determinado ou indeterminado) de pessoas, estatuindo o dever 
jurídico de respeito a esses bens ou valores, e conferindo a determinados 
entes da sociedade o poder de acionar a Jurisdição para fazer cumprir tais 
deveres. J J  ,266 

A ambigüidade entre direitos difusos e direitos coletivos começa já na 

acepção vernacular dos termos, vez que ambos sugerem a idéia do que é extenso, 

aplicável a muitas pessoas ou coisas. 

Tal sinonímia é reforçada pelo uso dessas expressões, indistintamente, como 

a significar uma e mesma coisa. No entanto, o próprio direito positivo consagrou a 

distinção: tanto a Constituição Federal (ar&. 129, 111) como a Lei da Ação Civil Pública 

(Lei no  7.347185, art. 1 ?, IV - com a redação dada pela Lei no  8.078190, art. 11 O) 

referem-se a interesses difusos e coletivos. Ora, assim não procederia ao legislador 

se considerasse sinônima tais expressões. 

Sem embargo de opiniões contrárias, pode-se conceituar, (sem esgotar o 

tema) os direitos coletivos como aqueles que concernem a uma realidade coletiva (v. 

g., profissão, a categoria, a família), ou seja, aqueles que se relacionam com o 

exercício coletivo de interesses coletivos, e não simplesmente aqueles interesses 

que apenas são coletivos na forma, permanecendo individuais quanto a finalidade 

perseguida, o que configuraria um exercício coletivo de interesses individuais. 

Parte da doutrina classifica como sinônimos OS termos coletivo e d i f ~ s o ' ~ ~ ,  

exatamente por influência do denominador comum - "direitos metaindividuais". 

Tais conjuntos de pessoas dificilmente possuem o que o Código de Defesa do 

Consumidor chama de "relação jurídica base" (art. 81, parágrafo único, I!), estando 

vinculadas pelo simples fato de possuírem características comuns. Suas demandas 

não são individualizáveis e as obrigações estatais decorrentes das normas 

constitucionais ou dos tratados internacionais são indivisíveis, isto é, não podem, em 

206 ~ , ~ ~ i ~  p,i.rlaiido ~ ~ l i ~ ~ ~ t t i .  ~ ( : f i c , . s  ( . o / ~ , ~ ; ~ J ( , . F  - 11111 t ~ i l l i l  a aiiid;i eiifi.eiii::do tia reforiii;i do pi-ocess(l c i v i l  

I>i.;lyileii.o. sào Palllo: Revista dos 'l'rihuiiais, 2 0 .  1). 125. 
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regra, ser realizadas tendo em vista uma pessoa determinada. Aliás, é a 

desigualdade material que constitui o dado central identificador do grupo social (que 

não necessariamente corresponde a realidade de cada um dos seus membros), em 

razão do que as providências eventualmente adotadas o são em vista da situação 

do grupo e não do indivíduo, muitas vezes não identificável. 

Por fim, percebe-se a correspondência entre a constante mutabilidade de 

conteúdo dos interesses difusos e a inerência, típica dos direitos humanos 

contemporâneos. Ocorre que a alteração das situações de fato, ao longo do tempo, 

conduz ao surgimento de novas pretensões pelos grupos sociais, ou a modificação, 

ou mesmo extinçáo, das já existentes. É o .que garante a eterna atualização dos 

interesses transindividuais. 

Da mesma forma, o reconhecimento de que os direitos humanos são 

inerentes ao ser humano cria a possibilidade de surgimento de novos direitos, à 
medida que as condições sociais se alteram. Fica então visível a concepção comum 

a ambas teorias, de encontrar nos seres humanos a fonte dos interesses e direitos 

humanos, sendo necessário frisar neste ponto que 0s ÚItimos, ainda que positivados, 

jamais se desconectaram do jusnaturalismo, ora matizado pelas transformações 

históricas, mas sempre remanescendo como o repositório Último de legitimidade das 

normas erigidas ou reconhecidas pelos Estados. 

4.2 Direitos metaindividuais: traços característicos 
O surgimento da teoria dos direitos metaindividuais advém da preocupação 

com a "questão social", decorrente do surgimento da "sociedade de massa", em que 

a maioria das relações econômicas e políticas é marcada pelo desaparecimento da 
individualidade do ser humano, diante da padronização dos comportamentos e das 

regras correspondentes. 

N ~ O  se pode negar que essa classe de direitos sempre existiu. No entanto, só 

a partir do meio do século XX esse tema vem sendo elaborado de forma 

autônoma e sistemática. 



Nesse sentido, de acordo com Mauro Cappelletti e Bryant ~ a r t h * ~ '  

li(...) 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 21 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 particulares (...), sendo que a visão individualista do devido 
processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se 
difundindo com uma concepção social, colefiva. Apenas tal transformação 
pode assegurar a realização dos direitos públicos relativos a interesses 
difusos ". 

Decorre que as relações jurídicas massificadas têm como um dos pólos seres 

humanos agregados numa mesma categoria, grupo ou classe social, pouco 

importando os traços que distinguem cada indivíduo, do que decorre a inadequaçã~ 

da fórmula processual individualista, segundo a qual O sujeito de direitos é o titular 

da relação jurídica material. 

Além da indeterminação dos sujeitos, os direitos metaindividuais, que no 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, denomina-se transindividuais, se 

distinguem pela peculiaridade do objeto, que desde logo não se confunde 

plenamente com o interesse público, o "bem comum" cujo titular é o ~stado.*~O 

Por fim, caracterizam os direitos metaindividuais a chamada "litigiosidade 

intensau, determinada pela eventual existência de diversos valores em conflito, 

defendida por grupos sociais diversos e mesmo por indivíduos, decorrendo que o 

atendimento de um pleito pode atingir O interesse de outro grupo.27' 

Pelo exposto, nota-se que com a mudança dos paradigmas existentes no 

Estado liberal, no tocante ao acesso à Justiça, de carater individual para o coletivo, 

de ilnia sociedade de massa e resultado de conflitos de inassa, cai-regados de relevâiicia política e capazes de 
tralisfoi-inar coriceitos jurídicos estiatificados, c01110 a resporisabilidade civil pelos daiios caiisados iio lugar da 
respoiis;ibilidade c i v i l  pelos prejuízos sofridos, como a legitimação, a coisa julgada, os poderes e a 
r c s , , o r l s ~ l ~ i ~ ~ ~ c ~ ~ l ~ ~ e  do iiliz e do Miiiistéi.io Púhlico, o pi-í,pi.i(~ seiltido (h jlii.isc!içiio, da ;\çRo, do pr.ocesso ( . . . I .  
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realidade social e política silbjacente". (Ada Pelegriiii Griiiover. op. cit  »(i cl(rss.. li. 9). 
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muitos direitos fundamentais individuais se adaptaram à realidade e se 

transformaram em direitos fundamentais coletivos ou metaindividuais. 

Para os direitos fundamentais, este novo Vetar significou o ingresso, no rol de 

atribuições do Estado, do dever de interferir na sociedade, a fim de prover os recém 

estabelecidos direitos econômicos, sociais e culturais, cuja titularidade é coletiva na 

medida em que as prestações demandadas destinam-se a reparar a situação de 

iniquidade de todo um grupo de pessoas, ainda que seja possível a cada uma delas 

usufruir individualmente das facilidades instituídas. 

Assim, a preocupação com a desigualdade substancial eclode o conceito de 

direito subjetivo, pois as novas relações jurídicas não mais se aplicam o clássico 

modelo para o qual o titular do direito material é o legitimado a requerer seu 

cumprimento.272 

Diferentemente da violação das liberdades civis, em que se destaca a relação 

entre o indivíduo e o Estado, no caso dos direitos metaindividuais a indevida 

omissão estatal atinge o grupo desfavorecido como um todo, pois as pessoas que o 

integram somente possuem alguma demanda como resultante de sua inclusão 

naquele universo. 

Aqui é importante assinalar que a relação entre Estado e sociedade, quanto à 

realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, não e unívoca, isto é, não há 

um único interesse público envolvido, mas uma grande contradição entre os 

interesses dos diversos grupos sociais e destes com 0s interesses indi~iduais.~ '~ 

Daí que não pode ser aceita a asserção de que os direitos fundamentais 

sociais constituem uma categoria diversa dos direitos difusos e coletivos, como se 

fossem uma mera ampliação da dualidade Estado-indivíduo, própria dos direitos 

civis e políticos, esta sim de outra natureza.274 

Igualmente, aqui podem ser vislumbrados 0s direitos econômicos, sociais e 

culturais, Cujaç demandas possuem, ao lado do sentido individual - como condição 

de exercício dos direitos civis e políticos, no que se afa~tam dos interesses difusos e 

coletivos - o de garantir a segmentos vulneráveis Prestações que reduzam ou 

eliminem de desigualdade na sociedade. 

273 
Ideni, ibidem. p. 105. 
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AS formas de democracia participativa, porém, ampliam essa possibilidade, ao 

permitir que o próprio processo legislativo sofra a influência dos grupos interessados, 

que passam de meros pacientes a atores no cenário estatal, capacitados tanto a 

criar as normas que positivem seus interesses, como a demandar seu cumprimento, 

mesmo judicialmente. Realça, portanto, uma nova conformação dos chamados 

"corpos intermediáriosq' 275, como maneira de O cidadão fazer valer seus interesses, 

que a rigor não se individualizam, mas comungam com os de outras pessoas que 

integram um grupo social, pelo mais variado motivo de fato ou de direito. 

Nada mais são que as conhecidas "organizações não-governamentais" 

ONGs, verdadeiras associações de pessoas reunidas para demandar prestações 

estatais na proteção de interesses e, em alguns casos, participar da tomada das 

decisões e na implantação da política pública. 

Em do intenso debate doutrinário, o já citado art. 81 do CDC, 

consagrou na legislação brasileira a existência dos direitos metaindividuais, com a 

peculiaridade da norma estabelecer e caracterizar Suas três modalidades, a seguir 

descritas. 

4.2.1 Direitos fundamentais difusos 

O CDC traz no seu art. 81, inc. I, a idéia do que sejam direitos difusos, veja- 

se: 

'%A 81. ..... 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 

Código, os transindivjduais, de natureza indivisívell de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato." 

Portanto, uma primeira nota do conceito de direitos difusos é a de que eles 

não dizem a uma s6 pessoa, senão que atinam com mais de uma (número 

indeterminado), pelo que se pode chamar de metaindividuais, pertencendo a um 

grupo ou comunidade composta por pessoas indeterminadas ou indetermináveis. 

AS pessoas, titulares desses direitos, estarão ligadas por circunstâncias de 

fato, o que não quer dizer que estejam submetidas às mesmas circunstâncias, senão 

que hão de estar sujeitas a circunstâncias equivalentes. 

275 ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ - ~ ~  que esses iiiierniediários pode111 ser. elitie oiliros, as orgaiiizações não poveinan1eiiiíiis - 



As notas essenciais que se podem retirar do conceito legal são: número 

indeterminado (e indeterminável) de pessoas, que não se interligam por relação 

jurídica, mas por circunstâncias fáticas (aspecto subjetivo) e indivisibilidade do bem 

jurídico em litígio (aspecto objetivo). 

Exemplo de violação a direito difuso consiste, v. g., na veiculação de 

propaganda enganosa via televisão ou jornal. Atinge-se um número indeterminado 

de pessoas, ligadas por circunstâncias de fato (estarem assistindo a propaganda via 

televisão ou lendo o mesmo jornal). O bem jurídico tutelado, doutra parte, é 

indivisível: basta uma única veiculação da propaganda para que todos consumidores 

sintam-se ofendidos. E, ademais, a retirada da propaganda da televisão ou do jornal, 

por ser enganosa, acaba por beneficiar todos os consumidores. 

0 direito a respirar ar puro e outro exemplo tradicional de direito d i f ~ s o . * ~ ~  

Veja-se que subjetivamente não é possível individualizar o titular do direito. A 

característica primordial dos assim ditos direitos difusos é a de que os mesmos não 

são fracionáveis individualmente, vale dizer, a fruição por um dos possíveis titulares 

implica, necessariamente, a fruição de todos. 

Celso Antônio Pacheco ~ i o r i l l o , * ~ ~  com pertinência, escreve: 

y..) há algumas normas que assumem claramente a característica ou 
na tu reza de direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que são 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Assim, 
o prjnc@io de que todos são iguais perante a lei; o uso da propriedade; a 
higiene e segurança no trabalho; a educação, incentivo a pesquisa e ao 
ensino científico (. . .) ". 

Tendo em vista a definição contida no inciso I art. 81 do CDC, surgem como 

direitos fundamentais difusos, em primeiro lugar, aqueles decorrentes dos tratados 

ONGs, que será estudada em capítulo especial, adiafite. 
exerrlplo refere-se à carne contaminada (RESP 11. 8.714-RS): EMENTA: ACÃO CIVIL PUBI,ICA 

PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL. CARNE IMPORTADA. SUSPEITA 
CONTAMINAÇÃO RADIOATIVA EM RAZÃO DO ACIDENTE DE CHERNOBYL. RECUSA 
PROPOSTA DE ACORDO, COM JULGAMENTO DE MERITO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEIIIDO 
INICIAL EM GRAU DE EMBARGOS INFRINGENTES. FORMAIdl%.A~Ã0 DE NOVO ACORDO NA 
FASE I;O RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO, ELJMINAN1)O O OBJETO DO RECURSO 
PBNL)ENTE. ~ ~ ~ ~ ~ , d ~  a sol~~ção da lide submetida A últiiiia ii~s(ârlciÍ1. eni iiia(6rin iiiíi.;icons~i~llciOIIÍ~~, linda 
inipede qlle o novo acordo seja aqui examinado. Afasta-se a tese sobre a disl)o~iihilidadç do diicilo iiisicria] eiii 
açSo c i v i l  pública, I,o caso concreto - já  que 0 bem tiitelado integra a classe dos chamados direitos difllsos - 
Lliila qile, jiilgado o nlérito, a carne importada fora cons~derada r)i-estfivel ao consumo hiimaiio. sendo o 
âiriago da ql iest~o a proteção aos interesses de todos e itlexistente qualqtler iiocividade do produto, protegida est8 
a sociedade, ,.epiltando..se perfèita~neiite viável a ti-allsaç%o e .;~1lpaild()-se extililo o r>i.ocedilneiito recili-sal 
(Reviaa do ~ ~ , , ~ ~ i ~ , .  ~ ~ i l > ~ ~ n a ]  de Jiistiça, v. 4, 11. 29. P. 405-412, Jall. 1092). 
277 ,yitzdiculo.s e ri dclesu dos it~lerrsses dijiuso.~ 110 direito p ~ c e s s ~ ~ u l  civil biusileiio. São Palllo: Revista dos 

Tribuiiais, 1995. p. 94. 



referentes aos direitos globais, sempre que for possível identificar com clareza as 

medidas requeridas. 

Também podem ser enquadradas muitas das prescrições relacionadas aos 

âmbitos econômico, social e cultural. A rigor, seguindo a terminologia legal, a 

titularidade de parte dos direitos de tal natureza não é coletiva, mas difusa, pois o 

grupo social que a detém não é plenamente identificável e seus membros estão 

ligados por circunstâncias de fato. 

Tome-se, como exemplo, o ar!. 12 - 2, c, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que dispõe sobre a adoção pelos Estados das 

"medidas que se façam necessárias para assegurar (...) a prevenção e o tratamento 

das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra 

essas doenças". Verifica-se que não há possibilidade de determinação do grupo de 

interessados, tanto porque não se tem como identificar os doentes existentes ou 

potenciais, pois são diversas as moléstias que se enquadram na descrição da 

norma. 

Soma-se a isso a circunstância de que as prestações estatais requeridas para 

alcançar o fim indicado são múltiplas e indivisiveis, em regra não podendo ser 

particularizadas em face da cada uma das pessoas beneficiadas, o que nada tem a 

ver, vale repetir, com o gozo individual do serviço oferecido, como no caso verídico 

do fornecimento de medicamentos de combate a AIDS, ordenado judicialmente. 

Para cumpri-la, o Estado foi obrigado a tomar medidas destinadas a todo o grupo 

beneficiado (importação de um lote de medicamentos, criação de um serviço de 

distribuição e controle etc.), mas cada portador do vírus pode se beneficiar 

particularizadamente. 
Retomando 0 que já foi assinalado anteriormente, a interdependência própria 

dos direitos fundamentais contemporâneos indica que mesmo direitos de origem 

liberal atualmente requerem ações estatais para que se tornem efetivos, como no 

caso do artigo 9-0 pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, concernente 

aos direitos da pessoa privada de liberdade, cujo inciso IV diz, in verbiç: 

l t~ua/quer pessoa que seja pri~lada de sua liberdade, por prisão ou 
encarceramerito, terá O direito de reCOrí'er a um tribunal para que este decida 
sobre a legalidade de Seu encarceramento e ordene a soltura, caso a prisão 
tenha sido ilegal.". 



Como resta evidente. o recurso ao tribunal pressupõe a institucionaiiza~ã~ 

das garantias respectivas, cujo interesse não 6 Somente do preso, mas de toda a 

sociedade. Considerando que o exercício de liberdades fundamentais está 

condicionado à criação de condições objetivas e subjetivas, nem sempre previstas 

em direitos econômicos, sociais e culturais, 6 possível concluir que o sistema de 

normas criado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos permite ao intérprete 

a identificação de diversos novos interesses e direitos, eventualmente demandáveis 

pela via judicial. 

4.2.2 Direitos fundamentais coletivos 

Tratado dos direitos fundamentais difusos, outro tópico interessante de se 

estudar são os direitos fundamentais coletivos, veja-se. 

Trata-se de direitos que não dizem respeito a uma só pessoa, indivisíveis, 

mas há entre elas um laço jurídico e não meramente fático, como na hipótese 

anterior, conforme define 0 ar?. 81, 11, do CDC. Conquanto sejam direitos 

metaindividuais e indivisíveis, as pessoas titulares desses direitos, nesta hipótese, 

são determináveis. 

Tal é o caso, figurado como exemplo por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Andrade ~ e r ~ , * ~ *  do direito dos alunos de Uma escola de ter assegurada 

determinada qualidade de ensino. AS pessoas sã0 determináveis, têm uma relação 

jurídica com a parte contrária (que é a escola), e o bem jurídico (qualidade de 

ensino) é indivisivel, na acepção de que não é mensurável individualmente. 

O CDC delimita o universo possível dessas pessoas, ou seja, devem 

pertencer a um mesmo grupo, categoria ou classe, havendo, assim, uma 

coletividade por vínculos, não havendo desordenamento ou profusão na 

titularidade. N ~ O  se permite a identificação dos titulares pela individualidade, mas 

pelo grupo ou coletividade, mantendo-se a indivisibilidade do direito. 

E.m vista da classificação legal antes aludida, 0s direitos humanos coletivos 

têm como traço fundamental O vinculo jurídico entre as pessoas que compõem o 

?IX de ,,roc,.es,sO co t r l<~ ,~~ ( i t l o  i, Irgi.vlir(~cio i>r.oc.c.c..vlt(/l c i i i l  ertr?iirr'qcitltc, i~ i~~tOt . .  3" ~ ' 1 ,  s;ío l+, , , l ( , :  
Revista dos Trit>uriais, 1997. p. 1.394. 



grupo, categoria ou classe social, entre si ou perante a parte oposta. Não se 

confundem com a soma dos interesses individuais, mas são a expressão de um 

interesse coletivo com natureza própria, dada pela proximidade entre os membros 

do grupo social e de sua mínima organização. 

Resulta que um primeiro foco desses direitos decorre das relações 

trabalhistas, em que efetivamente pode ser vislumbrado um universo definido de 

pessoas, sendo expressiva a utilização das palavras "classe" e "categoria" pelo 

inciso 1 1  do art. 81 do CDC. Tanto assim é que cada vez mais os conflitos são 

resolvidos por acordos gerais. Estes, por sua vez, observam uma expansão no seu 

conteúdo para abarcar, além das condições de trabalho, a cooperação entre patrões 

e empregados para melhorar a gestão e a produtividade das empresas, como 

condição de sobrevivência de ambos. 

Em vista dos direitos fundamentais de natureza política, os partidos mostram- 

se centros de aglutinação de interesses coletivos, como no caso da liberdade de sua 

existência e de participação no processo eleitoral. 279 E O interesse partidário não se 

mistura com o de seus membros ou de seus eleitores, merecendo caracterização e 

proteção próprias. 

4.2.3 Direitos fundamentais individuais homogêneos 

0 s  direitos individuais homogêneos têm caráter predominantemente 

individualizado, são perfeitamente divisíveis entre OS titulares, há ordenamento da 

relação de titularidade com o bem da vida violado OU disputado, e este também, por 

sua vez é perfeitamente distribuído e individualizado entre os titulares que, no 

entanto, podem postular a proteção jurisdicional coletivamente, em face da origem 

comum do direito afirmado.280 São aqueles decorrentes de origem comum (art. 81, 

III, do CDC). 

270 Itlciii, 75.  
?RI ]  N~ seritido da iiecessidride de presença de i.elcv~licia 011 ilitei.essc sociiil a Icpitiriiíri. o Miiiist&io I'fil,licc-, 

a IlropositLira de visando A tutela de direitos individiiais Iloliiogêlieos. deciditi o 7'iiliiilial de Jtistic;;i/SI>: 
[ 1 2 E ~ ; [ r ~ - [ ~ [ ] ) ~ D E  I)E IJAK~~'E - Ativa. Ocoi-i-êiicla. Ação civil pública. Propositllra pelo Miiiistéi-i. Píib]ico, 
J ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  e direitos individuais hoino$êrieos. Kelevâtlcia OU interesse social llã0 evidenciado. Car&icia da 

'00 267, VI, do  Código de Processo Civil. í<ectirso provido. Visaiido a [litela I'rocesso extiiito, tia lòi'rna do aiti, 
jiii.ídica ,litci.esses tl;ie;tos de irieiiihios de lll i i  prtlpo. I)oi.l;llilo, ser11 o cai'fitei. da iiidi~isit,ilid;~d~, li,?() se 
~r ,quadra i r i  na fiolira legal de coletivos propriaineiite ditos t;iis illferesses e direitos, iiiiis li;) classe dos i1itcicsses 

3 e disiioS iiidividiiais honiogêneos. Nessa hipótese. a legitimidade do Ministerio Público rlepelide da existêlicin 

do iliieresse social do ot,,eto da drlnanda, qlle se aiuvés da extr;iordiilkin dispersão de  iiiiness;irJos ou da 



Por exemplo, o direito a troca de determinada peça defeituosa de dado 

automóvel, que diz respeito a todos aqueles que tenham adquirido o carro. Ao 

contrário dos dois anteriores, justamente porque são direitos individuais, não 

aparece o traço da indivisibilidade (salvo em relação a causa de pedir e fundamento 

do decisum), que surge no caso dos direitos difusos e co~et ivos.~~'  

OU, por outras palavras, conquanto se tratem de direitos individuais, e, pois, 

mensurável individualmente, podem ser tratados de forma coletiva, porque a lei 

assim o permite. 

Neste campo situam-se especialmente os direitos civis e políticos que, 

embora, em essência, individuais, possuem possibilidade de exercício coletivo. 

Pode-se dizer como exemplo os direitos de ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O  e o direito ao acesso a 
justiça, este último, como forma, na maioria das vezes, de requerer o direito de ação 

na defesa dos demais direitos metaindividuais. 

Também podem ser aqui classificados OS direitos econômicos, sociais e 

culturais, sempre que de suas previsões decorrerem direitos individualmente 

exercitáveis, tendo em vista sua caracterização como "direitos-meio" de que é titular 

o indivíduo, igualmente detentor de liberdades civis cuja materializaçáo pode 

depender da criação das condições materiais pelo Estado. 

dillleIisão coinuIlit&ja das deinandas coletivas, diaritc de siia tirialidade iristilucioiial, jh que preordeiiado à dcièsa 
dos interesses sociais e iiidividiiais indisponíveis, 110s termos do aitipo 127 da Corisliriiição Federal. (Apelação 
[:jvel n, 264.428-2. são paulo. 5" C:âniwa Civil de Férias. Relator: Ruiter Oliva. 15/08/95. v.11.) NO ii-icsilio 

sentido, o Superior yribl~lial de Justiça (RESP n. 57.465-O-PR): EMEN'l'A: I'rocessual Civil. Ação civil pública 
visando a impedir o alimerito de imposto predial. Ilegitiniidade do Miriisiério Público. A Lei 11. 7.347185 
discipliria o procedimento da Ação Civil Pública de respoiisabilidade por danos causados ao consririiidor (lileio 
arnbieiite etc.), incluirido, sob a sua égide, os interesses e direitos iridividiiais hornogèlieos. A lei de regêiicia, 
todavia, somerite tutela 0s "direitos individuais horiiogêneos", através da ação coleliva de iniciativa do Miiiistério 
público, qualido os seus titlllares sofrereiri daiios na coiidição de coiisuiiiidores. O Miriistério Público não teili 
legitimidade para promover a ação civil pública na defesa do coritribiiiiiie do IP1'1J, qiie rião se ao 
coilsumi~or, na da legislação pertiiiente, desde que nem adquire nem utiliza prodiito ou serviço coiiio 
destiiiatkio final e intervem, por isso mesmo, em qualquer relação de consumo. Iri casii, ainda que se trate 
de tributo (IPTU) que alcança considerável número de pessoas, inexiste a presença de manifesto interesse social, 
evidenciado pela dimensão ou pelas características do dario, p m  pei.lav;ii. a legitiilia$ão do Miiiistério I>úblico, 
R~~~~~~ a que se nega provimento. Decisão indiscreparite. (Revista do Sriperior 'Tr-iburial de Jiistiça, v. 8, 78, 
I>. 106-1 10,-fev. 1996). 
?RI outro AÇÁO CIVIL PÚBLICA - Lenitiniidade ad calisam - Ministério I)úblico - ~ropos i~ l i i~ l  
defesa de interesses de adquire ri te^ de unidades em conjulito habjtaciorial, aiiieaçadas de riií'ria - Risco à 
jilteol.idn~e física dos - Interesses iiidividiiais iiidisponíveis, 011 de traiisceiideiite iriipoi.tâlicin soc i ; i l ,  
Ci,i~iel.izaçio. p re j imi i i~  de ilepitiniidade re~eitada. DecisRo ~liaiitida. 11iteIi:Coci:i do ;irligo 8 1 ,  l ~ ; l r ~ g l . i ~ ~ o  
fiiiico, 111, e 82, 1, do Código de D e k ~ i ~  do Coiisuniidor; 127. calllii, c 5". c:il)lil. da C«iistitiiiç.ío IBdeiiil, () 
~ i ~ i ~ ~ é ~ . ~ ~  Público tem legitimaç5o extiaordiriária para proposilui'a de a<;ão coletiva, erii defesa de interesses 

direitos hoinogêneos, q ~ ~ ~ ~ o  sejnni estes iridispoiiíveis, ou, serido eiiibora disporiíveis, expressci!, 
valoies j l i r ~ ~ ~ c o s  de tiiinscenderiie iinpol?hcia social. como 0s de adqiiireiites de iiliid;ide de colijlliaii 
habitaciolial, clljos de colistriiçã~ Ihes anleaçam a todos a iiilegridade física. ('I'rihr~nal de J ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  

de Instrumellto li, 26 1.450- 1. Len" 2. Cd~naa  de Direito Privado Reliitor: Cezar Peluso. 2/04/96. 



PARTE II 

A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E O ACESSO 
JUSTIÇA 



1 
NOVA POSSIBILIDADE PARA O EXERCICIO 
DO ACESSO A JUSTIÇA 

Em nosso país, a promoção da cidadania e o acesso a justiça ainda são 

dependentes do poder do Estado em implementar políticas públicas, assegurando a 

todos 0s brasileiros o exercício de seus direitos, principalmente ao acesso à jus ti^^. 

Mas o sentido de cidadania começa a mudar. 0 s  indivíduos estão se unindo, criando 

associações de bairros, de amigos etc. 

Percebe-se, claramente, que a relação vetusta de submissão total do 

indivíduo para com o Estado está alterada, bem como, a despreocupação com a 

coisa pública, antes relegada aos "políticos p ro f i~~ iona i~ " ,  hoje, faz parte de 

currículos escolares de algumas escolas (particulares) do ensino médio. 

Vislumbra-se, pelo noticiário diário, a notória mudança da percepção do 

conceito de interesse público e, mais importante, do seu respeito e aceitação. 

Assim, há uma sensação de necessidade da criação de algo entre o "setor 

privadou das empresas, e o "set0r público", do governo, de um Set0r social autônomo 

A sociedade necessita de Um ''terceiro setor", além dos dois geralmente 

reconhecidos, o terceiro setor pode e deve ser um atar ativo na promoção do acesso 

justiça, cada dia cresce mais na consciência dos indivíduos. 

os motivos dessa mudança, dirão alguns, é a globalizaçáo; que seja, mas 

que venha para melhor. 



1 . I  Uma abordagem sociológica 

Segundo o sociólogo Octavio lannilZ8* entre as instâncias do pensamento 

político que sofrem impacto direto da globalização estão nada menos do que I&(...) 

sociedade civil, Estado, partido poli'tico, sindicato, movimento social, opinião pública, 

povo, classe social, cidadania". Por outro lado, o resultado desse impacto não é 

uniforme de um país para outro. Há sociedades que resistem mais e outras menos, 

por motivos que variam da força da sua economia a coesão cultural de seu povo. 

Organizações multilaterais, como O FMI e o Banco Mundial, parece que 

passaram a impor novas formas de conduzir as políticas públicas em campos tão 

diversos como os transportes, a saúde, a educação e O meio ambiente, conforme 

amplamente divulgado pela impressa. A medida que cresceram as interferências 

externas, nota-se que diminuiu a importância das chamadas forças institucionais 

internas, que perdem muito da sua capacidade de pressão sobre o ~ s t a d o . * ~ ~  

A idéia de uma "sociedade civil" organizada em entidades, mais ou menos 

autonomas, surge exatamente dessa lacuna no poder institucional: a crise de um 

Estado que é fraco para definir o rumo de uma nação e de seu povo também é, por 

identidade, a crise da representatividade pela qual O poder estatal se define. 

Quando o poder central revela-se inacessível aos interesses da população, e 

a política deixa de ser o caminho para 0 exercicio dos direitos, a tendência é 

surgirem novas formas de organização, que vão constituir O que se entende por 

"sociedade civilJ7. Neste sentido, integram O terceiro setor parte das entidades nas 

quais se organizam 0s membros da sociedade 

2x2 A sociedude g/ohcll. 10" eed., Rio de Jariciro: Civi1izac;Ho Brasileira, 2002. p. 3. 

2X"onforme Aurélio Buarque de Holanda Ferreira em seu dicionkio, P. 292, a defini~ão de Estado significa: 

Nação orgailirada. Organismo político adininistraiivo que, coino nação soberana ou divisão 
ierritorial, oclipa u m  tenitÓrio determinado 6 dirigido por governo próprio e se constiti~i pessoa jllrídica de 
dii-ei(o pf i l ico ,  i i l ~ e r r l a c i o n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  recoiihecida. Apesar de ser iillla referência escrita corii de viritc alios, 
eli1 deriota c,ainnleilte e objetivaiiierit~ O coriceito qiie o Estado 6- fòrniado por 1iistitiiic;õcs políticas distiiitas 
sliroirarrl eill niiiitos coritextos históricos difèreii(es e por l i l l i i~~s i.;izGcs, tais coliio: as rleccssidades dn e 

b 

das inilitai-es, a migi4ã0 e a co~iqiiisia e111 nlassa. o ailnlerlto do tamanho e da diversidade da 

popiilação, riovos problemas que exigiam unia ogaiiizadii da sociedilde. O Estado toma fornia i iiiedidr que 
griipos e ~ i i ~ ~ v í ~ l i o s  derlci.o (Ia sociedade ericeiidiaiii sei. de seu ii1tei.esse centralizar a ni!toi.idade, estÍit,clecei- 

~ l l ~ ~ o ( ~ o s  s ~ , ~ l l c ~ O i , ~ , r  c l i s l ) t l t i ~ ~  c eniI,repr a fl)rc;~~ j~~1i.a l l l ~ n ~ ~ r  ;i c ~ ~ l f ' o ~ ~ ~ l i d ~ ~ ~ l c  a :iIgtiilias 110rtil:~s s(>ci;iis, 

2 x 1  i,ili.;, Jliige,li ,ilbcl.,ll~is 
( / f l l l ~ ( ~ m ( ~ i ( ~ :  entre h~ili(l;l<lc c v:iliil;i(le. v. 11. Rio <Ie J;iileiii,: *13c1i1,,ii 

~ ~ ~ ~ ~ i l ~ , ~ ~ ,  997, p. 991, I . ( . . . )  ,yocje(líide cillil coirll)iiri11-\.c de n ~ ( ) ~ ' i ~ ~ ~ e ~ ~ ~ o ~ ,  ()lg(~i~ir«(~Ae.v e r,.s~or~ii,(~<ier, os 

qll(lir c~ll)r(llr, 
ccor doas ,)mh/p,fi</,s sociuir que iai.y(~l177 n ~ s  <'?fefll5 l )nmdu& coliden.~íiin-tlo,s c os ,i.~~~,yliiiielll, . . 

(, ,s(,guir, errciri Iiljb/jc(/ I )o/ í i ic~.  O 11"~leo aso~iedude ~ 1 ~ ~ 1 1  .forma umo e.spbir <I<. o,y,yocjui:an yllc 
il l rr i~l i~~;ol , ( ,  lira o<. d;,sclr,-,s~,s ~ul>uzç.s de ro iuc io t~~  r l)rohlen1~lIvV fr(ltl.!fOrmund@ 0.y  em q,e.sr<ie,s in irnl,y,se ~ p ~ ,  



1.2 Cidadania 

Segundo o Dicionário Aurélio Buarque de Holanda   erre ira^^^, 
'r..) cidadania é a qualidade ou estado do cidadão': entende-se por cidadão 
1b ;indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um estado, ou no 
desempenho de seus deveres para com este''. 

Cabe esclarecer que o acesso a justiça é um direito fundamental que garante 

ao individuo, entre outras coisas, o respeito como cidadão, aliás, respeito este uma 

obrigação pelo Estado, conforme dispõe nossa carta política em seu art. 1°, inc. 1 1  

determina a "cidadania" como um dos fundamentos formadores do Brasil, bem 

como, no ar[. sol inc, LXXVII impõe a gratuidade dos atos necessários ao exercício 

da cidadania, regulamentado pela lei nq.265, de 12 de fevereiro de 1996. 

Quando se fala em cidadania, logo se pensa exclusivamente na cidadania 

civil e política, ao direito ao voto. E existe um certo consenso coletivo de ser 

entendido a cidadania apenas como 0 direito a voto, e que qualquer outra forma de 

participação é excluída, ou, pelo menos, desen~ora jada .~~~  

NO entanto, o conceito de cidadania se transforma e não é mais 

exclusivamente o simples exercício do voto que 0 define e resume, mas também a 

luta por um meio ambiente saudável, pela garantia de emprego, por segurança, por 

direitos de minorias, por educação e saúde de qualidade, por remuneração 

adequada de aposentados, por lazer, por um ambiente sadio eticamente e a 

preocupação com o fenômeno da corrupção e da droga.288 

0 s  indivíduos podem votar e pagar impostos; contudo, sem cidadania o 

Estado fica vazio. Sem cidadania, não pode existir 0 compromisso responsável que 

cria o cidadão e que consolida 0 Estado. 

Sem cidadania, a unidade política não pode ser outra coisa senão poder. O 

Estado necessita de um "terceiro set0rV, akkn dos dois geralmente reconhecidos, o 

"setor privado" das empresas, e O "setor público", do governo, OU seja, necessita de 

um setor social autônomo. Cidadania significa fazer diferença na sua coniuiiidade, 

- 

2 8 5  M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ . ~ ~  d(, l ~ ~ ~ ~ ~  l , o , q l l g ~ e s ~ ~ .  4". ed. (revista e n1ii;il.). Sá« I';iiilo: 1Jtliioi;i Nova ) : I - o ~ ~ , ~ ~ ~ ; ~ .  >002, 

r~bl ica .  
h7 ~ i l d ~  T. Fel,.eira. ~ i d ( ~ d ~ ~ i u :  uma queslúo pai.íi u c(lirc,(~(:(ío. Kio de Ja1ieii.o: Nova I:i.oiiteifii, 1903, 1'. 125, 

288 F~~~~~~~ Henrique cardoso ~ [ g u , l , s  U . S ~ K ~ O . ~  du <luflfz(l d ~ ~ 7 l ~ ) ~ ~ u c i ( l  1zo.y dius de h(!;<<: Dispuliívçl e1i1 
o.com.br/docs/democracia-hoje.doc>. Acesso ein: 29 março 2003. p(,,y,yjrn. <http://www.temasinternaci~nais.h~a 



na sua sociedade, no seu país. Cidadania significa a disposição para viver, ao invés 

de morrer, pelo seu país.289 

Todos desejamos uma sociedade democrática. A Democracia não se constrói 

no vazio, nem de cima para baixo. Uma sociedade só atinge uma verdadeira 

democracia quando seus cidadãos têm consciência de seus direitos e deveres. 

A noção de "Direito" no Brasil sempre foi vaga e imprecisa, como um privilégio 

da classe dominante em relação a grande maioria da população. 

Direitos foram sempre entendidos como "privilégios" para alguns e como 

concessão para outros, mas nunca como decorrentes da universalidade dos direitos 

humanos (fundamentais) e da crença na dignidade intrínseca de todos e de cada 

um. 

Para aqueles que mais carecem dos direitos elementares, a idéia de "direitos" 

permanece muitas vezes associadas à suposta "bondade dos governantes" ou à 

fatalidade de uma condição social. 

Dificilmente pensa-se em direitos como exigência em uma sociedade livre e 

justa e, menos ainda, em "direitos" como conquista. 

Para mudar o status quo, o caminho mais premente é a atuação 

conscientizadora, preventiva e transformadora das pessoas. Os resultados se farão 

sentir a médio e longo prazo, mas, certamente, serão eficazes e profundos. 

Entende-se imprescindível, para uma cidadania participante, o conhecimento 

e o exercício dos direitos individuais e coletivos, bem como dos seus deveres. 

AS Organizações Não governamentais - ONGS, (forma mais recente de 

"sociedade civil organizada"). lamentavelmente, muitas vezes desconhecem 0s 

instrumentos legais existentes em matéria de defesa dos Direitos Fundamentais 

(entre eles 0s documentos da ONU, assim Como 0s hÚmeros tratados que foram 

assinados e ratificados pelo governo brasileiro). 

Acredita-se que se as ONGs, verdadeiras representantes do chamado 

"terceiro seto(', promoverem a divulgação e incentivarem O conhecimento da 

legislação brasileira relativa a Defesa dos Direitos Fundamentais e dos documentos 

interiiacionais poderão prestar inestimável ajuda na constru~ã0 de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. 
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TERCEIRO SETOR 

0 Terceiro Setor e um tema ainda muito recente, que há pouco tempo está 

sendo estudado com maior profundidade e complexidade. Portanto, não são 

abundantes as referências bibliográficas. Mas, para esse estudo, reservamos a 

Parte IV para analisar, na prática, a atuação de algumas ONGs na defesa de 

interesses coletivos; afinal, está é uma das propostas deste trabalho. 

Deve-se salientar que a intervenção religiosa na história do terceiro setor é de 

vital importância. As religiões ligadas às doutrinas cristãs e judaicas, que pregam d e  

forma muito contundente a ajuda ao próximo, boas ações, caridade com o 

desprivilegiado, gerando o assistencialismo a0 necessitado, trabalhando onde o 

Estado não interagia de forma completa e eficaz. 

A partir do inicio dos anos 90, surgiu 0 termo "terceiro setor". Este setor 

diferencia-se do "setor privado" e do "setor público". É composto de organizações 

cujos objetivos principais são sociais, em vez de econÔmic0~. Essas organizações 

são orientadas por valores, OU seja, são criadas e mantidas por pessoas que 

acreditam que mudanças S ~ O  nece~sárias para a evolução do meio em que 

vivem .290 

Atualmente, multiplicam-se as iniciativas privadas com fins públicos. A voz 

dos mais variados grupos sociais Se faz ouvir no espaço público no qual cidadãos se 



mobilizam para cobrar ações do Estado e tomar iniciativas por si mesmos. Essas 

mobilizações determinam uma nova experiência de democracia no cotidiano, um 

novo padrão de atuação aos governos e novas formas de parceria entre Sociedade 

Civil, Estado e ~ e r c a d o . ~ ~ '  

No Brasil, como em toda parte, um Terceiro Setor não governamental e não 

lucrativo coexiste hoje com o Estado (Primeiro setor)'" e com o Mercado (Segundo 

~ e t o r ) ~ ' ~ ,  mobilizando um volume crescente de recursos e energias para iniciativas 

de desenvolvimento social.294 

O termo "terceiro setor" vem sendo denominado para designar o conjunto de 

iniciativas provenientes da sociedade, voltadas, segundo aponta Rubem César 

~ e r ~ ~ ~ d ~ s ' ~ ' ,  à produção de bens públicos, como, por exemplo, a conscienti~açã~ 

para 0s direitos da cidadania, a prevenção de doenças transmissíveis ou a 

organização de ligas esportivas. 

Conforme Reinaldo Antonio ~arcanholo''~ a capacidade de articulação da 

sociedade civil é vista como instância capaz de se contrapor ao movimento de 

contração produtiva operada nos outros dois setores, minimizando seus impactos 

sobre a esfera do trabalho não só pela capacidade de intervenção no jogo político, 

mas, sobretudo pela organização e implementação de ~ Ç Õ ~ s  no âmbito publico não- 

estatal. 

Por ora, vamos nos ater a uma definição mais genérica: compreendem o 

terceiro setor todas as entidades que não fazem parte da máquina estatal, não 

?')I COMUNIDADE S O J ~ J D Á R I A .  Marco Legal do Terceiro Setor. Brasília: 1997. Dispoiiível ein: 
<h~~p://www.~~~~~~i~adesolidaria.org.br/textos/p~bli~a~~es> Acesso eiii: 25 ago. 2002. 
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visam lucro e não se afirmam com discurso ideológico. mas sim sobre questões 

específicas da organização social. Se o aspecto negativo da definição é claro - 

sabe-se o que não é terceiro setor -, o lado afirmativo deve ser particularizado. Ou 

seja, uma vez que o terceiro setor engloba um sem número de entidades com 

origens e finalidades diversas, a compreensão SÓ acontece no âmbito de cada 

categoria. 

Estado mínimo 

Durante as décadas de 1980 e 1990, O chamado "discurso único" propôs o fim 

da utopia socialista e, assim, dos embates ideológicos (o "fim da história"), com a 

hegemonia absoluta do mercado, entendido como entidade quase metafísica. Trata- 

se de uma retomada da concepção inaugurada por Adam Smith, na Inglaterra, no 

século ~ ~ 1 1 1 .  Nessa visão, o "mercado" das trocas financeiras e comerciais é visto 

como harmonizador (ou catalisador) "automático" de todos os interesses dos 

indivíduos. 

Porque Adam Smith preconizava a não regulamentação das forças do 

mercado, foi chamado de "liberal". Dai a retomada de seus princípios ser conhecida 

como "neoliberalismo". Porém, a idéia de um mundo baseado na dualidade Estado- 

mercado, com o Estado notoriamente enfraquecido, parece já não corresponder ao 

figurino ideal talhado para o atendimento dos interesses de toda a sociedade. 

A realidade aí está para nos mostrar O neoliberalismo ern sua faceta mais 

desfavorável: de um lado, a miséria crescente que atinge cada vez mais pessoas e 

segmentos sociais. 297 De outro, uma fração cada vez menor da sociedade acumula 

um volume de riqueza incalculaveimente maior. Em m S S O S  dias, as criticas ao 

Estado do bem-estar social soam desafinadas em face de Uma conjuntura mundial 

upós-socialistaw. faz muita gente acreditar que é imprescindível a participação do 

Estado na implementaçáo das políticas públicas, principalmente nos países em que 

existe forte social, como 0 Brasil. 

O funcionamento geral do aparelho de Estado pode ser traduzido em poucas 

palavras: o Estado cobra impostos e, em troca1 oferece aos cidadãos uma série de 



serviços. Uma forma de entender o "interesse público" e considerá-lo equivalente à 

própria esfera das instituições nas quais o Estado se organiza: o sistema Judiciário, 

o Legislativo e o Executivo, cada qual administrando, em suas respectivas 

atribuições, a prestação de serviços garantidos pelas leis históricas de cada pais. 

De acordo com a nossa Constituição, devem ser oferecidos pelo Estado a 

todos os brasileiros: saúde, educação, transporte, segurança, previdência, entre 

muitos outros benefícios. No Brasil de hoje, parte dos impostos é canalizada para o 

pagamento da dívida externa. Além disso, parcelas desses recursos foram 

desviadas pela corrupção. Não cabe aqui analisarmos os fundamentos nem a 

legitimidade da dívida brasileira, mas observar que S U C ~ S S ~ V O S  gOvernos, nas últimas 

décadas, recorreram a empréstimos internacionais e compactuaram com as 

diretrizes das grandes instituições bancárias. 0 resultado prático é que hoje, com o 

aumento da dívida nominal e dos juros pagos aos credores internacionais e 

nacionais, sobram poucos recursos para 0s serviços devidos pelo Estado brasileiro 

aos cidadãos do nosso país. 

Serviços até então oferecidos por organismos estatais, como a malha viária e 

a energia elétrica, foram vendidos para empresas privadas. As privatirações 

alteraram de modo radical a distinção entre interesses públicos e privados: ao 

mesmo tempo em que o poder estratégico do Estado diminuiu, constatou-se um 

espargimento da esfera do interesse público. De tal forma que, hoje, a vida pública 

adquire um contorno heterogêneo e flexível, tão variado quanto podem ser as 

iniciativas privadas. A questão seguinte passa a ser, então, compreender quais são 

0s novos agentes da vida pública e como se organizam. 

O movimento atual, maciço e quase universal, no sentido de maior 

participação e influência dos cidadãos, é um fenômeno novo. Não está sendo 

promovido por uma estrutura universal. Não possui endereço fixo. Não busca 

convertidos nem militantes políticos. Seu alvo não é 0 poder do Estado. Em seu 

centro está a figura do cidadão.298 

i preciso destacar que a organização da sociedade civil em instituições fora 

do aparelho estatal resulta de uma visão padici~ativa da cidadania. Não implica, 

necessariamente, do poder do Estado. De acordo com O sociólogo 



francês Pierre ~ o u r d i e u , * ~ ~  critico da globalização neoliberal, a história social ensina 

que não existe política social sem um movimento social capaz de impô-la. Nesse 

sentido, não e o mercado, como se tenta convencer hoje em dia, que promove o 

ressurgimento da cidadania participativa, "mas sim o movimento social que 'civilizou3 

a economia de mercado contribuindo ao mesmo tempo enormemente para a sua 

eficiência" . 

O esfacelamento dos Estados-nacionais deu-se em meio a crise na qual 

todos estamos imersos: fragmentação social, instabilidade econômica e incerteza 

quanto ao futuro, que geraram um agravamento do preconceito, da intolerância e do 

racismo. É nesse contexto, em que O Estado tem dificuldade de impIementar 

políticas públicas, que se consolida a noção de terceiro setor, conceituado como 

Conjunto de atividades espontâneas, não governamentais e não lucrativas, de 

interesse público, realizadas em benefício geral da sociedade e que se desenvolvem 

independentemente dos demais setores (Estado e mercado), embora deles possa, 

ou deva, receber colaboração. 300 

A primeira possibilidade de criação de uma identidade comum de uma 

"terceira independente do Estado e das empresas privadas, foi gerada com 

o surgimento das ONGs. Essas organizações forjam a sua identidade nos anos 70, 

com a emergência dos novos movimentos sociais e do trabalho "de base" de grupos 

ligados a igrejas cristãs e organizações ecumênicas nacionais e internacionais 

Apontamentos históricos do terceiro setor 

O terceiro setor adquire importância, numa visão mundial, nos anos 50 graças 

a uma outra fonte de referência. ISSO porque, após a Segunda Guerra Mundial, outra 

expressão se incorporou ao campo do terceiro setor: as ONGS - Organizações ~ ã o  

Governamentais. Sabe-se que essa denominação em sua criação estava ligada 

ONU (Organizações das Nações Unidas), órgão que nas ultimas décadas vem 

criando uma posiçáo política e estratégica no mundo atual. Após isto, tem-se uma 

nova concei tua~~o, de organizações que não tinham viflculos Com O Governo onde 

2')') A inisdria do 4: ed. são P ~ ~ I I O :  vozes. 2001. P. 9- 
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estavam atuando, mas até com presença mundial, são independentes, com objetivo~ 

próprios e visando um bem-estar comum, cada uma ligada a uma área em questão, 

como por exemplo, a OIT - Organização Internacional do Trabalho, a Cruz Vermelha 

Internacional, o Conselho Mundial das Igrejas, a Organização Mundial da Saúde, 

entre outras. Algumas dessas passaram a fazerem parte da própria ONU, um 

exemplo é a UNESCO. 

Na década de 70, a partir do aumento do espaço das organizações pelo 

mundo, começam a surgir organizações com aspirações de sanar pontos que geram 

um desequilibro na sociedade, desencadeando conseqüência de ordem mundial. 

Assim apareceram grupos que defendiam OS direitos dos negros, contra a Guerra do 

Vietnã, que criaram campanhas pacíficas em favor do meio ambiente e dos animais 

(Greenpace), de luta para inserção da mulher na sociedade de forma igualitária. 

Surgem grupos organizados com trabalhos sem perfil caritativo ou filantrópico. 

Muitas redeçcobrem os ideais dos socialistas utópicos, Outros redefinem o mito e as 

utopias das comunidades autogestionadas. Outras irão propor projetas de 

desenvolvimento auto sustentado, dentro de uma economia capitalista onde as 

regras do mercado teriam que ser redefinidas. Outras ainda investirão em grandes 

campanhas educativas, em diferentes áreas, com0 a ecológica ou de defesa dos 

direitos humanos (Anistia Internacional). 

NOS anos 90, houve uma mudança muito prejudicial para as ONGs. Com a 

crise que se instala em nível mundial, OS recursos financeiros oriundos de 

organizações e fundos de apoio começam a ficar escassos, além de uns desses 

patrocinadores voltarem os seus recursos para a reestruturação do Leste Europeu, 

já que, nesse momento, havia se encerrado a Guerra Fria, O Muro de Berlim era 

derrubado, assim como o movimento com~nista - que controlava parte desse 

território Europeu - havia se extinguido, surgindo uma necessidade humanitária de 

auxiliar esse e reestruturar a sociedade, 0 governo, de forma a criar e manter 

um equilíbrio social. 
os movimentos e as ONGS latinas passaram a viver a mais grave crise 

econômico-financeira desde que foram criadas. A mudança na forma de 

financiamento alterou a atuação das ONGs. A escassez de recursos das agências 

de cooperação internacional e a mudança inkrf-Ia em seus critérios e diretrizes - de 

assessoria técnica para pradora de fundos fk~anceiros - criou um cenário que levou 



a necessidade de elas gerarem recursos próprios e lutarem peio acesso aos fundos 

p ú b l i ~ o s . ~ ~ '  

Tiveram, então, que proceder a reengenharias internas e externas para 

sobreviver, e alteraram seus procedimentos. Passaram a buscar a auto-suficiência 

financeira. Tiveram que encontrar/construir Ou incrementar caminhos no setor de 

produção. A economia informal - então florescente e estimulada pelo novo modelo 

da globalizaçáo - passou a ser uma das principais saídas, pois a crise gerada pelo 

desemprego crescente transferiu para a economia informal o grande peso de 

demandas antes localizado no setor formal. 

