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RESUMO

O presente trabalho versa sobre a efetividade da defesa do consumidor como princípio
constitucional. Inicialmente o estudo é norteado pela preocupação em identificar a defesa do
consumidor, direito fundamental, como condição de exercício da cidadania plena na
democracia contemporânea brasileira, e, a partir de explanação histórica sobre o tema, em
delimitar a aplicabilidade do instituto da repercussão geral relacionada à recente atuação do
Supremo Tribunal Federal. Em seguida, abrange a investigação acerca da importância da
tutela coletiva e coletivizada, bem como do precedente judicial em matéria de consumo, tendo
como painel de fundo a massificação dos temas recorrentes e a litigância habitual, e sua
relação com a repercussão geral na admissibilidade do recurso extraordinário. Por fim, a
dissertação aborda as razões até então invocadas pelo Supremo Tribunal Federal para o não
reconhecimento da repercussão geral em recursos extraordinários envolvendo matéria de
consumo, diante dos efeitos sob as óticas jurídica, social, e econômica.
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ABSTRACT

This paper focuses on the affectivity of consumer protection as a constitutional principle.
Initially the study is guided by the concern to identify consumer protection, fundamental
right, as a condition of full citizenship exercise in the contemporary Brazilian democracy, and
from a brief historical explanation on the subject to confine the applicability of the institute of
general repercussion related to the recent action of the Supreme Court. Then it covers research
on the importance of collective and collectivized protection, as well as judicial precedent
regarding consumption, with an outlook of the mass of the recurring themes and usual
litigation, and its relation to the impact on the extraordinary recourses’ admissibility. Lastly,
the dissertation discusses the reasons previously covered by the Supreme Court for nonrecognition of general repercussion on extraordinary recourses involving consumer matters,
given the effects on the legal, social, and economic perspectives.

Keywords:

Consumer

Protection.

Constitutional

Law.

Citizenship.

Constitutional Jurisdiction. Extraordinary Recourse. General Repercussion.

Democracy.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 9
1 A EFETIVA DEFESA DO CONSUMIDOR COMO VALOR CONSTITUCIONAL . 14
1.1 DEFESA DO CONSUMIDOR E CIDADANIA............................................................. 18
1.2 A COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO DE CONSUMO E SUA REPERCUSSÃO NO
PROCESSO DEMOCRÁTICO ............................................................................................ 25
2 A REPERCUSSÃO GERAL .......................................................................................... 32
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL ........................................................................................................................... 32
2.2 O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO BRASIL......................................................... 36
2.3 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DA REPERCUSSÃO GERAL ................................ 45
2.4 A REPERCUSSÃO GERAL COMO FILTRO DISCRICIONÁRIO............................... 54
3 A TUTELA INDIVIDUAL E O PRECEDENTE .......................................................... 61
3.1 A INCIPIENTE CULTURA DO PRECEDENTE JUDICIAL EM DEMANDAS DE
CONSUMO NO BRASIL E A EFETIVIDADE ................................................................... 61
3.2 A COLETIVIZAÇÃO DA TUTELA INDIVIDUAL EM DEMANDAS DE MASSA .... 72
3.3. A LITIGÂNCIA HABITUAL ....................................................................................... 82
4 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ANÁLISE DA REPERCUSSÃO GERAL
EM MATÉRIA DE CONSUMO ....................................................................................... 92
4.1 AS RECORRENTES NÃO TRANSCENDÊNCIA DOS INTERESSES DAS PARTES E
A INFRACONSTITUCIONALIDADE................................................................................ 93
CONCLUSÃO .................................................................................................................. 111
REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 118
ANEXOS

INTRODUÇÃO

A defesa do consumidor como um valor constitucionalmente tutelado é o objeto do
capítulo primeiro do presente trabalho. Para além das normas programáticas, o legislador foi
especialmente ostensivo ao determinar no ato das disposições constitucionais transitórias uma
incumbência ao legislador infraconstitucional, qual seja a de editar em curto espaço de tempo
o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor.
Graças à qualidade e à experiência acumulada pelos autores do anteprojeto, a Lei nº
8.078/1990 ostenta a condição de “menina dos olhos” da defesa do consumidor no Brasil,
posto que admirada como referência para ordenamentos jurídicos e estudiosos do mundo
inteiro.
No plano constitucional, além de figurar entre os direitos e garantias fundamentais, a
defesa do consumidor foi erigida ao nível dos fundamentos da ordem econômica, e tal deveria
assim ser compreendido pelos aplicadores como chave hermenêutica para a efetividade do
direito veiculado.
A mudança de rumos da defesa do consumidor no Brasil, a importância do controle
concentrado de constitucionalidade, e mais ainda do controle difuso, serão aspectos
delineados nesse capítulo.
A relação de consumo, nesse sentido, credencia-se como verdadeiro instrumento de
participação democrática e de emancipação no plano político, econômico e, principalmente,
social, sendo inegável sua natureza instrumental para o atendimento das primeiras
necessidades do cidadão, sejam elas materiais ou intelectuais.
Em um olhar multidisciplinar adequado aos parâmetros do programa acadêmico
proposto, e como imprescindível à compreensão da dinâmica do tema, a cidadania é
correlacionada ao consumo, mediante a análise do pensamento de autores que apenas
pontualmente divergem acerca da imbricação dos conceitos de consumidor e de cidadão.
Ora defende-se que o consumo viabiliza a consolidação da cidadania via atendimento
das necessidades humanas e da superação das mesmas, com a criação de novas demandas e
novos direitos, e ora sugere-se que a externalidade alienante do consumo retira o próprio
senso de cidadania, na medida em que fomenta ambiente no qual prospera o individualismo,
este contrário à consciência do sujeito perante o Estado e demais agentes, públicos e privados.
A complexidade dessa relação, tão cara à democracia e ao processo de consolidação da

cidadania, conforme se defende, é tratada como elemento que se apresenta, a um só tempo,
desafiador ao sistema de defesa do consumidor, e como referencial a ser utilizado no plano
judicial para a solução de controvérsias de consumo. O papel da jurisdição constitucional em
matéria de consumo é tema recorrente nessa etapa inicial do trabalho.
O acesso à justiça é assim compreendido como etapa intermediária para a realização
do projeto democrático baseado em grande medida no consumo de bens e serviços. Nesse
entendimento, um conflito de consumo assume contornos que transcendem o simples
interesse patrimonial das partes envolvidas, e assim se projeta para a massificação de oferta,
práticas comerciais, contratos, conflitos e litígios.
Nesse sentido, o capítulo inicial se propõe ainda em explicitar que a harmonia dessa
relação resulta no e do aprimoramento das instituições democráticas, além de constituir
premissa de um mercado pujante numa economia emergente. A salubridade da relação de
consumo, pois, faz girar a roda da economia e com esta os avanços sociais ganham terreno, e
se mantém, de modo a assegurar os ganhos atingidos segundo os indicadores econômicos e
sociais da última década no Brasil.
Paralelamente, a formação de uma nova classe média no Brasil, via acesso a bens e
serviços, e os riscos de retrocesso diante da assimetria da relação que a aproxima dos
fornecedores, são analisados como dados que interessam, ou assim deveriam, ao exame da
discricionariedade judicial no plano do STF, sob os signos da democracia.
Em seguida, a lente propõe uma mudança de rumos quando direcionada mais
especificamente ao papel do Supremo Tribunal Federal enquanto guardião da defesa do
consumidor, porque constitucionalmente inserida, na condição de direito e garantia
fundamental, além de princípio da ordem econômica.
A complexidade da relação de consumo, sua imbricação com a cidadania e
democracia, bem como as externalidades econômicas, sociais, políticas e jurídicas são,
portanto, a linha central na etapa inicial.
Para sumária compreensão da missão da Corte, apresenta-se no capítulo segundo um
breve escorço histórico acerca da evolução das atribuições e atuação do colegiado excelso, em
todas as fases de seu funcionamento, explorando a adoção eventual de filtros que em muito se
aproximam da repercussão geral, sobretudo pela discricionariedade.
A arguição de relevância e sua aparente reedição são analisadas como respostas do
legislador ao congestionamento de recursos e matérias direcionados ao Supremo Tribunal
Federal.
Historicamente, observando-se movimento pendular nesse sentido, vai-se analisar que