Com isso, as atividades de militância política, via pressões sociais, passaram 

para segundo lugar, e as atividades produtivas ganharam centralidade no dia-a-dia 

das 0 ~ ~ s .  Assim, o movimento dos seringueiros, por exemplo, lutará não apenas 

por seus direitos ou contra a opressão dos grandes latifundiários, dos donos das 

madeireiras etc. Ele lutará, basicamente, para vender seus produtos em mercados 

mais competitivos. O mesmo ocorre com o movimento dos índios: eles pressionarão 

pela demarcação das terras, mas também querem vender castanhas, ervas etc. no 

mercado nacional e internacional, a preço Justo e certo, e não como mercadoria 

"alternativa", a preços baixos. 

Deve-se destacar que o crescimento das ONGs ao final do milênio é um 

fenômeno mundial, e o terceiro setor já tem sido caracterizado como um novo setor 

da economia, o da "economia social". 

Peter Ferdinand ~rucke?'' constatou que o terceiro setor foi o que mais 

cresceu, mais movimentou recursos e gerou empregos, e foi o mais lucrativo na 

economia norte-americana nos Últimos vinte anos. Diariamente são criadas 

- - 
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fundações e associações para promover o desenvolvimento econômico local, 

impedir a degradação ambiental, defender 0s direitos civis e atuar em áreas onde o 

Estado é incipiente, como em relação aos idosos, à mulher, aos índios, aos negros 

etc., ou é de triste memória, como a das crianças nas ruas em situação de risco em 

países como o Brasil. 

Se essas são as tendências nas quais as instituições do terceiro setor têm 

obtido maior sucesso, é provável que a principal dificuldade nas articulações futuras 

seja canalizar o anseio dos interessados em participação efetiva. Como bem 

observou Silvio Caccia 13rava1303 "( ...) a questão central das ONGs não é fazer 

atenção djrefa 2 pobreza. A questão central é fazer a mediação entre a demanda 

social e a formu~ação de políticas públicas". 

Como se verá, essa capacidade estará na ordem direta da interação com o 

poder público. 

Crescimento do terceiro setor 

Houve nos últimos anos uma grande expansão do Terceiro Setor no Brasil. 

Há no país mais de 250 mil entidades, que empregam mais ou menos 2 milhões de 

pessoas, tendo movimentado em 1998 recursos em torno de 1,2% do PIB, o que 

representa aproximadamente 12 bilhões de reais. Esse setor favoreceu no mesmo 

ano mais de g milhões de pessoas, ou seja, G0/01 aproximadamente, da população 

total .304 

Segundo estimativas da mesma fonte, 10°/o da população brasileira, ou seja, 

15 de pessoas, doaram recursos para 0s firls do Terceiro Setor. Outro dado 

importante é que já superam OS 12 milhões 0s voluntários que lutam por esta causa 

no Brasil. Em países da Europa e nOS EUA, esse setor movimenta quase 6% do PIB, 

empregam mais de 12 milhões de pessoas diretamente e beneficiaram, na década 

de 90, mais de 250 milhões de 

Dentro desse coritexto, pode-se observar 0 grande crescimento destes tipos 

de organizações, devido, principalmente, ao fato de que 0 Estado não tem tido a 



capacidade de atender as demandas de serviços sociais, além da sua incapacidade 

na resolução de questões ligadas a geração de empregos. 

Diante da incapacidade do Estado brasileiro em propor estratégias, 

programas e metas para superar as profundas desigualdades sociais, as 

perspectivas de crescimento para o terceiro setor tornam-se evidentes. 

2.4 Interaçáo com o Estado 

A jnteraçáo do terceiro setor com O Estado dá-se em três níveis principais: 

prestação de serviços, pressão política sobre O Estado, e apoio, com sugestões e 

exemplos alternativos de ação. 

Na prestação de serviços, as ONGs levam vantagem aos olhos da 

administração pública. Têm um quadro técnico especializado em temas locais e 

custam menos, pois não visam o lucro no sentido empresarial. Trata-se de uma 

tendência já em curso, Com frequência, Órgãos públicos contratam ONGs quando 

necessitam de um determinado gerenciarnento social; por exemplo, na remoção de 

favelas de áreas degredadas, mananciais ou invasões.306 

O terceiro setor pode e deve aumentar sua capacidade de exercer pressão 

sobre o poder instituído: na execução de determinadas ações, na implementação 

dos direitos da cidadania e na definição das prioridades or~amentárias. Trata-se de 

um processo de natureza política, que passa por a população adquirir consciência 

das obrigações devidas pelo Estado ao cidadão - m-tesmo que tais ações sejam 

implantadas por ONGs. Por fim, o terceiro setOr tem a missão de criar soluçõe~ para 

a área da inclusão social. 

O Estado como fora concebido provendo a maior parte dos serviços e 

políticas públicas por meio de servidores contratados. talvez jamais volte ou se 

concretize em alguns países. ISSO não significa que 0 poder público deixe de ser o 

responsável pela vigência dos direitos elementares da cidadania. Como bem 

observou o sociólogo alemão Claus ~ f f e , ~ ~ '  

305 M ~ , , . ~ ~  ic,.ceim ,seior ,i0 5 ,  Caderiios da Coiiiiiiii<iade SolidBiia. II'EA, 1998. 
306 i\ esse respeito, destí~calnos o coiivênio entre a Prefeit(1r.l de SP e a OARISP. coni o i i i t i i i to  <ie t=iliiir os 
AdvoC~l~os  ,,l.estiii.ei,~ assistêiicia jiiiíciic;i a fii~níliiis qilc pJ'()cili':llii rcgii!ni'iz;ir ;i  si^^^^^^^^ ~ * ~ ~ ~ ~ < l i f i ~ ; ; ~  tic srils 



lc(...) a diminuição exagerada do Estado pode ser um risco para a 
deniocracia': na medida em que o Estado n7inimo. proposto pelo 

neoliberalismo, está em desigualdade frente ao poderio econômico. Assjrn, 
entendemos que a democracia funciona bem apenas quando os cidadãos 
sentem que seu voto é útil, que decide OS destinos de sua cidade ou pais. 
Quando o governo é fraco, as pessoas se perguntam 'para que serve a 
democracia se as decisões estão sendo tomadas em arenas em que o 
cidadão não tem influência ?". 

O Estado estratégico se estabelece por duas vias. A primeira, dos direitos 

políticos, no aperfeiçoamento do sistema partidário. Aqui, as ONGs vinculadas à 

cidadania poderão exercer sua pressão sobre O orçamento público, aperfeiçoar a 

democracia e combater a corrupção. O outro caminho é a implantação dos 

chamados direitos sociais e econômicos. Aqui, sã0 as ações de exemplaridade e de 

multiplicidade que mais contribuem para o desenvolvimento. 

NOS próximos anos, o poder público será pressionado a atender à demanda 

dos direitos sociais e econômicos. NO Estado estratégico, a maneira de fazer isso 

será por meio de parcerias. Quando se fala em ações sociais, não se tem em mente 

paliativos contra a miséria, mas uma transformação genuína da sociedade brasileira. 

Nesse sentido, é esperado que as ONGs cumpram um papel transformador, 

propondo novas formas de tornar as políticas públicas mais eficientes e capazes de 

abarcar 0s direitos de todos OS brasileiros. 



3 
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO BRASIL 

3.1 Breves comentários 

Neste item, será apresentado a fundanentação atuai autorizadora da 

liberdade de associação no Brasil. 

Primeiramente, um pequeno corte se fará, com O objetivo de, sucintamente, 

revelar a história do direito a ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O  Com base nas iniciais declarações de 

direitos fundamentais no mundo ocidental. 

AS primeira declarações de direitos da história, não abordavam, formalmente 

a liberdade de associação, e isso é explicável, afinal, foram feitas para proteger 0s 

direitos individuais, o que para época foi uma grande vantagem. 

A liberdade de associação foi inicialmente prevista, não como hoje é 

conhecida e se verá neste estudo, mas, fundamentalmente como direito a participar 

de qualquer culto religioso, OU melhor, de qualquer grupo religioso pela sua 

convicção e não por violência ou força, é 0 que se depreende do ar?. 18, da 

Declaração dos Direitos da Virginia. A Declaração dos Direitos da Mulher e da 

Cidadã, 1791, não expressa o direito à associa~ão, nIaS em seu art. 2' 308indica a 

função social das associações, portanto, crê-se que poderiam existir. 



Na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, em seu art. 7 O  309foi 

garantido o direito dos cidadãos se reunir tranqüilamente. A Declaração Americana 

dos Direitos e Deveres do Homem, em Seu art. XX 310 garante o direito de 

associação. Direito repetido na Declaração Universal dos Direitos do Homem em 

1948 em seu art. 20, 1 ,  determina que "toda pessoa tem direito a liberdade de 

reunião e de associações pacíficas". Desde então, muitos países adotararn essa 

liberdade, alojando-a em suas Constituições; o Brasil não foi diferente. 

A nossa Constituição vigente, a par de existência ou não do direito de 

associação nas Constituições anteriores, garante a mais ampla liberdade de 

associação, vedando qualquer forma de interferência estatal sobre o fiincionamento 

de associações civis. O quadro de ordenamento legal existente no país facilita a 

criação de Organizações da Sociedade Civil de uma maneira geral 

Cabe destacar que o princípio associativo 6 consagrado no art. 55 assim 

estabelece, in verbis: 

" r t .  5" ... 
XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 
reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido 
prévio aviso a autoridade competente; 
XV//  - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de carater 
paramilitar; 
XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento; 
XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 
suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, 
o trânsito em julgado". 

Mas também, a mesma Con~tituição garante a plena liberdade de não se 

associar, in verbis: 

"tt. 5".. 
xx - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer 
associado. " 

O Código Civil (NCC) traz novidades quanto a classificação das 

pessoas jurídicas Define como sendo 2(duas) Pessoas jurídicas privadas: as 

iii/crdilos". 
3/«  XX 7i,dil I,e,srr,u tem O direito de 'se u.s.sociur conl ~ u f i o i  LI71 ~ l ~ n i ~ e . s t < i ç ü ~  l>úh/iiO. OU ( I l , y e l , l ~ l C i ~ I  

~r<lir,siióri~i, c,ni rc,luF" 
,Tcq,y jjilo.e,s,ser comuti.~, de quolqaer ilorureza que ,sej«nll: 



associações e fundações (sem fins lucrativos ou econômicos) e sociedades (com 

fins econômicos e partilha dos lucros entre 0s sócios). As sociedades admitem 

diversos formatos, como cooperativas e sociedades ~imitadas.~" 

~á também previsões estatutárias obrigatórias em seu art. 54, como, por 

exemplo, a indicação das fontes de recursos para sua manutenção. As pessoas 

jurídicas existentes cujo estatuto não contiver as previsões obrigatórias terão o prazo 

até janeiro de 2 0 0 6 , ~ ' ~  para adaptarem seus estatutos. O NCC também estabelece 

competência privativa da assembléia geral para eleger e destituir 0s 

administradores, aprovar as contas e alterar OS estatuto, além de permitir que um 

quinto dos associados possam promover uma assembléia geral. A partir de agora, 

essas regras prevalecem sobre outras disposições em contrário previstas no 

estatuto das associações. 

Contudo, apesar de a Constituição dar plena liberdade de associação, não 

dispensou as associações de serem registradas, para que sejam consideradas 

existentes do ponto-de-vista jurídico. Esse registro dá-se junto ao Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas (art.s. 11 4 a 121 da Lei de Registros Públicos 

C/C art. 18 do NCC). 

O texto do NCC, que define associações como "união de pessoas para fins 

não econômicos" causa, ao que parece, preocupação para as organizações com 

atividade econômica (comercializaçáo de produtos ou serviços). No entanto, 

finalidade é diferente de atividade - Uma associação pode exercer atividades 

econômicaç de forma suplementar e não exclusiva. 

Assim, a "não econômico" pode trazer, na prática, os mesmos 

efeitos legais da habitual expressão "não lucrativo". Contudo, associações que 

sobrevivem basicamente da comercializa~ão de produtos e serviços poderão ser 

descaracterizadas como associaçóes e Serem consideradas sociedades, com graves 

conseqüências para sua natureza instit~cional. 

31 1 V. arts. 53 a 69 do Código Civil vigente. 
312 O prazo o,jginal era até janeiro de 2004, tendo sido alterado no 10.838, de 2004. Ficalldo d i spe l l s~~ i i s  

dessa as orga,lizatfie ieligio~as e OS partidos politicost coilfornie Lei nQ 10.825103. 



Breve exame da Lei federal nq.790,  de 23 de março 

Convém destacar que o legislador nacional, sensível ao movimento 

crescente, da sociedade civil organizada, no surgimento de associações dos mais 

variados fins, editou a Lei n"9.90199 3'3, a qual dispõe sobre os requisitos 

indispensáveis para qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP) sem fins lucrativos. 

A aludida lei não define e não reg~hmenta as associações de forma geral 

mas, cria requisitos objetivos para aquelas que queiram colaborar e receber 

subçídios do Estado e para tanto impõe restrições aos seus estatutos sociais, 

exigindo também quais objetivos sociais devam se dedicar, como se retira dos art. 1" 

e 9 1 g, art. 3% 44" in verbis: 

yfl. 1 V o d e m  qualificar-se com0 Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam 
aos requisitos instituídos por esta Lei. 

I V a r a  os efeitos desta Lei, considera-se sem fins lucrativos a pessoa 
jurj'djca de direito privado que não distribui, entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, direfores, empregados ou doadores, eventuais 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificaçóes, 
participações ou parcelas do seu patrimônio. auferidos mediante o exercício 
de suas atividades, e que os aplica integralmente na consecução do 
respectivo objeto social. 
...... 
~ , - t .  30 A qualificação instituída por esta Lei, observado em qualquer caso, o 
princípio da universalizaçáo dos serviços, no respectivo âmbito de atuação 
das Organizaçõesl somente será conferida às pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma 
das seguintes finalidades: I - promoção da assistência social; Il - promoção 
da cultura, defesa e Conservação do patrimônio histórico e artístico; 111 - 
promoçáo gratuita da educação, ~bservando-se a forma complementar de 
paflicipaçáo das organizações de que trata esta Lei; /V - promoção gratuita da 
saúde, observando-se a forma complementar de pat?icipação das 
organizaçGes de que trata esta Lei; V - promoção da segurança alimentar e 
nutriciona/; V/ - defesa, preserva~áo e conservação do meio ambiente e 
promoção do desenvo/virnen~0 sustentável; VI1 - Promoção do vO/untariado; 

- pronioçáo do úesenvoivimento econÔmk0 e social e combate 2 pobreza. 
»( - não lucrativa, de novos modelos ~ Ó c i o - p r o d u t i ~ ~ ~  e de 
sistemas alterna tivos de proa'ução, comérciol emprego e crédito; X - 

3 1 3  A , ~ ~ ~ ; , ~ ~  I,clii Lzi IO.((V, 23 ~ C J  scieirihin (i<' Z(x)Z, c Re3ll;i11le1ltada pelo Decreto IP 3.100, de 30 de jilillio 

de 1009. 



promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; XI - promoção da ética. 
da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros 
valores universais; XII - estudos e pesquisas. desenvolvimento de tecno/ogias 
alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos 
e científicos que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a dedicação as atividades nele 
previstas configura-se mediante a execução direta de projetos, programas, 
planos de ações correlatas, por meio da doação de recursos físicos, humanos 
e financeiros, ou ainda pela prestação de serviços intermediários de apoio a 
outras organizações sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 
atuem em áreas afins. 
Art. &Atendido o disposto no art. 3", exige-se ainda, para qualificarem-se 
como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que as pessoas 
jurídicas interessadas sejam regidas por estatutos cujas normas 
expressamente disponham sobre: I - a observância dos princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicjdade, economicidade e da 
eficiência; /I - a adoção de práticas de gestdo administrativa, necessárias e 
suficientes a coibir a obtenção. de forma individual ou coletiva, de benefícios 
ou vantagens pessoais. em decorrência da participação no respectivo 
processo decisório; 111 - a constituição de conselho fiscal ou órgão 
equivalente, dotado de competência para opinar sobre os relatórios de 
desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimoniais 
rea/i,&as, emitindo pareceres para 0s organismos superiores da entidade; V 
- a previsão de que, em caso de dissolu~ão da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos 
termos desta Lei, preferencialmente que tenha O mesmo objeto social da 
extinta; V - a previsão de que, na hipótese de a pessoa jurídica perder a 
qualifica Ç ~ O  instituída por esta Lei, o respectivo a c w o  patrimonial disponível, 
adquirido com recursos públicos durante O período em que perdurou aquela 
qua/ificaçãol será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos 
desta Lei, preferencialmente que tenha 0 mesmo objeto social; VI - a 
possjb;/id~de de se instituir remuneração para 0s dirigentes da entidade que 
atuem efetivamente na gestão executiva e Para aqueles 9Ue a ela prestam 
serviços respeitados. em ambos 0s casos, OS valores praticados 

mercado, na região correspondente a sua área de atuação; VI1 - as 
normas de de Contas a serem ~bservadas pela entidade, que 
determinarão, no mínimo: 

a) a observância dos principias fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 

b) que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do 
exercícj~ fisca/, ao relatório de atividades e das demonstrações financeiras da 

;nc/uindo-se as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao 
FG TS, c~locando-o~ à disposição para exame de qualquer cidadão; 

a r e a / i z a ~ ã ~  de auditoria, inclusive por auditores externos 
independentes se for o caso, da aplicação dos eventuais rt?CUrSos objeto do 
termo de parceria conforme previsto em regulamento; 

d~ a de contas de todos 0s recursos e bens de origem pública 
organizações da Sociedade Civil de Inf eresse Público será 



feita conforme determina o parágrafo único do art 70 da Constituição 
~ede ra? '~ .  

Parágrafo único. É permitida a participação de servidores públic~s na 
composição de conselho de Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público, vedada a percepção de remuneração ou subsídio, a qualquer título. 

Destaca-se desta lei a definição do que seja sociedade sem fins lucrativos, $ 

1 ~ 0  afi. 1 c, e permite que as mesmas tenham "eventuais excedentes operacionaisv 

o que na linguagem administrativa comum pode ser entendido como "lucro" mas, 

impõe o destino desse "excedente1'. 

Vislumbra-se também que entre as 12 finalidades optativas que devam 

constar como objetivo social da OSCIP do ar?. 3" dois deles se destacam por 

estarem ligados, diretamente, ao tema proposto deste estudo, são eles: 

. . . . . . . . 
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 
assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 
X /  - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 
democracia e de ou fros valores universais; 

$ 9  . . . . . 
Assim, o acesso a justiça, já debatido anteriormente, está também tutelado 

pela lei g.7go/gg, por intermédio de associações fundadas para esse fim ou em 

parceria com outras SCIP, no oferecimento de assessoria jurídica gratuita e na 

promoção da cidadania e demais valores ditos universais. 

A outorga da qualificação como OSCIf' é de forma vinculada aos preceitos 

dessa lei 3'5 e feita mediante a pedido formal junto ao Ministério da Justiça, após 

estar devidamente cumprida os requisitos da lei em q u e s t ã ~ ~ ' ~ ,  que só poderá ser 

indeferido nos limites do 9 3 V o  art. G6" da lei317. 

Ciorlstilrcciorld 11" / Y ,  (/e 1 YyX)'' 
3 1 s  u ~ i f ,  ,O.,.,$ 22 A oiltorsa da qu;llificac;ão pi-evista neste artigo 6 alo viiici~lado ao cu~~ipriinerito dos reqiiisilos 

iiistitiiídos por esta Lei" 
316 ,, A,.,, S. Cilin,,ridos os reqliisitos dos asis 3' e 4desta  Lei, a pessoa iuridica de diisitci lirivad~ liils 
I i l c l j ~ i v o s ,  i I l t ç r e s s i i ~ a  elil obter ;i qiiiilili~iiçg~ iiistittiida por estii Lei, deverá forilillli~ reqtiiri1i1eil(~ esçrito ;lo 

~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~ , ~ >  Jilst,ça, ii,stluído colll cópias aiitenticadas dos segiiintes docuillelitos: I - estiitiiio i igi~tr ;~( l<~ 
caifório; 11 - ata de e l e , f ~ o  de siia piiial diriloria; 111 - baQiiço . patrimolliill . -  e demo~isiraç~o do i e s i i l t ~ d ~  do 
exercício; IV - declaraçgo de isenqlo do imposto de relida: V - liiscrifao 110 Cadastro G~I-al  de Colitrihuiliter7' 
317  ,, 60,..,6 3~ pedido de qllaliticac;á~ soniente será indeferido qiiando: I - a reqiiereiite e1iq~iadrar-s~ liai 

hipóteses previstas no art. 2' desta 
]&i; 11 - a reqiiereiite não atender aos requisitos descritos lios arts. 3% 44- 

<leria jdei; - a documeiita~áo apreselitada estiver ilicon'~leta." 



A qualificação obtida não possui prazo de validade podendo ser perdida3" a 

pedido da OSCIP ou por intermédio de decisão proferida em devido processo legal, 

assegurado a mais ampla defesa e contraditório, iniciado por qualquer ou 
pelo Ministério Público como se extrai pelos art.s 7" e8" da aludida lei, ou por 

alteração da finalidade ou do regime de funcionamento da OSCIP, conforme art. 5" 

do Decreto regulamentador nQ.100, de 30 de junho de 1999 320. 

A lei 9.790199 também exclui algumas formas de sociedade civil organizada 

de serem passíveis de pedirem a qualificação como OSCIP, mesmo que 

contemplem em seus estatutos sociais objetivos sociais previstos nessa lei 

Essa distinção não se apresenta como discriminação ou tentativa de dificultar 

que as pessoas se associem e se reúnam, mas, ao que parece, visa fortalecer a 

novas formas de associação sem ligação a religiões, Estado, categorias 

profissionais, sociedades com finalidades lucrativas ou que detenham algum poder 

econômico ou político, como segue: 

y d .  íQ Não são passíveis de qualificação como Organizações da Sociedade 
civil de Interesse Público, ainda que se dediquem de qualquer forma 2s 
atividades descritas no art. 3" desta Lei: 

/ - as sociedades comerciais; 11 - 0s sindicatos, as associações de c/asse 
ou de representação de Categoria profissional; 111 - as instituições religiosas ou 
voltadas para a disseminação de credos, cultos, práticas e visões devocjonais 
e confessionais; /V - as organizações partidárias e assemelhadas, inclusive 
suas fundações; V - as entidades de benefício mútuo destinadas a 
proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios; 
VI - as entidades e empresas que cot77ercializarn planos de saúde e 
assemelhados; VI1 - as instituições hospitalares privadas não gratuitas e suas 
rnantenedoras; V///  - as escolas privadas dedicadas ao ensino formal "$0 
gratuito e suas mantenedoras; IX - as organizações sociais; X - as 
cooperativas; Xl - as fundações públicas; XII - as fundações, sociedades 

ou de direito privado criadas por órgáo público ou por 

318 ~ f l ,  7"erde-se a qualificagã~ de Or$aiiiza(.ão dii Sociedade Civil de IflteriS~e Público, a pedido oil lllr..i;ili~c 

decis~o proferida ein processo administrativo 011 judicial. de iniciativa ~oplil~1r 011 do Miiiistéi-iii [>úblico, ia) qii i i l  
ser50 assegllrados, ampla defesa e O devido coiltraditói-io. 

8 vedado o alloriilliat~, e desde que arliparado 1101. fiiiid;tdas c~idêticiíis dc ci.i.ci rr.;iirtic, ( , r l ; i l q i i c r .  
cidii<lsi), i . ç , p c i i ~ i ~ a s  as pliiiogs,ives do hliiiist6iio Públic(1. 6 [jiifl' Ie$!iiiillil 1 l i l ~ Í 1  i'ccl(icl~~~, ,i(id;ci;il 
adlliiiiistrativan,ente, a perda da ql1aíificaç~0 instituída por esta Lei. 
310 N~ art. 70 lg-se qlle a pedido de quaíqiier poplilai. já no artigo seguillie I~niita :I ~ç~iiiiiii<l;i<lr ;,o cicjsd20, N ~ ~ ~ .  

se urn conflito. 
320 ,, A*, 5 ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~  alteração da finalidade 011 do regiiiie de fl~llcioliainento da %aliizaq.ío, que i i i l ) l ic l i ie  

iii<idaiTa diis condiG(ies que ills~uiraitl sua qualificação, dever6 ser colil~loicada ao Mil,isldrio <jii ~ , ~ ~ ~ i ~ ~ ,  
acolil,,ant,ada de jostificativn, sob peiia de cancrlaniei~to da qiliilificaçáo." 



fundações públicas; XIII - as organizações creditícias que tenham quaisquer 
tipo de vincujação com o sistema financeiro nacional a que se refere O ar/. 
192 da Constituição Federal. " 

Tendo a sociedade civil organizada obtido a qualificação como OSCIP, 

poderá pleitear um "Termo de Parceria" firmado com O Poder Público, que será 

deferido após prévia consulta da conveniência e oportunidade aos Conselhos de 

Políticas Públicas competentes nas áreas de atuação e nos respectivos níveis 

governamentais32'. A escolha da OSCIP, que ira firmar o termo, se dará mediante 

concurso público, o qual o edita1 deverá ser detalhado o objeto do termo, conforme 

art 24 do Decreto 3.1 10/99 322 

O Objetivo desse termo de parceria é a formação de vinculo de cooperação 

entre o Estado e a OSCIP na execução das atividades descritas no art. 3Qda Lei em 

analise"2" e deverá conter as seguintes cláusulas obrigatórias: 

............... 
çi 2e São cláusulas essenciais do Termo de Parceria: 
1 - a do objeto, que conterá a especificação do programa de trabalho proposto 
pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público; / /  - a de 
estipulação das metas e dos resultados a serem atingidos e os respectivos 
prazos de execução ou cronograma; 111 - a de previsão expressa dos critérios 
objetivos de avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante 
indicadores de resultado; IV - a de previsão de receitas e despesas a serem 
realizadas em seu cumprimento, estipulando item por item as categorias 
contábeiç usadas pela organização e o detalhamento das remunerações e 
benefícios de pessoal a serem pagos, Com recursos oriundos ou vinculados 
ao Termo de Parceria, a seus diretores. empregados e consultores; V - a que 
estabelece as obrigações da Sociedade Civil de Interesse Público, entre as 
quais a de apresentar ao Poder Público, ao término de cada exercício, 
relatório sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo 

especifico das metas propostas com 0s resultados alcançados, 
acompanhado de prestação de contas dos gastos e receitas efetivamente 

independente das previsões mencionadas no inciso /V; V/ - a de 
pub/icação, na imprensa oficial do MunicIpioJ do Estado ou da União, 
conforme o alcance das atividades celebradas entre O órgão parceiro e a 

32 1 A,.[, 10, ~7er I l io  de I>aicei.iil firniado de coiiiuili acordo eiitre 0 Poder Público e as Oi.gaiiizaFões da 
sociedade civil de I~~~~~~~~~ I>úh)ico discriiiiiiiarií direitos, resporisabilidndcs e obi-i?ac;óes dils palies sigii;it;í,.i;,s, 

a 1' c e l e ~ r i l q ~ o  do rrerlllo de I>arcei-in ser8 precedida de collsult;l aos C:oiiselhos de po[ític;is p,íl,licas diis 

B~~~~ c l,cu de ; , i L l n ~ ~ ~  existçiites, 110s rrsl>cciivos llíreis dc soveriio. 
322 2 J ,  I > ~ ~ ~ . ~  ie;i]izacgo de c«[ic~il\O, O 6 ~ 8 0  e~tiit;ll pwceiro deverA prel)iiSal, COIn clareza, obje[ividade e 

~ e t ~ i ~ ~ i ~ i l i l c l ~ t o ,  a e,sprcj~icaq;io téctlicii do heili. do plojeto, da obra 011 do scrvi(.o a ser obtido o<i rc;ilizilcjo 

~iieio tio 'I'e1.llio de I~iirceria. 
313 Fica iJ,stitllído o ' T ~ , . ~ , , ~  de ~ ~ ~ e r i i i ,  assiiii coiisiderado o iilsti.lll~icrlio ~~ossível de ser fii.rliatjo cri(re o 
poder público e as elltid21~es 4U",ficadas como Orgailizaçõe~ da %~kd i lde  Civil de Iiiteicsse Público dcstillildo 

a f«rl,i;,c,, víl,oio de coopci.açáo entre as paites, para o folne~lto e a execll~ão das atividades de iiileresse 



Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de extrato do Termo de 
Parceria e de demonstrativo da sua execução física e financeira, conforme 
modelo simplificado estabelecido no regulamento desta Lei, contendo 0s 
dados principais da documentação obrigatória do inciso V, sob pena de não 
liberação dos recursos previstos no Termo de Parceria." 

A cooperação que trata o art. 9"a lei 99.700/99 pode ser interpretado da 

forma mais ampla possível, por não haver qualquer limitação das formas, pela lei, 

podendo ser desde apoio financeiro até cessão de Uso de bens públicos, limitado 

tudo ao objeto específico do termo de parceria e devidamente fiscalizado seu uso 

pelo Poder concedente e pelo Conselho de Política Público competente, como indica 

em seu art. 11  324. 

Em princípio o termo de parceria também não possui prazo de validade, 

devendo o assunto ser regulado pela lei 8.666193 (Lei de licitação) visto envolver 

bens públicos. Mas, entende-se como prazo de 1 (um) ano. No art. 13 do Decreto 

3.1 00199 dispõe que o termo de parceria poderá ser celebrado por período superior 

ao do exercício fiscal. 

A lei g.790/99, como se falou, tem suas justificativas no sentido de 

desburocratizar, requalificar e moralizar as formas de acesso aos fundos públicos 

pelas OSGIP'S, instituindo - ao lado das antigas formas de Subvenções, Contratos e 

Convênios - o Termo de Parceria. 

Mas a criação de mecanismos de isenção tributária ou mesmo subsídios tem 

gerado polêmica com relação ao sentido da reforma legal: trata-se realmente de 

fortalecer o Terceiro Setor, ou de uma estratégia a mais de afastamento do Estado 

de suas para com as políticas sociais (em particular no tocante ao 

acesso à justiça), com um estreito objetivo de curto prazo de redução dos gastos 

públicos? 

O Estado deve ser competente para fiscalizar essas organizações, assim 

como é competente para fiscalizar qualquer pessoa juridica OU física para que atuem 

de acordo com a Lei, não podendo, contudo, interferir em Seu funcionamento e em 

sua autonomia. 



Nesse sentido, são conhecidas as ações civis públicas ajuizadas pelo 

Ministério Público do Estado de São Paulo contra as torcidas organizadas dos 

grandes times de futebol. Uma dessas demandas foi julgada procedente, 'para o fim 

de decretar a dissolução da associação requerida, com o conseqüente 

cancelamento do registro de seus atos constitutivos e respectivas alterações no 

cadório competente, subsistente a liminar concedida. relegando para execução a 

liquidação de seu patrimônio".325 

Como se viu, as associações foram dedicados cinco incisos do art. 5 q a  

Constituição, onde estão agrupados OS direitos e garantias fundamentais do 

indivíduo e da coletividade. Isso demonstra a preocupação do constituinte com o 

tema, como também a legislação ordinária, por intermédio da lei n".790/gg, 

também já regulamentou as associações mais precisamente as OSCIP'~, o 

processo para acesso a recursos públicos 

Cabe agora ao intérprete e aos indivíduos, reunidos e organizados, portanto, 

tentar extrair o máximo de utilidade prática desses preceitos jurídicos, dando-lhes o 

devido valor. ~ l i á s ,  essa é a premissa para a ~onclusão a que se chegará adiante, 

no sentido de que a defesa judicial da coletividade, por meio das demandas 

coletivasl deve ser priorítariamente feita por associações (ONG's podendo OU não 

serem qualificadas como OSCIP) - e não, somente, Por órgãos públicos, como O 

Ministério Público 

3.3 0 s  principais personagens do terceiro setor no 
Brasil 

O terceiro çetor incorpora atividades que envolvem diferentes atares. 

integrada pelas Organizações Não Governamentais - ONGS, fundações, institutos, 

associações associações culturais, instituições filantrópicas etc. 326 

NO Brasil, existem apenas 2(dois) formatos, disponíveis, institucionais para a 

constituiç-o de uma organização sem fins lucrativos: fundação privada e associação 

civil sem fins e c o n ô m i ~ ~ ~ .  Uma fundação tem sua origem em um patrimônio ou 

- .-- 
# 3" os TCI.IIIos de Parceria desiiilados ao foiiierito de iitividades nas Ai-eas de que trat:i esia I , ~ ;  csiiii-al, siljc.itos 
aos inecalijsliios de corltrole social pievistos legisfaçã0." 
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20681674-j. RT 7341307. 
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conjunto de bens, enquanto uma associação Se origina da vontade de um grupo de 

pessoas unidas por uma causa ou objetivos sociais comuns, os chamados direitos 

coletivos. 

AS associações e fundações são frequentemente chamadas por outras 

expressões - tais como instituto, ONG - organização não-governamental; entidade 

filantrópica; entidade assistencialista; OSCIP; entidade de utilidade pública - mas é 

importante esclarecer que essas designações não correspondem a formas jurídicas. 

Algumas delas se referem a títulos e qualificações conferidos pelo poder público às 

associações e fundações, conforme veremos a seguir. 

A sigla ONG corresponde a organização não governamental - uma 

expressão que admite muitas interpretações. De um lado, a definição textual (ou 

seja, aquilo que não é do governo ou vinculada a ele) é tão ampla que abrange 

qualquer organização de natureza não-estatal. 

Assim, do ponto de vista legal, o termo ONG não se existe. Toda ONG é uma 

associação ou uma fundação. Contudo, do ponto de vista político, nem toda 

organização privada não-lucrativa é uma ONG. Entre clubes esportivos e 

recreativos, hospitais privados, movi~entos sociais, universidades privadas, 

entidades ecumênicas, entidades filantrópicas e assistenciali~tas~ fundações 

empresariais, associações civis de beneficio mútuo etc., temos objetivos e 

perspectivas de atuação social muito distintas. 

Conforme vimos, são basicamente três as fontes originárias do terceiro setor: 

a filantropia e 0s movimentos sociais e as ONGs. Isso não significa que outras 

formas de tenham se eclipsado: as instituições partidárias 

permanecem, bem como os movimentos populares e sociais de cunho ideológico 

claro como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e as 

cooperativas agricola~, a exemplo daquela que reúne as catadoras de babaçu, no 

Maranháo, Da mesma forma, continuam atuantes 0s grupos minoritários agrupados 

na defesa de seus interesses, desde militantes do movimento negro até portadores 

de HIV. 
Também as formas tradicionais de ajuda co~tinuam bem vivas: organizações 

baseadas em parentesco e em laços comunitários, como grêmios recreativos e 

clubes da terceira idade. Sem esquecer a fortissima PreserlÇa das religiões como 

pólos de união social profundamente entranhadas nas comunidades brasileiras. 

preciso destacar também, o trabalho das Pastorais Carcerárias e da Criança, que 



são ações sociais da Igreja Católica executadas por leigos. Daí ser o conceito de 

terceiro setor complexo e heterogêneo. 

Abaixo, tratamos de conceituar, sem maiores detalhamentos, e pelo senso 

comum, algumas pessoas jurídicas,veja-se 

A - Associações 

Associação é a congregação de certo números de pessoas que expõe em 

comum conhecimentos e serviços voltados a um mesmo ideal e movidos por um 
I 

mesmo objetivo, seja a ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O  ec0nÔmica OU não, com capital ou sem, mas I i 
! 

jamais com intuito lucrativo. 
I 

I , 
Sua finalidade altruística - Com0 Uma associação beneficente que atende a 

uma comunidade sem restrições qualificadas - OU egoística, que se restringe a um 

grupo seleto e homogêneo de associados. 

A constituição de uma associação ocorre por meio do estatuto social, um 

conjunto de clausulas contratuais que relaciona a entidade com os seus fundadores, 

dirigentes e associados, atribuindo-lhes direitos e obrigações entre si.327 A 

Constituição Federal assegura a liberdade de associação para fins lícitos como um 

direito coletivo (art.55 XVII). Portanto, é proibida a formação de: 

1 Associação com fins ilícitos, C U ~ ~ S  atividades correspondam a atentados 

aos pressupostos éticos da sociedade. 

2 Societaç criminis, ou conluio de duas ou mais pessoas para a prática de 

um determinado crime. Trata-se da questão da co-autoria, na qual se pune 

individualmente cada infrator, segundo a sua participação na consecução 

do delito. 

3 Societaç sceleris, ou associação de nlalfeitores para a pratica de vários 

formação de quadrilha OU execução de conspirações. 

4 ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ç ã o  política paramilitar, que se utilize à forca militar para atender a 

seus objetivos. 

Como já visto, podem ser dissolvidas Por aÇã0 promovida pelo Ministério 

Público. 



8 - Fundações 

De acordo com o NCC, a um patrimônio atribui-se personalidade jurídica, que 

é a vontade humana destinada a uma finalidade social. O patrimônio e a vontade de 

destinar bens para uma idéia filantrópica, ainda que de única pessoa, são requisitos 

para o surgimento de uma fundação. O bem separado deve ser livre de qualquer 

ônus, legalmente disponível sem redundar em eventual prejuízo para credores 0s 

herdeiros necessários. 

O controle das fundações é efetivado no Brasil pelo Ministério Publico por 

intermédio da Promotoria de Justiça Cível - Curadoria de Fundações. Este tem a 

incumbência de velar (vigiar, zelar, cuidar) pelas fundações existentes na comarca e, 

portanto, cabe-lhe a fiscalização de todos 0s atas dos administradores, promovendo, 

se for o caço, a anulação de atos por eles praticados sem observância do estatuto 

(lei interna a dar rumo à entidade). 

C - Sindicatos 

Na Constituição Federal, o tratamento dos sindicatos está descrito no art. 8' e I 

em seus incisos, cujo teor considera direito a livre associação profissional ou 
I 

sindical, atribuindo à entidade a exclusividade da defesa dos direitos individuais e 

coletivos de uma categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas. 

A existência do síndicato não impede que outras entidades associativas 

desempenhem atividades centradas em interesses profissionais ou econômicos. 

Ilícita é uma que estenda esses serviços à totalidade da categoria 

profissional, sem se restringir a seus associados, proporcionando uma 

competitividade com OS sindicatos. 

Pode-se conceituar, com base na legislação, que sindicato é uma associação 

de carater profissional, que Congrega empregados e empregadores, trabalhadores 

autônomos e liberais que exercem uma mesma atividade ou outra 

similar com o intuito de defender, estudar e co~tdenar seus interesses individuais e 

Profissionais. 

O de unicidade sindical, em vigor no país, determinado pela 

legislação brasileira, reconhece apenas um sindicato como representante de uma 

profissão ou categoria econômica, atuando em carater local, dentro de sua base 



territorial. Portanto, pode abranger um distrito, um ou vários municípios e um ou mais 

Estados. 

Dentre as contribuições que recebem de seus associados, a lei garante aos 

sindicatos a Contribuição Sindical, uma destinação monetária anual paga por todos 

os que pertencem a uma categoria profissional. Seu valor correspondente à 

remuneração de um dia de trabalho, proporcional ao salário bruto do empregado. 

Para autônomos e profissionais liberais, a importância é variável, fixada por 

propostas dos sindicatos ou, para empregadores, em função do capital da 

organização. 

- Cooperativas 

A cooperativa é uma associação autonoma de pessoas que se unem, 

voluntariamente, para satisfazer aspirações econÔmicas, sociais e culturais comuns, 

por meio da crjaçáo de uma sociedade democrática e coietiva. 

O cooperativismo objetiva o desenvolvimento do ser humano, das famílias e 

da comunidade, situa-se como um instr~mento acessível para as camadas menos 

favorecidas modificarem sua realidade. 

0 s  associados são os donos da cooperativa. Reunidos, em assembléia geral, 

órgão máximo de decisáo, definem pelo voto, 0s objetivos e o funcionamento do 

negócio. 
No Brasil, o assunto é regulado pelas Leis nq.764171 (Cooperativa 

EconÔmica) e n O 9.867199 (Cooperativa Social). 

E - Organização não governamental 

ONG significa "Organização na0 governamental" e, portanto, é um termo 

genérico e náo jurídico, que, atualmente, tem abrangido OU denominado as 

entidades do terceiro setor, formadas pela reunião de Pessoas da Sociedade civil. 

E q  âmbito mundial, a expressão surgiu pela primeira vez na Organização das 

Naçóes Unidas (ONU) após a Segunda G ~ e r r a  Mundial, se originaram na Europa, 

com o uso da denominação ern inglês "Non-Governmental Organ iza t i~n~  (NGO's)qt 

para designar 
supranacionais e internacionais que não foram 



estabelecidas por acordos governamentais, executoras de projetos humanitários ou 

de interesse público. 328 

São instituições privadas, sem fins lucrativos. 

Apresentavam-se com o objetivo de favorecer a participação das classes 

populares. Surgem centros de "educação popular"; de assessorias a movimentos 

populares com ênfase dos trabalhos na "conscientização" e "transformação socialM. 

Pequenos grupos, já existentes, abandonaram práticas a ~ ~ i s t e n c i a i s - f i l a n t r ó ~ i ~ ~ ~  e 

outros foram criados para incentivar a "organização popular". 329 

Mas se nos anos 70180 as ONGS poderiam ser consideradas parte do campo 

progressista, como salientam alguns autores, 330 vale ressaltar que muitas dessas 

organizações, mesmo nesta época, exerciam um papel "paliativo" ou "amortecedorw: 

denunciavam internamente as violações dos direitos humanos e a pauperizaçã~ da 

população mas "raramente denunciavam OS seus patrocinadores norte-americanos 

e europeus que os financiavam e aconselha~am".~~' É claro que precisamos separar 

o joio do trigo nesse emaranhado onde se entrelaçam as ONGs. 

Mas, mesmo as mais aguerridas, Se encontram numa "camisa de forçau: 

quem as financia? A sua viabilidade está diretamente ligada à capacidade de 

angariar fundos. E, claro, sua autonomia depende da origem dos seus recursos. os 
governos dos países europeus têm sistemas para co-financiar as ONGs. 

I((. . .) /a fjnancjacjón pública de una ONGJ sobre todo de Ias O N G ~ ~ ~ ,  se /le 
a cabo por dn/ersaç vías: subvenciones globales, de carácter periódico; 
çubvenciones para financiar U n  pro.Yecto individual; subcon tratos que 
convierten a Ia ONG en agente ejecutivo de1 programa de acción (ayuda 
alimentaria, proyectos de cooperacidn) de1 gobierno en c~estidn; y medidas 
fiscales (exenciones de renta en base a donaciones. subvenciones gracias a 

ias consignadas a /a ~00peración interflacional efl /as deelaraciones 
de renta stc.lrl. 333 

Estão integradas no fluxo de dinheiro do Estado @/ou das Igrejas, na0 podem 

(OU têm muita dificuldade para) atuar de modo mais radical. Ideologicamente podem- 
se tornar hegemônicas nas comunidades onde afuam e se tornam, também, 

P ~ L J ~ o :  I',stèra, 2001, p. 24. . . 
3 1 ' )  
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33 I 1996. p. 22. Jnilies Peir;i, ~ ~ ~ ~ ~ d i l / a ,  i irolibeisl. Sã0 Pai"o: 
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Sio chairiadas ONGD as oi'g 



I'( ...) um termômetro. já que elas revelam para 0s governos as pu/sações das 
populações nos mais diversos cantos do país. Em muitos casos, as O N G ~  
revelam um problema real do sistema, sendo a primeira advertência ao 
governo quando as coisas não vão bem (...) . Portanto, a grande maioria delas 
cumpre a função de ajudar a preservar o sistema e torná-lo mais 

1 
( 

I 
j Outros termos muito utilizados pela maioria dessas organizações são 
1 inclusão/exclução. 0 s  projetos encaminhados às "fontes financiadoras" não deixam 

de mencionar o grande número de trabalhadores "excluídos" do processo de 1 
I 

"globalização", além da constatação de que 0 Estado é ineficaz como remediador I 

I 
I 

desse mal e como promotor de justiça E, para, substitui-lo, ou I I 

complementá-10, nada melhor do que a "sociedade civil" organizada. Leia-se 

"terceiro setor". Embora não se tenha uma definição clara do que ele venha a ser. 

Maria da Glória Gohn 336 classifica as ONGS em três grandes grupos: 

"caritativasw (atuam na assistência ao menor, mulher e idosos, por exemplo); 

"amb;enta/;s[aç" as questões do meio ambiente e do patrimônio 

histórico); e (voltadas para a reivindicação dos direitos da cidadania, têm 
grande atuação junto às políticas públicas, fornecendo subsidios para a sua 

elaboraçáo, fiscalizando-as ou fazendo denúncias, no caso de violaçóes ou 

omissões) 

Seia no voluntariado de cunho assistencialista, seja na mobilização em 

O N G ~ ,  o interesse pelas questóes sociais reflete uma tendência mundial. Essa nova 
e ampla consciencia de cidadania tem conseqüências Surpreendentes: uma 

pesquisa recente, feita nos EUA e na Europa, revelou que ONGS são as novas 

337 
superrnarcas do planeta. 
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3.4 Surgimento das ONGs no Brasil 

Como visto anteriormente, o termo ONG não existe juridicamente e a nossa 
1 

legislação prevê apenas 2 (dois) formatos institucionais para a constituição de uma 

organização sem fins lucrativos; portanto, toda organização sem fins lucrativos da 

sociedade civil é uma associação civil ou uma fundação privada. Ou seja, toda ONG 
I 

é uma organização privada não lucrativa. 

No entanto, nem toda organização privada não-lucrativa é uma ONG. Entre 

clubes, hospitais privados, sindicatos, movimentos sociais. universidades privadas, 

cooperativas, entidades ecumênicas e assisten~ialistas, fundações empresariais, 

associações civis de benefício mútuo etc., temos objetivos e atuações bastante 

distintos, às vezes até opostos. 

Rubem César ~ e r n a n d e s ~ ~ ~  observa que as ONGS (associações) promovem a 

sociabilidade num contexto individualista. Em Suas atividades, 0s fins coletivos e 0s 

bens coletivos são percebidos como interesse individual dos que estão envolvidos. A 

vida pública insere-se nas iniciativas privadas. A cidadania é personalizada. 

As ONGs nasceram calcadas no modelo nofl~-arWricano e dentro de 

circuitos de cooperação global. Enquanto muitos ~oviI'-fIentos sociais das décadas 

de 1970 e 1980 não dispunham de apoio financeiro, as ONGs dos anos 90 vão 

encontrar na cooperação internacional 0 veiculo adequado para financiar o apoio à 

luta pela cidadania. Relação que OS organismos internacionais não podiam 

estabelecer com 0s movimentos sociais, que não tinham enfoque empresarial. 

Como observa Rubem César ~ernandes :~~ '  

.&( ... ) há uma série de marcas contrasfantes que diferencia as ONGs: não- 
governamentaisl não lucrativas, na0 fazem parte de e s t f ~ t ~ r a s  maiores, não 
são representativas, não financiam. Para ser positivo, entretanto, é preciso 
lembrar sua curta, por6m caracter;stica, história. Em nosso sentido restrito, as 
ONGS nasceram dentro de circuitos de cooPeração global. Forneceram 
canais não oficiais para O apoio internacional a projetos socjais 
caracteristicamente executados em nível local, ou em um microni'vel. ~ ã o  
foram aç únicas a fazê-lo (igrejas e sinuicatos, por exemplo, também se 
envo/veram), mas se tornaram especialistas no assunto. Sua independência 
faci/itOu as conex&s internacionais não-oficiais e seu pequeno tamanho foi 
favorável para a imersá0 IOC~ / .  Assim, ficaram livres para fazer a med,ação 
entre aç pautas internacional e local, especializando-se em projetas que 
fazem sentido nas duas pontas do programa de desenv~l~irnento". 

RJX 
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E prossegue o autor, mais adiante: "( ... ) o valor delas (das ONGs) vem do que 

fazem e não do que representam. Não constituem agências de financiamento, o que 

as distingue, por exemplo, das fundações". 

Hoje, nota-se, que há ONGs voltadas para 0s mais variados problemas: 

fornecer apoio a vítimas de calamidades e refugiados, crianças carentes, idosos ou 

inválidos, questões do meio ambiente, saúde pública, prevenção da Aids, direitos 

humanos etc. 

A- Mecanismos institucionais de controle das ONGs no Brasil 

Para constituir uma associação Ou Urna fundação, sã0 necessários alguns 

registros obrigatórios, nos três níveis de governo: federal, estadual e municipal, que 

exigem inúmeros requisitos e procedimentos legais, que são sistematicamente 

verificados pelas instâncias administrativas responsáveis. Sã0 eles: 

A-1 Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

Toda associação ou fundação para iniciar suas atividades deve-se registrar 

no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, que é o órgão público 

competente para tal registro, segundo a Lei no  6.015173 (Lei de registros públicos). 

Os cartórios são de acordo com as Leis estaduais de Organização 

Administrativa e Judiciária e também através das Resoluções sobre a Divisão e 

Organização Judiciária dos Estados. 

O estatuto social e demais atos constitutivos a Serem registrados devem 

obedecer ao disposto no Código Civil vigente e na Lei n o  6.015173. No caso do 

regiçtro de uma fundação, faz-se necessário a aprovação prévia do estatuto social 

pelo Ministério público Estadual (OU do Federal, c ~ n f ~ r m e  0 caso). Se O instituidor da 

fundação ou a pessoa por ele nomeada não elaborar o Estatuto ti0 prazo de 6 (seis) 

meses (ou outro que lhe tenha sido concedido), ficará a cargo do Ministério Público 

elaborá-lo e submetê-lo a aprovaçáo judicial- 



A-2 Receita Federal 

Para ter movimentação financeira, toda "ONG" deve se inscrever no CNpj 

(Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) na Receita Federal. Somente a partir desse 

momento poderá abrir conta bancária e receber recursos. 

A-3 Prefeitura 

O espaço físico a ser utilizado como sede da associação também precisa ser 

regularizado perante a Prefeitura Municipal. Para obter 0 Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários (CCM) e o Alvará de Localização e Funcionamento, a organização deve 

apresentar o Estatuto Social e a Ata da Assembléia de Constituição, devidamente 

registrados em cartório, juntamente Com O d ~ ~ ~ n ~ e n t o  do IPTU - Imposto Predial e 

Territoria[ Urbano do local onde funcionará a organização. 0 citado Alvará deverá 

ser atualizado periodicamente. 

A-4 Ministério do Trabalho 

Quanto a regularização trabalhista, a organização, mesmo que não tenha 

empregados, deve apresentar documentos e informações anuais (RAIS - Relação 

Anual de Informações Sociais e GFIP - Guia do Fundo de Garantia e Informações à 

Previdência). Além disso, se quiser contratar empregados, deverá (entre outras 

coisas) registrar-se no INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social. 

4-5 Outros registros públicos 

Dependendo da área e forma de atuação da entidade, existem inúmeros 

registros, títulos e qualificações facultativas junto ao poder público, tais como: 

- CEAS (Cedificado de Entidade Beneficente de Assistência Social); 

- Utilidade Pública Federal; 

- Utilidade pública Estadual e Municipal; 

- OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público); 

- CNEA (Cadastro Nacional de Entidades Ambientalista). 

Para se registrar nesses órgãos públicos ou obter determinado título ou 

qualificação concedida pelo poder público, a "ONG" deve cumprir determinados 
requisitos e apresentar uma série de documentos, tais como: relatório de atividades; 

atestado de autoridade local (prefeito, juiz de direito balanço contábil e patrirnoniall 

Promotor de justiça) de que a esteve e está em continuo funcionamento 



nos ÚItimos 3 (três) anos, com exata observância dos princípios estatutários; 

qualificação completa dos membros da diretoria e atestado de idoneidade moral etc. 

8 Obrigações anuais junto aos órgãos públicos 

Toda associação ou fundação, uma vez ao ano, deve obrigatoriamente 

prestar informações a diversos órgãos públicos, a saber: 

DIPJ (Declaração de Informações da Pessoa Jurídica) que deve ser 

prestada anualmente a Receita Federal, contendo o balanço contábil e 

patrimonial anual da organização, assim como as fontes de recursos 

recebidos, em categorias Como: contribuições associativas; venda de 

bens e prestação de serviços; doações e subvenções; 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) que deve ser entregue 

anualmente ao Ministério do Trabalho com informações e o perfil de 

cada empregado; 

qualquer alteração estatutária ou eleição de novos dirigentes deve ser 

obrigatoriamente informado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, inclusive com a qualificação completa dos dirigentes e 

representantes legais. 

Além desses procedimentos obrigatórios, para as organizações que possuem 

alguns dos títulos, registros e qualificações facultativas mencionadas acima, existem 

outras informações obrigatórias que devem ser prestadas ao poder público, tais 

como: relatório anual de atividades; atualização dos dados cadastrais; publicação do 

balanço contábil e patrimonial etc. 

Prestação de contas quando do recebimento de recursos públicos 

AS y y ~ ~ ~ ~ ~  são obrigadas a prestar contas anLJalf7lente a seus "doadoresn, 

que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, nacionais OU estrangeiras. 
N~ caso de uma "ONG" receber r(3cUrsos públicos nacionais, através de 

convênios, a de contas será exaustiva, devendo ser demonstrada a 

aplicação efetiva dos recursos recebidos mediante apresentação de relatórios da 

execução físico-financeira do projeto, que são obrigatoriamente analisados pelo 

Tribunal de Contas, tudo devidamente regulamentado pela lei n".790/99 e seu 

Decreto no 3.100/99 



D Responsabilidade civil e criminal pela prática de atos ilícitos 

Como qualquer pessoa jurídica, as "ONGs" são civilmente responsáveis pelos 

atos ilegais que praticam. 

Os seus dirigentes também são pessoalmente responsáveis pelos atos ilegais 

que praticarem, assim como pelos atos contrários a0 Estatuto Social ou cometidos 

por excesso de mandato, inclusive atos criminosos. 

Há inúmeros mecanismos legais (tributários, civis, penais) que estabelecem 

sanções para as ilegalidades cometidas por qualquer pessoa jurídica ou fjsica, 

sendo que para as "ONGs" que recebem recursos públicos esses mecanismos são 

especialmente complexos. 

Por fim, cumpre lembrar que o Ministério Público é competente para investigar 

e denunciar qualquer irregularidade cometida por uma "ONG" que lese o interesse 

pfiblico e caso seja uma OSCIP além do Ministério Público a ação judicial ou 

administrativa poderá ser legitimada por qualquer cidadão. 

E Mecanismos de controle de ONGs estrangeiras que atuam no Brasil 

De acordo com nossa legislação, em fwnhum Caso serão conferidos 

organização não-governamental constituída no exterior, direitos mais amplos que 0s 

atribuídos às pessoas jurídicas constituídas sob a lei brasileira. 

Além disso, para que uma ~ S S O C ~ ~ Ç ~ O  civil ou fundação estrangeira funcione 

no país, através de de sucursais, filiais ou agências é n e ~ e ~ ~ a r i o  autorização 

do governo brasileiro, a qual se dará mediante a aprovação dos seus estatutos (ou 

atos conçtitutivoç, nos termos do art. 11, 9 1"a Lei de Introdução ao Código Civil), 

Com a autoriza~áo, não perde a entidade o seu caráter de estrangeira. 

Quaisquer prerrogativas conferidas às associações nacionais, que forem além do 

regime comum de direito privado, somente serão extensíveis as associações ou 

estrangeiras Se houver reciprocidade de tratamento nos seus 

países de origem para as associações ou furldações brasileiras, ressalvados 0s 

Casos em que a lei brasileira não permitir, expressamente, a concessão da 

vantagem ou prerrogativa. 



F Atuação de estrangeiros em "ONGs" brasileiras 

A entrada de estrangeiros no território nacional depende de concessão de 

visto na forma do art. 4" do art. 13 da Lei n o  6.815180, alterada pela Lei n o  

6.964181, e especificamente aqueles que venham ao Brasil prestar serviços junto à 

entidade de assistência social, sem vínculo empregatício com pessoa jurídica 

sediada no Brasil, poderá ser concedido visto temporário, por prazo de até 2 (dois) 

anos. 

0 s  requisitos para concessão de visto temporário, ao contrario do visto de 

turista, são extremamente C O ~ ~ ~ ~ X O S ,  incluindo até a ~br igator iedad~ de 

apresentação de cedidão negativa de antecedentes criminais ou documento 

equivalente, expedido por autoridade competente do pais de origem do estrangeiro. 

Como se "6, o controle existe e e legal, mas nem por isso, pode-se dizer que 

esses mecanismos ofendem a Constituição, que aliás não proíbe organizar essas 

ONGs. 

Fato é que a sociedade civil organizada cumprida todas essas exigências 

legais, adquire personalidade jurídica, e, para efeito deste estudo, entende-se poder 

promover o acesso à justiça a seus associados OU filiados, na defesa dos interesses 

rnstaindivlduals. 



4 
O N G ~  E SUAS AÇOES EFETIVAS: EXAME DE 
CASOS REAIS 

4.1 Delimitação da pesquisa: Questões preliminares 

O presente estudo abordou, até o momento, questões sobre o acesso à 

justiça e suas peculiaridades; apontou algumas dificuldades do indivíduo frente ao 

acesso à justiça e como forma de minimizar esse problema destacou a sociedade 

civil organizada, particularmente as ONGS, nos ProceSsos coletivos na qualidade de 

legitimadas ativas na defesa e tutela ao acesso Justiça como direito fundamental. 

E afinal, é viável a proposta inicial da sociedade civil de forma organizada 

interferir no acesso 2 justiça? Para tanto, análise de Casos reais será de grande 

importância a justificar a proposta central. 

Assim, parte-se para estudo de alguns casos, ou melhor, de algumas ONGS 

que sua origem, remonta na idéia de defesa coletiva dos interesses metaindividuais, 

seja do grupo de açsociado~, seja frente à coletividade. 

De inicio uma primeira constataçáo se faz: há poucas ONGS, em nível 

nacional, efetivamente atuantes em ~ Ç Õ ~ s  coletivas judiciais, conforme informações 

colhidas junto à Associaçáo Brasileira de Organizações Não Governamentais 

(ABoNG), no sitio www.abong.org.br. Essa carência não Parece ser explicável 

facilmente, mas esse trabalho procura, também, colaborar, ao menos teoi-icamente, 

Para o aumento dessa ONGs. 

Uma segunda constata~á~ é no tocante aos sucessos das demandas 

coletivas impetradas por essas ONGs, cabe destacar que todas contam com amplo 



apoio jurídico, aliás, a maioria é fundada ou presidida por operador do direito 

(advogado(a)), mas, mesmo assim, o sucesso no acolhimento das pretensões não 

tem sido constante. 

Percebe-se que os insucessos estão ligados mais ao mérito, independente de 

ser interesses metaindividuais ou da questão da legitimidade ativa das ONGs, 

associações, mesmo assim, não serão objetos de maiores delongas ou citações. 

A análise dessas ONGs, titulares de ações coletivas lato sensu, visa reunir 

um conjunto de informações práticas, no escopo de justificar o argumento 

apresentado durante todo este estudo: uma efetiva ampliação do acesso à justiça, 

parece que ser i  resultado das ações coletivas, as quais na titularidade ativa estará a 

sociedade civil organizada, comumente denominada de ONG, como substituta 

processual. 

A pesquisa não se aprofundou em questões técnicas, no campo da 

processualistica, para não perder o foco da proposta inicial. Da mesma forma, a 

questão social e satisfação dos associados não foram objeto de coleta de dados. 

A partir dessas premissas, a pesquisa foi limitada a coletar dados, de forma 

genérica que demonstrassem a efetividade jurídica das demandas coletivas por elas 

promovidas. 

Coletou-se, também, dados das ONGs, como história de sua criação, 

objetivos estatutários, vantagens de ser associado, se promovem serviços extra- 

judiciais, como educação em cidadania entre outros, enfim, tentar demonstrar, ao 

leitor deste texto, que lutar pelos direitos não é tarefa fácil se optar por seguir 

sozinho, mas, ao contrário, em grupo, criando associa~Ões OU mesmo se filiando a 

alguma delas essa luta se torna menos árdua. 

Por não existir banco de dados sobre as atividades das ONGs no acesso à 

justiça como titular nas ações coletivas 0ptou-Se em pesquisar em suas páginas 

eIetrônicas. opção bastante proveitosa devido à ~opularização da Internet como 

veículo de divulgação. 

0 s  dados coletados foram agrupados, individualmente, sem qualquer 

intenção de cotejar as ONGs, assim, não há relatório comparativo. 

A coleta seguiu literalmente, as informações divulgadas em suas páginas, não 

havendo qualquer manifestação de juizo sobre a forma que se apresentam. 

Para melhor entendimento, 0s dados colhidos foram agrupados em temas 

básicos, mesmo que nas páginas oficiais não 0 fossem. 



4.2 ONGs pesquisadas: Exame 

Dentre as ONGs atuantes, para esse estudo, destaca-se 3(três) ligadas, 

efetivamente a defesa coletiva, em questões de defesa do consumidor e até de 

utilidade pública, declaradas por lei. Essa ligação ao tema "consumidor" é justificável 

pelos próprios argumentos presentes neste estudo. 

As ONGS relatadas aqui são: Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), 

situado em São Paulo; Associação Brasileira do Consumidor (ABRACON), situada 

no Rio de Janeiro e, Associaçáo de Defesa e Orientação do Cidadão (ADOc), 

situada no Paraná. Todas atuam de forma nacional, possuindo representantes em 

outros Estados da federação. Essa ONGs podem ser acessadas pelas sua páginas, 

sitios, na internet, nos seguintes endereços, respectivamente, w~w.idec.0rg.b~; 

www.abracon.org.br e www.adoc.com.br. 

4.2.1 IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor 

0 Instituto Brasileiro de Defesa do ~onsumidor (IDEC) é uma associação de 

consumidores fundada em 1987. uma organização não-governamental (ONG) sem 

fins lucrativos e sem qualquer vínculo com empresas, governos OU partidos políticos. 

A sustentabilidade do Instituto decorre, fundamentalmente, das anuidades pagas 

pelos seus (somente pessoas físicas), da venda de assinaturas de sua 

revista, de cursos e publicações. 0 IDEC atua em temas que beneficiam a 

sociedade como um todo, realizando testes de produtos e serviços, movendo ações 

judiciais e buscando junto as autoridades competentes O respeito aos direitos do 

consumidor. 

O instituto oferece a seus associados um serviço de orientação para a 

prevenção e a s o ~ u ~ ã o  de problemas existentes nas relações de consumo. 

A coordenadora executiva do IDEC, Marilena Lazzarini, preside a Consumers 

Internatjonal, entidade que congrega cerca de 200 associaçóes de Consumidores em 

mais de uma centena de países. No Brasil, é tllelllbro do Fórum Nacional das 

Entidades Civis de Defesa do Consumidor e da Associação Brasileira de 

Organizaçoes ~ã~-~overnamenta is -  Abong- 



A missão do IDEC é promover a educação, a conscientização, a defesa dos 

direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência 

política e econômica. Para isso, o IDEC tem como objetivos contribuir para: 

A - que seja atingido o equilíbrio ético nas relações de consumo; 

6 - a implementação e o aprimoramento da legislação de defesa do 

consumidor e de matérias correlatas; 

C - a repressão ao abuso do poder econômico nas relações de consumo e 

nas demais relações jurídicas correlatas; 

D - a melhoria da qualidade de vida, especialmente no que diz respeito à 

melhoria da qualidade dos produtos e S ~ W ~ Ç O S  oferecidos. 

Orienta e informa seus associados sobre seus direitos como consumidores e 

para que se previnam de problemas utilizando 0 Código de Defesa do Consumidor. 

Os associados podem se dirigir ao IDEC pessoalmente, por carta, telefone, fax ou e- 

mail. 

Testa comparativamente e avalia produtos e serviços. Os produtos testados 

são comprados em estabelecimentos comerciais, sem prévio aviso. O IDEC não 

aceita presentes ou doações de empresas. 0 s  testes são feitos em laboratórios 

reconhecidos por sua alta qualidade. OS técnicos do InstitUt0 elaboram o plano de 

teste e acompanham os ensaios. 

Move ações judiciais contra empresas e governos, beneficiando seus 

associados e, quando necessário, ~ Ç Õ ~ s  civis públicas que beneficiam toda a 

coletividade. 

Edita a revista "Consumidor S.A.", pioneira no país. A revista é distribuida 

bimestralmente a todos os associados do IDEC, cerca de 30.000 membros ativos, e 

não veicula nenhum tipo de publicidade de empresas ou governos. Além da revista, 

edita livros com o ~bjetivo de orientar O consumidor quanto a seus direitos, 

segurança e saúde. 

Mantém a pagina no endereço www.idec-org.br. com Um dos mais completos 

Conteúdos a defesa do consumidor, oferece, também, conteúdos 

exclusivos para seus associados. 

O IDEC não permite que empresas façam publicidade de produtos e serviços 

com base dos testes publicados na revista Consumidor S.A. ou em 

seu sítio. 



Atua em grandes temas que envolvam O interesse coletivo da sociedade. 

Portanto, a entidade não fornece orientação ou faz intermediação de questões 

particulares que envolvam isoladamente consumidores e empresas. Nesses casos, 

os interessados devem se dirigir aos Procons Ou Juizados Especiais. Fornece 

orientação pessoal somente aos seus associados, pois são eles que mantém a 

estrutura de atendimento, por meio de contribuição anual. 

O IDEC ajuizou muitas ACPs, a maioria delas reclamando a inflação não 

creditada as poupanças referente ao mês de janeiro de 1989 e março de 1990. Mas 

há também outras ações, como as ACPs contra as administradoras de consórcio e 
contra as empresas de assistência médica privada. 

O IDEC somente executa a decisão para os seus associados. Por isso, se 

alguém quiser participar das ações promovidas pelo IDEC, inclusive na fase da 

execução, deve se associar a Entidade. 

Aponta-se, abaixo, outras ações movidas pelo IDEC na sua luta pela defesa 

dos direitos de seus associados e da coletividade, veja-se: 

A - A Ç ~ O  Civil Pública, ajuizada pelo IDEC, visando a condenação do Banco 

Central a pagar a diferença de remuneração de caderneta de poupança em razão do 

índice IpC de março11 990. Tribunal Regional Federal da 3' Região, distribuida em 

I 5/03/1995; Informaçóeç gerais: Partes: IDEC X Banco Central do Brasil, Processo 

n"000~03.gg.036773-1 - TRF 3"egião - ~"LJI-I~~. Fase atual: Decisão de 1" 

Instância favorável. Decisão de 2"nstância desfavorável (ilegitimidade do Bacen). O 

IDEC recorreu dessa decisão e aguarda decisão do TRF. 

- A Ç ~ O  civil pública, pedindo a nulidade da autorização dada pela ANS para 

a Interclínicas e Classes Laboriosas sobre aumento dos valores,que não seja dado 

mais nenhuma autorização nesse sentido, e que seja declarada inconstitucional. 15" 

Vara Federa, - ~ p ,  distribuída em 22/03/2001 IDEC X Agência Nacional de Saúde 

suplementar(A~s); processo nP2001 .61.00.008252-6 Fase atuâl: Juiz negou pedido 

de tutela antecipada(liminar)~~bre a S U S ~ ~ ~ S ~ O  das autorizações Já expedidas, bem 

como das futuras. ~ecorreram dessa decisão, ainda aguardando a decisão do TRF. 
C - ~~ã~ coktiva proposta contra Blue Life, requerendo seja determinada a 

nulidade de cláusula que prevê o reajuste das mensalidades por faixa etária e a 

reemissão dos boletos bancários expedidos com valor incorreto. Localização: 70 

Vara Cível Centrai/SP - proc. n."9.017974-5, distribuído em 23/02/1999; Fase 

atual: Uma decisáo liminar, concedida pelo STJ, em 18/08/2000, restabeleceu 0s 



efeitos da tutela antecipada. Assim, nenhum associado do IDEC deverá pagar 

aumentos de faixa etária. Aguarda-se julgamento de 1 "nsthncia desde fevereiro de 

1999. 

D - Ação coletiva proposta contra a Marítima seguradora contra aumento ao 

segurados, associados do IDEC, por motivo de ocorrência de sinistralidade. 2ga. 

Vara cível da capital -SP, distribuída em 13/07/1999; Localização atual, TJ, são 

Paulo - n"23986.4/0; Fase atuai: Sentença favorável ao IDEC, julgando procedente 

o pedido. A empresa recorreu. Aguarda-se julgamento de 2"nstancia. 

E - Mandado de Segurança C0letiv0 contra incidência do ICMS sobre as 

contas de habilitação dos aparelhos celulares. Localização: Superior Tribunal de 

Justiça. Distribuído em 04/09/1998; processo n" 1 7.3 1 2-5/0(ne antigo 1380/g8) 

Autoridade coatora: Coordenador da Administração Tributária Sp e BCP 

Telecomunicações. Fase atual: Decisão de 1" de instância desfavoráveis. 

Recorreu-se e o tribunal entendeu que não houve ilegalidade na cobrança de ICMS 

em habilitação de telefonia celular. Encaminhado a0 STJ e ao STF em junho de 

2002. Aguardando julgamento. 

F - ~ ç ã o  ordinária, visando a indenização das associadas que sofreram danos 

com a disponibilização de produto anticonceptivo não adequado ao consumo. 

Distribuido em 0611 1/1998 junto a Cível da capital-sp, processo n.9 

98.0283388- Partes: IDEC X Schering do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Fase 

atual: Deferida liminar para o pagamento de pensão à Um grupo de associadas. 

Processo aguarda julgamento em 1 "instância. 

G - ~ ~ á ~  coletiva objetivand~ a declaração de irregularidade na fiscalização 

do Banco Central por ter sido feita de maneira satisfatória, tendo em vista a falência 

da empresa Expansão administradora de consórcios. Distribuída em 2011 0/1997, 

20a. Vara federal da capital -SP. Informações gerais: RÉU: Banco Central. Fase 

atual: 10,11/00, decisão de la instância favorável, mas limitados aos 

domiciliados no Estado de são Paulo. O IDEC recorreu dessa decisão e os autos já 

foram remetidos ao Tribunal, onde aguardam distribuição. 

H - Acgo Civil pública, ajuizada pelo IDEC, visando a condenação do Banco a 

pagar a diferença de de cardeneta de poupança em razão do índice 

IPC de março/1990. ~ i ~ t ~ i b u í d a  em 30/05/19959 37"ara Civei de São Paulo; 

processo n.9 1041/95. ~ ~ f ~ r m a ç õ e s  gerais: Partes: JDEC X BERON - Banco do 

Estado de Rondonia. processo nP 1 92586lSP - STJ - 43 Turma Fase atual: Decisões 



de 1 % 22- instâncias desfavoráveis (extinção-ilegitimidade do IDEC). Decisão do STJ 

favorável (anulou as anteriores), em junho/2002. Aguarda julgamento do mérito na 1" 

instância. 

I - Ação Civil Pública contra Medida Provisória n-36 de 28/07/1993, que 

alterou o sistema monetário nacional para cruzeiro real ordenando que fossem 

desprezadas frações inferiores a um centavo, causando uma perda individual 

insignificante, porém uma perda coletiva inimaginável. Distribuída em 12/08/1 993, 

13a. Vara federal de São Paulo -SP, proc. n "3.0021461-6, informações gerais: 

Réu: União Federal; processo atual n"6.03.018850-6 (TRF); Fase atual: Decisão 

desfavorável em primeira instância. Recorreu-se ao TRF. Aguardando decisão. 

J - ~ ç ã o  Coletiva movida contra a NET e outros, objetivando o acesso rápido 

a Internet independentemente de pagamento de provedor adicional, entre outros 

pedidos. Distribuída em 29/10/2002, 21a. Vara civel da capitaliSP, proc n." 

000.02.201319-9, Informações gerais: Partes: IDEC x NET São Paulo Ltda, Vírtua e 

Abranet (Associação Brasileira dos Provedores de Acesso Serviços e Informações 

da Rede Internet São Paulo) Fase atual: Ação ajuizada em 2911 012002. Teve início a 

fase de produção de provas pelas partes em set~nbro/03. 

K - A Ç ~ O  coletiva objetivando o ressarcimento pelas perdas ocorridas nos 

fundos de investimentos administrados pelo ABN AMRO Real Bank. Distribuída em 

2911 1/2002 1 ga. Vara Cível federal de SP., proc. n.VO02.61.00.027517-5; partes: 

IDEC ABN AMRO BANK S/A, Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). Fase alua!: Em 29/11/2002 a ação foi distribuída. Indeferida a tutela 

antecipada.O IDEC recorreu dessa decisão. OS réus já ofereceram a contestação e 

O IDEc já ofereceu réplica. Aguarda-se o inicio da fase de produção de provas. 

L - A Ç ~ O  Civil Pública com pedido liminar, visando a exclusão da cobrança 

das taxas de "adicional por chamada" e "deslocamento", bem como o ressarcimento 

das quantias pagas anteriormente. Distribuída em: 2211 112001, 30Wara  Cível da 

capital-SP, proc. n.~00.01.313702-6; partes: IDEC x Telesp Celular. Fase atual: 

Processo encerrado, tendo em vista a homologação judicial do acordo entre o IDEC 

e a Teleçp. A Telesp compromete-se a suspender as cobranças indevidas de todos 

QS consumidores titulares dos planos de serviços Light 50, Standard 90, Plus 150, 

Special 300, Super 600 e Total 900. OS usuários iriam receber a devolução dos 

Valores cobrados a mais entre 0s dias 16/09/2001 (início das cobranças indevidas) e 

26/12/2001 (quando a empresa foi inthada pela Justiça). 0 reembolso seria feito 



através de créditos rias próximas (aturas. Já aos consumidores que migraram aos 

planos denominados de "Cobertura Total" ou aderiram diretamente a eles, haveria 

unia redução de R$ 5,00 no valor da assinatura mensal, que ficará igual ao dos 

planos que não têm o nome "Cobertura Total". O fato que a TELESP não cumpriu o 

acordo e o IDEC está executando. 

Não são somente essas as açóes movidas pelo IDEC. Percebe-se claramente 

que o IDEC é bastante atuante, mas, os resultados práticos, nas ações 

apresentadas, ainda são tímidos o que não desmotiva este autor. 
Mas destaca-se que o IDEC já recuperou, para seus associados, mais de R$ 

8 milhões referentes as perdas da poupança no Plano Verão, de 1989. Foram 

movidas pelo instituto 335 ações contra os bancos, envolvendo também as 

referentes a perdas com o Plano Collor, em 1990. 

Reparação dos danos causados as vítimas das "pílulas de farinha": foram 

propostas 4(quatro) ações em nome de 10 mulheres (carentes) que consumiram as 

pílulas Microvlar inócuas. Até o momento, a empresa já foi obrigada a desembolsar 

R$ 90.734,OO relativos aos benefícios provisórios de pensão alimentícia e/ou valor 

para despesas iniciais (por exemplo, com parto e do nascituro).Todas elas receberão 

indenização para cuidar de seus filhos até que eles completem 21 anos. 

Suspensão de aumento da Telefônica: em 1999, o Idec ajuizou uma ação civil 

publica contra a Telefônica - Telesp SIA e a C'fBC - Companhia Telefônica da Borda 

do Campo para que elas se abstivessem de praticar reajuste de tarifas, até que 

estivessem cumprindo as metas de qualidade mínima, estabelecidas pela Anatel. A 

ação foi julgada procedente em Ia .  instância, deixando a Telefônica de ganhar, 

durante os 6 meses em que ficou suspenso o reajuste, R$220.000.000,00 (duzentos 

e vinte milhões de reais), o que significou economia e respeito para o consumidor. 

Recuperação do chamado "Empréstimo Compulsório": Uma das primeiras 

batilhas travadas pelo IDEC foi contra o governo federal, exigindo judicialmente o 

reembolso dos valores pagos ~ ~ m p ~ i ~ ~ r i a m e n t e  na aquisição de combustível, 

viagem e automóveis. As primeiras zções começam a chegar ao fim e o idec jh 

devolveu mais de R$ 220.350,OO a seus associados. 

Na esfera extra-judicial o IDEC também é atuante e logrou bastante êxito. 

Fim do leite tipo C: Um teste de âmbito nacional realizado pelo Idec em 1999 

mostrou que o leite tipo C tem um padrão de qualidade inaceitável. A partir do teste 



o Ministério da Agricultura prometeu acabar até 2002 com o padrão de classificação 

A, €3 e C, que darão lugar a um só tipo de leite pasteurizado. 

Melhoria dos telefones públicos: O Idec realizou pesquisa com os telefones de 

uso público das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, e enviou os 

resultados para as empresas de telefonia e para a Anatel. A pesquisa constatou que 

havia algumas exigências da Agência que não estavam sendo cumpridas pelas 

empresas, como as informações presentes nos cartões telefônicos e a falta de 

aparelhos para deficientes físicos. As empresas providenciaram os reparos 

necessários apontados pelo resultado da pesquisa. A Telefonica, em São Paulo, já 

está veiculando nos novos cartões as informações sobre utilização dos pulsos, como 

sugeriu o Idec. 

Redução significativa da taxa de religação da água: O Idec encaminhou 

reclamações a Sabesp a respeito do abusivo valor de R$ 143.00 cobrando a titulo 

de taxa de religação de fornecimento de água para usuários inadimplentes. A 

Sabesp alterou o valor para R$ 35,59. 

Nova norma técnica para segurança de playgrounds: Em 1995, o IDEC 

publicou uma pesquisa mostrando a falta de critérios e normas de instalação e 

manutenção de parques e playgrounds, que expõem as crianças a acidentes e 

ferimentos graves. Depois disso, a ABNT -Associação Brasileira de Normas 

Técnicas- organizou os setores interessados para elaborar uma norma que 

garantisse mais segurança para as crianças. 

Aprimoramento da norma sobre água potável: 0 Idec deu uma série de 

Contribuições para a reformulação da portaria número 36, que dispõe sobre a 

potabilidade da água, introduzindo importantes mecanismos de defesa dos direitos 

dos usuários. 

ABRACON - Associação Brasileira do 

Consumidor 
A Associação Brasileira do Consumidor foi fundada em 16 de julho de 1997 

Com intuito de promover a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. 

Em da crescente demanda por ações individuais, a ABRACON 

Somente ajuíza Ações Coletivas ou Civis Públicas, defendendo assim, de uma só 

vez, 0s interesses de seus associados e de toda uma coletividade. 



A ABRACON não está vinculada ao governo nem a empresas ou partidos 

políticos, sua sustentação provém principalmente de seus associados, que pagam 

uma anuidade em troca de benefícios recebidos. 

A ABRACON é a única representante no Estado do Rio de Janeiro do 

FNECDC - Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor, 

reconhecida pelo Ministério da Justiça e participante ativo do SNDC - Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, em pleno uso de suas prerrogativas das Leis 

nos. 7.347 e 8.078. 

Tem como objetivo buscar o equilíbrio ético nas relações de consumo, através 

da educação e conscientização do consumidor, aumentando sua participação e seu 

acesso à Justiça. O aprimoramento e implementação da legislação de defesa do 

consumidor, assim como garantir a vigência dos direitos já estabelecidos. A melhoria 

da qualidade de vida de toda uma sociedade, mais participativa e atuante. 

Para atingir seus objetivos, a ABRACON promove campanhas pela melhoria 

das relações de consumo no país, mobilizando a opinião pública, pressionando 

governos e empresas ou atuando pela via judicial. Também participa de foros 

nacionais que definem normas de qualidade dos produtos, influenciando a adoção 

ou a alteração de regulamentos para O benefício dos consumidores. Além disso, 

mantém o sítio, www.abracon.org.br de divulgação, informando e auxiliando aos 

consumidores do Brasil. Abaixo a detalhes de algumas ações já realizadas pela 

ABRACON e também ações que ainda estão em andamento. 

A - A Ç ~ O  coletiva. Processos 2001 .001.057053-7 e 2001 .001.058370-2 - 6a. 

Vara Empresarial, de Falências e Concordatas do RJ. Réus: Cartões de Crédito 

DINERS, CREDICARD, VISA e MASTERCARD. ABRACON pleiteia que os valores 

de remuneração da garantia prestada, pelo serviço da administração do 

financiamento e do custo do financiamento, sejam informados aos seus 

consumidores mensalmente na fatura. - Distribuida em 1811 2/01. Aguardando 

decisão de 1 a. instância. 

- A Ç ~ O  coletiva. Processo 2001 .001.06477-0. 7a. Vara Empresarial, de 

Falências e concordatas do RJ. Réu: PEGEOUT - CITRÒEN DO BRASIL SIA. 

Abracon move ação contra publicidade abusiva da Pegeout-Citroen, que através de 

um anúncio induz os consumidores ao comportamento de risco, comemorando e 



exaltando a alta velocidade. Distribuída em 28/05/01. Aguardando decisão de Ia .  

Instância. 

C - Ação coletiva. Processo 008.00.01 4303-8/0000, 1 a. Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Blumenau. Abracon move ação contra Brasil Telecom S.A. 

por esta ter violado os direitos básicos do consumidor quando fechou o posto de 

atendimento do município de Blumenau. Resultado da ação: Reabertura e 

divulgação do endereço do posto de atendimento. Distribuída em 20108/00. 

D - Ação coletiva. Processo 15.576-5. 6a. Vara Cível de São Gonçalo. 

Abracon move ação contra Telemar objetivando a reabertura da loja de atendimento 

pessoal aos usuários da cidade de São Gonçalo, que foi desativada para dar lugar a 

serviço de "Call Center". Distribuída em 09/08/00. Aguardando decisão de l a .  

instância. 

E - Açao civil pública. Processo 20~0.001.085408-2, 1 a. Vara de Falência do 

RJ. Abracon moveu ação contra Fuji Photo Film porque esta desrespeitou valores 

ambientais, explorando indevidamente a imagem de uma tartaruga, que aparecia, 

num anúncio, carregando três caixas de madeira empilhadas sobre seu casco 

atadas por cordas sob seu ventre. A Fuji Photo Film, reconheceu seu erro, preferiu 

acordo e doou o valor de R$ 10.000,00 para 0 Programa de Proteção e Pesquisa 

das Tartarugas Marinhas, o projeto TAMAR da Bahia. Distribuída em 23/06/00. 

F - A@O coletiva. Processo 98001 168064-6. I a  Vara de Empresarial, de 

Falências e Concordatas do RJ. A ABRACON move ação contra o Banco Dibens - 

um dos bancos do conglomerado Unibanco - que opera na área de crédito para 

aquisição de veículos, porque este possui em seu contrato para o crédito, cláusulas 

Correspondentes a capitalização de juros, encargos moratórios, honorários 

advocatícios extrajudiciais e estipulação ~rlilateral que impede contratação de 

seguro por conçumidor com 70 anos OU mais. O que lesa diretamente os direitos do 
C O ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ .  Abracon obteve na 1Wara  Empresarial, no dia 08 de abril de 2002 a 

sentença que declara nula as cláusulas citadas acima, e deverá ressarcir, em dobro 

e com correção monetária e juros legais, 0s valores cobrados indevidãniente de 

seus associados. Distribuída em 25/09/98. O Banco recorreu, aguardando decisão. 

Como se viu, a ABRACON também é atuante. Lembrando que não são só 

essas as açõeç pela ONG. Percebe-se que 0s resultados ainda são 

mais tímidos o que se espera sejam revertidos pois há ainda muitas ações 

aguardando decisão. 



4.2.3 ADOC - Associação de defesa e orientação do 

Cidadão 

A ADOC - Associaçao de Defesa e Orientação do Cidadão é uma entidade 

civil, de finalidade social, sem. fins lucrativos, reconhecida de Utilidade Pública 

Estadual (Lei nV.261179) e de Utilidade Pública Municipal (Lei nQ.858196). A 

associação tem abrangência em todo o território nacional. 

Fundada em 26 de outubro de 1976, na cidade de Curitiba-PR, é uma das 

entidades pioneiras que atuam na área de defesa do cidadão no Brasil, e hoje é a 

mais antiga entidade de defesa do consumidor/cidadão em funcionamento. 

A ADOC tem como propósitos e atribuições estatutárias, a defesa e 

orientação do cidadão enquanto consumidor, contribuinte ou qualquer assunto que 

diga respeito a sua cidadania. 

Atua contra todo e qualquer ato que, de alguma forma, venha a agredir, 

intimidar ou restringir o cidadão como indivíduo ou coletividade, em suas relações 

com o meio social, em seu direito à liberdade, igualdade, educação, saúde, meio 

ambiente, patrimônio, entre outros. 

Nestes 29 anos de existência a entidade alcançou importantes resultados em 

prol da cidadania, quer seja através de campanhas públicas ou de açóes judiciais, 

bem como através de convênios e intercâmbio de informações com outras entidades 

do Brasil e exterior. 

Para preservar sua liberdade e independência a ADOC não aceita 

Contribuições financeiras de empresas ou governo, mantendo-se com as 

contribuições de seus associados, OU programas oficiais que não comprometam sua 

forma de agir. 

A ADOC faz parte do Conselho Diretor do Forum Nacional das Entidades 

Civis de Defesa do Consumidor. 0 Fórum tem por finalidade o fortalecimento do 

movimento de consumidores, através de intercâmbio de informações e atuação 

conjunta em todo o Brasil. 

Dentre as várias ações coletivas e civis públicas promovidas, destaca-se: 

A - na Justiça Federal em Curitiba (Vara Federal do Sistenia 

Financeiro da ~ ~ b i t a ç á 0 )  â A Ç ~ O  Civil Pública n."oo1.70.00.007834-2, distribuida 

em 26/05/2001, em que são Réus a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO 

BRADESCO, BANCO ITAÚ e BANESTADO CRÉDITO IMOBILIÁRIO, requerendo a 



revisão dos contratos dos mutuários do SFH. Os pedidos formulados na ação 

judicial, em suma, referem-se a: 1. Revisão do reajuste do saldo devedor no mês de 

março de 1990, para os contratos assinados após o dia 13.03.1 990 (substituição dos 

84,32%); 2. A declaração de nulidade das cláusulas contratuais que prevêem a 

atualização monetária do saldo devedor pela Taxa Referencial - TR (substituição da 

TR pelo INPC até a implantação do redutor); 3. Forma de cálculo da parcela de 

amortização (dedução do saldo devedor antes de se verificar o reajustamento do 

referido saldo pelo índice de correção fixado em contrato); 4. proibição da cobrança 

de juros sobre juros (anatocismo); e 5. Restituição dos valores pagos a maior, em 

decorrência dos recálculos e estornos que forem reconhecidos pela sentença. 

Processo e,m fase probatória.aguardando decisão judicial. 

6 - Em julgado, a 3WCâmara Civel do Tribunal de Justiça do Paraná proibiu a 

cobrança de juros superiores a 1% ao rr~ês pelas administradoras de cartão de 

crédito que são Rés na Ação Civil Pública ajuizada pela ADOC. A ação (autos n." 

926/2000 da 20Wara Civel de Curitiba) questiona a legalidade dos juros cobrados e 

de outros procedimentos de 10 administradoras de cartões de crédito, sendo que a 

sentença havia sido desfavorável ao consumidor, sob o argumento de que as 

administradoras podem cobrar OS chamados "juros de mercado", ou seja, sem 

qualquer limitação. A ADOC apelou ao Tribunal e a sentença foi reformada. No 

julgamento dos embargos de declaração 0 Tribunal decidiu pela "limitação da taxa 

de juros em 12% ao ano, nos termos da norma do art. 1 ." caput, do Dec. n." 

22.626133." 
Porém, esta decisão ainda não é definitiva, uma vez que ainda cabe recurso 

as instâncias superiores em Brasilia. 

4.3. Síntese 

Em resumo, destaca-se que a ~aflicipação das ONGS aqui apresentada serve 

Para corrobor.ar a proposta central desse estudo, OU seja, que pode ser 

incrementado o acesso à justiça através da sociedade civil organizada. 

Como visto, as ONGs oferecem a oportunidade de maior participação dos 

indivíduos, sem necessariamente ser direta, e mais, Uma diminuição de tempo e 



dinheiro para estes e para o Estado, facilmente comprovado pelas ações impetradas 

por essas ONGs. 

Em fechamento deste item pode-se perceber que é viável a proposta desse 

estudo, ou seja, que a sociedade civil organizada pode promover o acesso a justiça. 



PARTE III 

O PROCESSO COLETIVO E ACESSO A JUSTIÇA 

"(...) a garantia constitucional não se resume na tutela da 
acionabilidade dos direitos; não basta assegurar o direito de 
pedir o provimento jurisdicional, se não se garante também a 
obtenção da tutela; esta não se exaure no direito de ação, mas 
compreende o exercício das atividades processuais que visam 
provar o fundamento da pretensão. Negar ou limitar a parte o 
poder de provar a justeza da pretensão significa, na prática, 
negar-lhe ou limitar-lhe a possibilidade de agir 
processualmente para obter a tutela jurisdicional, no caso 
concreto 340 

--z 

310 Ada Pellegi-iiii C;i-inovei., A rnurch'l d o  ~ r o c ~ ~ . w .  Rio de Jarieiro: Foi-eiise Uriivei.sitái-ia, 2000, 11 107 



1 

NECESSIDADE DE UMA UMDADE SISTEMÁTICA 
LEGISLATIVA 

Será abordado, a seguir, de forma genérica 0s aspectos procedimentais nas 

ações de interesses coletivos na tutela coletiva. 

Também, será discutido a atualidade do processo civil tradicional, pautado em 

grandes corjificaçóes o qual foi construido, dogmática e legislativamente, para a 

solução de demandas singulares. 0 descompasso das normas codificadas com a 
emergência de direitos coletivos empurrou O legislador a formação de 

microssistemas procedimentai~, que, ostentando regras especificas, gravitam em 

torno do Código de Processo Civil. 

Em que pese esses diplomas legais esparsos façam remissão a aplicação 
subsidiária do código de Processo Civil, é inegável a perplexidade que a práxis 

revela em algumas questões que envolvem as ações coletivas, mormente no que diz 

respeito à legitimidade, a litispendência, a coisa julgada e a execução do julgado. 
AS ações coletivas, como um todo, ressentem-se de uma ordem sistemática 

unitária de modo a não obrigar 0 operador jurídico a um esforço, muitas vezes inútil, 

em busca de uma soluça0 lógica e coerente com as exigências dessa espécie de 

litígio. 



Antonio ~ i d i ~ "  registra a necessidade de se encontrar um ponto de equilíbrio 

entre o processo individual e o coletivo, de forma a não se jogar "( ...) por terra 

séculos de construção jurídica em não aplicando (ou em se mal aplicando) preceitos 

do direito tradicional plenamente compatíveis". E ,  ainda, cita o complexo de regras 

que disciplinam a coisa julgada rio CPC, em que alguns dispositivos são plenamente 

aplicáveis às ações coletivas; outros, somente com algumas adaptações, exigindo 

sensibilidade política e preparo intelectual na análise de cada dispositivo." 

De lege ferenda, o ideal seria uma melhor estruturação legislativa das ações 

coletivas, estabelecendo-se, seja através de um capítulo no CPC, seja por um 

diploma legal específico, um regramento apto a incidir em todas as hipóteses de 

demandas metaindividuais. Se há uma sistematização processual (CPC) 

eminentemente direcionada à solução de litígios individuais, não mais se justifica 

que não se faça o mesmo para fazer frente à pletora de controvérsias acerca de 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

0 desencadearnento lógico, rápido e efetivo do processo, ideal a ser buscado 

por todos 0s  que se debruçam no estudo da ciência processual, reclama como ponto 

de partida uma unidade sistemático-legislativa, de modo a melhor instrumentalizar as 

Soluções de problemas práticos. 



2 
DA AÇÃO COLETIVA E ACESSO A JUSTIÇA 

2.1 Comentários preliminares 

Os conflitos de interesses são herentes ao ser humano. Nos Estados 

democráticos adota-se, para a solução desses conflitos, a mediação da jurisdição 

estatal, soluçáo esta resultado de vários estágios de evolução. Assim, nos dizeres 

de Ada Pellegrini Grinover, o Estado: 

I<(...) já suficientemente fortalecido, impõe-se sobre os particulares e, 
prescindindo da voluntária submissáo destes, impõe-lhes autoritativamente a 
sua soluçáo para os conflitos de interesses. A atividade mediante a qual 0s 
juizes estatais examinam as pretensões e resolvem os conflitos dá-se o nome 
de ju r isd içá~"~~ 

Diz-se que a jurisdição é uma atividade de substituição da vontade 

das partes343, ou seja, haveria uma substituição, por uma atividade pública, de uma 

atividade alheia, na qual o Órgão jurisdicional pronuncia-se sobre a relação jurídica 

alheia, substituindo as partes na determinação na decisão. 

atividades como nota individualizadora da jurisdição: 

lf(...) a de Chiovenda, repetida sem muito senso crítico pelos 
processua/jstas, de que a nota discriniinatória da jurisdição residiria na 

1995. p. 23. 
3.t 3 c ; , ~ ~ ~ ~ , , , , ~  chiovenda. /,,.sli(lri(.õe,~ de clireilo l~roce.v.vutrl ciilil. Tradução de J. C;iiimarães Meiiegale, são ~ ~ ~ ~ l ~ :  

. . 

Saraiva, 1965. 13. 26. 
314 José de Al,,uqilerqile ~~~h~ 7~o i - ia  gerul d» IJ~-oce.s.vo. 3" ecl. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 15-1 (5 



circunstância de ser uma atividade de substituiçao da atividade alheia, padece 
de um equívoco básico, qual o de admitir atividades que seriam próprias do 
Estado em oposição a atividades que seriam próprias dos indivíduos e dos 
grupos sociais". 

Na verdade, prossegue o jurista, 

"(.,.) todas as atividades exercidas pelo Estado, em qualquer época, são 
atividades primárias dos indivíduos e grupos sociais em que se integram (...)". 
Portanto, "( ...) a substituição não é um elemento particular da jurisdição, mas 
comum a qualquer atividade do Estado". 

A atividade jurisdicional, em sua forma final, teria, então, como instrumento de 

atuação, o processo. A relação processual que se forma com o processo possui a 

natureza triangular, tendo como sujeitos o autor, o réu e o juiz, ou seja, a relação 

não se forma só entre autor e réu (concepção linear do processo), mas também 

entre o juiz, o qual possui deveres e poderes que o vinculam as partes. 0 s  vínculos 

processuais que surgem não são apenas entre juiz e autor e juiz e réu, pois a 

relação instaura-se também entre o autor e o réu. 

Eçsa é, de modo simplificado, a forma como se deu a evolução da justiça 

privada (autotutela) a justiça pública (jurisdição). 

00 ponto de vista sociológico, O Estado, na realidade, é quem menos 

soluciona conflitos de interesses. 

Como defende Luiz Guilherme ~ a r i n o n i ~ ~ ~  : 

"(...) vem surgindo, por outro lado, em alguns setores, não só uma autêntica 
'justiça alternativaJ, mas também um 'direito inoficial'. Em alguns bairros 
pobres verificou-se que a Associação de Moradores passou a funcionar como 
verdadeira instância de ~ ~ S O ~ U Ç ~ O  de conflitos entre vizinhos. Tal situação 
pode permitir a conclusão de que O Estado contemporâneo, em uma 
perspectiva ~ ~ ~ i o l ó g i c a ,  não tem 0 monopólio da distribuiçáo da justiça, ou 
mesmo da produção jurídica. Portanto, 0 declínio da litigiosidade, acaso 
verificado, poderá não ser indício de diminuição dos conflitos, mas simples 
resultado da procura de outras vias de solução para os litígios, menos 
forma js, mais baratos, mais rápidas, existentes no seio da própria sociedade': 

A grande maioria dos litígios, aliás, nem mesmo chega ao conhecimento do 

poder estatal. A autotuteia, tTEsm0 fora dos Ca3os em que é legalmente ~ e r n ~ i t i d a , ~ ~ ~  

3JS 
N ~ ~ , ~ , ~  li,ilic,,s do c,s,so c,;i1;/. 4" ed. rev. e :iriipl. São Paiilo: Mal liciros, 2000. p. 76, 

346 ~ - > ~ d ~ ~ ~ ~  se,. exeinpl,ticados os ~ ~ u i n t e s  casos eni qiie existe, ie.gal1iieiite, a aritotiitela: NO código civil vi=ciite, 

enco~~tsalnos o direito de i-eteriqá~ (Arts. 1.219, 1.433, 1434, 578, 644 etc), 0 "desforço iinediatoW (ai.t. 1.210). o 
penhor legal (art. 1.4671, o direito de cortar raizes e ramos de áivores lilníti-ofes qiie iiltrapassain a extreilia <iO 
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é utilizada em larga escala pelas camadas "marginalizadas" da sociedade 

(lembramos os casos de pistolagem, chacinas, linchamentos etc). 

A autocomposição, por sua vez, a cada dia vem sendo mais estimulada pelo 

próprio Estado, que não mais consegue solucionar satisfatoriamente todos os 

conflitos que lhe são apresentados. 

A arbitragem, no caso dos direitos disponíveis, torna-se, agora mais do que 

nunca, tendo em vista a edição da Lei n o  9.307196 (Arbitragem), um meio de se 

conseguir uma solução mais dinâmica aos conflitos de interesses multicomplexos da 

atual sociedade "globalizada", que tem no signo do efêmero a sua nota essencial. 

Ninguém consegue mais aguardar anos e mais anos por uma resposta estatal 

que precisaria ser dada em poucos dias, OU até mesmo em poucas horas. 

Assim, apesar de ser correto dizer que, sob esse aspecto sociológico, a 

jurisdição ainda é um modo excepcional de solução de conflitos, não se pode olvidar 

que ela é a forma institucionalizada, isto é, afora 0s casos de arbitragem, autotuleia 

e autocomposição permitidas pelo próprio Estado, a Única forma autorizada de se 

dirimir conflitos é por meio da jurisdição, que é uma manifestação de exercicio do 

poder. 

Assim, em razão de o Estado, salvo as raras exceções legais, proibir a 

autotutela, tipificando, inclusive, Como crime "fazer justiça com as próprias mãos" 

surge, em contrapartida, a necessidade de armar o cidadão com um instrumento 

capaz de levar a cabo o conflito intersubjetivo em que está envolvido. 

Esse direito é exercido com a movimentação do Poder Judiciário, que é o 

órgão incumbido de prestar a tutela jurisdicional, por meio do direito de petição e de 

ação. 

2.2 Direito de petição 

Alexandre de ~ o r a e s , ~ ~ '  define O direito de petição como: 

"(...) o dreito que pertence a uma Pessoa de hvocar a atenção dos poderes 
públicos sobre uma questão ou uma situação: e teni por finalidade dar li(...) 

notícia (7'0 fato ilegal Ou a b u s i ~  ao Poder P ú b l ; ~ ~ ,  para que providencre as 
medidas adequadas': 

coiiio criliie, se,iiIii rcalizad(>s ein legítlllia detèsa ()li estado de iieccssidade (CP, a1.t~. 24-25: C(:, ;i,.ls. 188, 0 2 ~  i. 

930). 
3-17 fiir-eilo,F l , , i ,  L I I I O , s ~ i , l l ~ ~ l l l l e l ~ ~ ( ~ i . s .  Sa.ed. São Pal~lo: Atlas, 2003. p. 195. 



O Direito de petição, que não se confunde com o direito de acesso a justiça, 

mas está dentro deste, é, notadamente, originado na Inglaterra por meio do right of 

petition. No novo continente, foi previsto na declaração da Pensilvânia de 1776, art. 

16, bem como na Constituição francesa de 1791, art. 3?. 

Encontramos na Constituição brasileira vigente, o direito de petição 

independente do pagamento de taxas, como diz o art. 5" XXXIV, a, in verbis: "O 

direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade 

ou abuso de poder". 

Denota-se que não há qualquer limitação desse direito ser exercido de forma 

individual ou coletiva. 

Destaca-se que o direito de petição é de caráter informal, mas expresso, e 

deve ser encarado como instrumento de participação fiscalizatório dos atos do 

Estado na defesa da legalidade constitucional e do interesse da coletividade. 

NO inciso LXXVIII do mesmo art. 5.' da CF,~" assegura que, in verbis: 

2 todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duracáo do processo e OS meios 9ue garantam a celeridade de sua 
ira fnitação ". 

Esse direito é uma forma con~titucional de obrigar autoridades públicas a 

examinarem e a responderem em prazo razoável, mas não as obrigando a adotarem 

as medidas para sanar o objeto da petição, mas, posteriormente, poderá haver a 
devida ação de responsabilidade ao servidor omis30.~~' 

~ s s e  direito não se confunde tambbm com 0 Direito de ação.JSo Como já dito, 

Possui utilidade de assegurar a qualquer Pessoa (física OU jurídica) o direito de 

apresentar aos Poderes públicos, bem como ao Ministério Público, 

contra ilegalidade ou abuso de poder. 

i - - -  ~ -- 
I l h  I ~ ~ ~ , ~ ~  iic,.esc,do I,o,. f.oi.Fi, (j;i I;ii~ciiclii C~oiistil\icioii:ii li" 45, ilc .V) tlc dczciiibi.~ de 2004, 
3.41) 

Alexaiidi.c de Moi.aes. Op. cil. 1). 1%. .. O exci-cício 'lo d,i-eito de lietipS~ . i i i i l i o  ;i().; 1)odcl'cs ~)l í l~licos.  lliic ti-nl;i o ;li.[, 5", XX)(lv,  (,, dii 
COiisii(ili(~n, 1 9 0  se colifiliidc c ~ i i i  0 dç ol)(er decisfio .iildici;il ;i reslieito qsalqucr IireIciisiio, Iiiiis 
liri, é ;l , , l , l - , , , i i i~ível  ;i , . c , ~ c s e i i t ; l ~ 5 0  do peticioi1;irio Por advop;ido" (STF - Plcrio -- Agi.:ivo i . c g i l i i c l i ~ ; i ~  c . , i i  

Iictiçào ,," 7(,2/bA - M,,, Sydiiey Saiiclies, I)i(ír-io t k i  .I~tsri(:tt, Scçiio 1 ,  8 abr. 1994, 1). 7,240). 



2.3 Direito de açáo 

Em sua acepção positiva, o direito a ação encontra guarida no art. 5 O ,  XXXV, 

da Constituição, in verbis: '2 lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito", sendo, portanto, corolário do princípio do amplo acesso a 

justiça e do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ambos termos já 

estudados em capítulo anterior, e, nesse ponto, algumas observações podem, ainda 

ser feitas a redação do citado texto constitucional, veja-se. 

Primeiramente, o termo lei (a lei não excluirá) pode ser interpretado 

extensivamente, para incluir todos os atos descritos no art. 59, da CF que tenham 

como finalidade excluir da apreciação, por parte do Poder Judiciário, o direito de 

ação ou certas matérias. 

Ademais, o dispositivo não deve ser entendido apenas como um comando ao 

Poder Legislativo ou ao Poder Executivo, mas, sobretudo ao Poder Judiciário. 

Explica-se: se for certo que nem o Legislativo pode editar leis que excluam, de modo 

desproporcional, o controle judicial de determinados atos, nem o Executivo pode 

promulgar medidas provisórias ou outros atos normativos limitando 

desproporcionalmente a fiscalização jurisdicional; é igualmente certo que o próprio 

Poder Judiciário não se pode furtar de apreciar qualquer lesão ou ameaça a direito, 

de qualquer espécie que seja. 

Daí a adoção do princípio do non liquet (ou da indeclinabilidade), pelo qual o 

magistrado não pode deixar de julgar, isto é, mesmo que nada tenha ficado provado, 

ainda que o juiz não tenha condições de dizer quem tem a razão, ainda que ignore 

qual das partes o está enganando, tem o magistrado o dever de se pronun~ iar .~~ '  

A par disso, é de se anotar que a palavra direito (lesão ou ameaça a direito) 

também diz menos do que a abrangência do dispositivo pretende alcançar. Embora 

Já tenha avançado em relação as constituiçÕes anteriores que se referiam apenas a 

"direito individual", impõe-se que seja entendido que não será excluída da 

apreciação do Poder Judiciário não apenas a lesáo ou ameaça a direito, mas 

também lesão ou ameaça a interesses legítimos, que sã0 aqueles que, embora não 

constituam direitos subjetivos em sua clássica acepção, merecem a proteção estatal, 

como por exemplo, o direito ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado, direito 

3 T ' ~ U i  ~ o l - t a l i o v a .  Moti,~cl(,õc',s idvo1,í~ic.r/s dtl . s ( ' ~ ~ ~ P I I ( . < I .  Porto Alegre: 1,ivraria do Advogado, 1992. p. 92 



este que não possui um titular determinado, pois tem o próprio gênero humano, 

como um todo, seu destinatário. 