sempre no declarado intuito de qualificar a atuação do Supremo Tribunal Federal,
selecionando as nomeadas questões relevantes, o legislador buscou estabelecer filtros
discricionários tendentes, inclusive, mas não somente, a tornar viável a atuação de seu
tribunal maior, em face de tutelas cada vez mais numerosas.
O recurso extraordinário e sua atual configuração serão tratados no capítulo em
evidência, revelando seu aperfeiçoamento desde a origem até o presente momento em que,
intrinsecamente, é preciso demostrar a transcendência como condição de processamento, em
outras palavras, a repercussão geral da matéria sob as óticas, jurídica, política, social e/ou
econômica.
As tutelas individual e coletiva, a essa altura, são estudadas sob o enfoque da
efetividade de cada uma delas na construção de novos paradigmas de atuação do juiz, do
consumidor e do fornecedor diante do fenômeno da habitualidade, pelo qual, se sugere que a
assimilação de condenações módicas no plano individual pelas empresas fornecedoras,
poderia ser coibida por meio de medidas de maior abrangência coletiva. Assim, o estudo
procura demonstrar que a imposição de um maior risco de perdas econômicas ao fornecedor,
no caso de reiteração de práticas abusivas em larga escala, potencialmente, atenuaria o
problema da não efetividade da defesa do consumidor que se liga à litigância habitual.
O comportamento de demandantes habituais, liderados pelas concessionárias de
serviços públicos, bancários e de saúde suplementar, é indicativo de que o trato de questões
econômicas e de mercado postas ao crivo judicial sem que lhes seja dispensado um olhar
multidisciplinar, ou ao menos jurídico/econômico, pode estar contribuindo para a manutenção
das práticas reiteradas que deveriam ser efetivamente rechaçadas, é também objeto da
abordagem.
Nesse capítulo a lente é direcionada sobre a figura recursal extraordinária e o seu
processamento, ora mitigado, por força do texto constitucional emendado, pela adoção de
mais um filtro discricionário com vistas à seletividade e à qualificação da atuação
jurisdicional.
Os aspectos procedimentais do incidente de repercussão geral serão abordados antes
que seja apontada a questão da discricionariedade judicial no exame de admissibilidade do
recurso, em visão crítica à efetividade da defesa do consumidor pelo Supremo Tribunal
Federal, a quem em tese caberia um pronunciamento pacificador alinhado à recentemente
perseguida universalização do precedente com amplos efeitos, no caminho da segurança
jurídica e da racionalidade da jurisdição.
A natureza massificada da relação de consumo e dos conflitos que dela se originam

será ainda analisada, desse modo, sob a ótica da repercussão geral. Se a adoção da premissa
hermenêutica da defesa do consumidor constitui-se em dever do Supremo Tribunal Federal
ante o grande fluxo de processos judiciais e recursos de consumidores, e as elevadas taxas de
congestionamento em matéria de consumo nas instâncias ordinárias é outra questão a ser
enfrentada.
Nos capítulos seguintes, e ressaltando-se aridez no terreno doutrinário posto à
pesquisa, o desafio será o de analisar se a repercussão geral como tentativa de racionalizar e
qualificar a atuação do Supremo, 25 anos após o advento da constituição cidadã garantidora
de direitos sociais e econômicos, não poderia, contraditoriamente, resultar em acúmulo de
processos e decisões conflitantes nas instâncias de origem, especialmente em matéria de
consumo.
No capítulo terceiro a discricionariedade na análise da repercussão geral de índole
política, econômica, jurídica ou social é objeto que importa à verificação do que se reconhece
por litigância habitual. O expediente é notoriamente patrocinado por fornecedores de serviços
públicos e fornecedores de produtos e serviços em larga escala, que, entre mudar planos de
negócios viciados pela ilegalidade e cumprir a lei, optam por manter inalteradas posturas
contrastantes com o direito do consumidor, porque economicamente viáveis, nada obstante as
condenações e multas.
A assimilação de condenações judiciais como meros custos de produção pelo
fornecedor e sua relação com o modelo de tutela judicial (individual) do consumidor que
impera no judiciário brasileiro, questão fundamental ao presente trabalho, é tema inserido no
capítulo em pauta. A efetividade da defesa do consumidor e a inviabilidade econômica de
práticas abusivas é tema de suma importância ao debate.
Tema atualmente em evidência nos debates e trabalhos de cunho científico, a cultura
do precedente judicial e seu potencial universalizante e pacificador em demandas de massa
são

assuntos

abordados,

principalmente

com

a

preocupação

de

identificar

as

incompatibilidades entre os sistemas baseados na lei e no precedente judicial, ainda que
sumariamente.
A discricionariedade no exame da repercussão geral, como requisito de
admissibilidade do recurso extraordinário e, ao mesmo tempo, o surpreendente e pontual
contraste com a nova cultura do precedente judicial, como instrumento dotado de força
normativa, idealmente em matéria de consumo, pelo Supremo Tribunal Federal, nada obstante
os últimos movimentos do legislador processual em sentido oposto, é preocupação também
veiculada nessa etapa da dissertação.