Na lição de Luiz Guilherme ~ a r i n o n i , ~ ~ ~  

"( ...) a complexidade da sociedade moderna, com intricado desenvolvimento 
das relações econômicas, dá lugar a situações nas quais determinadas 
atividades podem trazer prejuízos aos interesses de um grande número de 
pessoas, fazendo surgir problemas ignorados as demandas individuais. O 
risco de tais lesões, que afetam simultaneamente inúmeros indivíduos ou 
categorias inteiras de pessoas, constitui um fenômeno cada vez mais amplo e 
frequente na sociedade contemporânea. Se vivemos em uma sociedade de 
produção e de consumo de massa, e natural que passem a surgir conflitos de 
massa e que os processualistas estejam cada vez mais preocupados em 
configurar um adequado processo de massa para tutelar os conflitos 
emergentes ': 

Relembra-se que estamos vivendo a terceira e quarta dimensões dos direitos 

fundamentais. Por esse motivo, o direito de ação perde aquele caráter negativista, 

onde seria apenas um comando proibitivo ao Legislativo (a  lei não excluirá), para 

alcançar uma acepção positiva, abraçada ao princípio da igualdade e da 

solidariedade, e que gera ao Estado, em sentido amplo, o dever irrecusável de 

prestação. 

Como ensina Amílton Bueno de ~ a r v a l l h o : ~ ~ ~  

"(. ..) não se admite, no estágio em que se encontra a civiIização, a 
postergaçáo de tais princípios: como garantir a dialética processual sem o 
contraditório? Como garantir a justiça sem a ampla defesa? Como evitar a 
revisão dos atos decisórios sem cair em sistema ditatorial?': 

Dessa forma, José de Albuquerque ~ o c h a ~ ~ ~  defende que: 

"(...)'o exerckio da ação cria para o autor o direito a prestação jurisdiciona/, 
direito que é um reflexo do poder-dever do juiz de dar a referida prestação 
jurisdicional". 

A tomada de consciência de que o processo não pode ser pensado à 

distância do direito material e da sociedade a que serve, explica Luiz Guilherme 

Marioni 3557 reflete-se, hoje, na doutrina que raciocina em termos de "tutela de 

direitosv e se preocupa em construir técnicas de tutela capazes de permitir uma 

efetiva, e não meramente formai proteção do direito material. 

- 
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Hoje, tem-se que o direito processual, e, portanto, o direito de ação, não é, 

realmente, um fim em si mesmo, porém instrumento volvido ao objetivo da tutela do 

direito substancial, público e privado; está, por assim dizer, "ao serviço" do direito 

substancial, do qual tende a garantir e f e t i ~ i d a d e . ~ ~ ~  

A ação, além de representar-se como um elemento fundamental da ordem 

constitucional, de suma importância para a garantia dos demais preceitos 

normativos, é um verdadeiro direito subjetivo, exercido contra o Estado, mas que 

obriga igualmente o réu a comparecer em juízo (daí, dizer-se que a ação é 

igualmente um direito potestativo), quer se trate de um direito substancialmente 

fundado, quer se afirme um direito material na realidade inexistente. 

Como ensina Ada Pelegrini  rin no ver:^^' 

"( ...) o imito da ação', sempre considerado do ponto de vista do autor, como 
possibilidade de movimentar o processo, há de ser substituído pela 
experiência, que leva a considerar a ação com vistas as múltiplas posições 
subjetivas: para FAZZA LA RI, a ação apresenta-se como situação jurídica 
composta, ou seja, como o conjunto de poderes, faculdades e deveres do 
autor, do réu e do juiz, no processo". 

Vê-se, pois, que o próprio exercício do direito de defesa do réu pode ser 

considerado como manifestação do direito fundamental de ação. 

Importante salientar que o fato de ser o direito de ação um direito 

fundamental, não desobriga o interessado na prestação jurisdicional as condições da 

ação e dos pressupostos processuais legalmente estabelecidos, requisitos objetivos 

e genéricos, que não limitam, mas, sim, regulamentam o acesso a justiça. 

Vale lembrar também que não se deve confundir negativa da prestação 

jurisdicional com a carência de ação, extinção de punibilidade ou prestação contrária 

à pretensão da parte. 358 

Por fim, inexiste a obrigatoriedade do esgotamento de todas as vias 

administrativas como condição para se pleitear o acesso ao Judiciário. Tendo nossa 

vigente Constituição afastado a chamada jurisdição condicionada ou instância 

administrativa de curso forçado, exceto nos casos da justiça desportiva. Assim, "( ...) 

não pode a lei infraconstitucional condicionar 0 acesso ao Poder Judiciário ao 

-- 

JIí, Mauro C'al>pelet,i, A Ideoloyia rio ~SOW"';Q civ i l .  Porto Alesre: Kei~istu de . I ~ r r ~ i ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~  (io j , r i />irr7tr /  
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esgotamento da via administrativa como ocorria no sistema revogado (CF167, art. 

153,  5 4"" (Nelson Nery Junior e Rosa Maria ~ n d r a d e ) . ~ ~ '  

Pode-se dizer, em síntese, que o direito a ação é um direito fundamental de 

deduzir uma pretensão em juízo e, em virtude dessa pretensão, receber uma 

resposta satisfatória (sentença 'de mérito) e justa, respeitando-se, no mais, os 

princípios constitucionais do processo (contraditório, ampla defesa, motivação dos 

atos decisórios, juiz natural, entre outros). 

2.4 A era principialista 

A relação existente entre o Processo e a Constituição é por todos conhecida, 

mormente em face da "constitucionalização" de diversos "princípios processuais", já 

anteriormente citados. 

Percebe-se, facilmente, uma "constitucionalização", ou uma tendência de 

constitucionalizar vários institutos que outrora eram tipicamente pertencentes a 

outras disciplinas jurídicas infraconstitucionais. 

Realmente, no atual estágio de evolução da ciência jurídica, a Constituição 

ocupa papel preponderante. O Direito Constitucional deixou de ser uma matéria de 

menor importância, passando a sobrepairar-se as demais. Vai surgindo a teoria 

material e substantiva da Constituição, reformulando a teoria positivista do Estado 

meramente formal, onde a lei é utilizada de forma reacionária, como instrumento de 

manutenção do status quo. 

A Nova Hermenêutica parece cada vez mais presente na formação jurídica 

dos operadores do Direito, cristalizando um aclamado sentimento constitucional. A 

função do direito, percebe-se, passa a ser de tornar efetivos os direitos 

constitucionais assegurados as classes menos favorecidas, sempre com vistas a 

redução das desigualdades sociais (art. 3', da CFl88). Essa nova concepção do 

direito, que se irradiou por todos os ramos da ciência jurídica, atingiu intensamente a 

Teoria Geral do Processo, permitindo, segundo Enrico Tullio Liebman, citado por Ada 

Pelegrini ~ ~ i ~ ~ v e r , ~ ~ ~  que o processo se transformasse de simples instrumento de 

justiça em garantia de liberdade. 

3sq C(jL/iso dc Ploce,yyo Cirljl co~trenttrtlo c le,qi.sl<r(.cio procr.s.v~lui cii'il e.xtrwrltrgcrrilc e111 \rigor-. 3'' ed. SBo [->alilo: 

Revista dos Tribiinais, 1997. p. 137. 
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J. J. Calmon de Passos 361 acentua que, 

"(. ..) o processo experimentou, nos últimos dois séculos, transformações 
marcantes, que o trouxeram do Iimbo do formalismo da velha praxe para a 
privilegiada posição de garantia constitucional, talvez a mais eminente de 
todas elas, porque asseguradora da efetividade das demais. De um 
amontoado casuístico de .fórmulas e formalidades, alçou-se a condição de 
conhecimento sistemático, merecedor de tratamento científico, culminando, 
em nossos dias, a realização do direito e a segurança dos indivíduos na 
convivência social, e necessário ao Estado autolimitado em seu poder de 
ordenação da sociedade, que denominamos de Estado de Direito". 

O jurista, em face de todo esse avanço do Direito Constitucional, não deve 

interpretar as normas constitucionais a partir das noções tradicionais do processo, 

sob pena de subverter o princípio de hierarquia, perpetuando as velhas 

"concepções" sobre o processo, o que redunda em restringir a força inovadora 

inerente aos princípios constitucionais, amarrando O futuro ao passado.362 

E importante observar que esse ''sentimento constit~cional'~, fundado na 

justiça e democracia materiais, somente veio a se desenvolver, substancialmente, 

aqui no Brasil, após a promulgação da Constituição de 1988. 

A sociedade luta contra esse regime e, é nessa época que surgem estudos 

primorosos do direito processual, na solução de um ordenamento jurídico mais justo 

e participativo.363 

Não é de se estranhar, portanto, que nossa Constituição Cidadã dedicasse, 

em seu texto, inúmeros dispositivos de direito processual, ecoando os clamores mais 

avançados dessas ondas renovatórias que inspiraram profundamente 0s 

legisladores constituintes na elaboração da Carta Magna de 88. 

E mais: esses dispositivos, doravante, passam a ocupar o núcleo básico e 

informador de todo o ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista a sua especial 

posição topográfica dentro do sistema constitucional (se antes os princípios 

processuais, juntamente com os direitos e garantias individuais, ficavam nos últimos 

artigos da Constituição, agora eles se situam, basicamente, no art. 50). 

Na lição de Ada Pelegrini Grinover et a/, 364 

l í ( . , . )  a vigente Constituição da República é particularmente voltada aos 
aspectos processuais da estrutura política e jurídica da nação, seja ao to:nar 

36 l 
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explícitos os princípios e garantias constitucionais do processo, seja ao 
reforçar o arsenal de medidas integrantes da chamada jurisdição 
constitucional, seja enfim ao dar trato novo e específico a vários pontos da 
organização judiciária". 

Devido processo "legal", contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade 

das decisões etc, tornam-se doravante termos representativos de uma nova era do 

direito processual: a Era Principialista. 

E de notório conhecimento que, mesmo antes de 1988, nossas Constituições 

já albergavam alguns princípios, ainda que timidamente, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa eram restritos ao processo penal. Ada Pellegrini 

 rin no ver^^' após afirmar que a defesa protegida constitucionalmente dizia respeito 

unicamente ao processo penal, esclarece que 0s constitucioiialiçtas não poderiam 
extrair do texto outra interpretação, que não a referida. 

Porém, a jurisprudência, por várias vezes, já havia consignado que esses 

princípios também deveriam ser observados no processo civil e no processo 

administrativo, principalmente os disciplinares. 

No entanto, a partir do r-r~omento em que a Constituição foi promulgada, em 

1988, o ordenamento jurídico até então vigente foi completamente renovado, e a 

nova voltada a democracia material incorporada ao texto magno impôs 

uma reavaliação e uma reformulação desses conceitos e princípios. 

ISSO porque, como explica Cândido Range1 Dinamar~o,"~ os princípios que 
se irradiam na Constituição, "( ... ) não podem ter no presente a mesma extensão e 

s ign i f i ~&~  de outros tempos e regimes poljticos, apesar de eventualmente 

inalterada a formulação verbal". 

Na realidade, a Constituição brasileira vigente apenas seguiu uma tendência 

de constitucionalizar as garantias processuais, Com vistas a possibilitar a efetividade 

do processo. 

Essa con~titucionaIiza~ão do direito processual, como informa Cândido 

Rangel Dinamarca , 367 é: 

, ) foHe tendência nietodolcígica da atualidade, ali177entada pelo 
cons~itucionalismo que Se iWolantou a fundo el?tre os prgcessua/istas 
contemporâneos; tanto quanto esse métodol que em si constitiii fanibéni unia 
tendência ela EfT?onta a f~~fT?e felidência central no sentido de 

A M‘~,.~,./,~/ do cc,,s,s(,, de .laiicii.o: ~ ~ 0 l ' C l l ~ C  ~liiivei'sitii-i;t, 2OOO. 1,. 12i). 
3(6  

A ~ i l ~ v l r 7 1 n - r r i 1 t a ~ i ~ L l ~ ~ ~  do ~>,oce~,so. 4". ed. (revista e atiial.). São I'aiilo: Revista dos 'li-ibiiiiais, 1994, 1', 30 
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entender e tratar o processo como instri~mento a serviço dos valores que são 
objeto das atenções da ordem jurííjico-substa~icial". 

Impõe-se, em face dessa nova mentalidade que vem surgindo em torno do 

processo, um comportamento mais "humano" e "social" do jurista, diante da 
concretizaçao dos direitos fundamentais, sobretudo por estarmos vivendo a terceira 

e quarta dimensões desses direitos, fundados nos princípios de solidariedade e 

fraternidade entre os povos, e que têm no gênero humano o seu destinatário 

principal. 

Essa pesada "carga" socializante do direito e do processo, exige uma 

perspectiva "molecularizada" por parte do processualista, que deve afastar a antiga 

visão "atomizada" de outrora, mas que ainda se encontra impregnada em nossos 

códigos."' 

Em outras palavras, "i...) 0s novos valores sociais impõem a derrubada de 

velhos dogmas do Direito Civil". .769 

2.5 DO processo individual ao coletivo 

O processo coletivo não reflete apenas a evolução da vertente processual da 

ciência jurídica; as demandas coletivas significam bem mais do que a simples 

projeção, no processo, das relações massificadas que hoje imperam de forma 

inexorável. 

0 embate judicial em prol de coletividades, no que se refere a essas relações 

de massa, tende a deixar apenas como fonte de Pesquisa histórica os litígios de 

desproporções subjetivas, em que uma das Partes se encontra em evidente 

deçyantagem frente ao litigante experiente e preparado previamente para o litígio. 

A do processo coletivo permite, isto sim, a abertura de um canal para o 

exercicio da cidadania em beneficio daqueles que, Por Contingências sociais, não 

têm acesso à justiça. Longe de serem fruto de uma visão pessoal, portanto, as 

transformações pi.~cessuais retratam as gerais tendências do mundo 

contemporâneo e pós-moderno. 

30s Essa dicotoliiia er1ti-e iiiolecu~ariza~ão/atonliza~ão é utilizada por K a u 0  Watanabe. (op. cit. p.78). 
~ o o  i,acerda, O (,-c;d;sco c o,f i)nl lul i~l?~o 17~.0(:c.~slltrl. Poi-lo Alepie: Revista da Ajiiris, 1983, ,,, 50 



Aos que se ocupam com o estudo da ciência do processo remanesce, em 

face dessa realidade, a dignificante tarefa de instrumentalizar e funcionalizar o 

sistema processual de forma a melhor atender aos reclamos desses novos tempos. 

Durante séculos o Direito permaneceu rigidamente dividido entre o público e o 

privado. A polarização social se' dava entre O indivíduo e o Estado e não se podia 

cogitar de entidades que ameaçassem o monopólio estatal. 

Com o advento da Revolução Industrial e a eclosão de uma nova "sociedade 

de massas" deu-se o questionamento desses valores tradicionais, individualistas. 

Como aborda Rodolfo de Camargo ~ a n c u s o . ~ ' ~  

"(. ..) nessa sociedade de 'massa' não há lugar para o homem enquanto 
indivíduo isolado; ele e tragado pela roda-viva dos grandes grupos em que se 
decompõe a sociedade; não há mais a preocupação com as situações 
jurídicas individuais, o respeito ao indivíduo enquanto tal, mas, ao contrário, 
indivíduos são agrupados em grandes classes ou categorias, e, como tais, 
normatizados". 

As palavras de Jose Ortega y.Gasset3" retratam a massificaçáo inexorável da 

vida social, verificável visualmente pelo fato da aglomeração, "do cheio". 

y s  cidades estáo cheias de gente. As casas cheias de inquilinos. 0 s  
hotéis cheios de hóspedes. 0 s  trens cheios de viajantes. Os cafés cheios de 
consumidores. Os passeios cheios de transeuntes. As salas dos médicos 
famosos, cheias de enfermos. 0 s  espetáculos, desde que não sejam muito 
extemporâneos, cheios de espectadores. As praias cheias de banhistas. O 
que antes não era problema, começa a sê-10 quase de contínuo: encontrar 
lugar." 

Esse fenômeno oferece oportunidade ao surgimento de uma nova gama de 

direitos de natureza transindividual, não apenas escorados na propriedade, mas 

também na ética do consumo, no meio ambiente íntegro, na proteção das 

coletividades inferiorizadas no meio social (deficientes físicos, crianças, idosos, 

mulheres, negros etc.), que Se distanciam do protagonismo meramente individual. 

O Direito, a despeito de concepções teóricas direcionadas a afastar 0s 

elementos que maculam a Sua pureza m e t o d o l ~ g i c a , ~ ~ ~  voltado a regulação da vida 

social, sofre o implacável influxo dos movimentos históricos. E o processo, 

coinpartirnento da ~iência jurídica que instrumentaliza a concretização das regras 

- 

370 
~ + , S f ~ S  - collceito e legitinla~ão para agir. 5" ed. São I'aiilo: Rcvisia dos l'i.ibiiilais, 1907. 23, 

37 I A ,.ehe,i20 da,s rritr,ssns. ~ i o  de Janeiro: Livro Ibero-Arnericaiio, 1959. p. 50.  
372 : E lie\.;e sentido qiie Halis Kelse~i (l'()>r(l puir1 do l)ircilf) Sno I'alllo: Compaiihia das Letras, 1991 13, 21, 
propae ei,, sílitese, Iirila ciêlicia jiitídica sem a illgerê~icia da psicologiii, d;\ sociologia, da ética e da ,c.oi.in 

Política, qile a sua essêtlcia e dilllein Os liinites qlie sã0 pela riatureza do seu odjcto, 



abstratamente estabelecidas, também deve acompanhar as alterações histórico- 

sociais. 

Entretanto, a legislação processual, só muito lentamente, tem acompanhado 

essa tendência de coletivização das demandas e reivindicações. Faz-se urgente, 

todavia, a mudança desse estado de coisas. Como sintetiza Rodolfo de Camargo 

( )  Já há algum tempo, o pensamento jurídico mundial vem se 
conscientizando de que a outorga de tutela jurisdicional restrita a certas 
situações diferenciadas, ditas direitos subjetivos, representa uma postura 
restritiva e até elitista, na medida em que restam protegidos os valores 
relativos ao ter, ao patrimônio, ao poder, em detrimento dos valores maiores, 
OU sociais, atinentes ao ser, a pessoa como tal, a coletividade. Parece claro 
que é chegado o momento de uma nova 'ruptura' para o processo civil, ante o 
acesso a Justiça dos interesses difi~sos. A primeira ruptura, como se sabe, 
deu-se com a constatação de que 0 interesse processual é distinto do 
interesse material (embora este seja subjacente aq~iele); agora, trata-se de 
uma nova ruptura: em se tratando de interesse metaindividuais, o interesse 
processuaI será buscado em dados objetivos: a relevância social; a 
conflitualidade tipica dos interesses d;fusos, a identificação da pessoa que 
age, com o segmento social. grupo ou categoria, a constatação de que o 
interesse em causa não está sendo tutelado na instância administrativa 
adequada: tudo isso justifica a necessidade de um 'momento judiciário' para 
que esses interesses sejam reconhecidos e saiam do 'limbo jurídico' a que por 
tanto tempo se viram relegados." 

A ciência do direito processual surgiu e desenvolveu-se no ambiente cultural 

do liberalismo-individua~i~ta,374 que tivera como fonte precipua a Revolução 

Francesa. O ideal revolucionario projetou um direito de cunho predominantemente 

individualista, de forma a permitir ao h ~ m e m  0 gozo do máximo de liberdade. E com 

esse intuito que foi editado o código napoleônico. 

Efetivamente, o Código Civil francês de 1804 

li(...) reflete a tendência para conciliar as conquistas civis e políticas da 
~ ~ ~ ~ / u ç á o  com o desejo da estabilidade ec~nômica e social, baseada na 

' 
família e na ~ropriedade. Mantém-se a abolição dos direitos feudais; é 
garantida a liberdade Civil de todos 0s indivíduos: liberdade de contratar. de 
testar e t ~ ' : ~ ~ ~  

já o cede de procédure Civile de 1806, na França, instituiu um processo de 

forma simples e racional, destituído de formalidades inúteis. O código processual 

373 Op. cit . Itlrer-es.ves difir.~o.v.. . 1'. 28. 
37.1 josé carlos DNbosa Moieira, A legitiniaçáo para a defesa dos iiiteresses difusos 110 direito brasileiro. l i , ,  

7i.t,,(i,s ( /e (/irpilo ,,i.occ~.s.~t,(~/. Siío Paiilo: Saraiva, 1984. P. 6 .  
I75 J~,,!, (;lisseii, I,i,i-o(,u(.;o /rjsl(jr.ic(c ( /o  dir-cito. 1,ishoa: 1:uiidaç:ío (laloiiste ~ulhel ikiat i ,  1979, ,,, 454, 



francês - convém destacar - teve no século XIX uma decisiva influência sobre os 

ordenamentos processuais de toda a Europa continental. 3'6 

Como reflexo da concepção ideológica entao dominante, o processo civil era 

considerado coisa privada das partes envolvidas no litígio. Isso encontra justificativa 

na visão eminentemente patrimonial do direito a época vigente, direcionado a 

proteção da propriedade, destituída de qualquer função social e núcleo do debate 

ideológico. 

Esse modelo de processo individualista abarca não apenas a esfera da 

legitimaçáo para agir,377 mas todos os seus institutos fundamentais (contraditório, 

provas, coisa julgada etc.). Revela uma carência significativa na regulação dos 

litígios que se formam na atualidade, eis que, pautados em um sistema social e 

econômico que favorece a massificação das relações sociais, exigem uma tuteia 

coletivizada. 

Diz Mauro ~ a ~ ~ e l l e t t i : ~ ' ~  

"( ...) Estamos assistindo O lento, mas seguro declínio de uma concepção 
individualista do processo e da justiça. Todos os princlpios, os conceitos, as 
estruturas, que estavam radicadas naquela concepção demonstram-se 
sempre mais insuficientes a dar uma aceitável resposta para assegurar a 
necessária tutela aos novos interesses difusos e de grupo, que são vitais para 
as sociedades modernas. 

No Congresso de Pavia de 1974, na Itália, que contou com a participação de 

autores como Cappelletti, Denti, Proto Pisani, Vigoriti e Trocker, promoveu-se ampla 

discussão a respeito dos aspectos essenciais desses direitos emergentes das 

relações mas si fica da^.^'^ 
A propósito, isso bem retrata a evolução dos direitos fundamentais, iniciada 

com 0s de primeira dimensão, pautados na abstenção por parte do Poder Público, 

passando pelos de segunda dimensão, em que ressalta o dever prestacional do 

376 Erii-ice Tullio I ,iebinaii, Mtl~i~rtr/c t/i I>il.it/o /'r-occ.v.~i/t~/~ cii'ilr. Mi laiio: Ciiiiffi.?, 1994. 11. 38. v.  i . 
377 O <:6di20 de I>i.ocesso (:ivil 1,;iti'io de 197- hciii retlctc e,ss;i coi\cel>~ãO iiidividiialistir do p~.c>ccsso no i.clcgni a 
It!Ci(iiii2iqão ex(raoi-diii~i.ia As Iiipóteses exl)i.cssaiiiciiic excel)cioii:idas lia ici (ai.(. 6.").377 0 (:(jdigo dc 1973 d l ( , . , )  

['trrr(, l I~c~l l l i ,v ,v~~ [/e cl~tc o irlrct.c.v.sc dr trgir- <ici1c .SOI., ~01110 r-cJ(lt.tl, /)(~.vso(I~, g~l.(/11d0 (1 (]C qllo, 
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Ada Pe]lesriiii Cji.inovei.. Op. cit. A rilrltxl1(1... 1). 404. 



Estado, culminando com os de terceira dimensão, escorados na idéia de 

solidariedade, decorrente de interesses sociais.380 

Essa assimetria das regras processuais codificadas com as controvérsias 

coletivas exige dos operadores jurídicos boa dose de criatividade na tarefa de 

adequá-las aos litígios coletivos.' 

Eis, portanto, o grande desafio que se coloca a frente dos que estudam o 

assunto: a busca de uma ordem sistemática unificada, que instrumentalize soluções 

adaptadas e seguras as dificuldades que a matéria oferece. 

2.6 Definição de ação coletiva 

E importante ter em vista, para Uma boa compreensão das ações coletivas, 

que o fato de um grupo de pessoas f ~ m a r e m  um litisconsórcio para atuarem em 

juízo não configura uma demanda coletiva, ao menos na acepção estrita da 

expressão. 

A ação coletiva reclama do legitimado, representatividade apta a abarcar uma 

gama de beneficiarios. 0 s  l i t i s ~ ~ n ~ o r t e s  - ao contrário -, embora possuam certas 

particularidades que aproximem seus interesses, agem em proveito próprio, o que 

afasta a idéia de representatividade que caracteriza a açáo coletiva, é o que 

extraímos das palavras de Rodolfo de Camargo Mat-~cuso:~~' 

"(...I. uma açáo recebe a qualificaçáo de coletiva quando através dela se 
pretende alcançar uma dimensão coleliva, e não pela mera circunstância de 
haver um cúmulo subjetivo em seu pólo ativo ou passivo; caso contrário, 
teríamos que chamar de coletiva toda açáo civil onde se registrasse um 
/it;sconsórcio integrado por um número importante de pessoas': 

Dessa forma, pode-se ~hamar  de coletiva uma demanda titularizada por uma 

única pessoa natural que pode beneficiar um universo significativo de pessoas (é o 

caso da ação popular) Como também Por um ente revestido de amplo poder de 

representação merecerá a qualificação de coletiva. 

3x0 Ada Pe[ JeFi-iiii Cjiiiiovei.. op. cit. A Mt/l-c:hcl... P. 17. 
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Em vista do exposto, mostra-se adequada a noção de ação coletiva oferecida 

por Antonio ~ i d i : ~ ~ ~  ' I ( . . . )  é a ação proposta por um legitimado autônomo 

(legitimidade), em defesa de um direito coletivamente considerado (objeto), cuja 

imutabilidade do comando da sentença atingirá uma comunidade ou coletividade 

(coisa julgada) ". 

Desse ensinamento pode-se considerar como elementos indispensáveis para 

a caracterização de uma ação como coletiva: a "legitimidade para agir", o "objeto do 

proces~o" e a "coisa julgada" e, acrescenta-se, a "execução coletiva". 

Tais elementos tornam a pesquisa acerca da natureza de uma ação judicial 

necessária, o que será verificado mais adiante. 

2.7 Aspectos sociais das ações coletivas 

É inegável que as ações coletivas permitem 0 acesso a justiça daqueles que, , 

individualmente, não teriam meios de litigar em juizo. A despeito do inciso LXXIV do 

art. 50 da Constituição Federal, que torna obrigatória ao Estado a prestação jurídica 

integral e gratuita aos que não têm recursos, sabe-se que no plano fático há 

demandas reprimidas em face dos custos que envolvem um litígio judicial 

(contrataça0 de advogado, custas processuais, encargos de sucumbbncia etc.). 

Aliás, diga-se de passagem, Um universo significativo de pessoas, na realidade 

brasileira, ignora ou sequer tem discernimento suficiente para compreender seus 

direitos.383 

Dentro desse contexto, as entidades de ~epresentação social (ONGs, 

Associações etc.1 vêm suprir as deficiências sociais, seja mediante orientação pré- 

processual, seja por meio de atuação judicial, que se materializa pelas demandas 

coletivas. Tais entidades - pondere-se pela relevância que assumem na estrutura 

social atual - verdadeiros canais para o exercício da cidadania, eis que, 

pela compactualizaçã~ de interesses, são eficazes instrumentos de reivindicação e 

defesa. Nesse sentido Ada Pellegrini  rin no ver^^^ expõe que li(...) a intervenção dos 

corpos intermediários pode significar não apenas uma forma de paíticipação na 

382 Coi,iil ,jl,,gLIl,~l e liri,slloidêiici(~ "17 UL'('"'.\' "0lflil1(l.'. I'alilo: Saraiva, 1995. p. 16, 

303 os v,veiii ria iaia da iniséiia Iieili ao illenos maiitêill i-ela$Õe~ sociais aptas a resiiltni. ein direito, 

foiinalineiite protegidos. 
3x4 A~~~~ coletivas pai.a a tlitela do aml~ieiite e dos collstimidoi.es. São Paulo: Revista de l)i.ocesso i,, 44, ,986 ,,, 



administração da justilça e da gestão racional dos interesses públicos e privados, 

mas também um notável elemento de conscientização política". 

Igualmente cumpre reconhecer que a ação coletiva permite uma efetiva 

paridade no embate judicial. Isso porque, no comum dos casos, as lesões que 

atingem direitos metaindividuais são cometidas por quem possui condições de levar 

um pleito judicial durante anos sem maiores preocupações. Trata-se, em geral, de 

litigante poderoso, habituado as mazelas processuais. 

Nessa esteira, ao traçarem as linhas evolutivas pelas quais passam a 

dogmática da instrumentalidade do processo, Ada Pellegrini Grinover et a/385 

'b..) a fase instrumentalista não terá desempenhado o relevante papel que se 
propõe para o aprimoramento do serviço de pacificação social, enquanto não 
tiver cumprido razoavelmente 0s propósitos expressos nas três 'ondas 
renovatórias' desenvolvidas em sede doutrinária. Se temos hoje uma vida 
societária de massa, com tendência a um direito de massa, é preciso ter 
também um processo de massa, com a proliferação dos meios de proteção a 
direitos supra-individuais e relativa superação das posturas individuais 
dominantes; se postulamos uma sociedade pluralista, marcada pelo ideal 
isonômico, é preciso ter também um processo sem óbices econômicos e 
sociais ao pleno acesso à justiça; se queremos um processo ágil e 
funcionalmente coerente com 0s seus escopos, é preciso também relativizar o 
valor das formas e saber utilizá-las e exigi-las na medida em que sejam 
indispensáveis a con.Se~~çã0 do objetivo que justifica a instituição de cada 
uma delas". 

Fez-se que O procesS0 fosse dotado de maior instrumentalidade 

substancial e efetividade, adequando-se à nova realidade ~ocioeconômica hodierna, 

e, a par dessa nova visão, Kazuo watanabe306 não deixa de considerar que é 

também a formação, pela conscientiZa~ã0 popular, de uma nova 

mentalidade, para que assim se construa 

li(...) uma menos individualista e egoísta, mais pariicipativa e 
so/idária': pelo que ressalta também: "( ... ) dentro dessa linha de pensamento, 
o acesso à justiça e 0s correspondentes instrumentos processuais deverão 
ser importantes mais pela sua potencialidade de USO, pela sua virtualidade, do 

que sua efetiva utilização. A só existência de mecanismos processuais 
mais e mais ajustados à natureza dos conflitos a serem solvidos 
deverá fazer corri que, juntamellte com 0 conjunto de medidas antes 
enumeradas, a nova mentalidade tão almejada seja efetivzmente uma 

realidade, fazendo Com que, ao invés do paternal;smo do Estado, tenhamos 
uma civil mais bem estruturada, mais consciente e mais 
parficipativa, enfin?. uma sociedade eni que 0s mecanismos informais e 



ino ficiais de solução dos conflitos e interesses sejam mais atuantes e eficazes 
do que os meios formais e oficiais". 
Não a toa que a ação popular, em que pese a relevância das suas finalidades, 

tem sido tão pouco usada desde sua origem, uma vez que, colocada a disposição de 

qualquer cidadão para promover a anulação de atos lesivos ao patrimônio público, 

sua posição isolada contrapondo-se aos responsáveis e interessados no ato 

assemelhar-se-ia, nas palavras de José Carlos Barbosa   ore ira^^^ a uma luta 

travada pelo gigante com um Davi (o cidadão). 

Nesse aspecto, como bem pondera José Carlos Barbosa   ore ira,^'^ a ação 

coletiva constitui um fator de correçáo ou pelo menos de atenuação de certa 

desigualdade substancial das partes, sobretudo quando o litígio envolve o poder 

político e econômico. O litigante individual é eventual, ao passo que, os demais, 

comparecem continuamente no Judiciário. 

As demandas promovidas coletkm''nente passam a representar uma forma de 

socialização do processo, até então hermeticamente direcionado a questão singular, 

sem maior projeção, além da estrita esfera jurídica das partes litigantes. 

Essa concepção social do Processo desperta, mais recentemente, para a 

tutela jurisdicional de interesses com dimensão metaindividual. 

Um outro fator, ainda, serve de fomento às ações coletivas: a extraordinária 

projeçáo subjetiva que certas relações alcançam pode resultar, em alguns casos, em 

lesões com conteúdo patrimonial insignificante se consideradas individualmente. 0 s  

titulares de direito de pequena tmnta não têm estíl?lulo para promover um embate 

judicial que pode acarretar maiores custos do que O eventual proveito econômico 

que venham auferir ao término do Processo. 

Pense-se, por exemplo, no caso de um determinado ente público deixar de 

pagar aos seus servidores a vantagem ~ecuniária necessária para a cobertura dos 

gastos com transporte público referentemente a apenas um mês. 

Computados individualmente, 0s valores resultarão em cifras irrisórias; 

somados tais valores, no entanto, alcançarão numerários expressivos. 

Se todos os prejudicados tivessem que individualmente pleitear o 
. ., . 

restabelecimento do seu direito, 0 maior beneficiario seria o devedor, pois grande 

387 ~ f ~ ~ i ~ i d ~ d ~  do processo e técnica pi'ocessual. I l l_  iki-n(l.v de direito ~>r.occ..vsu~l. são ~ ~ " 1 ~ :  sUaiva, ,999. ,,. 
125. 
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parte dos interessados não teria iniciativa para acionar o Judiciário; promovida a 

tutela coletiva, ao contrário, todos os prejudicados seriam beneficiados. 

Mauro ~ a p p e l l e t t i , ~ ~ ~  já em 1976, demonstrava preocupação com a tutela dos 

direitos de pequeno valor ao assinalar que: 

"( ...) os titulares do direito lesado podem ignorar seus direitos; ou as suas 
pretensões individuais podem ser muito limitadas para induzi-los a agir em 
juizo; o risco de incorrer em elevados custos processuais pode ser 

J J  390 desproporcional em relação ao ressarcimento eventualmente a obter . 

Esses direitos de pequeno reflexo individual, como visto, encontram nas 

ações coletivas o seu mais eficaz instrumento de proteção e concretização. 

2.8 Espécies de direitos defendidos coletivamente 

0 s  direitos que detêm a n~arca da singularidade, para os quais o sistema 

processual tradicional direcionou a sua proteção, são perfeitamente visualizados até 

mesmo nas relações com multiplicidade subjetiva. O problema surge nas relações 

reiteradas e padronizadas OU quando um único ato alcança a esfera jurídica de uma 

coletividade. Quais espécies de direitos reahente são tuteladas nas relações de 

consumo, ambiente natural, saúde e previdência social, segurança pública, 

discriminações sociais, religiosas e raciais'? 

Como exemplo, em processo apreciado pelo Plenário do Colendo Supremo 

Tribunal Federal, no qual se discutia justatllente a legitimidade ativa do Ministério 

Público para promover a ação civil pública em defesa dos interesses 

metaindividuais, mais especificamente, a proteção decorrente do aumento de 

mensalidades escolares em descom~asso com a normatização de regência, 

afirmou-se a capacidade postulatória do Parquer, enquadrando-se a categoria dos 

direibs individuais hornogêneos como uma subes~écie do gênero direitos coletivos. 

A ementa do julgado, relatado pelo e. Min. Maurício Corrêa, em parte, a 

seguir transcrevemos: 

"4.7 Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses 
homogêneosJ stricto SenSu, ambos estão cingidos a uma mesma base 

A ~ , ~ ~ , ~ ~ ,  s U ~ ~ P  giurisdirioiiale di interessi colletivi ou diffusi 111: h orioili o ri,r&, di i,l~cir,s,sj co~~eiiji,,: 
de, ,c,g, lo di .sludjo (Paiva, 1 1 - 1  2 giugrlo 1974). Psdiia: Cesdain, 1976. p. 365. 

100 . . 
1 radução do autor. 



jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a 
grupos, categorias ou classes de pessoas, que, conquanto digam respeito as 
pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim 
de ser vedada a sua defesa em açáo civil pública, porque sua concepção 
finalística destina-se a 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 art. 129, inciso 111, da Constituição 
Federal. (...)." Discorrendo sobre a inovação do CDC ao instituir a nove1 
categoria de direitos tuteláveis coletivamente, o eminente relator do feito 
assim afirmou: "Por tal disposição vê-se que se cuida de uma nova 
conceituaçáo no terreno dos interesses coletivos, sendo certo que esse é 
apenas um nomen iuris atípico da espécie direitos coletivos. Donde se extrai 
que interesses homogêneos, em verdade, não se constituem como um tertium 
genus, mas sim como uma mera modalidade peculiar, que tanto pode ser 
encaixado na circunferência dos interesses difusos quanto na dos coletivos. 
(..) Evidencia-se, quantum satis, que 0s interesses defendidos neste recurso 
são nitidamente homogêneos porquanto nascidos de uma mesma origem, ou 
seja, mensalidades escolares cobradas abusivamente, com um mesmo índice 
de aumento, aplicado a todos 0s usuários da escola; por conseguinte 
homogêneos, porque na verdade todos da mesma natureza; e, como 
homogêneos, são uma subes~écie de interesses co~etivos, como antes 
abordei, legítima é a capacidade postulatória do recorrente,'8g1 

Na uma observação deve Ser feita, como bem esclarece Kazuo 

Watanabe39z ao comentar o teor desta ~onclusão. É que a defesa coletiva justifica- 

se não por ser, a rigor, a categoria dos direitos individuais homogêneos uma 

subespécie dos coletivos, mas sim Porque 0 tipo de tutela requerida pelo MP dizia 

respeito 2.  impugnação do reajuste enquanto dirigida globalmente aos alunos da 

escola então demandada, ou seja, constituía-se em um bem indivisível de todo 

grupo (adequação das mensalidades), 1-120 tendo sido pleiteada a reparação a cada 

um dos pais dos alunos (devoluçáo das quantias pagas a maior). 

Nessa esteira, há de se ver que, dentro de uma mesma moldura fática, 

podem ser tutelas coletivas diferentes, tanto assim que Hugo Nigro 

Mazzilli1393 tomando, por exemplo, t ~ ~ b ~ m  a hipótese de aumento de mensalidades 

escolares, 2s açóes civis públicas ou 2s ações coietivas como forma de 

defesa dos interesses metaindividuais, ressalta: 

30 I KE N O 163.23]-3/SP, jiilgado ern 26/02/97, pliblicado no DJU de 29/6/2001, 55 ,  
392 
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"Nelas, não raro se discutem interesses transindividuais de mais de uma 
natureza. Assim, numa ação coletiva que vise a combater aumentos ilegais de 
mensalidades escolares, bem como pretenda a repetição do indébito, 
estaremos discutindo, a um só tempo, interesses coletivos em sentido estrito 
(a ilegalidade em si do aumento, que é compartilhada de forma indivisível por 
todo o grupo lesado), e também interesses individuais homogêneos (a 
repetição do indébito, proveito divisível entre os integrantes do grupo lesado)." 

Outrossim, dentro dessa discussão acerca de uma visão mais adequada das 

categorias de interesses e direitos processualmente tuteláveis com o instrumental 

coletivo, uma distinção mais nítida, e que se encaixa na natureza daqueles, foi feita 

por Teori Albino ~ a v a s c k , i ~ ~ ~  veja-se, 

'I(. ..) é preciso que não se confunda defesa de direitos coletivos (e difusos) 
com defesa coletiva de direitos (individuais). Direito coletivo é direito 
transindividual (= sem titular determinado) e indivisível. Pode ser difuso ou 
coletivo stricto sensu. Já 0s direitos individuais homogêneos são, na verdade, 
simplesmente direitos subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos 
não desvirtua essa Sua natureza, mas simplesmente os relaciona a outros 
direitos individuais assemelhados, permitindo a defesa coletiva de todos eles. 
'Coletjvo', na expressão 'direito coletivo' é qua/ificativo de 'direito' e por cedo 
nada tem a ver com 0s meios de tutela. Já quando se fala em 'defesa coletiva' 
o que çe está qualificando é 0 modo de tutelar o direito, o instrumento de sua 
defesa". 

Vale lembrar que já estudamos 0 tema, 0 qual pode ser revisto na paite 

primeira deste trabalho. 

2.9 Limites à tutela jurisdicional coletiva 

Em determinados momentos legislativos houve restrições impostas às ações 

coletivas instauradas contra atas do Poder Público, na tentativa de se confiar 0s 

efeitos do julgado nos limites da competência territoriai do órgão prolator da 

sentença. 

Nesse sentido foram editadas as Leis n"8.377, de 30 de junho de 1992, 

estabelecendo a necessidade prévia de audiência do representante judicial da 

pessoa jurídica de direito público, Para a apreciação de requerirnento de liminar no 

mandado de segurança ~0letivo e na ação civil pública; e a Lei n".494, de 10 de 

setembro de 1997, a fim de conter 0s efeitos da coisa julgada, como 

- 
304 ucfisir c / p  diWirOs co/erii,os r &fe.s(i coleliil(i de dir.eiio.r. S2o Paulo: Foreiise, 1995. p. 1 15. 



supramencionado, estatuindo, para tanto, nova redação para o art. 16, da Lei 

Pela Lei n q . 8 7 0 ,  de 23 de novembro de 1999, que regula o valor das 

anuidades escolares, deu-se um grande golpe na legitimação coletiva, pois, em seu 

art. 7Qimpôs limite mínimo de interessados, in verbis: 

"(. ..) legitimados a propositura das açóes previstas na Lei 8.078, de 1990, 
para a defesa dos direitos assegurados por esta lei e pela legislação vigente, 
as associações de alunos, de país de alunos e responsáveis, sendo 
indispensável, em qualquer caso, 0 apoio de, pelo menos, vinte por cento dos 
pais de alunos do estabelecimento de ensino ou dos alunos, no caso de 
ensino superior': 

Por fim, percebe-se que O legislador ainda não se sensibilizou com as 

demandas coletivas, pois o assunto está sendo tratado por leis extravagantes, 

enquanto o Código de Processo Civil, nada regula a não ser em seu ar[. 6Q. 



DO PROCESSO CIVIL COLETIVO 

3.1 0 s  Instrumentos processuais 
3.1 . I  Considerações iniciais 

A Constituição brasileira assegura uma série de direitos que possuem a 

característica metaindividual. A evolução decorrente da previsão, no plano . 
substantivo, desses direitos, trouxe a necessidade de garanti-los no plano 

processual, com o alargamento, facilitação e melhoria do acesso à justiça. 

De fato, constata-se que para o alargamento do acesso à justiça, é 

indispensável que o maior número de Pessoas seja admitido a demandar e a 

defender-se adequadamente, sendo imprescindível, para tanto, a busca da 

igualdade substancial das partes em litígio, 0 que significa proporcionar, aos iguais, 

tratamento igual, e, aos desiguais, tratamento desigual. 

A Constituição Federal de 1988 foi receptiva a proteção dos direitos 

metaindividuais, destacando-se a criação do mandado de segurança coletivo, art. 50, 

LXX.; o mandado de injunção, ar?. 5", LXX1.i a ação direta de inconstitucionalidade, 

omissão, art. 103, § 2" e arguição de descumprimento de preceito fundamental, art. 

102,s lQ. 
~á ainda outras garantias a direitos fundamentais que não estão, a princípio, 

no elenco das defesas coletivas, no tocante à legitimidade ativa (da sociedade 

organizada), ou no objeto tutelado, são elas 0 habeas data, art. 5" LXXII; habeas 

corpus (HC), art. 5'7 LXVIII; e ação popular, 5' LXXIII, que; seni polemizar, será0 

estudados nesse trabalho, superficialmente, com 0 escopo de encontrar a 

viabilidade de inclui-los no r01 dos instrumentos de defesa ~0letiva. 



O acolhimento constitucional dos direitos metaindividuais parece ser a única 

alternativa viável a sua proteção. Enfim, não há como negar que, pelo menos no que 

se refere a garantia judicial dos direitos fundamentais, os cidadãos estão 

potencialmente protegidos. 

0 simples fato de se dispor sobre direitos fundamentais em textos legais, 

obviamente, não Ihes garante eficácia, não assegura o cumprimento daquilo 

expresso. Para tanto, é necessário que Se criem, simultaneamente, garantias de 

respeito a eles. 

Como decorrência lógica da titularidade difusa ou coletiva de direitos, tornou- 

se necessária a criação de instrumentos que viabilizassem uma tutela massificada. 

Isso era mesmo uma necessidade, pois o direito processual já não pode ficar adstrito 

a tutelar os interesses meramente privados, esquecendo a coletividade. Criam-se 

instrumentos jurídicos para que se resguardem direitos como esses que se verão a 

seguir. 

A Constituição vigente ainda previu outros instrumentos, específicos as 

tutelas coletivas e, assim, temos a ação civil pública, art. 129, 111; e a defesa do 

consumidor como direito fundamental ar[. 5' XXXII, regulamentado pela Lei n 

%.078/90, a qual estabeleceu as regras Processuais sobre as ações relativas a 

interesses ou direitos metaindividuais, no tocante a defesa do consumidor em juizo, 

e que se entende poder ser utilizada, no que for cabível, pela ação civil pública e 

demais ações coletivas. 

Cabe, neste ponto, observar COmo alguns Países, dentro de seus sistemas 

legais ou constitucionais, tratam a defesa dos interesses metaindivuais. 

3.1 -2 A defesa dos direitos coletivos no direito comparado 

A Inglaterra pode ser apontada como 0 berço dos litígios coletivos. Stephen 

Yeazell 395 separa a história do desenvolvimento inglês dos litígios de grupo eni três 

períodos: medieval (séc~los XII ao XV), primitivo-moderno (séculos XVI e XVII) e 

moderno (século XVI 11 aos dias de hoje). 

\ 
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O primeiro caso, na era medieval, teria ocorrido em torno do ano de 1 199 396", 

quando, perante a Corte Eclesiástica de Canterbury, o pároco Martin, de Barkway, 

ajuizou ação, que versava sobre o direito a certas oferendas e serviços diários, em 

face dos paroquianos de Nuthamsted, uma povoação de Hertfordshire, assim 

considerados como um grupo,' ~ h m a n d o ,  no entanto, a juizo, apenas algumas 

pessoas, para, aparentemente, responderem por todos. 

AS ações de grupo tornaram-se frequentes nos séculos XIV e XV, 

especialmente nos povoados (vjllages) e paróquias (parishes), refletindo, por certo, a. 

estrutura e organização social daquela época, em que as instituições intermediárias, 

como a família, as vilas, a igreja, concentravam importância econômica e politica, 

formando a base do sistema de produção. A defesa dessas células sociais no 

processo, pelos seus respectivos lideres, foi-se desenvolvendo e multiplicando 

natura~mente.~'' 
A partir do século XV, as ações de grupo começam a trilhar o caminho de 

transição de common law e da nmnorial law Para a equity. Esse processo iniciou-se 

com a proteção dada pelo Chancellor aos enfiteutas (~0pyho1der.s)~ cujos direitos 

anteriormente dependiam excl~sivamente dos senhores feudais, à medida que não 
eram protegidos pelo direito cost~meiro. 

0 C/mce/ /or  autorizou, no caso, a extensa0 da competência da ~ o u d  

Chancery, que, até então, julgava apenas 0s ProcessoS que haviam sido levados, na 
aplicação da common law, a resultados tidos como insatisfatórios para os litlgios 

relacionados com a enfiteuse e que, nluitas vezes, envolviam vários e n f i t e ~ t a s ~ ~ ~ .  
NOS séculos XVI e XVII, 0 mknero de feitos envolvendo grupos desprovidos 

de personalidade juridica COm€3Ga a diminuir. A defesa dos interesses colativos 

realizada, no processo, por alguns! passa a não ser tão fiequente e comum, 

refletindo, passu, as m0dificaçÕes sociais- As ações de grupo ficam, na prática, 

à área rural. Por conseguintel torna-se um procedimento especial, 

concedido por intermédio do bill of Peace, e, nas proximidades do final do século 

XVII, começam a surgir 0s questionamentos em relação as aç&s de grupo, 



principalmente quanto a legitimação. As ações de grupo, que eram apreciadas por 

várias cortes, passaram a ser julgadas apenas pela Courf of Chancery. 399 

Ressalte-se, ainda, que, durante o século XVII, o desenvolvimento do bill of 

peace, como possibilidade de demanda coletiva estava condicionado a existência de 

interesses comuns (shared interests), envolvendo um número elevado de pessoas 

que ficariam vinculadas aos efeitos da coisa julgada. A presença dos interesses 

comuns substituía, assim, a base sobre a qual as ações de grupo haviam-se 

pautado durante a fase medieval e a primeira etapa da moderna, em que o 

denominador comum era apenas a existência de um agrupamento coeso. A 

exigência do interesse comum, no entanto, só aos poucos se foi mostrando mais 

rigorosa, coincidindo, na verdade, o incrmento da severidade com outros fatores 

históricos, como, por exemplo, o fortalecimento do individualismo e o surgimento das 

pessoas 

O período compreendido entre 0s anos 1700 e 1850 marca, em seguida, o 

declinio dos litígios de grupo na Inglaterra, medida que a interpretação em torno da 

existência do interesse comum z ~ ~ ~ m i a  feição cada vez mais severa e que a 

expreçsão dos grupos se formalizava por meio das corporações. Ainda assim, as 

representatitve actions foram fo~mahente previstas na Regra 10 das Rules of 

Procedure, por ocasião da unificação das Jurisdições de equidade e da common law, 

com a edição, durante os anos 1873 a 1875, dos Supreme Courí of Judicature Acts. 

Mas em razão dos fatores suprat?-EtKi~flados, 0 final do século XIX e o início do 

século xx marcaram, praticamente, O desaparecimento das ações coletivas na 

Inglaterra por longo ~ e r i o d o . ~ ~ '  

O caso prudentia/ Assurance Co., Ltd. V- Newnan Industries, Ltd., deve ser 

assinalado como um importante precedente, na medida em que marcou um novo 

tratamento com a repartição do Processo em duas etapas na primeira, de natureza 

declAratória, se procurou estabelecer a existência OU não da obrigação de 

indenização enquanto na segunda, 0s indivíduos buscavam estabelecer a 

condenação especifica, de acordo Com OS Seus respectivos 

O pode Ser apresentado como a origem de uma sistemática, 

que seria adotada praticamente vinte Emos depois, com a implantação do Código de 

399 
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Processo Civil, na Inglaterra e no País de Gales, com a possibilidade de serem 

apenas algumas questões, de fato ou de direito, processadas co~et ivamente.~~~ 

O rito bipartido, em fase coletiva e individual, não foi, entretanto, sempre 

adotado, sendo desprezado em determinados casos, como, por exemplo, em 1981, 

EM1 Records Ltd. V. Riley, não-obstante o caráter também indenizatório, mas que 

carecia de maiores especificidades e que, portanto, permitiu a avaliação uniforme e 

global dos danos sofridos.404 

AS representative actions estavam, na verdade, desde 1965, previstas em 

duas regras do regimento revisado da Suprema Corte. As normas contidas na Order 

5, Rules 12 e 13, das R. S. C. (Rules of the Supreme Court, Statutory Instrument 

1965;1776), eram, por sua vez, praticamente reproduzidas na Order 5, Rules 5 e 6, 

das County Court ~ u l e s . " ~  
Aluizio Gonçalves de Castro ~ ~ 3 - 3 d e s ~ ~ ~  assinala. ainda, a existência de 

normas específicas regulando a defesa coletiva em determinadas áreas, como no 

âmbito da proteção do consumidor, da concorrência desleal, de seguros e 

investimentos. 

O século XX termina com u m a  grande novidade para o direito na Inglaterra e 

no Pais de Gales, com a aprovação e entrada em vigor de um Código de Processo 

Civil, denominado Rules of civil Procedure. 

Com a nova legislação, passam 0s ingleses a contar com um sistema de 

normas escritas no âmbito do Direito Processual Civil, em substituição aos costumes 

e regras específicas editadas pelas diversas cortes. Para a elaboração do código, de 
26 de abril de 2000, segundo José Carl0s Barbosa Moreira407 foi: 

.r.) dado o passo decisivo em 1994, quando o então Lord Chancellor 
incumbiu eminente magistrado, Lord Woolf of Barnes, de empreender 
pesquisa relativa à situação da Justiça civil inglesa e de oferecer sugestões 
para 0 desempenho. ao qual se irrogavam defeitos do gênero 
lamentando mundo afora. em tantos outros sistemas judiciais: excessiva 
lentidão, custo exorbitanfe, desnecessária complexidade e conseqüentes 
incertezas. O trabalho levado a cabo Por Lord Wolf achou expressão em dois 

sobre 0 acesso à Justiça, 0 Interim Repeti de 1995 e o Fina/ Repod 
do ano cujas conclusões susc~tararn, com3 era de esperar 
reações confrastantes, variáveis entre um apoio entusiástico e uma veemenl; 

bS. 
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rejeição. Entretanto, o Civil Procedure Act anunciava o próximo advento de 
um código unificador e a mudança de governo, com a ascensão dos 
trabalhistas ao poder,não arrefeceu o ímpeto reformista. Designado para 
reexaminar o assunto, Sir Peter Middleton elaborou novo relatório, publicado 
naquele mesmo ano. onde se recomendava a adoção das soluções propostas 
por Lord Wolf, com algumas modificaçõesJ: 

Segundo as regras 19.10 e 19.1 1 do Código de Processo Civil inglês, um 

caso pode receber o tratamento de litígio coietivo, Group Litigation Order (GLO), 

sempre que houver pretensões fundadas ou que contenham questões, de fato ou de 

direito, comuns ou relacionadas (GLO issues). O procedimento coletivo pode ser 

determinado de oficio pelo órgão judicial ou requerido pela parte, devendo haver, 

todavia, consulta previa ao Semiço de Informação sobre Ações Coletivas da Law 

Society, para se aferir sobre a existência de outros casos relacionados as questões 

comuns ~ u ~ e r i d a s . ~ ' ~  

E, caso a autorização para 0 Processamento coletivo seja concedida, devem 

ser enviadas cópias da decisão judicial @der) que a admitiu, para a Law Society e . 

para o Senior Máster da Gh~en's Bench Division of the Royal Courts of Justice, com o 

intuito de se dar conhecimento e publicidade em torno da existência da respectiva 

demanda coletiva, nos termos da diretriz prática n. 1 1 sobre group /itigation.409 

~ ã o  há, entretanto, qualquer imposição a priori e absoluta no sentido de se 

proceder à das demais Pessoas interessadas. Assim sendo, poderão as 

cortes agir com discrição na avaliação pertinente necessidade e à viabilidade da 

notificação. A imposição ou não da obrigatoriedade quanto a comunicação será, 

como consta dos itens 47 a 50 do relatório final do Lord Woolf, decidida no caso 

concreto, levando-se em consideração fatores como a sistemática adotada em 

relação à vinculaçã~ dos efeitos (opt-out ou o ~ t - i n ) ~ ' ~ ,  a dimensão do grupo, o valor 

individual daç OS custos estimados para a notificação etc. 

, N ~ O  obstante as observações contidas no relatório Woolf, as Rules of Civil 

Procedure acabaram adotando e regulando, principalmente, o sistema do opt-i", 

centrado na adoçã~  de um registro, Junto à management court, de pretensões que 

seriam inscritas no referido assentamento e quel por conseguinte, ficariam 

\/incutadas ao julgamento da questão comum. 

- 
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Observe-se, no entanto, que, embora estabelecido o regime sob a forma de 

opt-;n, as possibilidades de atrelamento são muito mais amplas do que as adotadas 

nos sistemas ordinários de inclusão. Isto porque a vinculação ocorre, em regra, em 

relação as pretensões que se encontram registradas no momento do julgamento, 

mas podem ser estendidas, também, a casos que sejam posteriormente inscritos, se 

a corte assim determinar, como consta na regra 19.1 2(1) do Código de Processo 

Civil inglês. 

Entretanto, a Corte poderá estabelecer um prazo para que se efetue, 

independentemente de permissão específica, 0 registro de pretensões calcadas na 

mesma questão comum. 

AS novas regras são extrmamente flexíveis em vários sentidos e conferem 

amplos poderes aos juizes. Em primeiro lugar, há que se destacar que o processo 

pode conter questões predominantemente coletivas e outras de natureza individual, 

sendo possível portanto, a repartição do procedimento tendo em vista essas 

peculiaridades. Ou ainda, COmo previsto na rule 79.15, pode haver a determinação 

pela Corte para que haja um Processo teste ou modelo (test claim), cujo resultado 

possui, a priori, efeito vhculante sobre as demais demandas previamente 

regi~tradas.~" 

As questões comuns ou as ações de ensaio devem ser processadas e 

julgadas por um determinado órgão judicial (management court), que ficará prevento 

para, inclusive, efetuar, também, 0 registt-0 de Pretensões individuais relacionadas à 

common question OU à tesf claim- Todavia1 as questões individuais são normalmente 

julgadas por tribunais locais, levando em consideração a decisão coletiva ou o 

resultado da ação de ensaio e everltuais diretrizes formuladas pela management 

court. 

O direito ~~~o se sabe, faz parte do sistema de common 

law, éstando, por conseguinte, bastante calcado nos Precedentes judiciais, embora o 

direito escrito tenha, assim como em outros países1 assumido paulatinamente um 

papel de crescente relevância- 
termos de demanda coletiva, 0s primitivos escritos sobre o tema foram 

feitos por Joseph story4'*- 
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Em 1829, a Suprema Corte apreciou o caso Beatty v. Kurtz, no qual se 

permitiu que um grupo de luteranos demandasse um herdeiro que os estaria 

ameaçando de Ihes retirar a posse do barracão, no qual faziam as suas pregações, 

e do cemitério, onde enterravam os seus mortos. O julgado não apresentava, no 

entanto, maiores dificuldades sob o ponto de vista da litigação de grupo, na medida 

em que o próprio grupo havia escolhido quem deveria ir a juízo em nome dos 

demais. Da mesma forma, não se questionava a existência do interesse 

A Suprema Corte norte-americana, em 1842, edita um conjunto de regras de 

equidade, dentre as quais a Equity Rule 48, que passa a ser considerada como a 

primeira norma escrita relacionada com a class action nos Estados Unidos: 

Equity Rule 48: "Quando as partes forem numerosas em um ou outro pólo e 
não puderem, sem manifesta hconveniência e opressivos retardamentos, 
figurar como parte na ação, a corte em conformidade com a sua djscrição 
poderá dispensa-los da afuação como Parte e poderá dar prosseguimento a 
ação, tendo partes suficientes, diante de si, para representar apropriadamente 
todos 0s interesses contrários aos dos autores e réus na ação perante a .. 
corte. Mas, em tais casos, a decisão judicial deve ser proferida sem prejuízo 
para 0s direitos e pretensões de todas as partes au~en tes . '~ '~ (~ radu~ão 
nossa). 

Em 1912, a Suprema Corte r ~ f ~ r t - ~ ~ u l o u  as Equity Rules. Assim sendo, a 

antiga Regra 48 foi revogada pela Rule 38, que continuou a ser aplicada, tão- 

somente, aos casos de equidade. Entretanto, a grande alteração foi a supressão da 

referência, contida na parte final da norma suplantada, aos efeitos não vinculativos 

em relação aos membros da classe que não estivessem presentes como parte no 

processo. A contudo, não ensejou 0 tratamento uniforme dos tribunais 

em relação à questão.415 

Finalmente, em 1938, surge nos Estados Unidos O primeiro Código de 

Processo Civil no âmbito federal. Dentre as Federal Rules of Civil Procedure, 

encontra-se a de número 23, destinada a regular as chamadas class actions, que 

passavam a estar disponíveis Para todo 0 direito, e não apenas para os processos 

calcados na equidade- 



A Rule 23 previu, na verdade, três categorias diversas de ações coletivas: a) 

as puras, verdadeiras, autênticas ou genuínas (true); b) as híbridas (hybrid); e c) as 

espúrias (spurious); classificação que é atribuída ao professor J. W. Moore, que 

participou da redação do código, conforme Stephen Yeazel1416 

A distinção, segundo cotista em geral nos autores já apontados, propiciou 

certa dificuldade de interpretação e definição clara das hipóteses. 

A título de tentativa de explicitação, Aluizio Gonçalves de Castro ~ e n d e s ~ ' ~  

resume, as hipóteses, em três categorias, veja-se: 

",4 ação de classe pura pressupõe a existência da unidade absoluta de 
interesse (unity of interest), ou seja, a natureza indivisível do direito ou 
interesse, que seria COn~um fioint or common) a todos os membros do grupo. 
Exemplos que podem ser dados, segundo a doutrina americana, são as 
ações por quebra de confiança. resultante do esgotamento dos bens 
confiados a guarda de alguém1 ajuizadas por um dos beneficiários em face do 
administrador ou quando 0s sócios de uma sociedade limitada ou o marido e 
a mulher buscam a tutela de um bem comum. Considera-se, também, 
autêntica, quando OS direitos estão subordinados (secondary) e os 
legitimados ordinariamente se recusam a ir a juizo para a tutela do bem, 
abrindo-se, assim, a oportunidade Para a legitimaçáo extraordinária. 

Nas class actions híbridas, Por sua Vez, os membros da classe 
comparfilham do interesse em relação a um bem juridico, que está sendo 
objeto na ação. Todavia, 0 direito não é único ou comum a todos. Assim 
sendo, há uma pluralidade de direitos que incidem, aí sim, sobre o mesmo 
objeto, seja ele um bem cor~óreo ou determinado fundo. Uma espécie de 
hybrid class action, é Uma causa na qual acionistas pretendem se valer de 
seguro contra fraude, cuja indenizaçáo hcidirá sobre um determinado fundo 
comum disponível e limitado Para a cobertura de todos. O caráter colefivo 
encontraria semelhança, pelo menos em termos de ratio, no ordenamento 
brasi/eiro, com a execução Por quantia certa contra devedor insolvente e, 
também, no processo de falência, guardando-se, naturalmente, as enormes 
diferenças, a começar pela natureza da Prestação jurisdicional pretendida, 
que, na ~ ~ é r i c a  surgiria desde a atividade de conhecimento, enquanto, no 
Brasil, estaria limitada à realização executiva, ainda que marcada por uma 

etapa cognitiva. porém restrita e vinculada. 
Na úoima categoria, spurious class action. há uma pluralidade de 

interesses, mas decorrentes de uma questão Comum de fato ou de direito, a 
indicar, como apropriada, a agregação dos direitos individuais para a 

de um remédio processual comum. Não haveria, no caso, 
jndivisibi/idade do objeto ou rrlesmo Wn bem CofYWm relacionado com a lide 
mas, tgo-~~mente,  pessoas ligadas Por determinadas ciicunstâncias, que 
estivessem pleiieando a mesma espécie de providência jurisdicional. A ação 
co/etiva espúria, dessa forma, não seria uma imposição, mas um permissivo, 
ao contrário das demais espécies de class action. O exemplo acima 
mencionado para as açÕeS espúrias, poderia ser invocado, para as spurious 

416 Op. cit. p. 230. 
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class actions, quando não houvesse um fundo ou recurso comum, sobre o 
qual os demandantes teriam de repartir as suas indenizaçóes, pois, dessa 
forma, não haveria, a prior;, qualquer interdependência entre as pretensões 
formuladas pelos acionistas. " 

Segundo a versão original da Regra 23, percebe-se que nas ações coletivas 

autênticas e híbridas, os membros das classes envolvidas estariam sob o efeito do 

julgado. Na espúria, todavia, não haveria vinculação de toda a classe, mas apenas 

dos membros que tenham participado do Processo, 0 que a transformava, na prática, 

numa espécie de listisconsórcio liberal, na medida em que apenas as partes, em 

sentido formal, litisconsortes, estariam adstritas ao julgado. 

No direito contemporâneo americano, 0 texto formulado para a Regra 23, em 

1966, encontra-se basicamente mantido, tendo em vista que a mesma foi objeto 

apenas de uma pequena emenda, aprovada em 1998, que acrescentou a alínea (f), 

possibilitando, segundo a discrição da Corte, a interposição imediata de recurso 

contra as decisões que garantam Ou deneguem O procedimento de classe.418 

~á que se registrar, ainda, que, dentro da estrutura federativa norte- 

americana, 0s ~stados-membros Possuem competência para legislar sobre direito 

processual no âmbito da Justiça Estadual. A maioria, entretanto, segue, em termos 

de ações de classe, o padrão estabelecido na norma federal, sendo, portanto, o seu 

estudo de certa forma suficiente. 

Para facilitar a incursão sobre 0 palpitante tema e o enfrentamento das 

questões teóricas e práticas s~scitadas, far-se-á, abaixo, uma breve exposição sobre 

a estrutura da Regra 23 seguindo-se de sintética conclu~ã0, oferecida por Aluisi0 

Gonçalves de Castro ~ e n d e s . ~ ' '  
Ru/e 23 estabelece, preliminarmente. de modo implicito e expresso, 

pressupostos proces~uais e condições da ação Para a adrnissibilidade e para 
0 prosçeguiment~ da defesa coletiva de direitos em juizo. Cabe ao autor o 
ônus de demonstrar que todas as exigências encontram-se satisfeitas, 

A Regra 23, segundo a redação atual. encontra-se repartida em seis 
alíneas, de (a) até (f). tendo sido esta última acrescentada por força de uma 
emenda, no ano de 1998- 

A aljnea (a) fixa quatro ~ré-requisitos para a admissibi/idade da c/ass 
action, 0 item seghtel denominada Class Actions Maintainable, 
estabelece as espécies de açóes - b (1)(A), b(l)(B), b(2) e (b) ((3) - que 
podem ser processadas como sendo de classe.cuj0 enquadramento se deve 
fazer cumu/ativamente com as exigências contidas em (a). 

J I X  jos6 Kopgrio Criiz e q-ucci, " ~ k s . s  acíiotl" e t~~t i~lr l t ido de segut~rlçcc coleiiry,, p. 23. 
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O disp0~i t i~0 ( c ) prescreve determinações que deverao ser tomadas 
no caso de prosseguimento da ação como de classe, regulando, em 
particular, os atos de comunicação (notice) necessários, os efeitos da coisa 
julgada coletivamente e a possibilidade da condução coletiva de 
determinadas questões e do fracionamento do processo, mediante a 
formação de subclasses. 

O item (d) prevê 05 poderes do juiz para o processamento da demanda 
coletiva, o que é especificamente importante, na medida em que a 
interferência do órgão judicial, na condução de uma class action, é muito 
superior e intensa, se comparada com distância mantida nas demais causas, 
como decorrência do adversary sistem da common law. 

A alínea (e) trata da extinção do processo e da iransaçáo nas class 
suits e, por fim, encontram-se sob (f) as disposições relacionadas com o 
cabimento de recurso contra as decisões de admissibilidade ou não das 
açóes de classe. " 

Nas class actions, o r~úmero chega a 9O0/o das disputas resolvidas mediante 

transação. A falta de zelo na aferição dos requisitos para a admissibilidade e 

manutenção das class action pode acabar permitindo lesão ao principio do devido 

processo legal, consubstanciada em quebra da isonomia e da própria capacidade de 

defesa da parte adversa da classe. EnseJa, dessa forma, inseguranças e incertezas 

suscetíveis de resultarem no k~~remento de acordos que, em condições normais, 

seriam indesejáveis ou realizados em t ~ ~ o s  bem diversos. A conduta judicial 

desleixada com a boa técnica facilita a propositura de ~ Ç Õ ~ s  temerárias, por vezes 

acusadas e qualificadas de mera chantagem judicial (judicial b a ~ c k m ~ i / ) . ~ * ~  

O tratamento homogêneo encontra, Por vezes, igualmente, razões no sistema 

federativo tendo em vista que 0s cinquenta Estados-membros 

possuem esfera ~ignificativa de atribuições, inclusive no âmbito legislativo, fazendo 

com que o tratamento coletivo regional ou nacional esbarre nas variações do direito 

(varjtions in State law), tal qual, também, assinalado pela 7% 5@ Circuit C0ur-t~ nos 

casos ~ h o n e -  pou~enc e castano. 42' 
' 

NO início do século XX, a Itália foi 0 berço dos f?lovimentos sociais e do direito 

do trabalho. A ~erspectiva de organização e intervenção coietiva enceta a 

associação operária e patronal, e dissemina, igualmente, novos estudos nas 

diversas áreas do conhecimento. 

~ b ~ t a n t e  esse inicio promissor, a Itália se destaca mais pelo trabalho 

doutrinário que pelo LegislativO no tema dos direitos d i fus0~ OU coletivos, o qual 

1 2 0  Ada PcleZrini Griliover, c ~ U S S  (lcriollfor <l<nnuge8s <r@O de c/(l.s.se hr«rjlcirU, 26. 
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toma corpo nos anos 70 com autores como Vittorio Denti, Mauro Cappelletti, Andrea 

Proto Pisani, Vincenzo Bigoriti, NocolÒ Trocker e Michele Taruffo, dentre outros.422 

Conforme decisão proferida pelo Conselho de Estado Italiano no ano de i 973 

a qual reconheceu entidade de classe de defesa do meio ambiente em promover, de 

forma coletiva, a impugnação 'de ato administrativo da província de Trento de 

construção de uma auto-estrada, cuja a legitimidade já havia sido negada, de forma 

reiterada, sobre os interesses que não fossem exclusivamente individuais. AliAs, 

esse acórdáo é apontado como motivo empolgador ao pensamento dos 

processuaiistas ita~ianos."~ 

A doutrina Italiana, capitaniada Por Mauro Cappelietti, começa a tratar os 

direitos difusos e coletivos de forma mais profícua, mas mesmo assim, os termos 

"difusos" e "coletivos" eram tratados como ~ i n ô n i r n o s . ~ ~ ~  

Surgem, portanto, OS chamados interesses difusos ou coletivos, que não 

pertenceriam as pessoas, singularmente consideradas, mas a coletividade. Nesse 

contexto, surgem novas situações, como, Por exemplo, a do consumidor, que 

precisa se organizar em sociedades de consumidores, para se defender contra os 

abusos (assim como realizado pelos trabalhadores no inicio do século); a da 

proteção ao meio ambiente, que  clama solução não egoistica; e a dos pequenos e 

médios acionistas, diante das sociedades Por ações e de outros grupos de poder 

econ~mico .~ '~  (Tradução nossa) 

Em 1979, Vincenzo Vigoriti publica um trabalho intitulado "lnteressi collettivi e 

processo: /a legittimazione ad agire"426. Nessa obra desenvolve o tema sob o prisma 

da participaçáo popular, tendo a sua tese afirmado, em apertada síntese, que a 

legitimação ampliada representaria, assim, 0 alargamento da participação através da 

prestação jurisdicional. 

Em termos normativos, a tutela coletiva se materializa, ainda de forma inibida, 

no a*igo 2.377 do Código Civil Italiano, que prevê a possibilidade dos associados 

pleitearem a impugnação de uma deliberação da assembléia. A Lei 765, de 7 de 

- 
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agosto de 1967, em seu art. 10, IX, preve a ação popular em matéria de construção 

de 

Leciona Luiz Guilherme ~ a r i o n i ~ ~ '  que: 

';( ...I a jurisprudência tem entendido que a tutela do art 28 somente pode ser 
requerida quando o ilícita ainda está em ato. Porém. como dizem Rapisarda e 
Taruffo, o que importa para a admissibilidade da inibitória na hipótese do art. 
28 do Estatuto do Trabalhador é a subsistência de um efetivo perigo de 
repetição ou de continuação da conduta ilícita. Está correta, assim, a nosso 
ver a posição de Proto Pisani. que admite. preventivamente, a inibição de um 
comportamento anti-sindical análogo a outro já praticado e exaurido. Proto 
Pisani admite a tutela inibitória da atividade anti-sindical mediante a ordem de 
inibição de uma conduta que poderá ocorrer". 

Em julho de 1998, foi editada a Lei 281, em conformidade com o tratado da 

União Européia e normas derivadas, disciplinando OS direitos dos consumidores de 

produtos e serviços. A tutela coletiva Passa a ter um novo status e tratamento com a 

nova lei de defesa dos consumidores. Ao estabelecer a finalidade e o objeto de lei, o . 

art. 1v ispõe,  agora, que são reconhecidos e garantidos os direitos e interesses 

coletivos e individuais dos consumidores, com a Promoção da tutela a nível nacional 

e local também sob a forma coletiva e a s s o ~ i a t i v a . ~ ~ ~  

Essa mesma lei estabelece, no entanto, que a ação coletiva, de qualquer 

forma, só poderá ser proposta, nos tern~os do arte 3" n. 5 ,  depois de decorrido o 

lapso de quinze dias, contados a partir da data em que a associação tiver requerido, 

a quem é imputada a responsabilidade, Por meio de carta com aviso de recebimento, 

a cessação do comportamento lesivo aos consumidores.430 

Determina, ainda, no 401 n. 7, do estatuto legal de defesa dos 

consumidores italianos que, ressalvados 0s casos relacionados com as normas 

sobre litispendência, continência, conexão e reunião de processos, a legitimação 

das associações não exclui 0 direito das Pessoas, que são prejudicadas pelas 

mesmas violaçóe~, ao ajuizamento de ações individuais.431 

O sistema jurídico italiano, sob a influência da Diretiva 98/27/CE (comunidade 

européia) teve de dar cumprimento formal à esta diretiva, e assumir a proteção ao 

consumidor no âmbito das relações existentes com 0s europeus em geral. Suprindo 

427 Aluisio (ioIlçalves dç Castro Mriidrs, 01). c i t  1). 108. 
-1s 

Noims lirrhrr.v do />i-oce,v,vo cii'il, p. 235. 
4 L0 

Aliiisio (joIiCillves Castro Mr1l<jfi7 o P  c i t  P 1 13. 
430 

Idem, 1). 114. 
4 3 1  I bideiii, p. 1 16. 



essa lacuna, fora do prazo - impróprio, diga-se de passagem -, mas, ainda, em boa 

hora, editou-se o Decreto Legislativo n. 224, de 23 de abril de 2001 .432 

Por fim, há que se registrar que é, obviamente, ainda cedo para se colher e 

analisar, e seria ainda mais precipitado faze-10 através da lente de observador 

alienígena, as aplicações, interpretações e repercussões dos novos estatutos 

legislativos no âmbito dos tribunais italianos.433 

Na Alemanha, a defesa judicial dos interesses coletivos, em sentido amplo, é 

realizada, basicamente através das Verbandsklagen, que são as ações associativas. 

Embora não recebam um tratamento comum, porque se encontram espalhadas e 

dispersas em diversos estatutos legais, na companhia, em geral, de outras normas 

de direito material e processual pertinentes ao tema regulado, possuem, além da 

denominação, características essencialmente semelhantes.434 

Aluízio G. de Castro Mendes indica que: 

"(. . .) a preocupação com a tutela dos interesses coletivos e com a economia 
judicial revela-se com a introdução dos denominados "processos modelos" ' 

(Musterprozesse), em 199 1, no § 9Sa, da Ve~altungsgerichtsordnun~. 
como já mencionado, as Verbandsklagen (ações associativas) 

encontram-se previstas em estatutos legais diversos, refletindo, assim, a 
aplicação ainda tópica e especial do instrumento processual alemão. Dentro 
desse quadro, deve Ser destacado 0 papel e a importância que as ações 
associativas têm, principalmente no campo da luta contra a concorrência 
desleal e das clálls~las gerais dos negócios. A própria utilização das 
Verbandsklagen em outras áreas ocorreu, de modo geral, em momento 
posterior e seguindo a influência das experiências realizadas com as duas /eis 
pioneiras (U WG e A GBG). 

~ s s i m ,  encontramos 0 tema da seguinte forma: a Lei contra a 
Concorrência Desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - UWG), 
editada em 1909, previa em seu 5 13 a defesa por meio de associações, mas 
a pretensão, por sua Vez, precisa estar voltada contra um ato que fosse apto 
a prejudicar essencialmente a c~morrência mste mercado. Sua redação foi 
alterada, de forma a ampliar a legitimação das associações, em 1965 e, 
novamente em 27 de junho de 2000. Em 1976 foi editada a lei para o 
Regulamento das CldUsulas Gerais dos Negócios (Gesetz zur Regelung der 
A//gemeiten Geschaftsbedingungen - AGB-G ou AGBG) e que em seus $5 13 
a 22 previam a defesa coletiva por meio de associação': E finaliza: Uma 
caracterfstica ressalta aos olhos, sobre as ações associativas alemães, é o 
fato delas não serem Úteis na tutela de indenizações decorrentes de perdas e 
danos e não /lá, até o ~ ~ u i e n t o  qualquer instrumento processual co~etivo a 
garantir essa tutela.435 
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3.1.3 Mandado d e  segurança coletivo 

Por intermédio da Lei n" -533, de 31 de dezembro de 1951 surgia o mandado 

de segurança, originariamente afeto ao Direito Administrativo, como forma do 

indivíduo conter atos da administração pública, protegendo um direito individual, 

liquido e certo, não amparado por habeas ~ o r p u s ~ ~ ~ ,  O qual tenha sido atingido OU 

sofra risco de sê-10, por ilegalidade e abuso de poder de autoridade pública ou 

qualquer agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas. Pela Lei ne 

4.348164 foi estabelecida a regulamentação dos atas processuais do mandamus. A 

Constituição Federal de 1988 437 ampliou a legitimidade passando, então, a figurar o 

mandado de segurança coletivo O qual será o objeto deste item. 

O objefo tutelado é 0 t-nesmo do r~~andado de segurança individual, qual seja, 

a defesa de direito líquido e certo em face da ilegalidade, abuso de poder, 

arbitrariedades cometidas Por autoridade pública ou Pessoa que esteja em exercício 

de função pública, exceto a liberdade de locomoção e direito de conhecimento de 

informações e retificações de dados referentes à Pessoa interessada, uma vez que 

esses últimos são protegidos por outros instrumentos acima citados, 

A legitimidade af im é detida pelas associações, entidades de classe, 

organizações sindicais, partidos políticos. Eles aluam na defesa dos interesses e 

direitos de seus membros e ~~soc iados -  Isso Porque se atuassem em interesse 

próprio, o instrumento cabível seria 0 mandado de segurança individual. 

AS que sã0 feitas a sua legitimidade sã0 a necessidade de que as 

organizações sindicais, entidades de classe ou associações sejam legalmente 

constituidas e estejam em funciotlamento pelo menos, Um ano. No caso dos 

partidos políticos se exigem que detenham representação no Congresso Nacional. 

0 s  partidos políticos, Por "20 existirem em função de determinado grupo de 

pessoas, atuam em defesa não de uma categoria, classe OU casta social, mas em 

beneficio de toda a população. 

-135 Ihiderii, p. 122-1 26. 
Qllalido do slli.g~lliellto do I ~ C  o direito a 1iciben.r doi(/ aitida riso existia, coiiforiiic a redação dada pela 

Coiistitiiiqão de 1988. 
337 C ‘  50, LXIX - collce~~er-~e-h ina lddo  de se:lli.anÇa Para protegr direito liqtiido e ceiio, ilno a r r l p ~ a ~ o  
/Itr/,errs dL,lrc ou /?ah,90r c o q ~ u . ~ ,  qiiando o r e s ~ o ~ ~ ~ A ~ e l  pela ilegalidade 011 abuso do poder for autoridade 
oll Llgeilte de pessoa jlirídica 110 

de atribuições do Poder Pilblico; 
1-xx - o iila,,dado de ~egurarlça coletivo pode ser impetrado Por: a) paitido político com representaqão 110 

oarlização sindical, entidade de classe 011 associação legalrnente constitiiída e Corigresso Nacional; b) os, 
hIIcionamento hh pejo menos ano, defesa dos interesses de seus meinbros ou associados, 



Desse modo, as entidades de classe, associações e sindicatos agem na 

proteção dos interesses individuais, homogêneos e coletivos (de grupo específico de 

pessoas), a medida que OS partidos políticos visam a resguardar os interesses 

difusos, pertencentes a todos e indivisíveis. 

3.1.4 Mandado de Injunção 

Este instrumento processual possibilita a concretização de dispositivos 

constitucionais dos direitos fundamentais, entre outros, que careçam de 

regulamentação. Assume importante papel na ordem jurídica nacional, uma vez que 

muitos dos direitos assegurados f~malmente não são desfrutados materialmente, 

por falta de regulamentação específica. 

Encontra-se disposto no art. 5" LXXI da C ~ / 8 8 ~ ~ ~ .  

0 objeto deste mecanismo Jurídico é suprir a carência da norma 

regulamentadora, possibilitando a fruição do direito por seu sujeito. Por I'{...) norma 

regulamentadora deve-se entender não somente a lei, mas também ato proveniente 

de atividades internas da Administfaçáo Pública, ou que ela depende, quer sejam 

funcionários, quer sejam agentes de qualquer dos três poderes e até mesmo de 

particulares ". 439 

Este dispositivo guarda íntima relação com a açã0 de inconstitucionalidade 

por omissão, regrada pelos art-s 102, 1, "q", 102, 11, "a" e 150, 1, "h" todos da 

Constituição ~ e d e r a l . ~ ~ '  
Detém a legitimidade ativa qualquer Pessoa física OU jurídica portadora de 

direito constitucional que dependa de regulamentação. Legitimados estão, assim, os 

sindicatos, posto que autorizados à promoção da defesa dos direitos individuais e 

coletivos da categoria, pelo art. 8" 111, da C-F-9 a defesa, no Caso, será dos direitos 

efetivaçâo de direitos individuais homogêneos (art- 83, 111, do CDC), atuando o 



sindicato como substituto processual, ou de direitos coletivos e difusos, como 

legitimado autônomo. 442 AS associaçóes de classe443 o STF'" reconheceu, 

igualmente, o direito de impetrar mandado de injunção, a teor do art. 55 LXX, "b", da 

CF. 445 

Destarte, a sociedade civil organizada, no mandado de injunção, não encontra 

óbice a figurar como substituto processual na qualidade de parte ativa da demanda. 

3.1.5 Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão 

Há duas formas de controle de constitucionalidade das leis, notoriamente 

conhecidos: o difuso e o concentrado. 

Por controle de constitucionalidade difuso, também chamado via indireta de 

controle de constitucionalidade, deve-se compreender como aquele realizado por 

todos os órgãos do Poder Judiciário, 0s quais se manifestam sobre a 

inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Este sistema é adotado no Brasil, 

onde desde o Juiz de Direito de I a  instância até O Ministro do STF podem e devem 

afastar uma lei inconstitucional. 

Quando da ocorrência de um caso concreto, pode-se declarar lei 

inconstitucional. Nesse momento, trata-se de uma decisão que terá efeitos ex tunc e 

interpartes, não anulando ou revogando a lei. Em caso de decisão definitiva do STF 

e a suspensão da execução da lei pelo Senado Federal, 0 efeito será ex nunc e erga 

omnes. Somente neste caso a lei deixa de estar em vigor, tornando-se ineficaz e 

inaplicável, 

O concentrado de constitucionalidade, por sua vez, pode ser através, 

entre outros instrumentos, pela direfa de inconstitucionalidade por omissão, 

conforme o art. 103 e seus parágrafos, da CF188. 

A ação de inconstitucionalidade por omissão busca pôr fim à ausência 

de medida para tornar efetiva determinada norma constitucional. Por "medida" deve- 

se compreender omissões legislativas, de atas administrativos ou mesmo no 

cumprimento de disposiçÓe~ constitucionais Por falta de vontade política do governo 

como em relação aos direitos sociais e fundamentais. 

11 1 celso paclieco ~ ' i ~ ~ i l l ~ ,  013. cit. Os siiidic(rto.s..... p. 13 1. 
44 3 J.J .  ~ a ~ I , , o , i  de passos. ~ ~ n l / a d o  de Segur(1ncfl Coletiilo, hahecrs duttr ..... p. I ]  7, 
411 MI 20/DF - Rei. Min Celso de Mello. Juk: 19105/1994 - lnv- Triburial pieno - DJ: 2211 1,1996. p. 4569(3 



O objeto dessa garantia processual é, no caso da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão, o suprimento de carência na regulamentação de 

normas constitucionais. 

A legitimidade ativa nestà açáo encontra-se referida no art. 103, 1 a IX, da 

C.F. Assim, podem impetrá-Ia o Presidente da República, as Mesas do Senado 

Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa 

do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral 

da República, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, 

Conselho Federal da OAB e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional. 

Como se vê, a sociedade civil organizada como associações ou ONGs não 

figuram no rol dos legitimados ativosl exceto as ligadas aos trabalhadores 

organizados, o que já é um grande avanço, mas não se pode aceitar o óbice das 

demais entidades como substituto processual. 

Pelo exposto, é interessante destacar que a diferenciação entre ação direta 

de inconstitucionalidade Por O ~ ~ S S ~ O  e mandado de injunção se faz em três pontos, 

segundo expõe Rodolpho ~ 0 t 3 - 1 e s ~ ~ ~ :  

.r.,) ~bjeto do mandado de injunção é 0 suprimento da ausência de norma 
regu/amentad~ra, Com 0 fim de Se obter 0 Pronto exercício do direito, fendo a 
decisão interpades. A ação direfa de incon~titucionalid~d~ por omjssão, 
apesar de também objetivar 0 suprimento de ausência de norma 
regu/amentad~ra. visa à construção da norma ausente pelo órgão ou poder 
competente, tendo a decisão Judicial efeito erga omnes; a legitimidade ativa 
no de injunção Pertence a qualquer Pessoa titular do direito, ao 
passo em que, na ação direta de inconstitucionalidade somente a detêm as 
pessoas e jnstituiçóes no 103 da Constitui~ão de 1988 discriminadas; por 
fim, quanto à legitimidade passiva, no mandado de injunção a possui quem 
deve conceder concretamente o direito, podendo mesmo ser uma empresa 
privada. Em relação à djfeta de incon~~itucionalidade, somente será 
çujeito passivo a pessoa ou entidade res~onsáve! pela elaboração da normar: 



3.1.6 Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental 

A Lei 9.882, de 3 de dezembro de 1999, regulamentou o art. 102, § 1" da 

Constituição Federal de 1988, acerca da argfiiçáo de descumprimento de preceito 

fundamenta/ perante o suprem; Tribunal Federal. 

Essa norma jurídica acompanha em grande parte as disposições criadas pela 

lei que regulamentou o processamento e o julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, lei nQ9.868/99. 

A Lei 9.882199 criou um n-~ecanismo aparentemente singelo e eficaz para 

evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, 

mas muitas são as S O ~ U Ç Õ ~ S  ousadas que seus quatorze artigos adotaram para o 

manejo deste novo remédio jurídico. 

Além do objetivo de evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental, o 

legislador faculta a arguiçáo de descum~rimento de preceito fundamental "quando 

for relevante o fundamento da controvérsia constifucional sobre lei ou ato normativo 
federal, estadual ou municipal, incluídos OS anteriores à Constituição". 

Parece que a controvérsia a que se refere 0 legislador é aquela havida em um 

procesço judicial em que a relevância do fundamento tenha a ver com grandes 
debates jurídicos, mas, é inegável que o texto Peca pela falta de clareza e de 

precisão em seus ~0ntornoS- 

A legitimidade ativa para 0 ajuizamento desta açã0 coincide com da ação 

direta de inconçtitucionalidade, segundo seu art. 2" Não custa lembrar que a ação 

de inconstitucionalidade está prevista no 103 do texto ~onstitucional e regulada 

pela Lei 9.868/1999, contendo entre 0s legitimados, 0 Conselho Federal da OAB, 0s 

partidos polit;co~, as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito 

nacional. O presidente da República vetou outros legitimados ativos, definidos em 

no inciso 11 ao que parece, deixando truncada e inútil a redação do § l0 do art. 2 q a  

Lei. 
Na redaçáo original, do inciso 11, art. 2" da Lei 9.882199, vetado pelo chefe do 

Executivo Federa[, c0n~taVa como legitimados ativos, h verbis: 'Hfi. 2P..; // - 

qualquer pessoa lesada ou ameaçada Por ato do Poder Público". Como visto, se o 

aludido inciso tivesse sido mantid0, rol de legitimados a propor esse tipo de 

controle concentrado de constitucionalidade seria muito mais abrangente. 0 s  



motivos do veto, exarados pelo Executivo, denotam principal preocupação em não 

ampliar o acesso a justiça, mas sim "blindar" ainda mais o STF do acesso direto das 

pessoas, veja-se: 

"Mensagem de veto n V . 8 0 7 ,  de 3 de dezembro de 1999. A 
ci~sposição insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao 
Supremo Tribunal Federal sob a alegação de descumprimento de preceito 
fundamental por 'qualquer pessoa lesada ou ameaçada por ato do Poder 
Público'. A admissão de um acesso individual e irrestrito é incompatível com 
o controle concentrado de legitimidade dos atos estatais - modalidade em 
que se insere o instituto regulado pelo projeto de lei sob exame. A 
inexistência de qualquer requisito específico a ser ostentado pelo 
proponente da arguição e a generalidade do objeto da impugnação fazem 
presumir a elevação excessiva do número de feitos a reclamar apreciação 
pelo Supremo Tribunal Federal. sem a correlata exigência de relevância 
social e consistência jurídica das argujç6e.s propostas. Dúvida não há de que 
a viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia um 
objetivo ou princ@io implicifo da ordem ~~nsli tucianal, para cuja máxima 
eficácia devem zelar os demais poderes e as normas infraconstitucionais. De 
resto, o amplo rol de entes legitimados para a promoção do controle abstrato 
de normas inscrito no art. 103 da Constituição Federal assegura a 
veiculaçáo e a seleção qualificada das questões constitucionais de maior 
relevância e con~isfência, atuando como verdadeiros agentes de 
representação social e de assistência à cidadania. Cabe igualmente ao 
procurador-Geral da República, em sua função precípua de Advogado da 
Constituição, a formalização das questões constitucionais carentes de 
decjsáo e socialmente relevantes. Afigura-se correto supor, portanto, que a 
existência de uma pluralidade de entes social e juridicamente legitimados 
para a promoção de controle de constitucionalidade - sem prejuizo do 
acesso individual ao controle difuso - torna desnecessário e pouco eficiente 
admitir-se o excesso de feitos a Processar e Julgar certamente decorrentes 
de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na medida 
em que se multiplicam 0s feitos a examinar sem que se assegure sua 

e transcendência social, 0 comprometimento adicional da 
capacidade funcional do Supremo Tribunal Federal constitui inequívoca 
ofensa ao interesse público. Impõe-se, Portanto, seja vetada a disposição 
em comento. 

Em que pese a relevância de Se proteger O STF de " a ~ õ e s  de menor 

importânciau, mas, entende-se, com esse veto houve, na verdade, um aumento na 

dificuldade de acesso a justiça. 



Mas pela interpretação do $1' do art. 2 V a  aludida lei447, cabe a participação, 

não como legitimado ativo, de qualquer pessoa que detenha interesse, mediante a 

representação junto ao Procurador-Geral da República, explica-se. 

A lei complementar n-5, de 26 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo 

Decreto n -2.54, de 29 de janeiro de 1999, posteriormente alterada pela lei 

complementar n V 07, de 26 de abril de 1999, dispõe sobre a elaboração, alteração, 

a redação das leis, nos ditames do art. 59, da CF. 

A LC 95198, determina em seu art. 11, inciso III, alínea "c", que se deve 

"expressar por meio de parágrafos 0s aspectos complementares a norma enunciada 

no caput do artigo e as exceções a regra Por este estabelecida". Depreende-se que 

os parágrafos podem ter, teoricamente, vida própria limitados pelo conteúdo do 

caput do artigo. 

Assim, na lei 9.882199, 0 $1' existe em função do art. 2' e não em razão do 

inciço 11. Tendo sido vedado o inciso 11, ficou prejudicado parte do $1 O e não por .. 

completo. A luz do exposto, 0 §i0 do art. 2' da lei 9.882199, entende-se, deve ser 

interpretado desprezando-se parte inicial "Na hipótese do inciso I!', dando início a 

leitura com "Faculta-se a0 interessado", ~ e n d o  assim, pela visão do presente estudo, 

qualquer interessado, pessoa física ou jurídica. 

3.1.7 Ação Popular 

A ação ~opular não foi, originariamente, criada para em seu pólo ativo figurar 

substituto processual, seja em legitimação extraordinária ou autonoma. A par disso, 

este estudo se propõe,  SE?^ n~aiores ~olêmicas, demonstrar a viabilidade de 

ampliação na legitimaçáo ativa, afim de facilitar o acesso a justiça na garantia de 

direifos fundamentais, como segue. 

O ~b je to  da açáo popular é a ~roteção aos direitos difusos de se resguardar o 

patrimônio público OU de entidade da qual o Estado participe, a moralidade 

administrativa, meio ambiente e patrimônio histórico!cu!tura~, conforme o disposto no 



art. 5" LXX111 4", da Constituição de 1988, e regulado pela Lei n? 4.717, de 29 de 

junho de 1965, alterada pela Lei nq.513, de 20 de dezembro de 1977. 

Em nosso ordenamento, no âmbito civil, de sorte a abranger matérias 

constitucionais, administrativas, eleitorais, trabalhistas e etc., esta modalidade de 

açáo é um excelente instrumehto para o cidadão, em principio exclusivamente, 

exercer um controle dos comuns desvios dos atos da administração. 

Hel y Lopes ~e i re l l es~ '~ ,  conceitua como: 

"(. . .) meio constitucional posto 21 disposição de qualquer cidadão para obter a 
invalidação de atos OU contratos administrativos - ou a estes equiparados - 
ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas 
autarquias, entidades paraestatais e Pessoas jurídicas subvencionadas com 
dinheiro público ". 

Percebe-se claramente que esta modalidade de ação não defende direito 

próprio, mas, sim, interesses da comunidade, vez que o beneficiário direto e 

imediato não é o indivíduo que toma a iniciativa, mas O povo, que aspira um governo . 

honesto. Assim, o cidadão a Promove em m m e  da coletividade em que está 

inserido. 

A coisa julgada tem eficácia erga omnes, ressalvado o caso de improcedência 

por insuficiência de provas, e, 0s integrantes do ato impugnado são litisconsortes 

necessários, devendo ser ~bservada a regra disposta no art. 47 do Código de 

Processo Civil a esse particular450- 

~ á o  poderia deixar de Se registrar aqui, a questão da legitimidade afiva para a 

sua propositura, pois Se exige Prova de cidadania, ITotivo pelo qual se pode afirmar 

que é uma forma de manifestar um direito político. Ademais, disto, como a idade 

eleitoral não coincide Com a idade em que se adquire a plena capacidade no novo 

Código Civil, também Se pode aceitar que um adolescente Com mais de 16 anos seja 

titular, mas assistido. 

Aliás, a esse particular, Luiz Fernando Belinetti451 aduz: 



"(.. .) quem tem legitimidade ad causam terá legitimidade processual, o mesmo 
ocorrendo com a capacidade processual, pois estando o legitimado indiciado 
no ordenamento, necessariamente terá capacidade, ao menos em se tratando 
de interesses coletivos, pois a pessoa ou Órgão legitimado terá sido escolhido 
exatamente em função de sua possibilidade de com efetividade defender tais 
interesses" 

Veja-se, ademais, que nem mesmo o analfabeto está excluído desta 

prerrogativa, pois seu advogado incumbir-se-á de reduzir seu pleito a termo. 

Pelo mesmo raciocínio, entende-se possível estender a legitimidade ativa 

àqueles brasileiros que estejam com 0s direitos politicos suspensos e não se podem 

valer desta modalidade de ação, C o ~ o  0s conscritos, explicitados no parágrafo 2"o 

artigo 14 da Constituição bem Corno aos partidos políticos e pessoas 

jurídicas, ainda que isto encontre barreira na SúfTlula n"65453 do Supremo Tribunal 

Federal e, aliás, deveria ser repensada pelo Supremo. 

O principal obstáculo na ampliação dos legitimados, a pessoa jurídica, está na 

Súmula nQ365 do STF, mas cabe destacar que a mesma foi formada em 

16/12/1963, ainda sob O manto da Constituição de 1946, em seu art. 141, 5 38 e, 

mantida pela Emenda Constitucional de 1969. Portanto, essa sumula precisa ser 

revista à luz da Constituição vigente. 

O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, entre acena por 

uma nova interpretação da legitimidade ativa, estabelecendo, ao Ministério Público a 

capacidade postulatÓrial visto1 0 objeto da popular ser, em outras, a defesa do 

erário público, veja-se: 

PROCESSO CIVIL. A ÇÃO CIVIL P~BLICA. LEGITIMIDADE A T/VA DO 
M/N/STÉRIO PÚBLICO- ART. 129, lllJ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 
7.347/85. LEI 8.625193. E F E S A .  INTERESSES INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. USUÁRIOS. SERVIçO P~BLICO DE SA ÚDE. MORTES DE 
NEONA TOS POR SEPTICEMIA. 
1. É cediço na Corte que 0 Ministério Público tem legitimidade ativa para 

ai,izar ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, 
desde que esteja configurado interesse social relevante (Precedentes). 

2. (...) 



3. Isto por que a nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de 
ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a 
fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 
4. O nove1 art. 129, 111, da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à 
promoção de qualquer espécie de ação na defesa de direitos difusos e 
coletivos não se limitando a ação de reparação de danos. 
5. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes 
da ~egitimaçáo isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da 
legitimatio ad causam do MP para a Ação Popular, a Ação Civil Pública ou o 
Mandado de Segurança C O / ~ ~ ~ V O .  
6. Em conseqüência, legitima-se 0 Parquet a toda e qualquer demanda que 
vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob o ângulo material 
(perdas e danos) ou irnateriaí (lesão a moralidade). 
7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os interesses 
transindividuais, p a i s  sejam 0s difusos, OS coletivos e os individuais 
homogêneos. 
8. precedentes do STJ: AARESP 229226 / RS, Rel. Min. Castro Meira, 
Segunda Turma, DJ de 07/06/2004; RESP 183569/AL, deste relator, Primeira 
Turma, DJ de 22/09/2003; RESP 404239 PR; Rel. Mjn. Ruy Rosado de 
Aguiar, Quarta Turma, DJ de 19/12/2002; ERESP 141491 /SC; Rel Min. 
Waldemar Zveiter, Corte Especial, DJ de O 1/08/2000, 
9. Nas açóes que versam interesses individuais homogêneos, esses 
participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a açáo civil pública. A 
despersona/jza~ã0 desses interesses está na medida em que o Ministério 
público não veicula pretensão pertencente a quem quer que seja 
individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de 
prejudicia lidade, resta por influir nas esferas individuais. 
10. A assertiva decorre do fato de que a ação não se dirige a interesses 
individuais, mas a coisa julgada in ufilibus poder ser aproveitada pelo titular 
do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria, 

(S..) 

RESP 637.332 / RR ;2004/0036689-2, Relator(a) Ministro LU/Z FUX (1 /22)), 
Órgão ~ulgador - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento24/i1/2004, 
Data da publicação/Fonte DJ 13.1 2.2004 p. 242 

Como se depreende, a legitimação ativa pode ser exercida pelo MP, assim, 

por que não ser também exercida pela sociedade civil Organizada? 

, um fator que merece ser ressaltado é que 0s posteriores instrumentos 

processuais que foram criados Para a tutela de interesses coletivos, corrigiram, ao 

pessoa jurídica. Com isso, demonstraram uma preocupação mais voltada para o 

social, não se prendendo a exagerados formalismos. 
Nota-se que sendo Um indivíduo lutando, tTIuitas vezes, contra a máquina 

Estatal, este estará nUma posição o ente público possui mais facilidade e m  



sua defesa, seja pelos procuradores mais habilitados, seja pelos custos processuais 

que se sabe, os entes públicos são isentos de sua maioria. 

3.1.8 Habeas data 

Essa garantia também não está no rol da defesa de direitos coletivos, pois, a 

principio, o pólo ativo não pode ser ocupado por pessoa jurídica, mas, compulsando 

sua previsão juridica, com mais detalhar, pode-se interpretar a possibilidade da 

ampliação na legitimação, veja-se. 

0 objeto dessa garantia instwr-iental é "(. ..) proteger um direito à verdade a 

respeito de si próprio relativamente a regjstros Ou bancos de dadosJfi5, seja através 

da possibilidade de conhecimento de informações relativas ao impetrante constante 

de registros de entidades governamentais ou de caráter público, seja pela retificaçáo 

de seus dados em tais locais, segundo 0 art. 5" LxXII da C F ' ~ ~ ,  regulamentada pela . 
Lei n"9.07, de 12 de dezembro de 1997. 

Acredita-se que 0 motivo maior Para a criação desse dispositivo tenha sido a 

existência do Serviço Nacional de Informação (SNI), 0 maior banco de dados do 

país, bem como o Serviço de Proteção ao crédito (SPC), a que o indivíduo deve ter 

acesso. 

0 s  limites ao habeas data encontram-se expostos no art. 5" LxXIII, no qual 

se dá prioridade ao interesse coletivo de segurança a sociedade e ao Estado, na 

medida em que, se houver, pela liberação de determinada informação, ameaça 

àquelas, é legal que esta não seja revelada. 

Note-se que o habeas data somente diz respeito a liberdade de conhecimento 

ou retificação de informações particulares, referentes a pessoa do impetrante. 

art. 5" xXXIII, faz-se referência a informações de caráter geral, de 

interesse coletivo. Em caso de negação de Seu fornecimento, sem que haja 

necessidade de sigilo para que se assegure a segurança da sociedade e do Estado, 

o mecanismo jurídico cabível será O mandado de segurança. 



A decisão em relação ao caráter sigiloso ou não de certa informação não 

deve ser tomada pelo órgão fornecedor, mas pelo Poder Judiciário. 

A questão da legitimidade ativa para interposição do habeas data tem 

provocado varias controvérsias doutrinarias não só no tocante a titularidade ativa, 

mas também quanto a possível S U C ~ S S ~ O  do titular no caso de falecimento. 

De um lado afirmando que somente pessoas físicas poderiam pleitear esse 

remédio, encontramos Celso Ribeiro Bastos, José Afonso da Silva, Vicente Greco 

Filho e Paulo Lúcio Nogueira. Este último Wy-U-nenta que o texto constitucional 

concede O habeas data para assegurar 0 conhecimento de informações relativas a 

pessoa do impetrante, logo, essa Pessoa é a física, já que se trata de ação 

personalissima. Ainda. segundo esse autor, se a pessoa jurídica deseja obter 

informações, deverá socorrer-se do mandado de segurança.457 

Opinião semelhante possuem Celso Ribeiro Bastos e Yves Gandra ~ a r t i n s ~ ~ ~  

que ensinam: 

lC ( . . . )  o sujeito ativo há de ser a pessoa física. Não nos parece correta, com a 
devida vênia, a tese dos que sustentam no nosso direito a possibilidade da 
uti/i~ação do instituto pelas Pessoas jur;dicas. Embora o Texto Constitucional 
fale simplesmente em pessoa: não nos Parece que possa colher também a 
jurídica''. 

Para José Afonso da Silva 4591 0 direito de conhecer e retificar dados, assim 

também como o de ifflpetrar 0 habeas data Para dar validade a esse direito quando 

não prestado espontaneamente é ~ersonalissimo do titular dos dados, ou seja, do 

impetrante, que pode ser brasileiro ou estrangeiro. 