Assim, defendido o ideal da defesa do consumidor como direito e garantia
constitucional, sem o que persiste, segundo propõe a breve análise, grave déficit democrático
a ser superado pela nação, resta estabelecida uma atribuição do Supremo Tribunal Federal,
que, embora confinada aos estreitos limites da análise no recurso extraordinário, pela
perceptível repercussão geral, assim está apto a projetar seus efeitos erga omnes. A
possibilidade seria, via abrangência dos efeitos, a de coletivização de uma demanda
individual.
Após uma análise introdutória acerca da nova cultura do precedente judicial no
processo civil pátrio, e da falibilidade da tutela individual do consumidor no plano da
efetividade da jurisdição, e seu potencial normatizador de condutas, no capítulo quarto a
preocupação volta-se à análise dos pronunciamentos da Suprema Corte e à utilização desse
filtro em matéria consumerista.
No último capítulo, após a compreensão da defesa do consumidor como direito
constitucional, bem como do histórico papel do STF no controle difuso e concentrado,
individual e coletivo nessa seara, bem como a evidente assimilação pelo mercado fornecedor
dos efeitos da jurisdição como mero custo operacional, se analisará até que ponto a Corte
contribui para a baixa efetividade do princípio da defesa do consumidor quando priva o
mundo jurídico e econômico de decisões abrangentes e universalizantes que, nada obstante se
refiram a relações individualmente postas, veiculam pretensões de massa, coletivizáveis por
meio do efeito erga omnes.
Tal efeito é desencadeado pelo simples reconhecimento da repercussão geral do
recurso especial. Todavia, para que seja irradiado de modo a transcender a pretensão das
partes é imperioso que haja algum critério na análise de relevância econômica, social e
jurídica, que não apenas a redução da taxa de congestionamento de recursos.
O capítulo quarto, principalmente, se propõe a analisar se as alegadas
infraconstitucionalidade da matéria, ausência de matéria constitucional, e vedação ao exame
de provas e matéria factual, além da falta de transcendência são apenas atalhos
discricionários, ou não, para a abstenção do Supremo Tribunal Federal no enfrentamento de
temas que versem sobre defesa e Direito do Consumidor.
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A

EFETIVA

DEFESA

DO

CONSUMIDOR

COMO

VALOR

CONSTITUCIONAL

Erigida à condição de direito fundamental, a defesa do consumidor será promovida
pelo Estado, na forma da lei, conforme expressa disposição do constituinte originário1.
A relação de consumo, como sabido, assumiu contornos de massa na medida em que
se impôs, desde a revolução industrial, e com a superação das manufaturas, um modo de
produção em larga escala que relativizou e mesmo suprimiu em certas situações a autonomia
da vontade, gravando a relação de consumo com a impessoalidade e o distanciamento que
atualmente a caracterizam.
A compreensão de que a relação de consumo é resultado da oferta massificada pelos
meios de comunicação, e se aperfeiçoa mediante a massificação dos contratos, e do crédito
posto ostensivamente ao consumidor, ensejou a criação de um sistema de proteção com
destacada gênese no texto constitucional, cujo norte maior é a dignidade da pessoa humana,
nada obstante a aparente falta de densidade do tema.
Ao tratar da ordem econômica, a Constituição brasileira reconhece que à livre
iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, devem corresponder, como meio de
atenuação dos rigores do capital e do abuso do poder econômico, entre outros princípios
constitucionais, a defesa do consumidor2.
Ainda que se tratasse apenas de mais uma inovação constitucional em relação à velha
ordem, afastando-se do perfil meramente programático, o constituinte foi especialmente
objetivo ao reconhecer a urgência em se disciplinar a relação de consumo então emergente3.
No Ato das Disposições Constitucionais Transitórias essa disciplina se evidencia como uma
das premissas do ambiente de livre mercado que viria a se estabelecer, sobretudo após a
edição do Plano Real4, mas que começava já com a abertura do mercado aos produtos

1

Art. 5. (...). XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...) V - defesa do consumidor;
3
Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código
de defesa do consumidor.
4
Medida Provisória - MP nº 434, de 27 de fevereiro de 1994 (Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994). Dispõe
sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor
(URV) e dá outras providências.
2

importados e demais medidas de modernização da economia no início dos anos 19905.
O reconhecimento da defesa do consumidor como direito fundamental foi o primeiro
passo para a compreensão da premência de um sistema, judicial inclusive, que garantisse
efetividade ao mandamento constitucional que visava, e ainda visa, em último grau reduzir o
desequilíbrio e a assimetria de informação no plano econômico6 e, por conseguinte, a
hipossuficiência do consumidor diante dos fornecedores.
Nesse sentido, os mecanismos de proteção e defesa do consumidor devem ser postos à
disposição daqueles destinatários, quer pela ação da sociedade civil organizada, quer pela
ação, muitas vezes preventiva, do próprio Estado.
A premissa hermenêutica, portanto, não deve ignorar a localização geográfica da
defesa do consumidor no texto e no contexto constitucional, como escolha nada aleatória do
legislador constituinte originário, a qual impõe, assim, uma visão especial sobre a matéria.
Essa é a lição de Morais (2007, p. 45-57), um dos poucos a escrever especificamente
sobre o tema “proteção constitucional do consumidor”, para quem:
A constitucionalização da proteção ao consumidor pela Constituição de 1988
acarretou a introdução dessa matéria na órbita de atuação da jurisdição
constitucional, balizada pelos métodos interpretativos constitucionais e caracterizada
pelo aumento da ingerência do Poder Judiciário – e, em especial, pelo Supremo
Tribunal Federal, em face de seu papel de guardião da Constituição – as relações de
consumo.
O Supremo Tribunal Federal e os demais órgãos do Judiciário passaram a analisar as
questões consumeristas, tradicionalmente ligadas às leis e regulamentos, pela ótica
constitucional, inclusive exercendo o controle de constitucionalidade concentrado e
difuso em várias questões importantes.

Ocorre que a constituição cidadã abriu ao consumidor brasileiro as portas do judiciário
como instância maior para a solução dos conflitos de consumo, e nem mesmo os juizados
especiais criados pela Lei n° 9.099 de 1995 – aos quais se aliaram as agências reguladoras,
ainda que indiretamente, entidades civis e os PROCON’s país afora – puderam atender a
demanda que cresce na mesma proporção da economia e do consumo.
Os indicadores que fazem dessa uma constatação são o alto nível de litigiosidade no
plano das relações de consumo, e o crescente risco de endividamento das famílias,
principalmente quando expostas a operações que envolvem crédito, o que pode ser, ainda que
5

Acerca da memória recente relativa aos planos econômicos dos anos 1980 e 1990 é valiosa a leitura do relato
histórico e ocular da jornalista Miriam Leitão, in LEITÃO, Miriam. Saga Brasileira, A longa luta de um povo
por sua moeda. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Record, 2011.
6
A esse respeito, ver Joseph E. Stiglitz held his Prize Lecture December 8, 2001, at Aula Magna, Stockholm
University. He was presented by Lars E.O. Svensson, Chairman of the Prize Committee. Fonte:
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/stiglitz-lecture.html>. Acesso em: 15 nov.
2011.

de maneira indireta, aferido por meio do Projeto Justiça em Números, do Conselho Nacional
de Justiça7. O projeto quantifica a carga e a taxa de congestionamento das estantes, reais e
virtuais, das varas judiciais e dos juizados.
Em 2010, somente perante os juizados especiais cíveis, os consumidores brasileiros
ingressaram com nada menos que 2.491.743 novas ações, as quais, somadas às ações em
curso, dão a medida da repercussão das ações de consumo no plano social e econômico.
Com a sempre renovada força, o velho discurso de que a liberdade de acesso ao
judiciário é a grande responsável pelo acúmulo de feitos judiciais e seus correlatos recursos o que tende a elevar as taxas de congestionamento mensuradas pelos levantamentos do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ - propiciou a criação de mais uma barreira de contenção
entre o juiz e o consumidor.
Adstrito ao objeto da presente dissertação, rendendo-se à natureza e ao potencial de
repercussão da relação de consumo, mesmo quando individualmente considerada, a barreira
pode afastar o Supremo Tribunal Federal de milhares, senão milhões, de consumidores,
destinatários da norma-princípio constitucional em evidência.
Acerca do objeto das ações de consumo, Mancuso (1998, p. 19-20) escreveu que:

O objeto nas ações em defesa do consumidor é notavelmente amplo, e isso,
basicamente por dois motivos: 1º o largo espectro do que se considera “relações de
consumo”, a partir dos conceitos legais de fornecedor, consumidor, produto e
serviço (arts. 2º e 3º do CDC); 2º) a extrema diversidade dos pedidos exercitáveis
nessas ações, a partir da abertura oferecida pelo art. 83 do CDC permitindo, “para a
defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código”, o ajuizamento de “todas
as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. A
interpretação conjunta desses preceitos, a par da consagração, no CDC, do que se
considera “direitos básicos do consumidor” (art. 6º e incisos) – v.g., direito à
informação adequada e clara, direito à alteração de cláusulas contratuais abusivas ou
despropositadas, direito à proteção contra publicidade enganosa e abusiva – permite
facilmente a conclusão de que o objeto das ações em defesa do consumidor
apresenta, efetivamente, um largo espectro.

Nesse ensejo, porém, como meio de selecionar as demandas relevantes a serem postas
à apreciação da Corte Suprema, por meio da Emenda Constitucional nº 45/2004 foi inserido,
no âmbito do sistema de admissibilidade recursal, o instituto da repercussão geral.
A repercussão geral do recurso extraordinário, e os efeitos da discricionariedade que
parece não reconhecer, em particular, a massificação das relações de consumo e suas
abrangentes externalidades, podem ofuscar a ótica constitucional da proteção ao consumidor,
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Projeto Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça. Relatório Ano 2010. Disponível em:
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros>.
Acesso em: 12 fev. 2012.

em sério prejuízo da cidadania.
A jurisdição constitucional em matéria consumerista passa a demandar a aplicação não
só

dos

métodos

interpretativos

constitucionais,

mas

um

efetivo

controle

de

constitucionalidade sobre a normatização das relações de consumo na atualidade,
especialmente aquelas mais contrastantes com a defesa do consumidor enquanto princípio
basilar.
Na presente etapa se discute a relação entre as categorias consumo, cidadania e
democracia. A partir da formação da “nova classe média brasileira”, propõe-se a
aproximação, senão a verdadeira fusão, entre as figuras do cidadão e do consumidor,
traduzida na expressão “consumidor-cidadão”, a justificar a defesa de um como fundamental à
tutela e exercício do outro.
Nesse contexto, a emancipação material das famílias brasileiras figura como eficiente
indutor de um ambiente de democracia econômica, fundamental à viabilização do mínimo
existencial. A categoria de “consumidor-cidadão” foi ampliada por substancial parcela da
população brasileira que, integrante da nova classe média (Classe C), passou a ter acesso a
bens e serviços que até então eram garantidos apenas à restrita parcela de consumidores.
Direta ou indiretamente, via consumo, resta evidente que a política econômica da
ampliação da renda, do crédito e do aceso a bens é elemento determinante na consolidação
das instituições democráticas, e dos direitos fundamentais, na medida em que, tendo garantido
o mínimo existencial, o consumidor cidadão qualifica o seu direito à participação, em um
nível que o discurso político e as ideologias jamais o fizeram. Diante da democratização da
renda, é reforçada a necessidade de uma defesa do consumidor igualmente massificada a ser
reconhecida também pelo judiciário.
Os movimentos em defesa dos consumidores, no plano individual ou coletivo, buscam
invariavelmente melhores condições para o ato de consumir, seja pela maximização do poder
de compra, pela universalização dos serviços, ou pelo aumento da qualidade e segurança dos
produtos.
De uma maneira geral, o aumento da participação dos consumidores nos rumos até
então ditados historicamente pelos governos e fornecedores, indicam atualmente o ímpeto
democrático que move o cidadão consumidor. Se antes apenas era lembrado na hora de “pagar
a conta”, agora busca nos meios de participação democrática, institucionalizados ou não, atuar
“propondo” e “reclamando” perante o Estado, fornecedores ou o próprio universo de
consumidores, fortalecidos porque conectados, ainda que virtualmente, via rede mundial de
computadores, e assim, de uma nova maneira, ativamente massificados.

Tal avanço, sobre representar o amadurecimento do conceito e percepções em torno da
cidadania, sugere que o “consumidor” e o “cidadão” fundiram-se e, atualmente, confundem-se
em um só agente.
Saúde, educação, cultura, lazer e segurança traduzidos em bens de consumo, são
direitos conquistados efetivamente pela aquisição onerosa e direta, frutos do trabalho e da
renda, e evidenciam que no Brasil contemporâneo a política e as instituições democráticas são
legitimadas enquanto meios garantidores da emancipação social e material de milhões de
cidadãos.
Nesse momento, mercado e instituições democráticas da República buscam fomentar
um ambiente de equilíbrio que garanta, a um só tempo, a boa convivência do fornecedor com
o consumidor e o cidadão, cientes de que, a condição de um somente estará assegurada pelo
respeito à dimensão do outro. Sem a defesa do consumidor não há efetividade na participação
democrática do cidadão.

1.2 DEFESA DO CONSUMIDOR E CIDADANIA

Segundo o preâmbulo da Constituição Federal, a democracia que adjetiva nosso
modelo estatal tem a missão primordial de assegurar direitos8 e, entre esses, direitos sociais
cujo acesso demanda a prévia distribuição da riqueza.
Dentre os princípios fundamentais da república é nítida a relação de prejudicialidade
entre cidadania, dignidade e valores sociais do trabalho 9. Nesse sentido, passam a figurar
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
9
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição.

como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade justa e, textualmente, a
erradicação da pobreza e da marginalização, desafios aos quais se agrega o de reduzir as
desigualdades sociais10.
Na democracia o povo participa do governo, sendo livre a expressão de suas opiniões
e anseios.
Todavia, o exercício do direito à participação democrática encontra diversos óbices.
Os regimes totalitários, aliados aos distúrbios sociais, disputas armadas e guerras, crises
econômicas, entre outras circunstâncias históricas próprias de cada povo e tempo, encontram
na indigência material a barreira comum impeditiva para que o cidadão assuma posição
enquanto agente político de seu próprio destino.
Em outras palavras, o banquete democrático não é um banquete de estômagos vazios.
O mínimo existencial é condição da democracia, e tal constatação relaciona-se ao conceito de
constituição real que refuta a mera formalidade constitucional.
Após abordar os fatores reais do poder, Lassale (1969, p. 96) bem sintetiza que:
[...] a indústria e o comércio desenvolvem-se progressivamente e ao mesmo tempo,
acompanhando esse surto de prosperidade, cresce a população e melhora o seu nível
de vida. Há de parecer que esse progresso seja proveitoso ao príncipe porque cresce
também seu exército e o seu poder; mas, o desenvolvimento da sociedade burguesa
chega a alcançar proporções imensas, tão gigantescas, que o príncipe não pode, nem
auxiliado pelos seus exércitos, acompanhar na mesma proporção o aumento
formidável do poder da burguesia.
[...]
O exército não podia acompanhar o surto maravilho da população civil!

Embora ocorram eleições e haja dentro da democracia brasileira considerável
liberdade de expressão e manifestação do pensamento, e sendo fato que a maior parte das
nações do mundo atual segue o seu próprio sistema democrático, é evidente que a
legitimidade dos processos democráticos está estreitamente ligada às condições de existência
ou subsistência dos cidadãos assim considerados.
Antes de existir o cidadão, existe o consumidor, e de acordo com o potencial de
atendimento das necessidades básicas do ser humano, será garantido o mínimo existencial. A
subsistência é, pois, uma etapa que deve ser ultrapassada para que dela emerja, via consumo,
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.

o cidadão, com respeito às posições divergentes que não reconhecem a primazia da questão
econômica sobre a política.
Em suma, a democracia brasileira se consolida na medida em que o acesso a bens de
consumo lato sensu possibilita às novas gerações maior conscientização acerca de seus
lugares na definição dos destinos do país, nas esferas econômica, cultural e política.
Fato histórico é que antes da consolidação da democracia era preciso vencer a fome
fisiológica no Brasil. Vencida a primeira fome, outras se ampliam, notadamente as da voz,
liberdade e participação, em suma, de cidadania, sem a qual a democracia não tem lugar,
senão nos palanques e discursos ideológicos inspiradores.
Evidência recente da presente avaliação é o movimento social desencadeado pelo
pleito de redução do valor das passagens de ônibus em várias cidades brasileiras em junho de
2013. A irresignação tinha preço, e se referia a um serviço, ou seja, uma relação de consumo
concreta.
São raras as publicações na área do direito constitucional que abordam o tema. Menos
ainda as que procuram confrontar consumo e cidadania, ou consumo e democracia. Quando
muito, envereda-se apenas pela seara dos direitos do consumidor como dever do Estado ou
como princípio da ordem econômica, nos termos dos artigos 5º e 170 da Carta Magna.
Assim, as análises disponíveis estão marcadas por uma abordagem mais normativa,
portanto jurídica, que negligencia as perspectivas de caráter sociológico, econômico ou
político. Mesmo assim, merecem destaque os trabalhos específicos de Sodré e Rios11.
No Brasil, a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República tem
patrocinado estudos que visam garantir a manutenção dos avanços decorrentes da ampliação
da classe média brasileira, cuja cidadania, como aqui se propõe, encontra-se em estágio mais
avançado em relação aos dos brasileiros ainda não atingidos pelos programas sociais, ou pela
ampliação da empregabilidade e aumento de renda.
A nova classe média brasileira é resultado de um processo de democratização de
acesso ao consumo. Seu crescimento nos últimos 10 anos não encontra precedentes na recente
história econômica brasileira, sendo esse avanço propalado pelo governo federal como uma
vitória alcançada por meio de programas sociais – políticas públicas já implementadas e em
execução – cujas finalidades estavam atreladas à distribuição de renda, ao fomento do
consumo e à garantia da empregabilidade, fundamentalmente.
11

SODRÉ, Marcelo Gomes. O direito e a sociedade de consumo. In: ANTAS, Ricardo M. (org.). Desafios do
consumo. Petrópolis: Vozes, 2007. SODRÉ, Marcelo Gomes. A construção do direito do consumidor. São
Paulo: Atlas, 2009. RIOS, Josué. A defesa do consumidor e o direito como instrumento de mobilização
social. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

A também nomeada “Classe C” atualmente representa mais da metade da população
brasileira. Trata-se de um universo heterogêneo, mas com predominância jovem, de 95
milhões de cidadãos com renda mensal familiar que varia entre um e quatro mil reais. Jovens
com emprego formal e alto potencial de consumo foram, na última década, os maiores
responsáveis pelo aumento superior a 40% da renda das famílias.
Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR),
com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), apresentada em agosto
de 2011, nos últimos dez anos, pelo menos 31 milhões de pessoas adentraram na nova classe
média brasileira12.
Lastreado em vários programas que se seguiram desde a edição do Plano Real em
1994, e, portanto, na execução de políticas públicas bem sucedidas a partir da estabilidade
econômica, se assim consideradas de acordo com seus especiais propósitos, esse processo
encontra-se atualmente em um momento de pré-crise13.
O avanço econômico e social foi demonstrado por meio da PNAD, que traduziu em
números a notória ampliação da capacidade de consumo enquanto critério de formação da
nova classe média. Tal fato relaciona-se às políticas públicas comprometidas com a
estabilidade da moeda, a distribuição de renda, a responsabilidade fiscal, e outros fatores
internos e externos havidos na última década.
Entretanto, enquanto avanços se notabilizam na variável “capacidade econômica dos
consumidores”, de outro lado não há indicadores que reflitam uma diminuição do que se
designou pelo Nobel de Economia, Joseph E. Sitglits, como “assimetria de informação”, entre
fornecedores e consumidores, e seus reflexos econômicos e sociais.
Acerca da teoria da assimetria da informação, assim se pronunciou o economista por
ocasião da entrega do prêmio em 200114:

12

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD2009), do IBGE, disponível em
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/default.shtm>. Acesso em
10 nov. 2011.
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O Governo Federal publicou o DECRETO Nº 7.963, DE 15 DE MARÇO DE 2013, cujas regras já entraram
em vigor. Foi instituído o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e, ainda, criada a Câmara Nacional das
Relações de Consumo. Os eixos de atuação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania são: I - prevenção e
redução de conflitos; II - regulação e fiscalização; e III - fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor. Dentre as medidas previstas, destaca-se a promoção da inclusão, nos contratos de concessão de
serviços públicos, de mecanismos de garantia dos direitos do consumidor no eixo de fiscalização, que buscará
dar efetividade da execução das multas e implementar outras medidas sancionatórias relativas à regulação de
serviços.
14
Joseph E. Stiglitz held his Prize Lecture December 8, 2001, at Aula Magna, Stockholm University. He was
presented by Lars E.O. Svensson, Chairman of the Prize Committee. Disponível em:
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2001/stiglitz-lecture.html>. Acesso em: 19 nov.
2012.

As economias de mercado se caracterizam por um alto grau de imperfeições […].
Modelos econômicos mais antigos presumem a existência de informações perfeitas,
mas mesmo pequenas imperfeições nas informações podem ter grandes
consequências econômicas. Nossos modelos levaram em consideração a 'assimetria
de informações', que é uma outra maneira de se dizer 'Algumas pessoas sabem mais
do que outras […]. Nosso sistema global se caracteriza por muitas desigualdades
[…]. Parece-me extremamente importante tratar dessas desigualdades […].
Economia pode fazer a diferença para melhorar o padrão de vida das populações,
sobretudo ao se focalizar nas diferenças entre os mais bem aquinhoados e os
carentes.