De acordo com Vicente Greco ~ i l h o ~ " ,  por: 

ii(...) se tratar de açao ~ersonalíssima~ não são admitidos pedidos de 
terceirosl nem também sucessão no direito de pedir. A vida privada deve ser 

a p0nf0 de se Preservar a intimidade de cada um, mesmo no 
âmbito familiar. ~dmi t i r  que terceiros. mesmo que filho ou cônjuge obtenha 
informações de alguém seria admitir a devassa na intimidade do indivíduo, 
incompat;ve/ com a natureza do próprio instituto1'. 

Consoante a este entendimento é 0 de Palllo Lúcio Nogueira46' ao declarar 

que: 



"(...) se o habeas data possui um caráter personalíssimo, não comporta 
sucessões por herdeiros legítimos OU cônjuge supérstite, mesmo que tenham 
interesses em preservar a memória do de cujos, ou outro interesses relativos 
a área civil, podendo obtê-los através de outros remédios legais, a exemplo 
do mandado de segurança". 

De outro lado da doutrina, encontra-se poucos, mas com robustos 

argumentos, que defendem a legitimidade da pessoa jurídica em figurar no pólo 

ativo da demanda. 

Primeiramente se deve delimitar a questão da legitimidade ativa. Náo é 

controverso que a pessoa jurídica figure como titular da lide quando visar a 

retificação ou esclarecimentos de dados próprios, da entidade. Nesse sentido 

encontramos, Rogério Tucci e José Rogério Cruz e T U C C ~ ~ ~ *  que aceitam a 

ampliação da legitimidade ativa às Pessoas jurídicas e aos estrangeiros, mas na 

defesa de direito próprio. 

Pedra Henrique Távora Niess também admite a extensão da legitimidade as ' e  

pessoas jurídicas, pois I ' ( . . . )  0 direito subjetivo de impor que não se registre, falsas 

informaç&sv serve tanto para as Pessoas físicas como jurídicas. Estas "(,..) têm 

direito 2 correta identificação própria no mundo social". E vai mais além, ao defender 

a possibilidade de ser parte ativa 0s entes 9 s  quais a lei confere capacidade de ser 

parte, como a massa falida. a herança jacente ou vacante, o espó/jo1d63 

Luiz Rodrigues ~ a m b i e r ~ ~ ~ ,  alia-se na ampliação dos legitimados, e leciona 

que: 

$ correto o entendimento no sentido de que tanto a pessoa natural - 
ou estEIngeira residente no país - quanto a pessoa jurídica e, ainda 

as universalidades de bens 2s Wais a lei reconhece capacidade de 
estar em juizo, podem estar no pólo ativo do habeas data. 

Quisesse o legislador constituinte limitar às pessoas naturais o teria, 
como fez na ação popular. referindo expressamente a condição de cidadão, 

, como requiçito para a legitimação a tiva. 
  de mais, 6 certo que pretendeu resguardar o direito de acesso às 

informações dos mais diferentes bancos de dados, inclusive de natureza 
desde que disponíveis à verificação pública, e que, por outro lado 

multiplicam-se pelo país registros das mais diferentes ordens, com o fjk 
específ,co de proteger 0 crédito em que, frequentemente, a pessoas jurídica 

ou aç de bens são incluídas, como por exemplo, alguns dos 

. . 
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serviços de proteção ao crédito - Seproc - e serviços de proteção ao aluguel, 
dentre outros. 

Aliás, tais organismos, assim como quaisquer outros - de natureza 
privada ou de natureza pública - estão sujeitos a figurar no pólo passivo do 
hábeas data". 

Quanto a possibilidade -da pessoa jurídica ser substituto processual, a 

doutrina consultada ainda é evasiva OU contrária. Não enfrentam a seguinte situação 

teórica: E criada uma associaçáo de devedores de créditos na praça, a qual, dentre 

suas finalidades estatutarias encontra-se a defesa de ilegalidades e abusos sofridos 

por órgãos públicos, ou de cadastros de dados autorizados. 

0 s   associado^, em sua maioria, seriam formados por pessoas carentes ou 

que residam em regiões distantes dos centros urbanos, portanto, não h á  facilidade 

física e temporal ao acesso à justiça. Como 0 judiciário poderá negar a substituição 

processual a associação sem ofender o princípio fundamental ao acesso à justiça? 

Mesmo a doutrina não estando sensibilizada a0 tema, entende-se, que uma 

nova interpretação sistemática da Constituição "cidadã", com lastro na teoria 

principialista, seria capaz de alterar essa posição, que esse estudo, no capitulo 1 1 ,  

demonstrou, a necessária e viável ampliação à sociedade civil organizada, como 

legitima substituta processual em demandas coletivas. 

Ademais, o diploma constitucional bem como a lei regulamentar, não 

especificam quem pode, ou melhor, quem não pode figura no pólo ativo, e, muito 

menos, se a processual é vedada. 

Também, entende-se que não haverá quebra de sigilo de dados, pois o 

substituto processual apenas garantirá, de forma coletiva, que seus associados 

tenham seus dados retificados ou mesmo excluídos, fato que se dará de forma 

personalíssima, na fase executoria da sentença. 

Vislumbra-se, então, com fulcro no mais apresentado nesse estudo, que a 

pessoa jurídica pode e deve figurar, em casos muito específicos, com substituta 

processual em ação de habeas data. 



3.1.9 Açáo Civil Pública 

Considerando que se vive numa sociedade de massa, com produção e 

consumo de massa, é perfeitamente natural que também experimentemos conflitos 

de massa, seja em relações laborais, raciais, religiosas ou de consumo. Isto resulta 

então que a solução também necessita estar em sintonia com os problemas que 

surgem no seio desta mesma forma de sociedade. 

Movidos por esse espírito e na tentativa de sanar as impropriedades e 

omissões da ação popular, várias ações foram tomadas que acabaram culminando 

com a Lei nV.347, de 24 de julho de 1985 denominada de Lei da Açáo Civil Pública 

(LACP), com o fim de tratar de dmos ao ambiente, ao consumidor, bens e direitos 

de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico. 

Com a maturação natural de nosso ordenamento, também se acresceu os 

direitos difusos e coletivos, bem como infrações ordem econômica em seu rol de 

abrangência. Demais, disto, ocorreu uma integração entre o Código de Defesa do 

Consumidor, concorrendo, sobremaneira, Para se tornar um instrumento ainda mais 

eficaz. o que se pode de~reenderdo artigo 21, verbis: "Aplicam-se 2 defesa dos 

direitos e interesses difusos. colefivos e individuais, no que for cabjvel, 0s 

dispositivos do Titulo 111 da Lei 80787 de 1 1 de setembro de 1990, que instituiu o 

Códjgo de Defesa do ~onsumjdor'"~. 

Um aspecto no mínimo interessante é que 0 termo "públicaJ; que se agregou 

à sua nomenclatura, também foi amplamente criticado pela doutrina, por não 

corresponder ao seu significado, WIla vez que a lei preferiu privilegiar a legitimação, 

e não o direito substancial a Ser discutido em Juizo. 

A tal respeito, pode-se perceber a confusão do legislador, que considera 
. r .  

público ao invés de difuso, 0 crlterlo objetivo dos interesses versados na referida. 

Inicialmente, urge buscar a razão pela qual a ação civil pública de que cuida a 

~~i n"7.347/85 é assim denominada. Desenvolvendo Um raciocínio por exclusão, 

tem-se que, sem tautoiogia, a civil pública trata de açã0 voltada à aplicação da 

legislação finão-penal", não sendo sem razão que, fNJma primeir8 passagem, definia- 

se tal ação tendo em conta também 0 aspecto da sua titularidade (critério subjetivo), 



como o direito conferido ao Ministério Público de fazer atuar, na esfera civil, a função 

jurisdicional (v.g. anulação de casamento, interdição e declaratória de 

inconstitu~ionalidade).~~~ Todavia, tal critério, embora defensável do ponto de vista 

dogmatico, é inconveniente, pois, como se verá, o MP não possui legitimação 

exclusiva. 

Por outro lado, o qualificativo "pública" pouco serviria a evidenciar sua 

definição, uma vez que, a rigor, o direito de ação tem hoje nítida conotação de direito 

subjetivo, abstrato, autonomo e de natureza pública, por ser exercido em face do 

Estado-juiz para a obtenção da tutela jurídica dos direitos e interesses insatisfeitos 

por resistência alheia. 

Essa inadequação foi demonstrada com argumentos robustos por José 

Marcelo Meneres vigliar4", ao ressaltar que, além da expressão "ação civil pública" 

ter sido empregada, primeiramente, Por Piem Calamandrei4" apenas para 

diferenciar a atuação do Parquet fora do âmbito penal/criminal, a adoção deste 

nomen iuris teve por inspiração dis~ositivo da antiga Lei Orgânica do Ministério 

Público (LC n.Q 40181, art. 3" ,111, ao qual fazia expressa referência o anteprojeto de 

lei formulado pelo MP paulista e remetido ao Poder Executivo Federal, 

posteriormente convertido na Lei 7.3477/5, que trata da açáo civil pública (PL nQ 

4.984185 na Câmara e PL nQ 20185 no Senado), inspirado no pioneiro anteprojeto 

apresentado no I Congresso Nacional de Direito Processual (1983), realizado em 

Porto Alegre ("Projeto Bierrenbach" - PL n"3.34184 na Câmara). 

Na doutrina atual, tem tido maior acolhida 0 critério que define a ação civil 

pública pelo seu objeto, qual seja, a proteção dos direitos e interesses 

rnetaindividuais, que são: OS direitos difusos, coletivo~ e individuais homogêneos, 

desde já quanto aos Últimos, a controvérsia existente no cabimento de 

sua tutela por este instrumento juridico-processual quando titularizad~ pelo ~ p ,  bem 

como em pelos demais sujeitos CO-legitimados a sua propositura, a 

saber os entes políticos estatais (administração direta OU indireta) e as entidades 

associativas, no âmbito de sua pertinência temática. 



Nesse sentido, Hugro Nigro ~ a z z i l l i ~ ~ ~ ,  destaca que o enfoque deve ser 

"subjetivolobjetivo", com base na titularidade ativa e no objeto específico da 

prestaçao jurisdicional pretendida na esfera civel. 

E continua Hugro Nigro ~ a z z i l i ~ "  ponderando que: 

"(...) sem melhor técnica, portanto, a LACP usou essa expressão para referir- 
se à ação para defesa de interesses transindividuais, proposta por diversos 
CO-legitimados ativos, entre os quais o próprio Ministério Público. Mais 
acertadamente, quando dispôs sobre a defesa em juízo desses mesmos 
interesses transindividuais, o CDC preferiu a denominação ação coletiva, da 
qual o Ministério Público é apenas um dos co-legitimados. Como 
denominaremos, pois,  ma a ~ ã o  que verse a defesa de interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos7 Se ela estiver sendo movida pelo 
Ministério Público, o mais correto, sob 0 enfoque puramente doutrinário, será 
chamá-la de ação civil pública. Mas se tiver sido proposta por qualquer outro 
colegitimado, mais correto denominá-la de ação coletiva. " 

E, ainda quanto a esse aspecto terminológico, arremata Rodolfo de Camargo 

a ação da Lei 7.347/85 objetiva a tutela de interesses metaindividuais, de 
início compreensivos dos difusos e dos coletivos em sentido estrito, aos quais 
na sequência se agregaram 0s individuais homogêneos (Lei 8.078/90, art. 81, 
111, C/C os arts. 83 e 117); de outra Parte, essa ação não é 'pública' porque o 
Ministério Público pode promovê-la, a Par de outros co-legitimados, mas sim 
porque ela apresenta um largo espectro social de atuação, permitindo o 
acesso à justiça de certos interesses metaindividuais que, de outra forma, 
permaneceriam num certo 'limbo jurídico' Para mais, trata-se de locuçáo já 
consagrada em vários textos legais, inclusive na Constituição Federal (ad. 
129, 1/11) sendo que a Jurisprudência e a doutrina especializada a empregam 

levando-nos a crer que esse nomen juris - ação civil pública - 
já está na experiência jurídica brasileira9: 
Sobre a "legitimaçã0 ativa", interessante notar que, em plena vigência da 

nova ordem 0 único legitimado a esta espécie de tutela coletiva era o 

Ministério Público, com ressalva, é claro, à possibilidade da ação de indenização 

individualmente manifestada pelo próprio prejudicado (art. 1 ~ ) . 4 7 2  

* Em outro passo, a doutrina tem assentado que a iegitimaçáo foge ao 

esquema processual clássico, Hugo Nigro M a ~ ~ i l l i ~ ~ ~  sem embargo de posições 

divergeiites, considera a legitimaçãO como extraordinária, pois se trataria de defesa 

de interesse alheio em r10me próprio. São suas as seguintes afirmações: 



'A ação civil pública ou coletiva presta-se basicamente a defesa de 
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Por meio dessas 
ações, alguns legitimados substituem processualmente a coletividade de 
lesados (legitimação extraordinária). Essa legitimação especial dá-se em 
proveito da efetividade da defesa do interesse violado, pois que, em matéria 
de lesão a interesses de grupos, seria impraticável buscar a restauração da 
ordem jurídica violada se Usássemos a legitimação ordinária e deixássemos a 
cada lesado a iniciativa de comparecer individualmente em juizo, o que, sobre 
impraticável, faria gerar decisões contraditórias para os poucos que se 
aventurassem a comparecer emju;zo7'. E continua discorrendo: 'r..) de nossa 
parte identificamos na ação civil pública ou coletiva a legitimação 
extraordinária ou a substituição processual, o que não ocorre na hipótese em 
que o titular da pretensão aja apenas na defesa do próprio interesse. Na ação 
civil pública ou coletiva, embora em nome próprio, os legitimados ativos, ainda 
que ajam de forma autonoma e, às vezes, também defendam interesses 
próprios, na verdade estão a defender em juizo mais que meros interesses 
próprios: zelam também por interesses transindividuais, de todo o grupo, 
classe ou categoria de Pessoasl 0s quais não estariam legitimados a defender 
a não ser por expressa autorização legal. Dai porque esse fenômeno 
configura preponderantemente a legitimaçáo extraordinária, ainda que, em 
parte, alguns legitimados ativos Possam, na ação civil pública ou coletiva, . 
também estar a defender interesse 

~ ã o  obstante, Nelson Nery ~ r . ~ ~ ~  e Temi Albino Z a v a ~ c k i ~ ~ ~  lecionam que 

esses casos de ações de classe fogem ao âmbito da dicotomia pura da legitimação 

ordinária ou extraordinária, sendo de se superar tal divisão, propondo, como alude o 

primeiro, o critério agasalhado na moderna doutrina alemã da "legitimação autonoma 

para a conduçáo do processo", e não mais em substituição processual para 

qualificar a atuaçáo dos legitimados à ~ ro~os i tu ra  da açã0. 0 segundo doutrinador, 

no tocante 2 tutela dos direitos individuais homogêneos, tem o novo enfoque no que 

chama de -"regime de ~~bst i tu ição processual aUtÔtloma", no qual o autor da 

demanda, substituto, defende em juízo, em nome próprio, direito de outrem, 

autonomamente, isto é, independentemente de consentimento ou mesmo ciência do 

substituído. 
Com maior facilidade, tem-se acolhido que a legitimação na defesa coletiva é, 

na expressáo consagrada Por José Carlos Barbosa M~re i r a "~  concorrente e 

disjuntiva dado o critério pluralista de legitimidade constante do art. 50 da LACP e 

do arta 82 do cDC, pois cada um dos ~o-legitimados pode, sozinho, promo\,er a açáo 

- 
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sem que seja necessária a anuência ou autorização dos demais, sendo que eventual 

litisconsórcio será facultativo e obedecerá ao regime do CPC. 

Alinham-se, pois, como legitimados por força de lei: 1) o Ministério Público, 2) 

a união, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, 3) entidades e órgãos da 

administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica (art. 

82, inciso 11, CDC), e 4) associações constituídas há pelo menos 1 (um) ano, 

destinadas institucionalmente a defesa dos direitos metaindividuais, podendo, in 

concreto, ser judicialmente dispensado o requisito da pré-constituição 

"representatividade adequada". 

0 objeto da açáo civil pública, definido pelo pedido, contempla a proteção e a 

responçabilização por danos morais e patrimoniais, inclusive os individualmente 

sofridos, mediante condenação em dinheiro ou no cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer, com possibilidade de cominação de multa diária em caso de 

descumprimento (arts. 3" 11 da LACP), e abrange diversos segmentos de 

interesses da sociedade, entre eles: 1) meio ambiente (art. 1" 1, da LACP, e Lei n" 

6.938/81); 2) consumidor (art. lPI 11, da LACP, e CDC); 3) bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (art. 1 O, I I I, da LACP); 4) infraçáo 

à ordem econômica e à economia popular (art. I', V, da LACP, e Leis n". 1.521/51 

e 8.884~94); 5) loteamentos (Lei n"-766179); 6) portadores de deficiência (Lei n" 

7.853189); 7) investidores no mercado de valores mobiliários (Lei no 7.913189); 8) 

crianças e adolescentes (Lei n".069/90); 9) erário (Lei n".429/92); 10) patrimônio 

genético (Lei nQ8.974/95); 11) recursos hidricos (Lei n"9.33197); e 12) qualquer 

outro intereçse difuso ou coletivo (arta 1" da LACf') e mais recentemente a 

defesa dos Idosos (Estatuto do idoso) lei 0.741, DE 1 ' de outubro de 2 0 0 3 . ~ ~ ~  

Importante salientar também que, apesar de inicialmente a LACP somente 

contemplar a tutela de interesses e direitos difusos ou coletivos, a partir da interação 

entre ós sistemas, levada a efeito o advento do CDC, em termos de proteção 

aos direitos individuais homogêneos, o reconhecimento da viabilidade de sua defesa 

coletiva na a@o em enfoque impor-se-ia, o a n t e  teciona Rodolfo de Camargo 

M a n c u ~ o ~ ~ ~ :  

"De oubz, lado, mercê de um engenhoso sistema de 
complementaridade entre a Pane Processual do Código de Defesa do 
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Consumidor e o processo da Lei da Ação Civil Pública (CDC, arts. 83, 90, 
1 10; Lei 7.347/85, art. 21, acrescentado pelo art. 11 7 do CDC), pode-se 
afirmar, com Nery e Nery: 'Não há mais limitação ao tipo de ação, para que as 
entidades enumeradas na LACP, art. 50, e CDC, art. 82, estejam legitimadas 
à propositura da ACP para a defesa, em juízo, dos direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos'. Esse largo espectro não encerra, porém, o risco de 
ser conferida extensão eiagerada ao objeto da ação civil pública, porque, de 
um lado, o interesse objetivado - mesmo no caso dos 'individuais 
homogêneos' - sempre estará sendo tratado em sua dimensão coletiva (...); 
de outro lado, é lícito supor que sempre há de preexistir a relevância do 
interesse para a sociedade civil, embora esse quesito possa apresentar 
diversa gradação e mesmo, no caso dos individuais homogêneos, derivar da 
conveniência do trato processual coletivo, mormente agora com as restrições 
2 formação do litisconsórcio ativo facultativo 'multitudinário' (CPC, parágrafo 
único do art. 46, acrescentado pela Lei 8.952, de 13.12. I 994)': 

Nesse sentido são também 0s entendimentos esposados por Kazuo 

watanabe4'0 e Luiz Paulo da Silva Araújo Filho48'. 

3.2 Legitimidade processual 

3.2.1 Conceitos iniciais 
Extrai-se, ate o momento, que o processo coletivo pode suprir uma carência 

quanto à jurisdicional. Também, já visto, não se deve confundir ação 

coletiva com litisconsórcio. 
Nessa medida, o estudo da viabilidade da sociedade civil organizada como 

titular da ação coletiva 6 sequência lógica, afinal, Se as ONGs não possuírem a 

legitimação para agir, terá sido em v30 todo este estudo. 

Afinal, pode-se dizer que as ONGs agem Possuem legitimidade procesual 

para qepresentar grupo de pessoas?Quem Ou o que terá legitimidade para substituir 

processualmente uma coletividade? Como isso se dará, caso seja possível? 

Nota-se, sem maiores esforços, por ser condiçáo de admissibilidade da açáo 

frente ao poder judiciário, que 0 tema enfrenta I?Iuita cautela e pesquisa, veja-se. 
Como condi~ão de ação, Antollio Cláudio da Costa Machado 482 apresenta 

uma definiçáo, se entende, ser exaustiva para O tema: 

.IKO I)el17c,ildo,s colelii,c,ls e o,s llr~)hlemci.S ei7lerg'enle.v do pm.ri.v.folan.se, p. 76 1-762. 
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ll(..) condições da ação são uma categoria jurÍdko-processua/ composta dos 
elementos tidos pela lei Ou pela doutrina como requisitos de existência (OU de 
exercitabilidade) do direito de exigir do Poder Judiciário um provimento 
juriçdicional que extinga o litígio a ele submetido (direito de ação). Referimo- 
nos a existência ou exercitabilidade ante a discussão reinante na doutrina 
acerca da verdadeira relação existente entre as condições da ação e ação': 

Pelo conceito acima, ofertado por Antonio Cláudio da C. Machado, com sua 

inquietude peculiar extrai-se, destacadamente, a possibilidade da doutrina ofertar 

outros requisitos para a existência do direito de exigir a tutela jurisdicional, o que 

para este trabalho, que visa justificar o aumento da legitimação ativa nas ações 

coletivas, ampliando-se o c~nceito legal, aceitar, a priori que a doutrina tem papel 

fundamental, pode-se considerar como a pedra angular a sustentar o tema central, 

na promoçáo ao acesso à justiça por intermédio das ações coletivas. 

Mas antes de qualquer conclusão, ainda 6 preciso ultrapassar Iim longo 

caminho, que apenas começa a surgir. 

De ordinário, no processoJ as Partes se apresentam defendendo a tutela 

jurídica de um direito próprio, todavia, há casos em que se litiga em nome próprio, 

mas na defesa de direito de outrem, 0 que a doutrina costumou a chamar de 

substituto processual, (.--! quando alguém está legitimado para litigar em juizo, em 

nome próprio, como autor ou réu. na defesa de direito alheio. É o substituto 

A doutrina majoritária indica que a legitimidade para agir ou ad causam é uma 

condição da ação, portanto, como já dito, verificar se as ONGs possuem legitmidade 

é sine qua nem para a conclusão deste estudo científico. Veja-se, 

Como legitimidade ad causam a doutrina oferece vários conceitos. Antonio 

Cláudio da Costa Machado, enfrentando 0 tema, Propõe que seja uma, 

q ) juridico-processual que reveste a pessoa (ou já parte) de 
titulafiedade do direito de ação em função da abstrata titu/arjedade da re/açáo 
jurídico posta em juizo (legitimação ordinária); em função da 
expressa vontade da lei quando não seja alguém, evidentemente, o titular da 
re,açáo disdpl;nada (1egitimaçá0 extraordinária) ': 484 

Donaldo ~ ~ ~ e l i n ~ ~ ~  oferece o seguinte ~0nceit0 sobre legitimidade de agir: 

4x3 Moacyr Ariizu-a I sai,fos. ~+-in~eir i i s  lir?h(a de direito ~~roc~ . s ru~ i l  civil. palilo: saraiva 345. 
484 Op. cit. A i i 1 1 e t - i ~ e n ç 2 ~  p.104. 
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"( ...) uma qualidade do sujeito oferecida em função de ato jurídico, realizado 
ou a ser praticado. Qualidade outorgada exclusivamente pelo sistema jurídico 
e exigível, como é óbvio, em se tratando de negócios jurídicos multitutoriais 
de todos os seus participantes, qualquer que seja o pólo de relação jur;dica 
em que se encontram". Ao classificar a legitimidade aponta para a diversidade 
de critérios possíveis, entre estes 0 do número de legitimados para a prática 
de um mesmo ato 'Podei-se-á falar em legitimidade singular ao lado de uma 
legitimidade coletiva". E nesta última categoria, os motivos são: "(. ..) a partilha 
entre vários sujeitos de direito de interesses coletivos ou particulares a serem 
tutelados ou colimados pelo atoJ: 

No dizer de Cândido Range1 Dinamarco: 
fl~egitimidade ad causam é a qualidade para estar em juizo, como 

demandante OU demandado, em relação a determinado conflito trazido ao 
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito 
e a causa e traduz-se na rel~vância que o resultado desta virá a ter sobre sua 
esfera de direitos, seja para favorecê-la ou 

Como ~onceito de legitimidade ad causam, para efeito deste estudo, será . 

adotado o oferecido por Antonio Cláudio da Costa Machado por guardar mais 

proximidade como objeto deste estudo, sem embargo das demais opiniões expostas. 

3.2.2 Natureza jurídica da legitimação ativa processual 

Pelo todo exposto, não se pode mais visualizar o processo como mero 

instrumento de proteção aos interesses subjetivos, que, por natu reza, são 

individuais. 0 ordenamento jurídico deve forllecer todos OS mecanismos para uma 

efetjva prote~ão a todos 0s interesses leg;timosI decorrentes dos conflitos coletivos. 

O processualista, da mesma forma, deve contribuir, reavaliando conceitos 

tipicamente individuais, como 0 de interesse Para agir, legitimidade para a causa, 

coisa julgada efc, adequando-os a esta nova roupagem social do proceçço. 



A regra geral é que somente o titular da relação jurídica tem legitimidade para 

postular em juizo direito próprio. Vale dizer, ser o autor da ação, legitimaçáo 

ordinária. Mas a lei pode autorizar uma terceira pessoa (natural ou jurídica) a 

pleitear, em nome próprio, direito alheio (CPC, art. 6"). Quando isso acontece o 

terceiro tem legitimação extraordinária para propor a ação. 487 

A primeira, defendida por José Carlos Barbosa   ore ira"' admite a 

possibilidade de tutela jurisdicional dos direitos metaindividuais independentemente 

de expressa autorização da lei processual. 

A outra teoria, preconizada por Kazuo ~ a t a n a b e ~ ~ ' ,  admite uma legitimaçáo 

ordinária por parte das entidades criadas no seio da sociedade (corpos 

intermediários) com a finalidade de defesa de direitos superindividuais. 

Uma terceira teoria, introduzida por Nelson Nery ~ ú n i o r ~ "  com supedâneo na 

doutrina alemã, admite haver uma legitimação autônoma para a condução do 

processo coletivo, de modo que não se há falar na clássica divisão da legitimação 

em ordinária e extraordinária, conforme suas palavras: 

"Nunca é demais lembrar que os institutos do processo civil ofiodoxo 
não mais atendem a necessidade de hoje, no campo dos direitos difusos e 
coletivos. Criada para solucionar lides de natureza individual, a legitimidade 
para a causa como condição da ação está a merecer outra construção 
dogmática, que deverá levar em consideração o fim a que se destina essa 
legitimaçáo: a defesa, em juizo, de direitos meta ou supraindividuais. De 
conseqüência, não cabe nesta sede falar-se na dicotomia clássica da 
legitimaçáo em ordinária e extraordinária, mas sim da superação dessa 
divisão, como já está ocorrendo na Alemanha, onde a doutrina mais moderna 
fala em legitimação autonoma para a condição do processo (selbstandige 
proze~führungsbefugnis) e não mais em 'substituição processual' para 
qualificar essa legitimação do Ministério Público e associaçóes para virem a 

o 491 ju;zo na defesa dos direitos difusos e coletivos . 

A expressão autonomia, ao que se Parece, objetivâ distinguir a legitimidade 

proceSsual da titularidade do direito material NN--I~~~Q no processo. Essa questão foi 

enfrentada por Rodolfo de Camargo ~ a n c u s o ~ ~ * :  
"(. . . ) alterou-se, assim, o conceito clássico de legitimidade, que pressupunha 
haver uma coincidência entre a titularidade da relação jurídica de direito 

.- _ 
-lX7 () prCif ~ ~ ~ , ( ~ ~ ~ i ~  ('lhLidio ofci-ccc, itiri;i ~~~~~~~~~~;ic;ão dc vaii~ii;\i.tln soh1.c ;i icgitiiiinç~o, s c g ~ i i l ~ l ~  e l e  c x , s i c  i )  
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material posta sob a análise do Judiciário e a titularidade da relação jurídica 
de direito processual, ou seja, aquele que, no plano do direito material, tivesse 
contratado seria quem teria, agora, legitimidade para figurar num dos pólos da 
relação jurídica de direito processual em que se discutisse a validade daquele 
mesmo contrato. Esse mecanismo de estabelecimento do fenômeno 
legitimidade, ad causam e ad processum, só poderia ser quebrado em face de 
disposição legal expressa'de caráter absolutamente excepcional (art. 6P do 
CPC). Todavia, a regra, quando se fala em interesses supra individuais é a de 
que haja justamente certa dissociação entre os antigos conceitos de 
legitimidade ad causam e ad processum. Assim, se de acordo com o sistema 
individualista do CPC, tenha legitimidade para figurar no processo (legitimatio 
ad processum) exata e precisamente aquele de quem era a legitimidade ad 
causam justamente por isso, agora, no sistema das açóes supra-individuais 
não ocorre isto". 

E também por Vicenzo ~ i ~ o r i t i ~ ' ~ :  

exigência de garantia que, nas situaçóes individuais, vem satisfeita 
pela rigorosa correlação entre a titularidade da situação de vantagem e a 
legitimação para deduzi-la em juízo assume um conteúdo diverso nas 
situações coletivas, nas quais tal correla~ão não somente é desnecessária 
como pode até mesmo ser contraproducente" (nossa tradução). 

Antonio ~ i d i ~ ' ~  manifesta sua opinião sobre o tema apresentado por Nelson 

Nery Jr, como segue: 

"6 importante, pois, observar a inconsistência pragmática de operar, 
em tela de ações coletivas, com a clássica dicotomia do direito processual 
ortodoxo que classifica a legitimidade processual em ordinária e 
extraordinária, como de resto Com muitos dos institutos do direito processual 
individual. Com efeito, não há como negar haver manifesta dissociação entre 
o titular do direito superindividual (uma comunidade ou uma coletividade, de 
acordo com a definição legal do art. 81, parágrafo único do CDC) e o 
legitimado processual a defendê-lo em juizo através da ação coletiva (as 
entidades elencadas no art. 5"a LACP e no art. 82 do CDC). Entretanto, 
também há que se vislumbrar uma espécie de 'direito próprioJ dessas 
entidades a defender os direitos superindividuais em juízo.'[ ...I" Não vemos 
qualquer diferença ontoiógica entre as ações coletivas que defendem direitos 
superindividuais e aquelas propostas em defesa de direitos individuais 
homogêneos. Em ambos os casos há um titular (comunidade, coletividade ou 
conjunto de vitimas, conforme se trate de direito difuso, coletivo ou individual 
homogêneo) e um outro legitimado (LACP, art. 5 9  CDC, art. 82). A 
divergência deriva do fato de que aqueles que consideram a ação coletiva em 
defesa de direitos individuais homogêneos como exem.olo de legitimidade 
extraordinária não vêem como titular desse direito o conjunto de vítimas 
;nd;v;s;ve/mente considerado, mas cada uma das vítimas como titular do seu 
direito individual. Ainda assim, 'ad argumentandum: a açáo coletiva em 
defesa de direitos individuais homogêneos não poderia ser considerada como 



exemplo de legitimidade extraordinária. Isso porque é regra da substituição 
processual, e mesmo sua própria razão de ser, suprimir a possibilidade de o 
substituído ir novamente a juízo, vez que já foi atingido pela autoridade da 
coisa julgada material. E isso, manifestamente, não ocorre no caso da ação 
coletiva em defesa de direito individual homogêneo, pois as vítimas poderão 
propor a sua ação individual, independentemente da improcedência da ação 
coletiva (isto, considerando as próprias vítimas como titulares dos direitos 
individuais homogêneos, e não um grupo indivisivelnlente considerado, 
conforme o nosso pensamento). A n - ~ e ~ o s  que se considere ser uma espécie 
anôrnala de substitui~ão processual (que, por sua vez, já é considerada uma 
legitjmidade anômala) 'secundum eventurn litis: em que o substituído seria 
atingido apenas pela coisa julgada da sentença favorável." 

Uma teoria de vanguarda proposta por José Manoel de Arruda ~ l v i m ~ ~ ~ ,  

entende que a natureza jurídica da legitimação, nas ações coletivas, não será nem 

ordinária, extraordinária OU autônoma "(...) é simplesmente própria, legitimação 

própria para a propositura de ações civis, legitimação coletiva O. 

Quanto às açóes coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos, a 

maioria dos d ~ u t r i n a d o r e s ~ ~ ~  considera hipótese clássica de legitimação 

extraordinária, ainda mesmo aqueles autores que admitem ser a legitimidade 

ordinária, nos casos de ação coletiva em defesa de direitos metaindividuais (difusos 

e coletivos). 

Ainda, no que se refere às ações que tutelam direitos individuais 

homogêneosl consoante 0 Código de Defesa do Consumidor, os particulares 

podem, por assim dizer, "aderir", e 0 CDC chama esta figura de litisconsórcio, 

Todavia, apesar da dificuldade antes ventilada, relativa ao "transplantar" 

instituto do sistema do CPC Para as ações coletivas, Parece que se trataria de uma 

figura mais próxima à do assistente litisconsorcial, uma Vez que é seu o direito sobre 

o qual se discute, mas ele, enquanto particular, não pode formular pretensão (como 

um litisconsorte poderia). 

NO mesmo sentido, José M. de Arruda Alvim 497ao afirmar que- 

..(.) é apenas poSs;velJ na hipótese do af i  94, 9ue a vítima ou sucessor atue 
rl;tiçcons~rte', mas, em verdade1 essa atuaçã0 mais se gproxima da 

figura do litisconsorcia1 e. paflicLJlafmenfe, tendo em vista o direito 
pois que OS benefícios neste existentes podem ser alcançados pela 



procedência, quer no plano da ação coletiva, como, igualmente, no da ação 
individual': 

Ada Pellegrini  rin no ver^'*, ao analisar o art. 91 do CDC, indica uma hipótese 

de legitimação extraordinária, na medida em que preceitua que: 

' I ( . . . )  OS legitimados de que trata o arf. 81 (na verdade, artigo 82) poderão 
propor, em nome próprio e no interesse das vitimas ou seus sucessores, ação 
civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de 
acordo com o disposto nos artigos seguintes" 

A legitimaçáo deste dispositivo refere-se à ação coletiva de responsabilidade 

civil, por danos individualmente sofridos, t ~ ~ a s  tão somente nas hipóteses de danos 

individuais considerados homogeneamente (art. 81, parágrafo único, inciso 1 1 1  do 

CDC). 

Segundo José Manoel de Arruda Alvim4" também nesse raciocínio sugere 

que: 

' I ( .  . .) os legitimados pelo artigo 82 (CDC) agem ' ex lege', independentemente 
de autorização daqueles em cujo benefício agem, mas o fazendo no interesse 
destes (ou seja, no interesse alheio); ou. agem em seu próprio nome, mas em 
função de um interesse que não Ihes é Pessoal ou patrimonial, direta ou 
indiretamente " 

Conclui-se, portanto, que mnente 0s entes elencados pelos artigos 82 do 

CDC e 5"a LACP, no plano da coletiva, Possuem legitimidade ativa, assim, 

continua José Manoel de Arruda A~vim~~O: 
l l ( , . )  De um lado a lei somente a estes conferiu legitimidade, e de outra 

parte, inibiu que um indivíduo pudesse ter legitimidade para a ação co/etjva, 
que se restringe aqueles nominados taxativamente, ou seja, 2s hipóteses do 
,,-tigo 82, tendo em vista as ações a que se alude no afi  81 

por fim, mas não menos importante, José Marcelo Menezes vigliar5'' indica 

(r, .) sede de tutela iufi~dicional dos interesses transindividuais, da mesma 
forma mister se fará, com algumas peculiaridades, cabe a demonstração, por 
parte substituto pr~~essual-demandanfe. do interesse e da legitimação, a fim 
de que a coletiva Possa prosseguir e viabilizar a prolação do provimento 
jurisdicional': 

545. 
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O primeiro passo, portanto, no sentido de possibilitar a concretização dos 

direitos fundamentais, que está0 em constante evolução, é "redimensionar" o próprio 

conceito de "legitimidade ad causam" e "criar" ou "reinventar" novos mecanismos 

visando facilitar o acesso a Justiça e abrir as portas do Judiciário a proteção de 

todos esses "interesses" legítimos, que merecem proteção estatal. Afinal, faz muito 

tempo que já se disse que não basta enunciar direitos, é preciso, fundamentalmente, 

concretizá-los. 

3.2.3 Interesse da lide 

Interesse, na definição de Henri Capitant 502 é ' I ( .  ..) uma vantagern de ordem 

pecuniárja ou iiioral". 0 interesse interliga pessoa a um bem de vida, em virtude 

do valor que esse bem possa representar para essa pessoa. 

É a busca da uma situação da vantagem que faz surgir um interessa na posse 

ou fruição daquela situação, segundo Flodolfo de Camargo M a n c u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( . . . )  mesmo o 

interesse processllal não foge a esse núcleo comum: ele é reconhecido quando o 

processo çe revela útil e necessário a obtençáo de certa vantagem, inalcançavel de 

outro modo1' 

Na mesma direçáo, Sérgio Shhlura 'O4 sugere que "( ...) o interesse de agir 

2 necessidade concreta da jurisdi~áoíexibilidade) e à adequação da via 

procedimental(titula~ao)': 

0 s  interesses, quanto à fruição Por seu titular, podem ser indjvjduais ou 

meta;nd;vjduajs. Para este tf3balho nos deteremos ao interesse metaindividual nos 

quaiç pode-se encontrar OS interesses Difusos, coletivos (sfrjctu sensu) e Individuais 

Homogêneos. 

3.2.4 Interesses difusos 
0 s  interesses difusoa aao apresentados a orno 0 último degrau nuina ordem 

escalonada de ~01etiviza~áo. Os interesses difusos apresentariam um grau de 



(por exemplo, "qualidade de vida"), mais abrangente do que o interesse geral ou o 

interesse público. 

DO ponto de vista sociológico, os interesses difusos estão ligados ao tipo de 

sociedade na qual vivemos, pÓs-revol~~ão industrial, pós-moderno, denominada 

sociedade de massa sob o impacio de um novo fenômeno a globalização. 

Esta dimensão é significativa para explicar a indeterminação dos sujeitos nos 

interesses difusos. Para Rodolfo de Camargo ~ a n c u s o ~ ~ ~ ,  deriva do fato de que: 

"(...) não há um vinculo jurídico a agregar os sujeitos afetados por esses 
interesses: eles Se agregam ocasionalmente, em virtude de certas 
contingências, como 0 fato de habitarem certa região, de consumirem certo 
produto, de viverem r~uma certa comunidade, por comungarem pretensões 
semelhantes, por Serem afetados pelo mesmo evento originário de obra 
humana ou da natureza': 

Hugro Nigro ~ a z z i l l i " ~  considera que 0s interesses só serão verdadeiramente 

difusos se impossível identificar as Pessoas ligadas pelo mesmo laço fático ou 

jurídico, ou seja, não tem titular ir~dividual. 0 s  interesses difusos recebem da norma 

legal sua conceituaçáo instrumental Para 0 Processo civil, o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 81, 1 preceitua: in verbis: 

/ - Interesses OU direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisivel, de que sejam titulares 
pessoas indeterrninadas e ligadas por circunstâncias de fato: 

3.2.5 Interesses coletivos stricto sensu 
NO CDC está assim descrita a noção de interesse coletivo no ar[. 81, 11, in 

verbis: 
- interesses ou direitos coletivos. assim entendidos para efeitos deste 

código, 0s transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo 
categoria ou classe de Pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária po; 
uma relação jur;d"a base". 

0 conceito legal de interesse coletivo salienta a indivisibilidade, apontando o 

núcleo comum com o interesse difuso. 

Distingue-se, pela origem, 0s interesses coletivos que pertençam a grupo, 

categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis ligadas pela mesma 

relação jurídica básica. 



3.2.6 Interesses Individuais homogêneos 

Têm-se interesses individuais homogêneos quando a causa de pedir numa 

situação metaindividual é a mesma, ou de tal forma similar, a ponto de tornar 

indiferente para a apuração em juizo, das peculiaridades de cada caso em particular. 

Como se extrai do art. 81, 111, in verbis: "111 - interesses ou direitos individuais 

homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum': 

A causa de pedir é O feixe de direitos subjetivos individuais essencialmente 

divisíveis, entretanto sua titularidade é da comunidade como um todo, 

indivisivelmente considerada. 

Da mesma forma, o pedido feito em juizo ação coletiva em defesa de 

direitos individuais homogêneos deve ser Para a tutela indivisivelmente considerada 

do bem. A divisibilidade percebe-se somente se manifesta na fase de liquidação e 

execução da sentença coletiva. 

Essa criação do direito positivo brasileiro é uma 'ificçãoll criada com a 

finalidade única e exclusiva de possibilitar a proteçã0 Coletiva (em massa). 

Sem essa expressa pressão legal, a possibilidade de defesa coletiva dos 

direitos individuais estaria vedada. 

3.2.7 Distinções entre os diversos interesses 

Hugro Nigro ~ a z z i l l i ~ ~ ~  nos apresenta um quadro sinóptico para evidenciar as 

principais distinções, veja-se: 

Interesses 1 Grupo (Comunidade, IDiviçibilidadell Origem I 

Difusos Indeterminável 
I \ 

Relação jurídica 

Inrli\~irli inic: hnmoaêne0S Sit~iacãn de fato 

0 s  interesses difusos apresentam as seguintes características: 

indeterminaçáo dos indivisibilidade do objeto; mesmo laço fático. Exenlplo 

os destinatários de propaganda enganosa, veiculada pela televisão. 



0 s  interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos têm um ponto 

de contato em comum, pois, f-eúnem grupo, categoria ou classe de pessoas 

determináveis; entretanto só interesses individuais homogêneos são divisíveis 

embora, as vezes, tentam uma relação jurídica comum subjacente entre os 

consumidores (fundamentos no interesse coletivo) o que define o interesse individual 

homogêneo o laço fático. Ex. são interesses individuais homologados o que liga 

inúmeros consumidores de toda uma série de produtos com defeitos de uma mesma 

posição. 

Pode-se, resumir, de forma didática, e sem maiores pretensões, essas 

diferenças: se o objeto tutelado puder ser divisível, percebe-se que o interesse é o 

individual homogêneo, mas, se for indivisivel deverá analisar o sujeito, se este for 

determinável será interesse coletivo e se for indeterminávei será difuso. 

3.2.8 ~~nsequênc ias  jurídicas da ilegitimidade ad causam 

Cumpre saber qual a conseqüência que 0 legislador brasileiro trouxe para o 

caso de ser constatada a ilegitimidade ad causam. 

Segundo o Código de Processo Civil Brasileiro: 

~ f l .  267. Extingue-se o processo, sem Julgamento do mérito: 

(...) 
V/ - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
poss;bilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 
E, também, em Seu art. 295: 
~ d .  295. A petição inicial será indeferida: 
(...) . 

11 - quando a parte for rr!anifestamente ilegítima; 

Este último dispositivo deve ser lido em conjunto com o que prevê o art. 267, 

inciso 1, do CPC, evidenciando que a procedência tomada, em tal caso , I  é 

igualmente, a extinçá~ do prOcess0 sem 0 Julgamento do mérito. 

O que se constata, do ~ x a t - ~ ~ e  de todas as prescrições normativas 

pilriadas é que a ilegitimidade para a causa resulta, indubitavelmente, na menu L 

om o exame do mérito. Tal S Q ~ U Ç ~ O ,  contudo, não inviabiliza extinção do processo 
que seja novamente proposta a açáo, nos termos do art. 268 do CPC. 



3.2.9 Legitimidade ativa no direito comparado 

Na maioria dos Estados em que há preocupação com a tutela jurisdicional 

coletiva, as associações - ONGs - possuem legitimidade ativa na proteção dos 

interesses metaindividuais. Assim, torna-se interessante, uma breve análise, de 

como o direito estrangeiro vem regulando o assunto. 

NOS Estados Unidos da América, o direito coletivo americano e regulado, em 

nível federal, pela Regra 23 das Federal R ~ l e s  of Civil Procedure, que regulamentou 

as chamadas class actions. 508 

luz da Rule 23, letra (a), que trata dos requisitos da ação, encontra-se O 

item 2,  que indica como legitimado ~x~rmrdinár io ativo ou "representante" um ou 

mais indivíduos da classe a ser defendida na ação coletiva, bem como, que este 

jndividuo tenha sofrido diretamente 0 dano, que haja uma classe; o candidato a 

representante da classe deve ser ~ ~ e m b r o  dela; a classe ser tão numerosa que a 

reunião de todos 0s membros (ainda que Por meio de litisconsórcio) seja 

impraticável; haver questões de fato ou de direito comuns a todos os membros da 

classe representada; 0s pedidos ou defesas dos litigantes serem idênticos aos 

pedidos ou defesas da própria classe; estar configurada a representatividade 

adequada, ou seja, 0 autor deve ser capaz de defender adequadamente os 

interesses dos membros da classe que estejam ausentes no processo. 509 

Recentemente, a jurisprudência norte-americana passou a admitir, em casos 

excepcionais, que a representação também se fizesse por meio de associações, 

mas ainda não se pacificou uma posição a respeito da necessidade de a associação 

ter que demonstrar a existência de danos próprios (requisito para que qualquer 

pessoa seja tido como representante adequado) ou se bastaria que um de seus 

associados o tenha sofrido. Essa legitimidade extraordinária das associações 

também vem sendo reiteradamente admitida pelas Cortes da maioria dos Estados 

(Aiabama califórnia, Iiiinois, Washington, Texas etc.) mas não em qualquer caso.5'0 

~ I ) X  ~ l ~ , , ~ , ~  G~~~~~~~~~ de  C. Mendes. Ac5e.F ca le l i i '~~ .~  rio direiio c o n i / ~ u ~ . ~ ~ d o  r nuci(,llul s jo I>aiilo: ~~~i~~~ dos 

'Tribiiiiais. 2002. 11. 69-70. 
500 Idem. p. 7 1. 
511) Pedra da Diiiaiilai.co ,4.s.sociuçÜe.s e sitl(lic(i1o.s ri(1 dc[rsa.iudicirrl du c«le[iVidude. ~ ) j ~ , , ~ ~ í ~ ~ ,  enl 

L d 
< ~ i t t p ~ ~ w w w ~ , ~ , u l l ~ o j u r i d i c o ~ a ~ ~ . ~ r / h t ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ s ~ 0 c ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ ~ ~ .  em 22 de novelilbro de 2004, 



Mauro Cappelletti e Bryan Garth consignam que nos Estados Unidos o 

Ministério Público não tem atribuição de propor demandas visando a defesa de 

interesses metaindi~iduais.~" 

Na França, o art. 46, inc. I, da lei Royer, de 27 de dezembro de 1.973 dispõe 

in verbis: "as associações dotadas de personalidades jurídica, tendo por objeto 

estatutario a defesa dos interesses dos consumidores, podem, ser autorizadas, a 

exercer perante todas as jurisdições a ação civil pelos fatos que produzam prejuizos 

djretos ou indiretos aos interesses coletivos dos consumidores1', Assim, depreende- 

se que para as associações adquirirem legitimidade extraordinária para a defesa de 

interesses metaindividuais, é indispensável obter uma autorização estatal especifica. 

Para se obter tal autorização, "6 necessária manifestação do Ministério 

púb/;co, bem como a demonstração da representatividade da associaçãol tanto em 

nível nacional quanto 1oca1'.~'~ 

NO mesmo sentido, 0 ~ombate contra a Segregação racial é permitido às . 

associações registradas pelo tmenos cinco anos antes da ocorrência dos fatos e cujo 

propósito, constante dos estatutos, conforme se verifica nos art.s. 5 a 11 da lei n. 

546, de 1 "e julho de 1.972. 

Na /falia, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes513, informa que a lei n. 549, de 

consu/tjvo nej confronti dela pubblica ~~ministrazione",  bem como "forme d; 

/eggittjmazione ad agire - in via inibitoria e risarcitoria - che non trovano riscontro 

ne//a discjplina 

Informa também que as ass0ciaçÕes têm legitimidade para defender judicial 

ou extrajudicialmente OS interesses do cot-lsumidor e do meio-ambiente. 0 art. 13 da 

lei 349, de 8 de julho de 1.986 "distingue /e associazioni ambienta/iste a seconda che 

abbiano caraftere nazionale o che siano presenti aimeno cinque regioni e 

stabliice, çu/ modello legislazjone francese, che i1 riconoscimento &//a 

rappresentati"jtà vada e ffett~ato da1 Consjglio Nazionale dei1 'ambientett. 

, I  

5 1 %  011. cit. 1). 98-1 20. 
5 1 1  carlo ~-~,.~~~l~ M. verardi. n11d~ ~ O l l e ~ ~ i l ~ ( l  dei Consurnufori, p. 94. 



Assim, conclui Aluisio G. de C. Mendes que o sistema italiano é misto, ou 

seja, exige dois requisitos básicos para que se configure a legitimidade: tratar-se de 

associação (ope legis) e ter representatividade efetiva ou adequada (ope judicis). 

Na Alemanha, conforme Mauro Cappelletti e Bryan Garth a Lei sobre 

contratos-Padrão, em vigor desde 1' de abril de 1.977, conferiu legitimidade as 

associações de consumidores para ajuizar demandas visando a declaração de 

nulidade de determinadas cláusulas ~ontratuais .~ '~ 

3.2.1 O A legitimação ativa no Brasil 

A batalha pela ampliação do conceito de legitimação processual, com a 

abertura para a defesa em juizo, Por associações - ONGs, como substitutas 

processuais dos direitos e interesses de Seus associados ou como adequadas 

representantes de interesses difusos, é antiga no Brasil. 

A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-lei nq.452,  de 1 "e 

maio de 1943), em seu art. 513, letra "a" possibilitou aos sindicatos a substituição 

processual de seus associados. 

Nesse sentido, foi editada a Lei n" -134, de 14 de junho de 1950, estatuindo 

que 5s de classes existentes na data da publicação desta Lei, sem 

nenhum caráter político, fundadas nos t e ~ ~ o s  do CC e enquadradas nos dispositivos 

constitucionais, que congreguem funcionários ou empregados de empresas 

industriais da União, administradas ou não Por elal dos Estados, dos Municípios e de 

entidades autárquicas, de n~odo geral, é facultada a representação coletiva ou 

individual de seus associados, perante as autoridades administrativas e a justiça 

ordinária. 

Em 1963 a Lei n".215/63 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) 

autorizou em seu art. 1 ." parágrafo único, a OAB a representar em juizo e fora dele 

os interesses da classe dos advogados e 0s individuais relacionados com o 

exercício da profissão. 
N~~~~ tempos de redemocratizaçao no Brasil animavam as propostas de 

participação popular, derivando a Lei nq.9387 de 31 de agosto de 1981 (Política 

__C___ 

s ' s ~ f . ~ a i i r o  ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ t r i  e Bvant Garth. olj.cit- Aterro d ,j~~sriq<i, p. 58. 



Nacional do Meio Ambiente) seguida da Lei Complementar n."O, de 13 de 

dezembro de 1981 (Lei Orgânica do Ministério Público) dando legitimidade ao 

parquet de intentar ação civil pública aliás, sendo, nesse momento a primeira vez 

que esse termo foi utilizado. 

A aprovação das leis acima mencionadas, nas palavras de José Carlos 

Barbosa   ore ira^'^, "( ...I foi Como que a deixa para que diversas pessoas, que 

estavam preocupadas com o assunto, se pusessem em campo e surgiu, então, um 

anteprojeto de lei - elaborado Por um grupo de professores de São Paulo, sob a 

liderança deste verdadeiro motor. 0 dínamo em forma de mulher, que é a nossa 

querida colega Ada Pellegrini Grino ver': 

Outro passo importante para a proteção jurisdicional dos interesses difusos e 

coletivos foi dado com a edição da Lei nV.347 de 24 de julho de 1985, que criou a 

ação civil pública de responsabilidade Por danos causados ao meio ambiente, ao 

consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 

Por essa lei, o Ministério Público, a União, OS Estados, os Municípios, os 

órgãos da Administração Pública indireta ou as as~o~ iações  constituídas há mais de 

um ano, cuja finalidade institucional seja a defesa desses interesses, terão a 

faculdade de propor civil pública, principal e cautelar, para evitar ou reparar 

danos a esses interesses sociais relevantes. 