Foi essa teoria da assimetria da informação, ou da economia da informação, também
chamada de informação assimétrica que pôs uma pá de cal sobre as ideias atreladas à “mão
invisível do mercado”, de que se valia a retórica liberal, e que pressupunha uma relação entre
iguais ou potencialmente iguais. Essa igualdade garantida pela “liberdade” entre os
contratantes, fornecedores e consumidores, tanto quanto a “mão do mercado”, jamais foi
visível aos olhos dos vulneráveis, posto que inexistente, e nem mesmo o direito e os
“discursos democratizantes” foram capazes de afastar tal imperfeição característica de todos
os mercados.
A nova classe média, ou classe C, é ainda menos criteriosa e informada que os
consumidores das classes A e B, pretensamente habituados ao mercado e às suas práticas não
raras vezes abusivas, quando confrontadas com os dispositivos da Lei nº 8.078/1990, o
Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade que une todos os consumidores em um
mesmo plano os faz diferentes quando o referencial passa a ser o da hipossuficiência, técnica
e econômica, e porque não, cidadã, fundamentalmente em razão dos diferentes níveis
educacionais, para o consumo inclusive, senão principalmente, e de informação.
O quadro é preocupante e diz respeito ao fato de que, ainda mais desinformada acerca
de seus direitos, distante da compreensão da cidadania e seus instrumentos, e no mínimo
confusa sobre seus “novos” interesses, sobretudo os econômicos, essa nova classe média é
também mais otimista que as classes A e B segundo dados divulgados pelo Instituto Data
Popular, centro de pesquisas cuja atuação está adstrita às classes C e D15.
O atual otimismo, “sonho de consumo” de todo mercado, indica que se esse
consumidor está especialmente ávido por consumir para emergir como cidadão (nova
demanda), ele será atendido de maneira eficiente, e de certo modo letal, nesse impulso que
tende à compulsão. A “eficiência” sob a ótica do mercado significa “vender” acima das metas,
nem que essa superação se dê mediante uma política indiscriminada e, portanto,
15

Pesquisa apresentada durante o I Seminário sobre Políticas Públicas para a Nova Classe Média, realizado em 8
de agosto de 2011, pela Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE/PR da Presidência da República, Brasília-DF,
disponível em: <http://www.sae.gov.br>. Acesso em: 2 nov. 2012.

inconsequente, de compras a crédito em muitas parcelas anunciadas invariável e
enganosamente, como isentas de juros (velha oferta), v.g., entre outras práticas contrárias ao
direito à informação.
A manutenção do efetivo status de cidadãos brasileiros na também chamada classe C,
e a salutar ampliação da mesma, são os novos desafios que o direito do consumidor e o poder
judiciário devem superar.
O alto índice de litigiosidade das relações de consumo pode ser interpretado como
aumento do nível de conscientização dos consumidores acerca dos seus direitos como
cidadãos. Todavia o real risco de retrocesso deve ser considerado diante das limitações de
acesso ao judiciário.
O mercado tradicionalmente não tem compromissos com a manutenção dos ganhos em
termos sociais ou participativos, e tem se acostumado a absorver as contingências
administrativas e judiciais decorrentes do exercício da repressão e fiscalização, como meros
custos operacionais, em lugar de rever seus modelos de atuação.
Em 1990 o desafio era o de materializar minimamente os direitos básicos elencados no
art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Entre esses, estavam o direito à “informação
adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem”, e o direito à “proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas
no fornecimento de produtos e serviços”.
Isso se deu em um país que apenas engatinhava quando o assunto era transparência e
harmonia nas relações de consumo, e que vinha de períodos de acentuada inflação permeados
por planos econômicos uns mirabolantes, outros insólitos, e ineficazes todos16. A cidadania
não era pauta prioritária em um país que viva sob o signo do caos econômico.
Naquele ensejo o desafio era o de estabilizar a economia, como pressuposto básico do
posterior advento do livre mercado, baseado na fixação de preços como resultante da
competição entre os agentes econômicos pela preferência do consumidor. As questões
econômicas, portanto, rapidamente deixaram evidente que se sobrepunham ao avanço
democrático, como verdadeira condicionante do processo de participação.
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Acerca da memória recente relativa aos planos econômicos dos anos 1980 e 1990 é valiosa a leitura do relato
histórico e ocular da jornalista Miriam Leitão, in LEITÃO, Miriam. Saga Brasileira, A longa luta de um povo
por sua moeda. 2ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2011.

Nada obstante o pioneirismo de entidades como a Fundação PROCON de São Paulo,
fundada em 1976, primeiro órgão de defesa do consumidor no Brasil criado ainda em
ambiente antidemocrático, foi somente com a edição do Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor que restaram, finalmente, objetivadas as bases principiológicas configuradoras da
disciplina, defesa, e regulação da relação de consumo, com evidente foco na cidadania.
Não sendo possível afirmar que já foi plenamente ultrapassada a etapa de efetivação
daqueles direitos básicos, hodiernamente, a incerteza é traduzida em outra questão
fundamental e conexa. Para que o processo de emancipação cidadã da nova classe média
brasileira seja duradouro e estável, diante das práticas que atualmente caracterizam as relações
de consumo, tal demandará um esforço conjunto e a criação de mecanismos eficientes pelo
poder público e pela sociedade civil, com base, por exemplo, no “estudo constante das
modificações do mercado de consumo”, como prenuncia o art. 4º da lei consumerista17.
A compreensão dessa nova realidade, ou seja, a de que a cidadania está
irremediavelmente ligada ao consumo, deve nortear a atuação do judiciário em proteção do
consumo e do consumidor, servindo de parâmetro aos juízes e tribunais, sobretudo, ao
supremo guardião da Constituição.
Nesse processo, o consumidor cidadão que deve exercer sua participação, por
exemplo, através de representações nas instâncias legislativas e regulatórias como canais de
comunicação e deliberação efetivos, além das entidades civis organizadas e movimentos de
consumidores fomentados pelo novo ambiente das redes sociais digitais, tem no poder
17

Preceitua o citado artigo: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de
seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios
nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à
melhoria do mercado de consumo;
V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos
e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a
concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e
signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo.”

judiciário seu último flanco de defesa diante da complexidade dos interesses da relação
tutelada.

1.2 A COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO DE CONSUMO E SUA
REPERCUSSÃO NO PROCESSO DEMOCRÁTICO

O consumo abrange o processo decisório do qual resulta o acesso e a fruição dos bens
e dos serviços. A cidadania pode ser compreendida como faculdade que possui o indivíduo de
exercer seus direitos e, legitimamente, participar dos processos coletivizados cujo objetivo é
intervir nos destinos da sociedade.
A complexidade resulta da percepção de que nem o consumo pode mais ser
considerado como um ato de implicações individualizadas, e nem a cidadania, ou a falta de
exercício dela, pode ser compreendida como fenômeno que diz respeito apenas ao indivíduo e
à sua “livre” vontade.
Tanto tratando do consumo, como tratando da cidadania, é imperioso compreender
que as decisões e ações dos indivíduos não são encerradas em si mesmas, ou em função de
uma individualidade, mas estão inseridas fundamentalmente no contexto social e econômico.
Assim, nesse cenário, no qual atuam consumidores e cidadãos ou “consumidores
cidadãos” como proposto, surgem ainda o Estado e o mercado, em suas mais diferentes
acepções, destacando-se, entre outras, a de seus agentes e de seus processos políticos,
econômicos e jurisdicionais de decisão.
A partir das duas definições propostas, consumo e cidadania, pode-se auferir que o
“consumidor-cidadão” é aquele que, enquanto consome, preserva ou passa a preservar direitos
dos quais foi ou é privado, participando direta ou indiretamente dos processos coletivos
decisórios que o afetam enquanto cidadão e enquanto consumidor.
A ideia ganha forma e conteúdo quando se identificam, por exemplo, campanhas de
conscientização acerca do consumo responsável ou sustentável, ou ainda quando são
atendidos os apelos e incentivos em torno do consumo de bens da indústria nacional ou
produzidos no país. Eis o cidadão sendo atingido através do consumidor, eis o consumidor
atuando como cidadão.

Se é corriqueira a afirmação de que a democracia em nosso país é um processo em
construção, de outro deve ser assimilada a evidência de que esse processo também se
confunde com a formação e ampliação de um mercado consumidor, cada vez mais criterioso e
consciente, parâmetros basilares da própria cidadania.
Naturalmente, a simplificação aqui presente não visa esgotar a discussão acerca da
complexidade da figura do consumidor cidadão, entretanto serve ao entendimento de que o
aumento da participação popular está em consonância com a ampliação do consumo no
Brasil, e a redução da vulnerabilidade e da hipossuficiência através da tutela jurisdicional cuja
efetividade se discute.
No pensamento de Habermas (2003, p. 398), como é sabido, é eleito como ponto
crítico da teoria democrática a questão da representação.
No Brasil, Gohn (2008), ao analisar os novos movimentos sociais defende a
essencialidade da participação pública no processo de construção da democracia, deixando
claro, além da importância do espaço público democrático, em evidente perspectiva
habermasiana de uma democracia participativa, o protagonismo das organizações da
sociedade civil no processo de construção, ocupação e vitalização/efetivação.
Nessa perspectiva, a relação entre consumo e cidadania pode ser analisada segundo a
abordagem habermasiana, em torno da qual a construção de uma democracia participativa
passa necessariamente pela legitimação participativa dos cidadãos consumidores.
Não se defende a legitimidade da exclusão social ou da supressão do mínimo
existencial sob nenhuma justificativa, todavia, a pragmática revela que a capacidade de
consumo possibilita a ampliação da capacidade de participação, ou seja, o exercício de uma
pressupõe e garante o exercício da outra.
A compreensão dos conceitos de Habermas (2003) a respeito do espaço público
democrático e democracia participativa permitem sustentar que no Brasil o “consumo” é
igualmente uma forma de expressão da “cidadania”, e os potenciais e limitações de tal
expressão marcam nosso sistema de governo com maior ou menor participação do indivíduo.
A ideia de exercício da cidadania relacionada ao consumo no contexto brasileiro, pósditadura militar, relaciona-se ao ativismo e demandas sociais ligadas às práticas de consumo e
acesso a bens e serviços básicos.
O processo brasileiro está inserido no processo global de distribuição de bens e
serviços, e, de certa forma, representa estágio a ser enfrentado ou já superado por outras
nações, sem distinções profundas salvo as naturais adaptações em face das diversidades
culturais, sociais ou religiosas.

Cada vez mais é referida a figura do consumidor cidadão, e a esse respeito têm se
debruçado autores contemporâneos, especialmente, no exterior, como García Canclini, Slater
e Bauman.
O “consumidor cidadão” é visto como alguém titular de diferentes graus de influência,
consciência, e autonomia, de acordo com o seu perfil e capacidade de consumo. Nesse
sentido, a participação será maior ou menor a depender do acesso patrocinado pela evolução
da sociedade de consumo, no que tange à alimentação, saúde, comunicação, transporte,
crédito e informação.
As discussões em torno do consumidor cidadão envolvem, por certo, a abordagem em
torno da figura do cidadão, ou da cidadania no âmbito da sociedade de consumo. Ocorre que
após a segunda guerra mundial, a cidadania passou a ser associada à efetividade de direitos
para além da previsão abstrata.
Nessa esteira, o cidadão, brasileiro inclusive, não se contenta apenas com o respeito às
leis ou a proteção do Estado, mas demanda a condição de intervir e participar, opção apenas
possível mediante o prévio acesso a determinado grupo de bens e serviços.
Para Pinsky (2008, p.13), “Sonhar com cidadania plena em uma sociedade pobre, em
que o acesso aos bens e serviços é restrito, seria utópico. Contudo, os avanços da cidadania
(...) dependem também da luta e das reivindicações, das ações concretas dos indivíduos”18.
No Brasil, não sem algum atraso em relação a outras democracias, foi reproduzido o
fenômeno da dominação da economia de mercado e da cultura do consumo, pelo que se
consolidou a aproximação entre cidadão e consumidor.
A atual situação impõe ao consumidor que este se manifeste cada vez mais acerca de
causas públicas que dizem respeito a questões socioambientais e de direitos humanos, via
consumo ou abstenção do mesmo.
O risco da aproximação do consumo e da cidadania está, todavia, em admitir que esta
é um atributo exclusivo daqueles que revelam a capacidade de consumir. Todavia, se a
cidadania pode ser considerada conforme níveis de intensidade e exercício, não há que se falar
em exclusão de cidadãos, apenas em maior ou menor grau de exercício de cidadania.
Sendo assim, é evidente que há ainda grandes contingentes do povo brasileiro que
consomem pouco ou quase nada, e que assim, de maneira injusta, são menos cidadãos aos
olhos do Estado, míope, e do mercado, completamente cego a essa luz.
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Disponível em: <http://www.grupocasa.com.br/aronbelinky/files/search/searchtext.xml>. Acesso em: 10 jul.
2013.

Não se ignora que a cidadania se expressa de diversas formas, e nem devem ser
esquecidos os diversos aspectos políticos e sociais ligados à participação dos indivíduos na
esfera pública. Todavia, sem que o consumo viabilize o mínimo existencial, essa participação
não resiste ao imperioso instinto de sobrevivência.
A limitada sobrevivência do indivíduo fora do consumo repercute na precária
subsistência do cidadão e, assim, na limitação ao pleno exercício da cidadania.
Embora a medida da cidadania não guarde relação de absoluta proporcionalidade com
a capacidade de consumo, a ausência desta implica em sensível limitação aos canais de
comunicação e representatividade, judicial principalmente.
A esse respeito pondera Belinky (2010, p. 36), em sua dissertação:
Mas o reverso dessa medalha também é polêmico: podemos então assumir que no
mundo de hoje alguém alijado do consumo pode ser chamado de cidadão? Não seria
uma condição essencial da cidadania o acesso a pelo menos um conjunto mínimo de
bens e serviços, ou seja, ao consumo? A mesma noção de direitos que fundamenta o
conceito atual de cidadania traz, como veremos, o pressuposto de que, além de uma
dimensão formal – o direito a ter direitos –, é necessária uma dimensão factual para
a realização plena da cidadania: o exercício dos direitos que se tem. E para isso é
necessário que, em muitos casos, se possa desfrutar de certos bens e serviços. Uma
solução acomodando essas duas discussões seria dizer que o consumo de certos bens
e serviços é condição necessária – mas não suficiente – para a cidadania. Isso
poderia até resolver a inquietação quanto a “se reduzir cidadania ao consumo”, mas
mantém a problemática de que o ser consumidor (de certos bens e serviços ditos
essenciais) é uma condicionante do ser cidadão. Esta segunda problemática decorre
diretamente da constatação de que, se hoje a privação do acesso a bens e serviços
não implica a privação formal dos direitos de cidadania, tal situação, de fato,
redunda na inefetividade desses direitos e no alijamento da real condição de cidadão.
Claro está, portanto, que o acesso a um conjunto de “bens e serviços essenciais” é
também uma condição básica da cidadania.