Assim, pela primeira vez no 0rdWtamento brasileiro, uma série de interesses 

difusos (como o interesse de todos a um meio ambiente saudável) ou de interesses 

coletivos (como O de c~r~sumidores de um produto, reunidos em associação) podem 

ser defendidos em Juízo através de um substituto Processual o que propiciará, sem 

dúvida uma maior efetividade na proteção desses interesses, 

"L ei n. V. 34 7/85: 
, ~ d .  5" a ~ ã ã  principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério 

Público, pela União. pelos Estados e Municipios. Poderão também ser 
por a~tarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia 

mista ou por associação que: 
1 - constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei cjvi/- 
I /  - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao 
consumidor, à ordem econômica, à livre Concorrência, ou ao patrjmônjo 
adíst;co, histórico, turístico e paisagístic0; (Redação dada pela Lei 9 

8.884, de 1 1.6.1994)." 

510 A c,,c j , i t t t i i ~ , d o  ,,o,.( i defi,5-l~rli>r itilrrr.s>.~'.~ ( d f i l . ~ ~ . ~  tio diiriio hin.silr>i,«, p, 190 



O processo civil brasileiro começa, a partir daqui, a adequar-se as novas 

realidades de reagrupamento social, coletivização dos indivíduos e interesses 

sociais. 

O auge se dá com a promulgação da atual Constituição da República, em 5 

de outubro de 1988, que em s e i  art. 5" XXI, da CF, traz a legitimação, de forma 

explícita, para as associações representarem seus filiados (associados) judicial e 

extrajudicialmente, quando aquelas forem expressamente autorizadas por estes, e 

no art. 129, 91 " e  forma implícita ou compreensiva. In verbis: 

f1t-t. 55 XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, 
têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente''. 
f ~ f l  5' LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 
a) partido político com representação no Congresso Nacional; 
bl sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos 
interesses de seus membros ou associadosf: 
y d .  129. São funções institucionais do Ministério público: 

1 /egitima~ão do Ministério Público para as ações civis previstas neste 
arfigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto 
nesta Constituição e na lei." 

Na esteira da proteçã0 coletiva foi editada a Lei n.e 7.853, de 24 de outubro 

de 1989 (Proteçáo ao deficiente físico) que no seu art. 3"ssim determina, in verbis: 

33" AS açóes civis públicas destinadas à proteção de interesses coletivos 
ou djfusos das pessoas podadoras de deficiência poderão ser propostas pelo 
Ministério Público, pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal; por 

constituída há t7lais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, 
,,tarquiaJ empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista que 
inclua, entre suas finalidades ins titucionais, a proteçã o das pessoas 
pofla(-joraç de deficiência. " 

A sociedade continuou cb'-nando Por novas regulamentações, e o ano de 

1990 foi aos interesses coletivos, surgindo duas leis de extrema 

importância; a   rime ira, de n.' 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e 

do Adolescente) tratou assim, in verbis: 

í ~ &  210. para as ações cjveis fundadas em interesses coletivos ou d;fusos 
consideram-se legitimados concorrentemente: 

f 

I-. . . . . . . . . . 
I1 . . . . . . . . 
111 - as associaçóe~ legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 
incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 

por esta Lei, dispensada a autorização da assembléia, se houver 
prévia esta tutaria ': 



A segunda, editada por determinação expressa do art. 48 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, precursora e moderna, comparada ao 

direito estrangeiro, que criou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei n.2 

8.078, de 1 1 de setembro de 1990, que tratou do tema, in verbis: 

"Art 82. Para os fins do art. 81. parágrafo único, são legitimados 
concorrentemente: (Redação dada pela Lei n9 .008,  de 21.3.1995) 
I - o Ministério Público, 
11 - a União, os Estados, 0s Municbios e o Distrito Federal; 
111 - ......; 
/V  - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 
incluam entre seus fins instit~cionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. 
9 1 O O requisito da préconstituição pode ser dispensado pelo juiz, nas açóes 
previstas nos art.s. 91 e seguintes. quando haja manifesto interesse social 

pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem iurídico a ser protegido". 

Entende-se que 0 CDC regulou 0s aspectos mais importantes da tutela 

jurisdicional coletiva, desde a problemática da competência e da legitimaçáo até a 

da execuçáo, passando pela coisa Julgada e 0s seus efeitos, além da questão da 

litispendência e das, não menos importantes, definições conceituais pertinentes. 

A Lei n.W.884, de 11 de junho de 1994 (Lei antitruste), acrescentou o inciso 

V ao art. 1 qa Lei n.~.3477/85, reconhecendo assim a viabilidade de ação coletiva 

sobre a responsabilidade por danos morais e patrif?Ioniais causados por infração da 

ordem econômica e da economia popular. 

E mais recentemente, mas Já ha tempos esperado, O Estatuto do Idoso, criado 

pela Lei n." 0.741, de 1 "e outubro de 2003 em Seu art. 81, IV dispõe /n verbis: 

y d .  8 I .  Para as ações cíveis fundadas em interesses d;fusosf coletivos, 
individuais indisponíveis ou homogêneos. legitimados, 
concorrentemente: 
/ - 0 ~inisteri0 PÚblico; 
11 - a União, os Estados. o Distrito Federal e os Municípios- 
111 - a Ordem dos Advogados do Brasil; 
/V - aç associações legalmente constituídas há pelo menos I (um) ano e que 
incluam entre OS fins jnstitucionais a defesa dos interesses e direitos da 
pessoa idosa, dispensada a autorização da assembléia, se houver prévia 
autorjza~áo estatulária. 



Cumpre, nesse ponto, destacar algumas particularidades da legitimação da 

sociedade civil organizada, a fim de seguir este estudo sobre a contribuição desta ao 

acesso a justiça. 

Uma discussão travada pela doutrina é definir se a partição no pólo ativo nas 

ações coletivas pela sociedade civil organizada é uma questão de representação ou 

de substituição processual e seus limites, pois, se for considerada a primeira 

hipótese será necessário requerer a autorização expressa e individual de seus 

associados; sendo a segunda, essa autorização será desnecessária. 

Tal discussão parte de urna análise do Art. 5', inciso XXI da C.F. Veja-se a 

opinião de Francisco Barros Dias5" sobre a legitimidade das associações: 

"Uma hipótese que poderia levar o menos avisado a incluí-Ia no elenco 
da substituição processual seria a do inciso XXI do art. 55 ao ditar: 'AS 
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade 
para represent$ seus filiados judicial ou extrajudicialmente: Atente-se para o 
fato que, esse caso, diferentemente dos demais, exige autorização de seus 
fi/jados, o que bem caracteriza o instituto da representação(...)" 

Com efeito, sendo de representação a hipótese do inciso XXI, caracteriza-se 

por agir o representante em nome dos representados, que para tanto precisam 

expressamente autorizá-lo. 
Tal posição, contudo, apresenta-se extremamente radical, inclinando-se a 

doutrina no sentido de se exigir uma certa ~ertinência entre o direito do representado 

e os fins sociais da entidade associativa. 
Assim, Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra MartinsMa, comentando o texto 

constitucional, dizem que: 

"(...) i requisito que o texto constitucional estabelece é o de que as entidades 
associativa~ estejam expressamente autorizadas. o que significa dizer cyue ela 
deverá comportar, dentro do rol dos seus fins sociais, o dã defesa de direitos 
de seus membros. Mas bem de ver que a dita autorização s6 pode versar 
sobre matéria peflinente aos fins sociais da própna entidade. Sena uma 
interpretação inadequada ao texto imaginar-se que estana ela a conferir a 
posçibj/idade de ~0nstitu;rem-se procuradores universais1#. 

N~ mesmo sentido a lição de Athos Gusmão Carneiro5'Y: 

, impende novamente ressaltar que a representação não poderá 
extravasar aos fins estatutarios ou legalmente estabelecidos da entidade 
associativa: não irá uma associação recreativa receber autorização para 



ajuizar açáo de despejo em representação de associado seu, ou para 
representá-lo como réu em ação de despejo; e nem irá a associação de 
enxadristas representar associados seus perante o Sistema Financeiro da 
Habitação, discutindo o valor das prestações de mútuos habitacionais. Em 
suma: nos casos do ar?. 50 XXI, da Constituição Federal vigente, 
encontramos uma nova modalidade do instituto da representação, para 
facilitar a defesa daqueles que se julguem menos aptos, ou encontrem 
dificuldades, por quaisquer motivos, para o ingresso 'normal' em juizo em 
defesa de seus interesses (rectius, de seus invocados direitos), propiciando- 
/hes O apoio e as facilidades decorrentes do auxílio de sua entidade 
associafiva, geralmente em liti~consórcio com outros filiados que se 
encontrem em idêntica ou similar situação': 

É o propósito também ~econhecido por Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra 

Martins5*': "Temos para nós que 0 endereço principal do artigo é permitir a utilização 

da legitimidade das associaçÕes Para aqueles casos nos quais a ação individual era 

extremamente onerosa, o que resultava na prática na sua não-proposjfura". 

~ t é  este ponto, percebe-se a inclinação em caracterizar a Iegitimação como 

substituto processual, e é r-~esta esteira de Pensar, que J.J. Calmon de P ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ,  ao 

estudar a hipótese do art. 55 LXX, b, sustenta ser possível 

' I ( .  ..) a impetraçáo, pela entidade. de mandado de segurança coletivo em favor 
de seus membros ou associados1 como substituto processual e independente 
de autorização deles, Por estarem em logo direitos (individuais) de associados 
seus, direitos esses que guardam certo ~ i t ~ u l o  com os fins mesmos da 
entidade (interesse qualificador do vínculo ~ s s o c ~ ~ ~ ~ v o ) ( . . . )  a legitimaçáo diz 
respeito não a defesa dos 'direifos' dos seus membros ou associados, tout 
coud, sim dos 'direitos' de seus membros ou associados cujo substrato 

seja um 'interesse de membro' ou 'interesse de associado": 

A jurjsprudência nacional não Se pacificou quanto esse assunto. O 

entendimento do Supremo TrhInal Federal, em sua maioria, e pela deçnecessidade 

da autorização: 

' f c o ~ s ~ ~ ~ U C I O N A L .  PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA 
*COL ETIVO. SUBSTITUIÇAO PROCESSUAL. A UTORIZAÇÃO EXPRESSA. 
OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 59 
LXX, bJ. I A legitimação das organizações sindicais, entidades de c/asse o; 
associaçáe~, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em ta/ 

caso, processual 11. Não se exige, tratando-se de segurança 
co,et;va, a autorização expressa aludida no inciso XXI do ar(. 5 q a  
~ ~ ~ ~ ~ , t u i ç , á ~ ,  9Ue contempla a hipótese de representação. 111. O objeto do 
mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, 

de guardar vínculo com os fins próprios da entidade 



impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido 
na titularidade dos associados e que exista em razão das atividades exercidas 
pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio da 

11 522 classe. /V. R. E. conhecido e provido . 
E ainda: 

"Mandado de segurança coletivo. Entidade de classe. Especi ficidade. 
~a disciplina constitucional-do mandado de segurança coletivo, inconfundível 
com a relativa a ação direta de inconstitucionalidade, não se tem, quanto à 
legitimação ativa, a exigência de tratar-se de entidade de classe que 
congregue categoria única. Constatada a abrangência, a ponto de alcançar os 
titulares do direito substancial em questão, mister é concluir pela configuração 
de hipótese ensejadora da substituição processual que distingue a espécie de 

1,523 mandado de segurança que 6 coletivo . 

JA em algumas decisões o Superior Tribunal de Justiça tem sustentado a 

necessidade de autorização prévia dos associados524. Mas esse entendimento não é 

pacífico, veja-se: 

l l ~ ~ ~ D A D O  DE SEGURANÇA COLETIVO. ENTIDADE REPRESENTATIVA 
DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA. ART. 50 LXX, CF. "São dotadas de 
legitimidade ativa as organizações sindicais, entidades de classe ou 
associação para segurança coletiva em defesa de direitos e interesses de 
seus associados, independentemente de autorização com base no inciso 
LXX, do art. 55 da Lei Magna. Somente na hipótese do inciso XXI, que 
encerra espécie de representação é que é ela exigível. "Recurso conhecido e 
provido para que a Corte a 9uojulgue 0 mérito da ação mandamenta/':525 

0 processual é parte da relação P~OC~SSU~I ,  pois também tem 

interesse no desenvolvimento da atividade Processual, para a obtenção de 

provimento jurisdicional que entenda satisfatório. 

N ~ O  se trata de litisco~sorte dos titulares dos interesses representados pela 

substituição.Age pelos titulares, sem que estes Possam agir, exceçáo feita à açáo 

coletiva de interesses individuais homogêneosl na qual Se faz possível o ingresso 

posterior dos interessados, c ~ ~ v o c a d o s  mediante edital, nos termos do art. 94 da Lei 

,qs representativas só podem representar os seus associados, 

membros ou filiados, quando direito atacado526, corresponder com os fins sociais 

RE ,,o 18 1,138-1/~p, rei. Min. Carlos Vellos0, DJU no 193, de 04.10.96, 37.1 I 

15.10.90, pg. 1 1.182. 
5 2 5  RMS ,,o 3.298,pr, Mil,. José Al~laldo, DJU lf' 36, de 24.02.97, pg. 3.347. 

526 <, N~ ~ i . o i i C U ,  u.s.yociu~&.~, leglilmeliie c()tl.~~i~uí(l(Jl recoilhecidui de uiiiidude ,>úhlicu dii 
.hrrriCo I,o~/eleiil o a j r  juizo em noma du 'Yunríliu". em ~ ; [ u u ~ ~ e * ~  defeSs(1 em coro d<. pu/>/iw(.ficr <,(<r nrpi,,l,iii 
(10.5 h011 s ( ~ O \ I I I I I I C S .  C . 4 1 , ~ ) 1 7 ~ 1 C  C )  

12.5, r t l i i i ~ r r  3<', (10 Cd(ligo (I<. Fh t r l í i i (~  ( I )< .< ' i<~,o- /~ i  m.?~, lno(jj/ic.<it,r, ,,( 



da mesma. Não seria correto achar que as entidades expressamente autorizadas 

pudessem constituir-se procuradores universais de seus associados527. 

Na representação, o representante exerce ação do representado em nome e 

por conta deste, não sendo parte da causa. 

Por fim, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, cabe destacar que a 

autorização expressa, para ser 0 substituto processual dos associados ou filiados, 

deverá estar contida nos estatutos constitutivos da sociedade ou organização e, 

acima de tudo, que a autorização será dispensada de prévia consulta aos 

associados, desde de que, seja um dos fins da sociedade organizada a tutela de 

direitos coletivos de forma genérica. 

3.3 Da Competência 

A competência para conhecimento jurisdicional nas açóes coletivas de defesa 

dos interesses metaindividuais é determinada pelos dispositivos constitucionais, 

artigos 109 e 114, bem  mo nos dispositivos legais do artigo 2"a lei i 9  7.347185 

(LACP) e artigos 93 e 101 da lei nV8.078/90 (CÓd. Consumidor) abaixo transcritos: 

Art. 109, CF 

709. Aos juizes federais compete processar e julgar: 
1 - as causas em que a Uniáo, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à 
Justiça /=leitora/ e a Justiça do Trabalho; 

/I - as causas entre Estado estrangeiro Ou organismo internacional e 
~ ~ ~ j c , @ i o  ou pessoa domiciliada ou residente no País; 

111 - as causas fundadas em tratado OU contrato da Unj,ijo com Estado 
estrangeiro ou organismo internacional; 



IV - os crimes políticos e as infraçóes penais praticadas em detrimento 
de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência 
da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; 

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no 
estrangeiro, ou reciprocamente; 

V-A as causas relativas a direitos humanos a que se refere o $ 5Veste  
artigo; (Incluído pela Emenda Constitucional n V 5 ,  de 2004) 

V/ - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos 
determinados por lei, contra O sistema financeiro e a ordem econômico- 
financeira; 

v11 - OS "habeas-corpus ", em matéria criminal de sua competência ou 
quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam 
diretamente sujeitos a outra jurisdição; 

v111 - 0s mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de 
autoridade federal, excetuados 0s Casos de competência dos tribunais 
federais; 

/X - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a 
competência da Justiça Militar; 

x - 0s crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a 
de carta rogalória. após 0 "exequatUrJ~ e de sentença estrangeira, 

após a homologação, as causas referentes a nacionalidade, inclusive a 
respectiva opção, e à naturalização; 

X /  - a disputa sobre direitos indígenas. 
9 1 Q - AS causas em que a União for autara serão aforadas na seção 

judiciária onde tiver domicílio a Outra parte. 
' g 2"- As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na 
secão judiciária em que for d~miciliado 0 autor, naquela onde houver ocorrjdo 

a .  

o ato ou fato que deu origem à derr~anda ou onde esteja situada a coisa, ou, 
ainda, no Distrito Federal. 

9 3" serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 
domicílio dos segurados ou beneficiarios, as causas em que forem parte 
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seia 
sede de vara do ~U;ZO federal, e, Se verificada essa condição, a lei poderá 
permitir que outras Causas selam também Processadas e julgadas pela justiça 
estadual. 

9 4" Na hipótese do parágrafo anterior, O recurso cabível será sempre 
para o nibuna/ ~egional  Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro 

grau. 
9 59 Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador- 

Geral da República, Com a finalidade de assegurar o cumprimento de 
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 

,quaiç o Brasil seja pafle, poderá suscitar, perante o Superior Tribuna/ de 
Juçfiça, e", qualquer fase do inquérito OU processo, hcjdente de 
deslocamento de compefêncja Para a Justiça Federal. (Incluído pela Emenda 
constjtunona 1 no 45, de 2004)" 





Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar 
procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de 
Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado 
a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em 
caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o 
segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil 
e dispensado o litisconsórcio òbrigatório com este." 

Conforme os dispositivos acima, conclui-se que ressalvada a competência da 

Justiça Federal - aquela disciplinada na Constituição Federal, que prevalece sobre 

as regras do Código de Defesa do Consumidor, a competência objetiva em razão da 

matéria é atribuída a justiça local (Justiça Comum dos Estados ou do Distrito 

Federal). Essa competência é absoluta528, significando que não poderá ser 

prorrogada ou modificada. 

Ada Pelegrini   ri no ver^*' ressalta que "a competência objetiva em razão da 

matéria, mesmo havendo interesse da União, é da Justiça Estadual, nas comarcas 

que não forem sede de vara do juízo federal, cabendo recurso para o TRF na área 

de jurisdição do juiz de primeiro grau (55 3% e* do art. 109, CF)". 

3.3.1 Dano de âmbito local 

A determinação do foro competente verifica-se em razão da extensão do 

dano. Quando o dano for de âmbito local, a competência é do lugar onde ocorreu ou 

deva ocorrer o dano530, nos termos do inciso I do artigo 93 do CDC. 

De outro lado, O artigo 2"a Lei n"7.47185 estabelece que "as açóes 

previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano531, cujo juízo 

terá competência funcional para processar e julgar a causa"532. 

'"Ada Pellegritii fii.iiiover, Crícii,eo IIrur.~il<~ir.o cle I)<ic.s</ r10 Corisirnii<tor co,n«i,,<rt/r> ,>c,/ns trlrrolr,v < I ( ,  
(r~rr<,pr.r!joto, 11. 550. 
""ldeiii., p. 550. 
530"fi plellaiileil,e justificável que assim seja: é claro qiie é O ~rlízo 'do local oiide ocori.er o daiiO7 o iliais 
indicado, mais habilitado na espécie, pela proximidade física C0111 O evento. Demais disso, a ação é de íiidolct 
repaiaióiiil, coliderlii[~i.ia; o ob.jeto pre\.raleceiite é o dai10 pi-od~i~i{.lo e a i-ecoiidução díis cc)i<;:~~ ;)o , y , ( r t l ,  t r r , r < , ,  

C) iiiesilio ,.iicioc.ilio 6 de se al~licai- hs Iiij~óteses e111 qiie O daiio 6 iiiiiiiciilc, exigiiido tritcl;i c;iillclni. (ai.(, 4" dil I,?, 

7.3471851, Uilibol.a se possa liilai. iiiiiiia lide calltelai., c0111 ~iessul~oslos e firialidades distiiitos lide pi.iiicipal, o 
fato é que ainbas apresentam, na espécie, llitl núcleo COnluin: O dario a certos interesses difiisos, podelido ser 
efetivo ou potencial'o (Rodolfo de Camarpo Mancuso, Açdo civil l~úhlicu, p. 50). 
" ' c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  o aludido dispositivo da Lei da Ação Civil Pública nlencioiie apenas "o local oiide ocoi.rei. o aliow, 
"a 1ioi.ma deve sei. eilteiidida corno i~llalmetite aplicável ao foro do local onde o d(lno ,,o.y,ytl clcO,.rc,i-w 

(t-liiSo ~i~~~ ~ ~ ~ i l l i ,  A de/e.va dos iti~ere.s.se.s d(fu.sos eni juízo, p. 2 I O). 



Quando esses dois diplomas legais referem-se a competência determinada 

pelo lugar do dano ocorrido ou pelo local em que este possa vir a ocorrer, "isto quer 

dizer que a competência poderá vir a fixar-se em qualquer comarca de Estado 

federado respectivo, ou na do Distrito Federal, se o caso desta hipótese"533. 

3.3.2 Dano de âmbito regional ou nacional 

O foro será o da capital do Estado ou do Distrito Federal, quando o dano for 

de âmbito regional ou nacional, consoante o inciso 11 do artigo 93 do Código de 

Defesa do Consumidor, o que significa, neste último caso, que o dano deve 

transcender à área estadual, ou seja, além dos limites de um Estado. 

Se o dano transcender a uma determinada circunscrição judiciária, mas, 

dentro de um mesmo Estado federado ou no Distrito Federal tratar-se-á de dano 

regional. Quando o dano transcender a área territoriai de um Estado federado ou do 

Distrito Federal tratar-se-á dano de âmbito nacional. Nas duas hipóteses, a 

competência para a causa é do foro da capital do Estado ou do Distrito Federal. 

3.3.3 Interesses difusos e coletivos propriamente ditos 

Em se tratando de interesses difusos OU coletivos propriamente ditos, cujo 

dano é de âmbito local, qual 0 juizo competente para esta ação? A questão se 

resolve pelo lugar onde se verificou 0 dano. Assim, Se O dano se verificou na cidade 

de campinas, a açáo deverá Ser Proposta no foro da Comarca de Campinas e a 

sentença de procedência fará coisa Julgada erga Of77ne.S (art. 103 do CDC), valendo 

para todo o território nacional. 

Em se tratando de interesses difusos ou coletivos propriamente ditos, cujo 

dario é de âmbito nacional, qual o juizo competente para esta ação? A questão se 

______.._------ 

~ ~ ~ l ~ i - c l e c i o i l ~ i  ~ ( ~ ~ l ~ l l ; ,  <le Lmiinsgo Maiiciis« (ltlc ".;A da leitura desse disposiiivo se [,crcebe que o legislador ,. . 
a(i.elo,i dois fixadores de con1peteilci~i qiie, ordiiiariaineirte, aparecein separados, porque ilni - o local do 
fato - coi l~ l lz  h chai,lnda coiripetêl~ci~ 'l'elativn', p1'oi-rogável, poI'qlle estabelecida eln função do iriteresse das 

da facilidade pua  a collleita prova; olltro - colllpetêilcia f ~ l i ~ i o n a i  - leva à chalnada coInpetêlicia 
Gabsoluta7, i l i l p r o r r o g ~ v e ~  e iiiderroghvel, PorYlle firitlada em razões de osdern pública, de interesse do  processo^ 

(Açiio cii'il l)líhlica, p. 48). 
SflAriilda A , v i i r i ,  cótligo do ~~,~ .u( i~ i i r lor -  C0171enlr1(lo, p. 425. 



resolve pela Assim, se a extensão do dano atingir todo o território 

nacional e a ação for proposta, em primeiro lugar, na capital do Estado do Ceará, 

este juizo torna-se prevento e a sentença fará coisa julgada erga omnes (ait. 103 do 

CDC), valendo para todo o território nacional. 

3.3.4 Interesses individuais homogêneos 

Em se tratando de interesses individuais homogêneos, cujo dano é de âmbito 

local, qual o foro competente Para esta ação? Se o dano ocorreu na cidade de 

Campinas, a ação deverá ser Proposta no foro da Comarca de Campinas e a 

sentença de procedência fará coisa julgada erga omnes somente para beneficiar 

aqueles titulares de interesses e direitos individuais homogêneos, ou seus 

sucessores (art. 103, inciso 111 do CDC), ou seja, essa decisão não surtirá efeitos em 

todo o país. 

Em se tratando de interesses individuais homogêneos, cujo dano é de âmbito 

nacional, qual O juizo competente para esta A questão também se resolve 
pela prevenção. Assim, se a extensão do dano atingir todo o território nacional e a 

açáo for proposta, em primeiro lugar1 na capital do Estado do Ceará, este juizo 

torna-se prevento e a sentença fará coisa julgada erga omnes (art. 103 do CDC), 

valendo para todo o território nacional. 

3.4 Da Litispendência 
3.4.1 Generalidades 

A válida tem Por efeitos Processuais tornar em litigiosa a coisa, 

prevenir o juizo e induzir a litispendência (ait. 21 9, CPC). Esta ocorre quando çe 

reproddz ação ajuizada antes e em curso (afl- 301, §§ ln e JQ, CPC) havendo 

identidade de partes, de causa de pedir próxima e remota, e de pedido, mediato e 

imediato (art. 301, $? 2" CPC), verificando-se que 0s reclamados são 0s mesmos e 

que os mesmos beneficiarios dos direitos em discussã~, ainda que numa das 

- 
i u., O jlliz c,iie collhecer da calisa em primeiro lugar, teri sua jurisdição preventa. Ele, que era cui,iu~a~ivamente 
coliipctelire coiil oiliros jiiízes, i:ualmente coiilPetelltes~ PNa corlllecer de determinada causa, pelo falo de haver 
~onliiildo col,llecinlento dela em primeiro Il1ga Passo11 a ser 0 fillico compete~ite. A preveilqSo, po13anto, firma, 

assegura a coiripetência de u n ~  juiz. Já cO1nPete11tew (Moac~i. Ainaral Saiiios, oli l id ~ ~ d ~ l f ~  de cameyo 
Miirlciiso, A(.NO (.ivil l~ ih l i< .u.  P. 56). 



ações figure como autor um substituto processual de quem seja autor na outra 

a ~ ã o . ~ ~ ~  

Portanto, são requisitos de litispendência entre ações idênticas, que as partes 

sejam as mesmas, que as ações tenham o mesmo pedido e igual causa de pedir. 

Diante da litispendência em funçh  de processo já existente, extingue-se o seguinte 

sem julgamento do mérito (art. 267, V do CPC). 

Cabe ressaltar que, sob 0 prisma tradicional, a litispendência e a coisa julgada 

estão intimamente relacionados à condição de parte no processo. ISSO porque a 

identificação da açáo, nos Wmos do ar[. 301, $5 1 e e 2P, do CPC, é feita a partir da 

confrontação das partes, da causa de pedir e do pedido. 

E, ainda que não esteja em di~cussão 0 ajuizamento de novo feito, a ensejar 

a ausência de coisa julgada ou de litispendência, como pressupostos processuais 

negativos, os jurisdicionados precisam saber OS limites subjetivos dos efeitos do 

julgamento. Só assim, poderão descobrir quem está ou não vinculado à decisão 

proferida. 

3.4.2 Tratamento legal da litispendência na ação coletiva 

A da litispendência em relação às açóes coletivas não havia recebido 

tratamento legal até 0 advento do Código de Defesa do Consumidor. O art. 104, 

deste código, dispôs que, in verbis: 
'3s ações co~etivas, previstas nos hcisos I e I/ do parágrafo único do art. 81, 
não induzem litispendência Para as individuais, mas 0s efeitos da coisa 
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos I /  e /I/ do artigo 
anteno[ não beneficiarão 0s autores das ações individuais, se não for 
requerida sua suspensáo no Prazo de trinta dias, a contar da ciência nos 
,,tos do ajuizament~ da ação coletivaJ'. 

O texto procura excluir 0 instituto da litispendência existente entre as ações de 

direitos' coletivos e difusos e aquelas ajuizadas pelos particulares na busca de seus 

direitos individuais- 

Numa primeira vista, o dispositivo é inócuo, pois sendo esses direitos distintos 

(os difusos e coletivos com 0s individuais), não haveria porque esclarecermos o óbvio 

que ressurge do disposto nos §§ ' 5  2' e 3"o 301, do Código de Processo Civil. 

Vale no entanto, como forma de espancar qualquer dúvida a esse respeito. 



O legislador ofereceu duas opções: 

a) o autor da ação de direito individual pretende prosseguir com o seu processo, 

não será, em consequência, alcançada pela coisa julgada, mesmo favorável, 

assumindo assim o risco de uma coisa julgada que vier a lhe ser desfavorável; 

b) poderá o autor escolher Ò caminho da suspensão do seu processo, quando 

tiver tomado conhecimento da ação coletiva, dentro de trinta dias da cientificação que 

deverá ser feita na forma do art. 94, do Código do Consumidor. Nessa situação, 

julgada procedente o pedido da ação coletiva, estará beneficiado o Autor e não 

necessita mais de prosseguir O seu processo. Em caso contrário, segue o feito como 

se nada tivesse ocorrido. É bom frisar que essa suspensão não está limitada no tempo, 

podendo perdurar até o julgamento da ação coletiva em definitivo. 

Essas opções não oferecem maiores dificuldades quando se trata de ações 

coletivas de interesses e direitos difusos e coletivos e as ações de direitos individuais, 

estando as hipóteses perfeitamente merentes com o ordenamento jurídico e os 

princípios aplicáveis a espécie. 

A questão se torna difícil quando se está diante de situação em que a ação 

coletiva tem o mesmo objeto da individual, nos casos dos direitos individuais 

homogêneos. A imprecisão legislativa quanto à remissão dos incisos antes referida é 

que pode levar a essa dificuldade. 

NO entanto, se houver inclusão do inciso 111 abrangendo também o art. 104 0s 

direitos individuais homogêneos, seria 0 caso de se constatar uma conexão para 

alguns ou uma continência para outros, em razão do objeto da ação coletiva ser mais 

amplo do que o da ação individual. 

Nessa hipótese, poderia O Autor da ação individual se valer da faculdade desse 

artigo, pedindo a suspensão de seu Processo e assim não procedendo, estaria sujeito 

a uma coisa julgada contrária diferente de uma coisa julgada favorável na ação 

coletiva. 

Para evitar esse conflito, o caminho seria da reunião dos processos, caso haja 

condições, a0 principio da (x~t-iomia processual. DO contrário, suspenderia 

a ação individual na forma do art. 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. 

Nesta hipótese, haveria problema de limitação de tempo, retomando ao conflito da 

coisa julgada, porém não devemos esquecer que foi opção do Autor. 

A continência por questão óbvia deve obedecer ao regime do juizo prevento na 

forma do art. 105, do CPC. 



Nota-se, primeiramente, que o art. 104, do CDC, cuidou tão-somente da 

hipótese de ajuizamento concomitante de ações individuais, desprezando, assim, a 

possibilidade de serem instaurados vários processos coletivos, fato que vem 

tornando-se cada vez mais frequente e problemático. 

Em relação ao art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, colocou-se logo 

em discussão as remissões feitas no seio do dispositivo. A primeira parte da norma 

faz menção as ações coletivas para a defesa dos interesses difusos e coietivos, 

previstas nos incisos I e 11 do parágrafo único do art. 81. Todavia, a segunda parte 

do art. 104 indicou os incisos 11 e 111 do art. 103, dirigidos aos interesses coletivos e 

individuais homogêneos. 

possível, interpretar, ser aplicável a todas as categorias de ações coletivas 

as duas partes do art. 104. Entretanto, algumas considerações mais amplas devem 

ser feitas. 

O instituto da litispendência só será útil ao processo coletivo se a análise 

comparativa levar em ~ o n t a  não apenas a Parte formalmente presente no processo, 

mas, sim, quem seja O titular do direito material deduzido no processo. Pofianto, ao 

Iado do pedido e da causa de pedir, bastaria que se estivesse na causa coletiva, 

para ser considerada como idêntica, defendendo os interesses dos meçmos 

Do contrário, dificilmente haveria litispendência porque outro legitimado 

poderia simplesmente formular idêntico pedido e causa de pedir em novo processo. 

Mas há outra questão de fundo a ser apreciada. OS interesses essencialmente 

coletivos, ou seja, 0s difusos e coletivos em sentido estrito, contam, como 

fundamental, com a indivisibilidade do seu objeto. A impossibilidade de 

fracionamento determina, assim1 tratamento e solução uniforme para o litígio. Por 

conseguinte, os interesses difusos e coletivos não comportam, material ou 

logicamente, a convivência de várias ações, diante de pretensões e fundamentos 

idênticos. 
DO contrário, a emissão de k~úmeros Pronunciamentos judiciais diversos ou 

contraditórios poderia estabelecer padrões de conduta incompatíveis: um juiz, por 

exemplo, a realização de determinada atividade provocadora de barulho, 

apenas no da tarde; outro somente pelas manhãs; um terceiro proibindo-a 

terminantemente a qualquer hora; e Por fim, um que a facultasse em geral. Como 

proceder, diante de p r O n ~ n ~ i a m e n t ~ ~  liminares, proferidos em processos distintos, 

com autores também diversos, determinando ou permitindo condutas tão dispares? 



Estando em jogo o mesmo pedido e causa de pedir, bem como havendo 

coincidência entre os titulares dos interesses difusos ou coletivos, não se deve 

admitir o ajuizamento de nova ação coletiva, em razão da presença de 

litispendência. Outras soluções, como a reunião de processos, sob o argumento da 

conexão ou da continência, além -de tecnicamente incabíveis diante da identidade 

objetiva, muito provavelmente acabariam ocasionando tumulto processual e 

retardamento no julgamento da demanda coletiva. 

Por outro lado, em relação às demandas individuais, duas hipóteses de 

tratamento se abrem. Não se está, no caso, a confrontar eventuais direitos 

individuais ao ressarcimento por danos decorrentes da falta de proteção ao interesse 

difuso ou coletivo lesiof-tado, pois terão se transformado, no máximo, em direitos 

individuais homogêneos, passíveis de defesa singular. 

Ada Pellegrini Grinover, ef observa que "( ...) aqui, o objeto dos 

processos é inquestionavelmente diverso. consistindo nas ações co/etivas na 

reparação ao bem indivisivelmente considerado. OU na obrigação de fazer ou não 

fazer, enquanto as açóes individuais tendem ao ressarcimento pessoa/: 

A primeira opção 6 a hadmissibilidade de ações ajuizadas por indivíduos, e 

não propriamente ações individuais, Para a defesa de interesses difusos ou 

coletivos. A segunda seria a aceitação, atribuindo-lhes tratamento, inclusive sob o 

ponto de vista da litispendência e da coisa julgada, de ação coletiva, já estudada 

neste trabalho. 
O que parece, entretanto, inadmissível, em sede de interesses difusos e 

coletivos, é a possibilidade ventilada pelo art- 104, de cabimento e coexistência de 

açóes coletivas e individuais, como se o objeto em questão estivesse sujeito ao 

desmembramentO. E tudo 0 que se disse sobre litispendência deve ser considerado 

também em geral para fins de efeitos do julgamento e da coisa julgada. 

Nóte-se, ainda, que O sistema de exclusão é significativamente mais eficiente, 

no sentido de garantir O tratZlment0 coletivo para as questões comuns, produzindo 

assim, efetiva economia ~rocessual, acesso à Justiça e fortalecimento das açóes 

coletivas. Mas, sem a fixação de prazos para 0 seu exercício, não há direito ou 

obrigação de e x ~ ~ ~ ~ á o l  fazendo com que interesses menores, mas 

quantitativamente acabem minando 0 sentido das ações coletivas. 



A realidade dos Últimos anos fala por si só: embora tenham sido ajuizadas 

ações coietivas, nenhuma delas foi capaz de conter a verdadeira sangria de açóes 

individuais que foram ajuizadas diante de questões como a dos expurgos 

inflacionários relacionados com cadernetas de poupança e do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS); dos t-&meros conflitos envolvendo aposentados, como 

v.g., a equivalência do beneficio com o salário mínimo, o reajuste de 147%, buraco 

negro etc. 

Lides que diziam respeito a tributos, como a CPMF, reajuste da tabela do 

imposto de renda, progressividade do IPTU, taxa de lixo ou de iluminação pública, 

aumento de aliquotas, incidência de contribuições sociais sobre determinadas 

categorias; incontáveis discussões pertinentes aos funcionários públicos, no âmbito 

da união, dos Estados e dos MLJnicípios, em torno de pleitos como o direito ao 

reajustamento anual, de contagem de tempo dos celetistas incorporados ao regime 

único, transformação de cargos, extinção de direitos, citando apenas alguns poucos 

exemplos. 

Em praticamente todos 0s casos menci~nados, foram centenas e milhares de 

processos individuais instaurados, sem que as açóes coletivas tenham de fato 

cumprido o seu papel. O correto equacionamento da questão da litispendência e da 

coisa julgada, com 0 estabelecimento de um efetivo sistema de exclução, 

do controle da representatividade adequada, parece ser medida 

essencial para que a tutela coletiva akXmce os seus objetivos. 

J O S ~  dos Santos finaliza, lecionando que: 

.I(. . .) a sentença improcedente nenhuma repercussão acarreta em relação a 
litígios individuais. Desse modol poderá ocorrer que, em litígio individual, seja 
o réu condenado, por exemplo. a indenizar O autor por violação do direito 
deste. e em açáo civil pública posterior, tendo por objeto a mesma conduta do 
ré ul seja o pedido julgado improcedente, considerando -se a inexistência de 
vjo/açfio. Se tiver havido trânsito em julgado da sentença que decidiu o litígio 
individuall nenhuma repercussão haverá da decisão que julgou improcedente 

pedido na ação civil pública. fato que não renderá qualquer prejuizo para 
que antes já vencera a demanda". 

portanto, aplica-se à defesa dos direitos ou interesses difusos, coletivos e 

individuais, no que for cabi'~el, o Titulo 111, do CDC, sondo esta a legislação 

prevalente, e não 0 Código de R-acesso Civil, por força do art. 90 do CDC 
(incorporado à LACP) que diz1 in verbis: 'A~licam-se às ações previstas neste titulo 



as normas do Código de Processo Civil e da Lei n.9 7.347, de 24 de julho de 1985, 

inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas 

disposições". 

Significa que o Código de Processo Civil aplica-se apenas subsidiariamente, 

quando não colidir com as regras da LACP/CDC. 

0 s  autores das ações individuais têm o direito de prosseguir com elas e nada 

deve impedir que o façam, t-f~esmo Porque, não impetrando ações individuais ou 

pedindo a suspensão no prazo legal, esperando pelo resultado da ação coletiva, 

poderia acontecer que esta, se julgada ao final favorável, viesse a atender apenas 

parcialmente as suas pretensões individuais, tanto pela procedência apenas em 

parte, ou porque o pedido formulado na ação coletiva fosse menos abrangente do 

que os dos pleitos individuais. 

No mesmo sentido, Hugo Nigro ~ a ~ ~ i l l i ~ ~ ~  para quem, tratando-se da defesa 

de interesses individuais homogêneos, 

li(..,) formar-se-á coisa julgada 'erga Orr~nes' na ação coletiva apenas no caso 
de procedência do pedido. Para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, e desde que o autor da ação individual requeira sua suspensão 
no prazo de trinta dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação 
coletiva. Se preferir não requerer a suspensão, poderá prosseguir na sua 
açáo individual (que não será afetada pelo julgamento da ação coletjva, cf. 
ad. 103, 5 2"0 CDC). Caso prefira a suspensão da açáo individual, o lesado 
poderá habilitar-se como litisconsorle na ação coletiva (CDC, arl. 94)': 

Conforme Antonio GdiS3' 'I(-..) Para a lei, é indiferente saber qual ação foi 

proposta em primeiro lugar. Não é juridicamente relevante se o consumidor [v.g., o 

autor isolado] propôs a sua ação individual depois da propositura da ação coletiva". 

Neste vale h l b r a r  que 0s direitos ou interesses individuais 

homogêneos, entendidos como 0s decorrentes de origem comum, não formam um 

terceiro gênero dos transindividuais ao Iado dos difusos e coletivos. constitui-se 

sim, em'subespécie dos coletivos, numa peculiaridade destes, introduzida na LAcp 

pelo Art. 81 do CDC- 
segundo Min. Mauricio Correia5", do STF, referindo-se aos direitos e 

interesses individuais homogêneos, é correto afirmar que: 

5 3 8  A <ior ilrirrerra.s difi4<.0S lil"0, P. 184. 
539 ~ ~ i , ~ ~  ju,ã.od<i e /iri,s17endEií~i<~ ein U(&.T colciiivcrr, p. 199. 

''O "ArGn Ciiril Piiblico e ~ e ~ i t i m i d u d e ' :  H R  Ih-j-Z-jI-~p, qire ijoio u o u<-riio I><,,rl Si , ,> l .~ , i i i~ r  ( ò l , < ,  , ~ ~ l ~ . ~ j l . c , g o  
f io , l l ~ / 7 ] i ~ ( / ( l ~ ) ] ,  i11 " ~ f ~ f ( ) ~ ' ~ ~ l ( ~ ~ i ~ ~ ~ )  . ~ ~ ' ~ ' ' ,  If1.u si'/iu, 12/3/97, 



"(. ..) esse é apenas um 'nomen juris' atlpico da espécie direitos coletivos. 
Donde se extrai que interesses homogêneos, em verdade, não se constituem 
como um Yertium genus', mas sim como uma mera modalidade peculiar, que 
tanto pode ser encaixado na circunferência dos interesses difusos quanto na 
dos coletivos''. [...I "(. ..) Quer se afirme na espécie interesses coletivos ou 
particularmente interesses homogêneos, 'strictu sensu; ambos estão 
nitidamente cingidos a uma- mesma relação jurídica-base e nascidos de uma 
mesma origem comum, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque 
incluem grupos, que conquanto atinjam as pessoas isoladamente, não se 
classificam como direitos individuais, no sentido do alcance da ação civil 
pública, posto que sua concepção finalística destina-se a proteção do grupotf. 

~ u g o  Nigro ~ a z z i l l i ~ ~ '  afirma que os direitos individuais homogêneos, 

fl(...) na verdade não deixam de ser também interesses coletivos em sentido 
/ato. Encontram-se reunidos Por essa categoria de interesses os integrantes 
determinados OU defermináveis de um grupo de pessoas, com prejuízos 
divisíveis oriundos das tmsmas circunstâncias de fato': [...Iu(...) os interesses 
co/etivos englobam 020 só 0s interesses transindividuais indivisiveis que o 
Códjgo do Consumidor cimma de interesses coletivos em sentido estrito(Art. 
81, parágrafo único, I/), como também aqueles que o Código do Consumidor 
chama de interesses individuais homogêneos(Art. 81, parágrafo único, //I). 
Estes ij/timos caracterizam-se pela extensão divisível, ou individualmente 

do dano ou da responsabilidade': 

Por essa via, nota-se desde logo que é tetlIerári0 enxergar litispendência 

entre uma ACP em defesa dos interesses e direitos transindividuais, na forma de 

individuais homogêne0~, e Um pleito individual com alguma correspondência com a 

ação coletiva, eis que Se tratam, 0s individuais h ~ ~ o g ê n e o s ,  de modalidade dos 

coletivos, e, portanto também não induzem litispendência (art. 104, caput, do CDC). 

Este artigo apenas ressalva que 0s efeitos da coisa julgada não beneficiarão 

o autor do feito individual se ele não requerer Suspensão, muito embora, como já 

visto, a decisão favorável em ACP o alcance, tTIesm0 que perca a demanda 

individual pois a decisáO favorável naquela faz coisa julgada quanto & premissa da 

sentença desta. 
AO permitir o seguimento da lide individual mesmo quando haja ~ c p  

versando sobre O mesmo assunto, é óbvio que a lei na0 considera haver 

litispendência, exatamente Porque aquela ACP envolve direitos e ilitereçses, ou 

d;fusos ou coletivos, incluidos nestes a subespécie de individuais homogêneos. A 

lei apenas a abrangência da coisa Julgada Para excluir a ação individual 

54 I Op. cii. 1-1. 22. 



dos seus efeitos se O autor optar pelo seu prosseguimento, e ainda assim 

ressalvando-se o alcance de eventual decisão favorável na açáo coletiva. 

Antonio ~ i d i ~ ~ ~  esclarece que: 

"(...I ao compararmos as ações individuais com as ações coletivas, 
percebemos que não há coincidência em nenhum dos seus elementos. 
Quanto aos sujeitos do processo nas ~ Ç Õ ~ s  coletivas, o autor é um daqueles 
entes do art. 82 do CDC; nas ações individuais, o autor é a pessoa física (...)I 
I ( . . . )  quanto à causa de pedir, a comparação é muito mais delicada e difícil a 
diferenciação, e podem, inclusive, ser consideradas iguais ou, pelo menos, 
corresponden fes. Mas a causa de pedir na ação coletiva permite o pedido de 
tutela de um direito superindividual indivisivelmente considerado; a causa de 
pedir na ação individual, por sua vez, diz respeito a tutela de um direito 
individual e divisível. Como já se vê, também os objetos de ambos os 
processos (e, por via de c0nse9uêncial também as lides, os pedidos, os 
méritos) são diversos. A 'lide coletiva', se assim pudermos chamar, e a 'lide 
jndivjdualJ são duas lides diferentes: através do pedido das ações coletivas 
em defesa de direitos superindividuais se requer a tutela de um direito 
superindividualJ indivisivelmente considerado, de que é titular uma 
comunidade ou uma coletividade de pessoas i...)', '0 pedido na açáo 
individual visa a tutela de um direito individual e divisível, cujo titular é o 
próprio autor". 

AO analisar o art. 104 do CDC, Antonio Gidi543 encontrou dificuldades para 

disçociar os pre~~upostos da litispendência entre as ~ Ç Õ ~ s  coietivas em defesa dos 

interesses individuais homogêneos e as correspondentes açóes individuais, 

justamente porque, parece, data venial não lhe ocorreu que esses direitos ou 

interesses não são um terceiro gênero dos transindividuais, e sim, uma subespécie 

dos coletivos. Foi isso que, provavelmente, 0 levou a criticar o referido dispositivo 

legal. 
lnexiste, pois, litispendência entre as ações coletivas e as correspondentes 

ações mesmo nos casos em que se façam presentes os direitos ou 

interesses individuais homogêneos. 

3.4.3 ~esistênciâ da açáo pelo substituto processual 

A afirmação, já muito difundida, de que o substituto processual não pode 

desistir da açao, não se aplica ao sistema das açoes coletivas. O próprio parágrafo 

5" ~ ~ , i , , , ~ , , j ~ , l ~ ~ , d ~  r / j ~ i , s ~ ~ Y ~ l ~ ~ ~ ~ ~ i ~  eiii ~ç<ii.s coleiiir<ir. p. 188 e ss. 
513 Ideni, p. 207. 
su E,,, sei,tido coliti.~i.io, Adn l'elle~i.iili Gi-iliovei-, I ) ( /  ('(li.s(l jill<~(/(l(/ (:(ídig!o tlc (/(:fCsrl do ~ ~ o I I ~ F l l , l , i ( ~ o l . ,  I ) ,  3- 
17. 



3 ~ 0  artigo 5Wa  Lei da Ação Civil Pública (Lei n.V.347185) prevê a possibilidade 

de desistência da ação, por quaisquer entes legitimados, inclusive o Ministério 

Público. 

A desistência da ação é admitida por Hugo Nigro ~ a z z i l l i ~ ' ~ ,  porque 

,I(...) proposta a ação civil pública, poderão no seu curso surgir fatos que a 
tornem prejudicada ou pelo menos comprometida no seu êxito (a ação vem a 
perder o objeto, ou se afere que está insuficiente, inadequada ou 
erroneamente proposta). O exame da conveniência em se desistir da ação em 
nada viola o dever de agir do Ministério Público, que pressupõe não só a livre 
valoração da tutela do interesse público, como ainda, e principalmente, a 
valoração da existência de justa causa para propor ou prosseguir na ação" 

Por conseguinte, continua Hugo Nigro Mazzilli, "(..,) admite-se a possibilidade 

de desistência ou renúncia do recurso pelo Ministério Público, quando tais atos não 

violem seu dever de agir, e somente em casos excepcionaisv 546 

A obrigaçáo do Ministério Público de assumir a ação objeto de desistência de 

co-legitimado está previsto no ar?. 5" 3 3' da Lei nV.347185 pois este deve assumir 

a da ação, em caso de desistência infundada ou abandono por 

associação co-legitimada. 

Finalmente, se a ação civil pública ou coletiva for intentada por qualquer outro 

legitimado, que "30 0 Ministério Público, este intervirá no processo, 

obrigatoriamente, como fiscal da lei custos legis (ar[. 5', § I "a ~ e i  n . P  7.347185). 

3.5 Da coisa julgada 
Cuida-se aqui de fazer algumas observações sobre a coisa julgada no 

processo coletivo, C U J ~  sistematização está a merecer maiores detalhamentos a fim 

de se evitar verdadeiros disparates nesse terreno que se apresenta pouco 

conheci& e de aplicação prática às Vezes desastrosa. 

3.5.1 Conceito e e~er~entos 

Coisa julgada547 pode ser definida como sendo a qualidade que a sentença 

adquire de ser imutável, depois que não c ~ ~ b e r  mais recurso, condição esta, 

54 i 01, cit. p. 235-236. 
546 Idein, p. 249. 



garantida no art. 5" XXXVI, da CF e art. 65 da LICC, encontramos também que 
a coisa julgada pode ser classificada como formal ou material. 

A coisa julgada, no sistema do Código de Processo Civil, segundo determina 

o artigo 472548, atinge apenas quem tenha sido parte no processo, não beneficiando 

nem prejudicando terceiros. 

É cediça a lição consagrada no CPC, em seu art. 301, $9 1" 22" e 3Q, que a coisa 

julgada se caracteriza pela Presença dos seguintes ekmentos: as mesmas partes, a 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Assim, tornam-se h-n~táveis 0s efeitos gerados na sentença, quando se 

encontram presentes essa triplice identidade, inviabilizando dessa forma, a repetição 

de uma outra ação que albergue as mesmas características. 

É certo que a coisa julgada não atua apenas com o fim de inviabilizar o 

ajuizamento de outras açóes com essa tr i~l ice identidade. A proibição de voltar a 

discutir o mérito da demanda no Processo de liquidação não guarda essa coerência, 

vez que nesse processo não estão Presentes aquelas figuras. O mesmo se diga da 

hipótese de relação juridica prejudicial quando transitada em julgado, impedindo o 

proççeguimento de outra ação, quando também não estão presentes as três ordens, 

sem que nestes últimos casos Se deva respeitar a coisa julgada. 

Porém, não podemos olvidar que 0 mais comum é se discutir no campo 

doutrinário e jurisprudencial a hipótese da vedação da repetição da ação. 

3.5.2 Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada 

Em nosso ordenamento juridico, 0 ~osicionament0 de que a qualidade da coisa 

julgada não se estende além do que foi pedido pelo Demandante e não ultrapassa aos 

limites das pessoas que participaram da relação jurídica processual. 

Estamos diante, no primeiro caso, dos limites objetivos da coisa julgada, que o 

Código de Processo Civil, no art. 4681 proclama nos seguintes termos: sentença que 
julgar tota/ ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões 

decididas". 

547 CI;íSSiCã a divisão entre forriia1 e material. Coisa jlllgada fol.illal é a imiltabilidade da dei,,ro do 
I,iocesso elll qile foi proferida. Já a coisa jlllgada mate ia  6 0 iilipediiiieiiio de sei a lide discutida el,, 
olltro processo (ou I,o mesino), por estar a questão deti~iltivaiileiite julgada. 
'"8 ..A ir. 472. A rel,reliço foz ~1i.W .j~Igfid(i or /)Ur1ei CtItre (13 [liiui.~ 6 dUdU, nõo benqficiundo lielil I,ip,i,(~ic(llldr, 
reii.eiros . . iviis colirrr &xtiiur fio " " d ~  de Peer-r0o9 se li()l4.ei'enl .sido citodor Ilroce,s,so, liiircolirórr.ir~ 
nPce,s,sário, o.s illrere,s.~ad~.s. u sel~le1~Ç~ 11rodu~ c»isa iulgadn em relaçno u lp/.ceir~)sn. 



Enquanto isso, o art. 472, primeira parte, do mesmo Código, enuncia: 'A  

sentença faz coisa julgada partes entre as quais é dada, não beneficiando nem 

prejudicando terceiros", demonstrando dessa forma os limites subjetivos da coisa 

julgada. 

Podemos resumir afirmando que no processo que visa proteger os direitos 

individuais, somente fará coisa julgada aqueles objetos que tiverem sido trazidos na 

inaugural e forem analisados e decididos pelo Juiz. O mesmo se dirá quanto a esse 

efeito, em relação às pessoas que integraram 0 processo, não havendo qualquer 

extensão a terceiros alheios a essa relação jurídica. 

Essas diretrizes mudam de forma nos casos de demandas coletivas. 

A grande novidade que diversos diplomas legais têm trazido ao sistema 

processual é a de alterar esse sistema de coisa julgada. 

Efetivamente, a Lei nq.717165 dispõe, no seu art. 18, e a lei nq.853189 em 

seu art. 4Vn verbis: 
sentença terá eficácia de coisa julgada oponivel erga omnes, exceto no 

caso de haver sido a açáo julgada improcedente por deficiência de prova; 
neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra açáo com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova Prova''. 

Da leitura do preceito legal, fica evidenciado que, se o pedido é acolhido ou 

rejeitado por falta de fundamento, a sentença tem eficácia erga omnes; se o pedido 

é rejeitado por insuficiência de provas, a sentença não Se reveste de autoridade de 

coisa julgada e qualquer interessado tem a faculdade de demandar a anulação do 

ato impugnado, inclusive com 0 tm?smo fundamento, se invocar prova mais 

convincente. Ademais, a sentença que reconhecer a prescrição da açáo popular (art. 

21 da Lei n. 4.71 7165) alcançará a todos OS interessados em propor a ação. 

O ar[. 16 da Lei n. 7.347185 prescreve in verbis: 

y sentença civil fará coisa julgada erga OmneS, nos limites da competência 
territoria/ do órgão prolatory exceto Se 0 pedido for julgado improcedente por 
insufiC;ênc;a de provas, hipótese em 9ue 9ual9uer legitimado poderá intentar 

aç-o com idêntico fundamento, valendo-se de nova provayJ. 

diz respeito 5 da coisa julgada aos limites da competência territoria1 do 

órgão prolator, o que ensejou critica de Paulo Valeri0 Dal Pai ~ o r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  no sentido 

de que a indivisibilidade dos direitos coletivos e difusos impede tal limitação. Uma 



regra de processo, criação meramente fictícia, não pode dividir o que é indivisível na 

realidade. 

Finalmente, a Lei n"8.78190, em seu art. 103, estabeleceu normas mais 

detalhadas em relação à coisa julgada nas ações de alcance transindividual. A 

extensão subjetiva da coisa julgada, pela sistemática do referido diploma legal, varia 

conforme o direito posto em discussão seja coletivo, difuso ou individual homogêneo. 

Com efeito, o art. 103 refere que a sentença faz coisa julgada erga omnes nos 

casos de interesses ou direitos difusos, salvo se O pedido for julgado improcedente 

por insuficiência de provas, O que deixa livre a possibilidade de propositura de nova 

ação por qualquer legitimado munido de novas provas; ultra partes quando se tratar 

de interesse ou direitos coletivosl ressalvando-se também a improcedência por 

insuficiência de provas; quando discutidos interesses ou direitos individuais 

homogêneos, mas apenas nos casos de procedência do pedido. 

3.5.3 O principio secundum eventum litis 
Embora o princípio secundum evenfum litis tenha sofrido grande critica de parte 

da doutrina quanto a Sua adoça0 na ~roteção dos direitos individuais, bastando que se 

veja a ênfase emprestada por Enrico Tullio Liebman550 em negar aplicação a esse 

princípio quando afirma que1'(..-) a não Ser 9ue se queira admitir a coisa julgada 

secundum evenfUm lifjs, não se deve olvidar que 0 UleSmo retorna ao palco das 

atenções com todo vigor, quando se trata de processo co/etivol: 

O Brasil, motivado por diversas razões, já encampou o principio em nosso 

ordenamento jurídico, desde a implantação da ~ Ç S O  popular e da legitimação 

extraordinária dos sindicatos em f~ome da categoria, com0 fazendo parte da tradição 

brasileira. 
Assim, há de Se constatar que em msso pais a regra em termos de coisa 

julgada nos processos coletivos é beneficiar todos 0s titulares de direitos ou 

interesses, quando houver acolhimento da demanda. Tem-se, por conseguinte, a 

do principio de que havendo atendimento do pleito, há extensão dos 

efeitos da julgada para beneficiar a quem participou e a quem não integrou o 

processo. 



A adoção desse principio em nosso sistema jurídico ajuda a extirpar uma série 

de dúvidas, principalmente quando se trata de saber se naqueles casos entendidos 

como de substituição processual como 0 do art. 55 incis0 XXI e art. 8" inciso III, da 

Constituição Federal, devam ser cientificados 0s substituídos ou pelo menos indicados 

na inicial. O mesmo raciocínio pode ser empregado no caso de mandado de segurança 

coletivo. 

A coisa julgada, no regime do Código do Consumidor, é diversa da coisa 

julgada tal como tutelada pelo Código de Processo Civil. No sistema processual civil, 

a autoridade da coisa julgada só alcança quem tenha sido parte e só torna imutável 

o decisum. 

~á a ~ o i s a  julgada no sistema do Código do Consumidor, como se verá, é 

secundurn eventum litis, ou seja, depende do resultado do julgamento da lide, e 

alcança mais do que O decidido, tornando imutáveis OS próprios fundamentos de 

decidir. 

A sistemática da Lei nQ8.078/90 em relação a coisa julgada nos casos de 

interesses difusos ou coletivos mostra-se defeituosa quando a ação coletiva não é 

acolhida por motivo diverso do que 0 da insuficiência de provas. 

Suponha-se o caso de uma ação conduzida deficientemente por uma 

associação qualquer, cujo resultado final tenha sido no sentido da improcedência, 

por falta de fundamento legal. 

Será correto que 0s interessados sejam abarcados pela autoridade da coisa 

julgada tal como previsto nos incisos I e 11 do art. 103 da Lei n. 8.078/90? Poder-se- 

á argumentar que caberia aos interessados acionar a associação para ressarcir os 

experimentados. 

Entretantol não é necessário maior esforço para se concluir que, no geral dos 

casos a entidade representativa não tem condições adequadas de sOlvabilidade, o 

que reduziria essa possibilidade i inocuidade. 

0 citado arl. 103, portanto, i7Erece leitura flexível Com as peculiaridades do 

caso concreto. 



3.5.4.1 Coisa julgada nas ações de interesse difuso 

O inciso I, do art. 103, do CDC, determina que: 

sentença fará coisa julgada erga omnes, excefo se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra açáo com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, 
na hipótese do in~is0 1, do parágrafo Único, do artigo 81". 

Estamos diante da hipótese de efeito da coisa julgada extensivo a toda a 

coletividade, nos casos de direitos ou interesses difusos, entendidos como "0s 

i, arisiri~ivj~uais, áe natureza inaivisivei, de que sejam titulares pessoas indeterminadas 

e ligadas por circunstâncias de fato", como preceitua o art. 81, parágrafo único em seu 

inciso I. 

sabido que em se tratando de açáo coletiva, devemos atentar para o fato de 

que a mesma sempre produz um efeito inibitório que pode gerar uma execução 

especifica, sem que se esqueça do efeito condenatorio que poderá advir em beneficio 

do legitimado extraordinário e msse caso é destinado a um fundo especial ou produzir 

esse efeito em relação aos indivíduos, Sem que 0s mesmos tenham participado do 

processo. 
Em razão dessa circunstância, a coisa Julgada desse inciso poderá provocar as 

seguintes situações: 

a) 0 pedido da açáo coletiva é atendido. Faz coisa julgada em favor de toda a 

coletividade que pode Se Socorrer do Julgado Para viabilizar indenização individual 

deixando aí insculpido 0 princípio secundum eventum /;tis. 

b) É rejeitado O pedido Por insuficiência de prova. Não há coisa julgada para 

nenhum legitimado, nem extraordinário nem ordinário, podendo ingressar o mesmo 

legitimado que anteriormente ajuizou a ação, outro legitimado extraordinário ou o 

individual, obviamente, produzindo Prova nova. 

O pedido é rejeitado pelo mérito. 0 s  efeitos da coisa julgada são extensíveis 

aos legitimados da ação coletiva, ressalvando-se, no entanto, 0s direitos individuais 

que podsrão ser buscados através da açã0 própria. 

A idéia vem reforçada pelo $1" ,O a& 103, do CDC, quando afirma que 

efeitos da julgada, previstos nos incisos I e 11 não prejudicarão interesses e 

direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, Categoria ou c/asse " 



Aparentemente o dispositivo poderia soar como descabido, pois na realidade 

não podemos negar que os direitos são distintos, uma vez que os primeiros são difusos 

ou coletivos, enquanto OS dos legitimados ordinários são individuais. No entanto, como 

vem afirmando a doutrina, Ir(...) vale a regra para evitar polêmica" 55' OU com fins I'(...) 

didátjcos, visando tornar explícita regra que, de qualquer modo, se extrairia dos 
r r  552 princípios e das regras do direito processual . 

Entretanto, é preciso que 0 hdivíduo, sendo parte em ação individual 

pendente, peça a suspensão tmsma nos termos do artigc 104 do Código do 

Consumidor, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência nos autos do 

ajuizamento da ação coletiva, sob Pena de não vir a beneficiar-se do resultado 

favorável da sentença proferida na ação coletiva. 

3.5.4.2 Coisa julgada nas ações de interesse coletivo 

Proclama o inciso II, do 103, da Lei 8.078/90, que '2 sentença fará coisa 

julgada ultra partes, t-nas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo 

improcedência por insuficiência de Provas, nos termos do inciso 11, do parágrafo único, 

Aqui nos deparamos com 0 caso de efeito da coisa julgada extensiva somente 

ao grupo, categoria OU classe, Por se tratar de direitos OU interesses coletivos, definidos 

do inciso 11, do parágrafo único do 81, como ''0s transindividuais de natureza 

indjvisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica-baserr. 

observaçóe~ feitas com relação aos direitos e interesses difusoç são 

perfeitamente ãdequáveis ao presente caso, inclusive no que tange ao 1" do aart. 

103. 

A julgada aqui é ultra partes e não erga omnes, como no primeiro caso 

(a*. 103 ? I  1 do CDC), porque, apesar de atingir quem não tenha sido parte, limita-se 

ao grupo, categoria OU classe. Lembremos que na hipótese de direitos coletivos, 0s 

titulares estão ligados entre si ou com a Parte contrária por uma relação jurídica- 

base. Essa, a razão da limitação da lei. 

Eventual resultado negativo, I?lesmo que não por insuficiência de provas não 

obsta a propositura de demandas individuais ($ 1 "o artigo 103). 



Assim, também a expressão ~1tf-a partes tem significado distinto, conforme 

seja julgada procedente ou improcedente a ação. Se procedente, atinge aos entes 

legitimados pelo art. 82 e aos titulares dos direitos coletivos individualmente 

considerados; se improcedente, atinge 0s mesmos, não obstando, todavia, a 

propositura de demandas individuais. Havendo demanda individual também o autor 

deverá pedir sua suspensão, nos ternos do art. 104 do CDC, para poder beneficiar- 

se do resultado da demanda coletiva. 

Aliás, tanto na hipótese do incis.0 1 ,  como do inciso II do ai?. 103, CDC, seria 

inviável que a propositura de ação coletiva pudesse obstar o ajuizamento de açóes 

individuais (haveria inconstitucionalidade por afronta ao princípio da ubiquidade, 

artigo 55 XXXV. CF), dai Porque, não apenas O resultado negativo não afeta a 

propositura de ações individuais, como a ação coletiva não induz litispendência para 

as açóes individuais (art. 104 do CDC). 

3.5.4.3 Coisa julgada nas de interesses individuais homogêneos 

0 inciso III, do art. 103, preceitua que '2 sentença fará coisa julgada erga 

omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e 

seus sucessores, na hipótese do inciso 111, do parágrafo único, do ar?. 8 1 ft. 

A espécie é de direitos individuais homogêneos que o inciso 111, do parágrafo 

único do art. 81, define como aqueles que decorrem de uma origem comum. 

NO caso da tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, a coisa 

julgada, pelo inciso 111 do artigo 103 do Código do Consumidor, opera efeitos erga 

omnes apenas no caso de procedência do pedido- Havendo procedência do pedido, o 

tratamento dos efeitos da coisa julgada subjetiva é idêntico ao dos interesses ou 

direitos difusos e coletivos. 

Em caço de improcedência do pedido, aqueles que não se tiverem habilitado 

no processo como litisconsortes poderão Propor ação de indenização a título 

individual (@"O at?. 103, CDC). 
Aqueles que tiverem sofrido danos serão beneficiados pela proced&ncia da 

ação coletiva, efetuand~ a liquidação dos mesmos na forma do art. 97. 

N ~ O  haveria como Ser diferente, uma vez que OS direitos buscados através de 

açáo coletiva se confundem com 0s direitos individuais e não poderiam estes sofrer 

qualquer influência, quando o particular não tivesse participado como Iitisconsorte do 



processo coietivo ou não tivesse requerido a suspensão do processo na forma do art. 

104, em atendimento ao edita1 previsto no art. 94. 

Para não ser alimentada qualquer dúvida a esse respeito, o 5 25 do aa. 103, 

esclarece que "em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem 

intervindo no processo como litisconsofles poderão propor ação de indenização a titulo 

individuai'. 

AO ser excluída a hipótese de alcance da coisa julgada no caso de 

improcedbncia da ação, estamos diante de situação que reforça o princípio secundum 

eventum /;tis, pois os direitos individuais só estarão alcançados pelo efeito da coisa 

julgada quando o pedido for atendido, podendo cada indivíduo requerer a liquidação da 

sentença e conseqüente execução do julgado. 

3.5.5 Extensão da coisa julgada aos demais direitos coletivos 

Embora o art. 103, caput, do CDC, mencione que a coisa julgada ali tratada se 

refere às ações coletivas de que trata este Código, na realidade pode-se entender que 

há uma abrangência bem maior desse diploma legal. 

certo que houve veto ao art. 89 do referido Código, porém há de se 

reconhecer que subsistiu 0 art. 117 que acrescentou o art. 21 a Lei nq.3477/5 que 

cuida da A Ç ~ O  Civil Pública e nesse texto legal está afirmado em seu art. 1 Q, inciso IV 

que o mesmo se destina a proteger qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por 

força, também, da inovação trazida pelo ar?. 11 0,  do Código do Consumidor. 

Mesmos naqueles casos em que não existe um tratamento específico da 

matéria, há de se buscar subsídios na Lei 8.078/90, Por Ser esse diploma legal, ao lado 

da Lei 7.347185 (&ao Civil Pública), da Lei n".717165, que Versa sobre a Açáo 

Popular é 0s dispositivos constitucionais que discutem disciplinarmente sobre o tema 

são formuladores do sistema dos direitos coletivos e difusos. 

Assim, pode-se afirmar que 0 raciocínio é válido para albergarmos o mandado 

de segurança coietiv~, as açóes ajuizadas por entidades associativas em defesa dos 

interesses coletivos de seus filiados, na forma do arte 5" inciso XXI e as ações 

coletivas pelos sindicatos nos termos do ad. 85 inciso 111, todos da 

Constituição ~ederal. 



3.5.5.1 A coisa julgada na ação civil pública 

A ação civil pública tem um rol de legitimados previsto em seu artigo 5Q, e 

presta-se a tutelar qualquer interesse difuso ou coletivo, além daqueles 

expressamente previstos nos incisos I ao 111 :  meio ambiente, consumidor, bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagistico. Cabe, também, 

para tutelar violações a ordem econômica e mais recentemente a defesa do Estatuto 

do Idoso. 

A coisa julgada, na hipótese da ação civil pública, vem disciplinada no artigo 

16 da Lei n. 7.1347185, operando efeitos erga Omnes, eXCet0 se for julgada 

improcedente por insuficiência de Provas, caso em que nova ação poderá ser 

intentada por qualquer legitimado, desde que assentado em nova prova. 

Determina o 3 35 do art. 103, que: 

"0s efeitos da coisa julgada de que cuida 0 artigo 16, combinado com o a rao  13 
da Lei nV.347, de 24 de julho de 1985. não prejudicarão as açóes de 
indenização por danos pessoalmente sofrjdos, propostas individualmente ou na 
forma prevista neste Código, masf se procedente O pedido, beneficiarão as 
vítimas e seus sucessores, que poderão proceder a liquidação e à execução, 
nos termos dos artigos 96 a 99': 
Ada Pellegrini Grinover, et defwde o dispositivo, afirmando que o mesmo 

foi: 

ll(..,) inspirado no princbio da ecot70mia PrOcessua/ e nos critérios da coisa 
julgada secundum eventum litis. bem como na ampliação ope legis do objeto do 
processol expressamente autoriza o transporfel jn utjiibus, da coisa julgada 

de sentença proferida na ação civil pública para as aç&s individuais 
de indenizaçáo por danos pessoalmente sofridos". 

Em razão dessa posição, duas situações podem ocorrer: 

a) improcedência do pedido, OS terceiros estão imunes a essa decisão, 

podendo ajuizar suas próprias ações reparatórias; 

5 5  1 01). cii. p. SOO-591 



b) acolhimento do pedido. Pelas regras clássicas da coisa julgada não haveria 

como transportar, sem norma expressa, o julgado da ação civil pública a demandas 

individuais, não só por tratar-se de açóes diversas, pelo seu objeto, como também 

porque a ampliação do objeto do processo só pode ser feita por lei. 

A espécie se enquadraria no exemplo clássico da coisa julgada penal, sendo 

transposta para o cível, sem que 0 objeto daquela ação seja o mesmo da reparação do 

dano. 

Vicente Greco ~ i l h o ~ ~ ~ ,  assim não entendeu e afirma que esse parágrafo 

fl(...) é desnecessário e, até, impertinente com relação as açóes co~etivas de 
direitos difusos ou de direitos coletivos, porque os direitos individuais não se 
confundem com aqueles", Coí-~~o Já dmonstra o § 1" do mesmo artigo. Depois 
acrescenta que I'(...) a norma é de direito material. Não se trata de prejudicar as 
açóes, como refere 0 parágrafo, t ~ ~ a s  de, eventualmente, prejudicar as 
indenizações". 

Parece que a razão está com Ada Pellegrini Grinover. 0 dispositivo é 

necessário porque transpõe a coisa Julgada de uma ação especial que não se 

encontra no Código do C ~ ~ s u m i d o r  e 0 art. 103, afirma que a coisa julgada ali 

tratada se refere as ações do CDC. 

Assim, há pertinência do dispositivo e 0 f-nesmo cuida da paRe processual, 

sem nos esquecermos que O direito material, em conseqüência, está resguardado. 

3.5.5.2 A coisa julgada na ação popular 

0,sistema da coisa julgada nas açóes populares é similar ao do CDC, ao 

qual, em rigor, serviu de inspiração. A coisa julgada opera efeitos erga omnes, salvo 

se julgado improcedente 0 pedido Por falta de Provas (art. 18 da Lei da &ão 

Popular), sistema esse que foi concebido com 0 nítido escopo de evitar o conluio 

entre o autor popular e o réu. 

554 op. cit. 11. 365. 



3.5.6 Quadro sinóptico da coisa julgada 
Finalizando o item sobre a coisa julgada nas ações coletivas, sem esgotar o 

tema, é interessante, para fins didáticos, transcrever dois quadros sinóptico 

elaborados por Hugro Nigro ~ a z z i l l i ~ ~ ~ .  

SEGUNDO A NATUREZA DO INTERESSE 

I Sentença de I ProcedBncia 
Sempre tem eficácia erga omnes 

-- - .-- .- 

DIFUSOS Por falta de prova 
Sentença de 

Improcedência 

1 Procedência 1 grupo, categoria ou classe I 

Sem eficácia erga 

omnes 

Sentença de 

Por outro motivo 

Tem eficácia, ultra partes, limitadamente ao 

Com eficácia erga 

omnes 

COLETIVOS 
Sentença de I improcedência 

Por falta de prova 

Com eficácia ultia 

Sentença de 

I I 

SEGUNDO O RESULTADO DO PROCESSO 

Sem eficácia ultra 

partes 

partes 

Com eficácia erga omnes para beneficiar 

INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS 

I 

Procedência 

Sentença de 

Improcedência 

- - Sentença de I 

Prejudica os lesados, exceto em matéria de 
improcedência 

interesses individuais homogêneos, 
motivo 

observado o art. 94 do CDC 

vítimas e sucessores 

Sem eficácia erga omnes 

Por falta de 

Sentença de 

Procedência 

Não prejudica os lesados 

Beneficia a todos os lesados, observado o art. 104 do CDC; 

tratando-se de interesses coletivos, seus efeitos limitam-se 

ao grupo, categoria ou classe de pessoas atingidas. 



3.6 Execução na ação coletiva 

O Código de Defesa do Consumidor não inovou apenas em relação a criação 

de normas de direito processual coletivo de forma sistemática, instituindo, diga-se 

assim, uma verdadeira teoria do processo coletivo, em termos de processo de 

conhecimento. 

Esse diploma legal foi mais além para estabelecer, de maneira pragmática, 

corrio devem ser as normas de processo, formas criativas e racionais de execução 

de sentença prolatadas t~essas demandas, que, pela sua própria natureza, podem 

atingir grande número de beneficiários. 

AO Iado de instituir execução coletiva e execução individual, e admitir como 

legitimados para exercê-las as Partes enumeradas no art. 82, do CDC, as entidades 

autoras da ação para a execução coletiva, e 0s prejudicados ou vitimas, para as 

execuções individuais, derrubou a nova Lei 0 dogma da competência absoluta para 

o processo de execução, tradicionalmente vinculado ao juizo da condenação. 

Permitiu, assim, que a execução da Sentença a titulo individual fosse realizada no 

juizo da ação condenatória ou no da liquidação, mantendo a execução coletiva 

perante o juízo da causa. 

Através dessa providência 0 CDC neutralizou possíveis resistências à 

utilização das ações coietivas Como forma racional de redução de demandas. 

A no processo coletivo guarda certas peculiaridades em razão dos 

direitos que se encontram em jogo. E possível que a execução seja específica como 

regra, frente ao objeto que se encontra discutido na ação coletiva. Faz nascer também 

para os beneficiáriOs da coisa julgada que não ~afiiciparam do processo o direito de 

)ver ocorrido. executar a paite dos prejuízos que lhe t: 
Da mesma forma, no processo coletivo de direitos individuais homogêneos, a 

condenáçáo genérica, Como inf0fTfla 0 art. 95, apenas fixando a responsabilidade 

do réu danos causados, podendo qualquer legitimado do art. 82 ter a iniciativa, 

como também a vítima e seus sucessores, C O ~ O  se inferem do art. 97 e 98, todos do 

Código do ~onsumidor. 

A condena~á~ genérica não é novidade no direito processual brasileiro 

conforme consta 0 art. 586, § '"0 c p c ,  mas, 0 que se vislumbra no processo 



executório coletivo e a ampliação ou alargamento dos poderes do juiz, podendo 

ampliar o objeto e partes da ação. 

Como ensina Sérgio S. ~ h i m u r a ~ ~ ~ :  

li(. ..) há uma ampliação do objeto do processo e, por conseguinte, ampliação do 
campo de cogniçáo e de deciSo do juiz. Percebe-se, nesse passo, que não se 
pode aplicar a concepção tradicional do processo civil nessa seara, visto que há 
de ser adaptada à nova perspectiva trazida pelo Código de Defesa do 
Consumidor (ex.: legitimidade de parte, coisa julgada, litispendência etc.). O 
esquema processual clássico, nesse particular, merece adaptações, já que o 
contexto e as premissas são outros': 

Pode-se dizer que, em qualquer das hipóteses de ações coletivas, a execução 

parece ser sempre individual. Apenas há denominação de execução coietiva no art. 98 

e seu parágrafo 1" em razão da possibilidade de iniciativa desse processo pelos 

legitimados da ação coletiva, o que origina essa terminologia. 

Para Ada Pellegrini Grinover, et a P 7 :  

fr(...) tanto num como noutro caso, porém, a liquidação e a execução serão 
necessariamente personalizadas e divisíveis. P romovidas que forem pelas 
vítimas e seus sucessores, estes estarão agindo na qualidade de legitimados 
ordinários, sendo individual 0 Processo de liquidação e execução1: E 
acrescenta: "(. ..) 0 Que "porta realçar é que, na técnica do Código do 
consumidor, a sentença da ação coletiva que beneficiará as pretensões 
individuais, só reconhece 0 dever genérico de indenizar, dependendo ainda 
cada litigante de Um Processo de liquidação, e, portanto, de conhecimento, em 
que haverá ampla cognição e completa defesa do réu não só sobre o quantum 
debeatur, mas também quanto à própria existência do dano individual e do nexo 
etio/ógico com o prejuízo globalmente causado". 

Vale acrescentar que em razão do efeito da coisa julgada erga omneç ou ultra 

partes que informam esse tipo de Processo, as vitimas OU seus sucessores não 

haverão de ter, necessariamente, participado do PrOCeSSO de conhecimento. 

bastante que haja certidão da sentença, com ou sem O Seu trânsito em julgado. 

para que a vitima OU Seus SuceSsoreS possa promover a liquidação e 

execução da sentença condenatoria coletiva, se faz obrigatório se habilitarem, bem 

como essa necessidade se estende aos legitimados do art. 82 do CDc. 



Sérgio ~ h i m u r a ~ ~ ~  informa que a habilitação acima mencionada não se 

confunde com a oriunda do processo de inventário, mas sim "(. ..) com aquela que 

ocorre por intermédio das reclamações trabalhista prevista no art. 872, CLT (embora 

se trate de açáo de natureza constitutiva e não condenatória)". 

Em relação a execução das ações coletivas, Teori Albino ~ a v a s c k i ~ ~ '  diz que 

obtida a sentença genérica de procedência, cessa a legitimaçáo extraordinária. A 

ação especifica para seu cumprimento, em que os danos serão liquidados e 

identificados os respectivos titulares, dependerá da iniciativa do próprio titular do 

direito lesado, que será, por conseguinte, representado e não substituído no 

processo. 

Antonio ~ i d i ~ ~ ' ,  aduz que a execução é verdadeira ação individual em que 

cada titular do direito coletivamente rec9nhecido deverá provar o montante de seu 

crédito e que faz parte do âmbito de beneficiados com a ação coletiva. 

Tais observações ensejam a seguinte indagação: é, de fato, inviável toda e 

qualquer execução coletiva de direito coletivamente reconhecido? 

0 art. 98 da Lei n. 8.078190 responde parcialmente a pergunta supra, ao dizer 

que a execução poderá Ser coletiva abrangendo as vitimas cujas indenizaçóes já 

foram fixadas em sentença de liquidação. 

Por outro lado, O art. 98 do CDC, não oferece solução para os casos em que 

se mostra despicienda uma anterior sentença de liquidação. Em uma ação movida 

por uma entidade sindical em favor de seus associados, por exemplo, em que a 

liquidação seja passível de mero cálculo aritmético, qual será a utilidade de uma 

sentença de liquidação, para fins de individualização de valores, se basta ao autor 

~ ~ l e t i v o  promover diretamente a execução instruindo O pedido com memória do 

cálculo i&ividualizada, ex vi do art. 604 do CPC? 

A execuçao coletiva frise-se, sem prévio procedimento especifico de 

liquidação, é piemmente cabível nos casos que não exigem prova singular acerca 

da situação do titular do direito. 

-- 
55s Op. cit. 11. i 9 I .  
si) ,j[:fi,s(, (I<! (~;lr;io,s c o / i ! t ; i ~ ~ i ~  c d<<Pu col~~1iivo (Ir dii.(!i<or, 1). 50-63. 
500 Op. cit. 1,. 32. 



3.6.1 Justificativa legal e doutrinária para a execução coletiva 

O que se evita com as ações coletivas na fase de conhecimento, é a 

proliferação de açóes repetitivas, de efeitos tão nefastos na realidade judiciária atual, 

com a exigência de iniciativa de efecução individual, transfere-se para 0 processo 

executivo esse problema. 

Neste sentido, Sérgio ~ h i m u r a ~ ~ '  alerta que li(...) a sentença que julga 

procedente um pedido condenatório f~ r tw lado em ação civil pubiica configura título 

executivo como qualquer outro, dando ensejo à execução co/etival: 

Pense-se em quantas sentenças, quantos recursos, enfim quantos atos 

processuais de caráter estritamente repetitivo podem ser evitados com a execução 

em conjunto. Lembre-se que a famigerada morosidade do Judiciário tem por 

principal motivo a quantidade extraordinária de processos em andamento, cujoç 

autos se acumulam nas dependências dos prédios dos órgãos jurisdicionais. Essa 

grande quantidade de açóes resulta em boa Parte de uma visão individualizada de 

litígios que em muitos casos estão contextualizados no meio social. 

Razões de economia processual e de resguardo a decisões contraditórias 

também justificam at0S executórios coletivizados. ISSO porque, em vez de 

movimentar a estrutura judiciária Para cuidar do andamento de execuções repetidas, 

a coletiva demanda atas restritos a um ou alguns processos. 

AS açóes individuais, por outro lado, fomentam decisões divergentes dos 

órgãos julgadores1 passíveis de ocorrerem no Processo de execução, constituindo 

situação difícil de entendimento por Parte dos jurisdicionados, destituídos que são de 

conhecimento técnico suficiente para discernir tal situação. 

Acrescente-se que não são raros 0s EisoS em que inúmeros beneficiarios da 

decisão coletiva não têm condições de demandar a cobrança em juizo. Ademais, tal 
como já iessaltado anteriormente, há situações em que 0s direitos individualmente 

considerados são irrisórios, O que desestimula a iniciativa de execução, 

beneficiando, via de conseqüência, 0 agente causador do dano, ao passo que, se 

vistos sob a óptica coletiva, alcançam soma ~onderável. Esses empecilhos são 

quando a execução é autorizada aos entes com 

representação social. 

561 Op. cit. p. 180. 



Mas, referente aos direitos difusos e coletivos, na fase executória, a 

legislação pátria não é clara, como no caso do dos direitos individuais homogêneos 

(ai?. 95, CDC), sob o principio da analogia, os art.s 13 e 15 da LACP, poderiam 

preencher essa lacuna.562 

O art. 15 da LACP dispõe que se decorrido o prazo de 6O(sessenta dias) do 

trânsito em julgado da sentença condenatória para que a associação autora 

promova a execução, deverá o Ministério Público faze-10, facultada igual iniciativa 

aos demais legitimados, bem como o art. 100, CDC determina um prazo maior, ou 

seja, de I (um) ano decorrido sem habilitação de interessados em número compatível 

com a gravidade do dano, é permitido aos legitimados do art 82 promoverem a 

devida liquidação e execução. 

Por derradeiro, mas não menos importante, cabe ressaltar que a execução 

coletiva em estudo neste item, não se coaduna com as execuções coletivas 

previstas na falência ou mesmo insolvência civil.563 

3.6.2 Competência 
NO que concerne a competência, houve veto ao parágrafo único do art. 97 do 

CDC, que assegurava O foro do domicílio do liquidante OU exequente, o que denota, 

em uma análise, a impossibilidade dessa vantagem. 

bom lembrar que, embora com 0 veto, 0 foro é de competência relativa, 

visando a favorecer O liquidante, sendo inteiramente aplicáveis os ensinamentos de 

Ada Pellegrini Grinover et a~.~", ao afirmar: 

lf(,..) é queJ vetado o dispositivo em tela, Permaneceu íntegro o 5 25 inciso 1, do 
,,-t. 9 8  - que se refere ao juízo da liquidação da sentença ou da ação 
condenatóriaJ para a execução individual. AssimJ fica claro que diversos podem 
ser o foro e o juizo da liquidação da sentença e da ação condenatória, nas 
açóe~  co/etivas de que trata o Capítulo 11 do Título 111. E quais serão esses foro e 
juizo da açáo condenatoria ? A resposta está no arl. 101, Inc. IJ do Código: a 
áçáo de civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser 
proposta no domicílio do aufofl: E conclui: "(...) O fato é que, mesmo vetado o 
parágrafo único do a fl. 97J o incis~ I do § 2"0 art 98 permanece íntegro. A lei 

pode conter disposições inúteis. E preciso dar confeúdo ao dispositivo em 
tela e a única interpretação capaz de fazê-lo Parece ser aquela que, reportando- 
se disposto no art 1@IJ inc. 1, e aplicand~-o por analogia, extrai do sistema a 
regra da competência de foro do domicílio do liquidante (...)I: 

562 Sérgio Shi~nura, Op.  ~ i t .  P. 189. 
503 Ideni, 01, cii. p. 193. 
56.4 01).  cit. p. 558-56 1 .  



i importante acrescentar que no âmbito do processo de execução comum, 

onde o título executivo judicial é originário de sentença penal condenatória, a 

competência, para liquidação e execução, é do juízo cível que seria competente para a 

ação de responsabilidade civil relativa ao mesmo ilícito. 

3.6.3 A obrigação de fazer ou não fazer 

O aspecto que se entende que grande destaque em matéria de execução do 

processo coletivo é a iniportância que lhe foi emprestada para cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, deixando a lei bem claro que o objetivo desse tipo de 

ação é ter a satisfatividade atendida, quer concedendo a tutela especifica da 

obrigação, quer determinando providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento, como impõe o art. 84 do CDC. 

Aqui há profunda modificação do sistema, levando-se em consideração o que 

existe hoje nesse tipo de execução no CPC, neste, há deliberado propósito de se 

transformar essas obrigações específicas em execuções por quantia certa, 

O legislador procurou pôr em evidência a lição deixada por Giuseppe 

chiovenda5" ao propor que "(---) 0 Processo deve dar quanto for possível, 

praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e somente aquilo que ele tenha 

direito de conseguir". 
Em razão desse rumo tomado pelo chamado direito coletivo, há de se afirmar 

que: 
..) as disposições contidas neste capitulo póem bem a mostra a preocupação 

do legislador pela instrumentalidade substancial e maior e fetividade do processo 
e também pela sua adequação nova realidade sócio-econômica que estamos 
vivendo, marcado profundamente pela economia de massa".566 

O ideal de coincidência que deve existir entre 0 que Se Conseguiria através de 

um caminho direto, sem intermediação do Estado, e 0 que se deve atingir por meio dõ 

processo como atividade jurisdicional, não ficou alheio a José Carloç Barbosa 

  ore ira^^', ao afirmar que: 
1.0 a instauração de processo judicial constitui, no comum dos casos, uma 

a que Se recorre quando Parece impossivel ou difícil a atuação 
espontânea do direito. Logicamente, 0 objetivo do processo deveria consistir na 

de resu!tado prático que coincidisse de modo exato com o que se 



atingiria por aquele caminho natural. Não sendo isso possível, valorar-se-á o 
funcionamento do mecanismo processual, em todo caso, a luz da sua aptidão 
para produzir resultado próximo do ideal de coincidência. Dir-se-á, então, que o 
processo funciona tanto melhor quanto mais se aproximar o seu resultado 
prático daquele a que levaria a atuação espontânea do direito". 

Parece tranquilo que a satisfatividade do julgado deve atuar no sentido de 

imprimir a execução da sentença a aptidão para produzir resultado tendente a igualar 

aquele que se obteria mediante a realização espontânea do direito. 

Somente na impossibilidade, e vamos chamá-la aqui de impossibilidade 

material, de atender ao princípio da maior coincidência possível, é que se recorreria a 

uma reparação do dano, sob pena de se reconhecer, 

l l ( . . . )  na verdade, a confissão da impotência da lei para assegurar a consecução 
do objetivo primário a que se visara. Sem dúvida, 'o equivalente pecuniário' é 
melhor que nada; entretanto, fora do âmbito puramente patrimonial, e em 
determinados casos até dentro dele, a solução revela-se muito 

11 568 insatis fatÓria(. . .) . 

O CDC, cujas normas são extensivas aos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, onde se fizerem Presentes, no capitulo da "Defesa do 

Consumidor em Juízo", deixou patente 0 desejo de que não falte ao direito violado o 

meio de seu reconhecimento. Acima de tudo, a decisão proferida deve ter real 

efetividade, para que 0 direito reconhecido ao lesado seja mais que uma mera 

expectativa. 

Ainda no art. 84, do CDC, há evidente propósito de que a obrigação não seja 

transformada em perdas e danos, a não ser que venha a optar o autor por esse 

caminho, quando impossível se apresentar a tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático cot-respondente. 

Além da aplicação da multa diária no descumprimento da obrigação, cabe ainda 

ao Juiz tomar todas as providências previstas no § 5" desse mesmo artigo, l l ( . . . )  tais 

como busca e apreensão, remoção de coisas e Pessoas, desfazimento de obra, 

impedimento de atividade nociva, como até a req~ is i~ão  de força 

Verifica-se que não deve ficar sem efetividade a decisão, pois a obrigação, em 

regra, deve ser cumprida de forma específica ou obtendo-se o resultado prático 

equivalente. 



Essa é a regra nos mais diversos sistemas jurídicos do planeta, e como informa 

Enrico Tullio Liebman 570 

ll(. . .) conseguem-se no direito inglês resultados análogos por meios diferentes. 
Com efeito, o direito inglês admite sanções severas para o contempt of court, OU 

seja, o desrespeito a autoridade do juiz ou Tribunal que proferiu a sentença. 0 
não-cumprimento da condenação a fazer ou não fazer inclui-se nesta figura e 
encontra por este caminho meios muito enérgicos de repressão". 

Esse é o caminho a ser trilhado no processo de execução dos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêrieos, pois há de se compreender que nas, 

O(. . . )  ações envolvendo interesse e direitos metaindividuais sejam de natureza 
cominatória, nesse sentido de que venham vocacionadas a prestação especíka 
do objeto, antes que a um sucedâneo, como a conversão em perdas e danos" 
571 

Resta ao intérprete e aplicador da lei procurar delimitar com a maior boa 

vontade possível, o campo de incidência das obrigações de fazer ou não fazer, 

tendo em vista que essas formas específicas se configuram nos meios mais eficazes 

do cumprimento da obrigação, até porque podem ser tomadas todas as providências 

que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

A execução da obrigação de fazer ou não fazer, já dizia Enrico Tullio Liebman 
572 têm por objeto uma atividade ou abstenção do devedor e o cumprimento 

depende necessariamente de sua vontade e disposição de praticar a alividade ou 

abstenção devida". 
ugo R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ao delimitar as hipóteses de se proceder nos casos de execução 

especifica de fazer ou não fazer, ditou as seguintes regras: 
(I(...) a) que se trate de una obligación en que e1 deudor esté obligado a realizar 
con sua acción alguns cosa que 61. no obstante, aunque obligado a hacer, no 
haya hecho; b) que Se trate de m a  obligación en qlle e/ deudor esté &ligado a 
no realizar, mediante Su accjón, alguns cosa, que no obstante, aunque &ligado 
a no /lace[, haya hecho. En definitiva, según 10 explicamos en su oportunidad, 
~e*provee a eliminar /OS efectos de un hecho omisivo o de un hecho comisivo 
que c-nstituye Ia vioiación de una 0bligación de contenido determinadoff. 

Anteriormente já foi visto que a execução especifica é o meio mais eficaz para 

tornar efetiva a decisão do Julgad~r. O desenrolar do tema não deixa dúvida a esse 

respeito. Há, no entanto, que se emprestar a maior extensão possível ao sentido de 

570 Idem, p. 234. 
571 ~ ~ d ~ j f ~  de Camarpo Mat~cuw, Col1lcill~írio.s código de pr.oregõo (10 colisLrIilido,., p. 294, 
5 72 op. cit. Processo .... .. P. 231. 
573 r 1 . ,.crlc,do dc, de lvoce.s~I civil, P. 353. 



execução específica, sob pena de nenhuma valia ter o texto legal concernente aos 

direitos coletivos. 

~ ã o  há maiores dificuldades em se aplicar esse poder coercitivo, quando essa 

obrigação de fazer resultar de cessar medidas como interditar uma obra, paralisar uma 

atividade, proibir uma propaganda.. Há, no entanto, grande dificuldade quando a 

hipótese foge aos meios convencionais, como vem ocorrendo com ceda frequência 

atuaimente no Brasil. 

Ousa-se propugnar que, em determinadas obrigações, cujos dados se 

encontram em poder do devedor, até Porque somente a este compete manter o banco 

de informações, é imprescindível que se exija do obrigado o cumprimento em prazo 

que lhe for concedido, para apresentação dos elementos de liquidação e, em 

conseqüência, a satisfação do julgado. 

Assim, pode-se citar como exemplos as vantagens funcionais e dos 

empregados, cujos dados estão em poder do órgão pagador ou do empregador; 0s 

benefícios previdenciários que sã0 nlantidos pela Previdência Social; os dados do 

Sistema Habitaciona1 que são ac~t~~u lados  pelos órgãos competentes desse sistema; 

as informações constantes do sistema bancário, nos casos que lhe são afetos e os 

elementos constantes das seguradoras, mais precisamente nos casos de seguro em 

grupo. 

N ~ O  se vislumbra qualquer incompatibilidade de se buscar, nesses casos, a 

consecução das obrigações através da f0mIa especifica de fazer ou não fazer, 

mormente em se tratando de direitos coletivos. 

~ ã o  seria de bom alvitre que nesses exemplos citados, sem que 0s mesmos 

esgotem as possibilidades que se apresentam na prática, venha a se transformar a 

execução específica em execução Por quantia certa. ISSO significaria uma negação do 

direito e a impotência absoluta do Judiciário. 

mdos 0s meios de C O ~ Ç ~ O  deverão ser utilizados para o cumprimento dessas 

desde a imposição de multas até a utilização de sanção no campo do 

Direito Penal. 

Como bem afirma Kazuo Watanabe et 

"(. . .) ad, 330 do Código Penal, ao tipifcar como delito a desobediência à 
ordem lega/ de funcionário público. completa todo esse quadro, tornando 

admissivel a adoção entre nós da açã0 mandamental de eficácia 

571 Op. cit. 1). 535 



próxima a da injunction do sistema da common law e da "ação inibitória" do 
direito italiano ". 

É certo que há grande divergência em se aplicar os meios coercitivos penais em 

casos que tais, como aventou com veemência o eminente processualista e Juiz do 

Tribunal Regional Federal da 5' Região, José Lázaro Guimarães575, ao afirmar que, 

ff(. . .) a pretexto de fazer valer decisão judicial não se poderá determinar a prisão 
do devedor pelo inadimplemento de condenação em dinheiro, ou pela não 
realiraçáo de fato infungível. salvo as hbóteses do devedor de alimentos (no 
sentido estrito dos alimentos devidos entre si pelos parentes e pelos cônjuges) e 
do depositário infiel. Não desobedece a ordem judicial, no sentido penal, quem 
deixa de pagar quantia em dinheiro ou prestar fato infungível, porque, e isso já 
se viu, tais obrigações requerem execução apropriada". 

Em que pesem os fortes argumentos anteriores, Donaldo Armelin 576entende 

I.(, , ,) urge dotar o Judiciário de hsPument~â ~ ~ Q c ~ s s u ~ ~ s  que, affavds de coedo 
indireta, inclu~ive pertinente resfnção da liberdade individual, permitam 
alcançar a garantia de uma tutela jufisdicional satisfativa plena e exaustiva. ~ ã o  
se cogita de advogar a prisão por dívida. mas sim a restrição de liberdade por 
descumprimento de ordem judicial legitima. A isso não está inibido o Legislador 
Ordinário, pois a garantia individual insculpida no art. 153, 9 1 7, da CF, hoje ad. 
55 incjso LXVI, da Constituição Federal, apenas veda a prisão por dívida': 

O mesmo pensamento é defendido por Ovídio Araújo Baptista da que 
não vê repugnância a esse meio coercitivo, porque se, 

lf(...) o emprego de instrumento de coerção pessoal fossem realmente ofensivos 
aos direitos fundamentais da Pessoa humana, não se compreenderja como 
ordens jurídicas defensoras ~ f ~ ~ m a s  dos direitos, liberdades e garantias do 

como o são as da &manha e da Inglaterra, zelando por uma tradiqão 
secular, continuassem a manter tais  instrumento^^^. 

~ ~ ~ ~ ~ c e n t a r i a  apenas que a resistência a Se tomar medidas mais fortes só irá 

privilegiar o infrator, torná-lo mais recalcitrante em cumprir qualquer ordem judicial, e 

desmoralizar por completo O Judiciário. 

/,,plji,ax e 0s ~ ~ , ~ ~ I I ( I E . S  c o n t ~  U ~ O . S  do poder público, p. 60-6 1 . 



O descumprimento da ordem judicial é que irá originar a sanção penal, por isso 

a mesma não deve ser confundida com a proibição da prisão por divida, que em nada 

diz com a hipótese. 

É bom lembrar que outros princípios constitucionais também deverão ser 

alcançados e aplicados no processo, como 0 devido processo legal, a efetividade das 

decisões e a inafastabilidade do controle jurisdicional, sob pena de se reconhecer as 

suas absolutas invalidades. 

Nenhum deles estará atendido se o Judiciário se prestar apenas em declarar o 

direito, sem que lhe sejam assegurados meios de concretização dos julgados. Esse 

último postulado é o que de mais de perto interessa ao jurisdicionado, vez que 

ninguém irá se conformar com uma decisão judicial, se a mesma não vier a ser 

satisfeita. Não adianta existir um Judiciário somente para reconhecer o direito, se é 

incapaz de assegurar o direito reconhecido. 

NO direito brasileiro pode-se buscar subsídios tanto no art. 330, crime de 

desobediência, quanto no ar?. 31 9, crime de prevancaçã0, previstos no Código Penal, 

sem que 0s mesmos estejam entrando em choque com OS princípios proibitivos de 

prisões na Constituição Federal. 



PARTE IV 



Dentre as conclusões a que se pode chegar com a realização desse estudo, 

enumeramos: 

1 Os direitos humanos qu-e nesse estudo denominou-se de direitos 

fundamentais, de acordo com as variadas correntes doutrinárias, foram de certa 

forma amadurecendo, e seu fruto foi a identificação de diversas dimensões de 

direitos fundamentais, os quais acompanharam, intimamente, as mudanças do 

pensamento político/social das nações. 
2 O acesso a justiça é um direito fundamental, que surgiu junto com os 

direitos de segunda dimensão, e como 0s demais direitos fundamentais, ainda 

continua evoluindo. 

3 N ~ O  basta só acompanhar e acrescer a idéia de acesso a justiça como 

direito fundamental precisa -Se garanti-lo, daí, concluí-se que o melhor modo é sua 

previsão constitucional colocando-o em condição de cláusuIa pétrea. 

4 0 s  direitos fundamentais, no Brasil, Possuem eficácia plena, mas há certos 

limites, por força da própria constituição. Podem, alguns, ser suspensos pelo estado 

de sitio e estado defesa, mas em comum, encontra-se essa limitação a çituaçõeç 

extremas e de transitoriedade, mas, 0 acesso à justiça, nessas situações está 

garantido. 
5 Existe a percepção das  unidades sociais e das jurídicas, de que 0 

sistema judiciário ainda não respondeu, ao tmenos Por enquanto, aos anseias de 

acesso à justiça e de uma célere e efetiva Prestação jurisdicional, seja nos 

interesses individuais OU Coletivos. 

6 muitos bloqueios ao acesso Justiça, mas O Estado deve garanti-lo, A 

justiça tardia é sinônima de injustiça, mas, infelizmente um dos principais problemas, 

e dos mais graves, que atingem 0 Poder Judiciário 6 a morosidade, decorrente, para 

além do processual, da falta de modernização administrativa e de 

mentalidade dos juristas, resistentes às inovações processuais, mesmo quando 

veiculadas pela lei, tornando-os responsáveis pelo fato de ser comum a tramitação 

de açóes por anos a fio, as vezes décadas, até 0 Seu desfecho final, sem qualquer 

justificação plausível. 

7 A sociedade civil organizada - ONG pode ser usada como um instrumento 

para o acesso à justiça, em sentido mais ampliado possívei. i facilmente 



compreensível que a união gera a força, e nos casos litigiosos de pequena monta, 

pela perspectiva individual, poderão de forma coletiva alcançar sua efetiva garantia 

jurisdicional. 

8 A definição de direito como interesse juridicamente protegido e de lide como 

ação qualificada por uma prete~são resistida, tem nova dimensão diante das 

características coletivas dos novos fenômenos, em relação ao número elevado de 

titulares dos novos direitos e interesses. Fala-se, pois, em direitos e interesses 

difusos ou coletivos, ou em individuais homogêneos, para qualificar um interesse 

disperso entre grupos, coletividades OU classes de pessoas, identificadas ou não. 

g AS ações coletivas surgem, então, como proposta de viabilização da 

cidadania, mas também, e principalmente, para resolver o problema da massificação 

das demandas, com regência específica dada por leis especiais. 

10 A ação coletiva é um instrumento do mais importante na estrutura 

processual civil brasileira, Uma vez que Sua utilização, em sede de direitos 

individuais homogêneos, é fundamental Para a garantia do acesso à justiça na 

chamada jurisdição coletiva. 

11 O direito processual tradicional deve se reciclar, a exemplo do que vem 

sendo feito pelo direito civil. Ou se renova e se adapta as novas necessidades 

sociais, ou perderá, em grande parte, sua efetividade e contribuirá para elevar o 

nível de tensão social, na medida em que estará falhando em seu objetivo de 

promover a paz e o bem comum na sociedade. 

12 Para que isso se implemente, é f-messário mudar o enfoque das relações 

processuais do âmbito individual e patrimonial para O eixo da indisponibilidade 

quando se tratar de uma demanda coletiva. 

13 Nada adianta a existência de um dispositivo ~onstitucional amplo e de 

aplicação imediata e abstrata se 0s operadores do direito buscam desculpas, ou às 

vezes brechas no sistema legal Para, Por intermédio de uma interpretação literal 

forçar um retrocesso histórico que só atende a alguns POUCOS interesses individuais 

em detrimento do amplo e predominante interesse público. 

14 destade, adotar Uma nova mentalidade na concepção das 

questóes proceçsuai~ em sede de Jurisdição coletiva. Não é mais possível a cega 

utilizaçáo dos institutos tradicionais do direito Processual Civil, tais como legitimidade 

litisconsórcio, condições para 0 regular exercício do direito de ação e coisa julgada 



às novas questões sociais que SWgem, eis que presenciamos hoje o surgimento de 

um direito processual eminentemente coietivo. 

15 A análise de ONGs que procuram, de forma efetiva, tutelar os direitos 

coletivos, demonstra a viabilidade e praticidade das ações coletivas na promoção do 

acesso a justiça. 

25 Por fim, mas não menos importante, se faz necessário que o sistema 

normativo vigente se adapte, para tanto, mudanças na Constituição Brasileira como 

a ampliaçáo dos legitimados a agir nas ações constitucionais na defesa dos direitos 

fundamentais. 

Enfim, muito se têm falado do assunto, e a certeza de que a solução, para o 

entrave do acesso a justiça não será equacionada através de uma única solução, 

mas sim, através da junção de todas as forças, atuando em várias frentes, 

implementando, eficazmente as várias propostas surgidas e outras que ainda virão. 
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