Embora o ideal de consumo ou de consumo essencial seja objeto de ampla
controvérsia, e que possivelmente qualquer proposta venha a padecer pela imprecisão, a não
satisfação das necessidades e a exclusão da posse ou do consumo de bens são causadoras de
odiosa discriminação e de distanciamento em relação à sociedade e instituições.
O consumo, em toda sua complexidade, é analisado atualmente por diversas áreas das
ciências. Os enfoques do marketing e da economia são ampliados com os olhares da
psicologia, da sociologia, da antropologia e do direito, como no presente, e propõem um
consumidor que é ao mesmo tempo influenciado por fatores vários, mas que decididamente
influencia os processos sociais.
Entre os autores que se destacam na investigação da matéria, podem ser citados
Douglas e Isherwood, com a obra “O mundo dos bens” (1978), Bourdieu (1999) e Mccracken

(2003), além de Bauman (2008), esse com extensa produção, e ainda Gabriel (1995) e Lang
(2005).
O consumidor de hoje, diferentemente do consumidor do passado, manifesta o claro
propósito de influenciar os rumos sociais, não se restringindo apenas às esferas individuais ou
familiares. De certa maneira o acesso a bens de consumo e serviços propiciou as condições
necessárias ao exercício da cidadania.
Entretanto, deve se mencionar que há autores que divergem quando relacionam o
consumidor ao cidadão. Para Hirschman (1983), as figuras do consumidor e do cidadão se
anulam, sendo absolutamente incompatíveis entre si, de modo que a ampliação do consumo
não soma, mas subtrai da condição de cidadão. Ao mesmo passo, aquele que se apresenta em
estágio superior de cidadania, teria menor propensão ao consumo. Não é o que ocorre no
Brasil atualmente.
O autor trata em seu livro “De consumidor a cidadão” de um suposto “movimento
pendular” pelo qual os indivíduos enfatizariam ora a atividade privada, ora a participação na
vida pública. O autor entende ser impossível a fusão entre as noções de cidadania e consumo,
e mais: que avançar em uma implica em regredir na outra.
As prioridades entre a cidadania e o consumo seriam eleitas conforme os ganhos
revertidos em favor de cidadãos e consumidores, de modo que se os benefícios fossem
maiores dentro da dinâmica do exercício dos direitos da cidadania, esta seria reivindicada. De
outra maneira, se o consumo propiciasse maior bem-estar este valor seria escolhido como
prioritário em detrimento de questões coletivas. O consumidor não passaria, portanto, de um
“egoísta”, enquanto ao cidadão seriam atribuíveis méritos pela participação comunitária.
Reich (2008), por sua vez, parte da constatação de que são duas as atuais dimensões
do indivíduo. Ora ele se apresentará como “cidadão/contribuinte”, ora ele revelará a face
antagônica do “consumidor/investidor”, este interessado em ganhos individuais apenas,
enquanto aquele tem como focos o bem comum e a coletividade.
O mercado, segundo Reich (2008), teria se apropriado de espaços de participação
democrática para a obtenção de vantagens sob a forma de incentivos ou de regulamentações
mais favoráveis, por exemplo. Buscando resultados imediatos, as empresas teriam tomado
instâncias participativas das democracias ocidentais por meio dos lobbies, o que reduziria em
tese a possibilidade de participação ou expressão real do cidadão, no âmbito de uma
competição que se faz desigual na origem da formulação normativa quando em evidência o
nível de organização de consumidores e entidades.

Bauman (2000), por fim, prega que consumidor e cidadão, embora convivam, são
declarados inimigos, e que, diversamente, o consumo é uma ameaça para a sociedade
democrática e para uma gestão participativa do Estado.
Essa visão – pregar que consumidor e cidadão seriam naturais inimigos – ignora
questões relacionadas ao mínimo existencial, tão caro a países emergentes como o Brasil, e ao
atendimento das necessidades básicas como condição de exercício democrático de
participação. É possível que o estágio mais avançado de desenvolvimento nos EUA e Europa,
v.g., em relação à realidade brasileira, torne inadequada a transposição dessas ideias diante de
situações absolutamente díspares no que tange ao consumo e à cidadania.
Assim, segundo o eixo temático proposto, a fim de subsidiar a análise da
admissibilidade das matérias suscetíveis ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, é
fundamental que seja aceita a premissa de que as figuras do consumidor e do cidadão,
sobretudo em países de economia emergente como a nossa, não devem ser dissociadas. Antes,
a ampliação do consumo precisa ser compreendida como condição para novos estágios de
consciência e participação populares.
A cidadania não pode desenvolver-se plenamente sem que sejam atendidas as mínimas
condições que levam à dignidade. Foi a ampliação do consumo que ensejou o incremento de
uma “nova classe média brasileira” que, nada obstante o deslumbramento da emergência
material, apresentará avanços no plano da participação e representatividade.
O risco de retrocesso está ligado à ameaça que os abusos do mercado, que alijam o
crédito e o consumo de muitos dos recém-egressos, e mais que isso, que podem implicar na
diminuição da participação do cidadão.
Nesse sentido, as externalidades negativas, o risco moral, o superendividamento, a
insolvência e a ameaça de inclusão em cadastros restritivos de crédito, signos de um retorno à
indigência material e de credibilidade, repercutem não só em face da dimensão do
consumidor, mas, igualmente, diminuem a condição de exercício da cidadania e, assim,
reduzem a participação no espaço público democratizado pela economia, mais que pela
política ou qualquer ideologia.
Ao Supremo Tribunal Federal cabe assessoriamente a tutela desses ganhos, porque
constitucionalmente previstos. Resta, entretanto, saber se, nessa missão, a repercussão geral
não estaria se traduzindo em verdadeiro óbice à plena realização da defesa do consumidor
como direito fundamental, massificado conforme a natureza da relação que visa proteger.
Uma das causas seria a baixa densidade do tema “defesa do consumidor” que se
observa no texto constitucional e a multidisciplinariedade que envolve a matéria.

Dessa maneira, a efetiva defesa do consumidor como valor constitucional, seu
imbricamento com a cidadania, o que evidencia a complexidade da relação de consumo e sua
repercussão no processo democrático, demanda o aprofundamento da análise do instituto de
um filtro discricionário que, dada sua natureza e aplicação no direito processual pátrio na
jurisdição constitucional difusa, é postura de relevo em face do protagonismo econômico e
social da relação de consumo.
O capítulo seguinte, serve a esse propósito, ao estabelecer elo de ligação entre a
primeira parte do trabalho e a terceira, quando, após a exposição da origem e aplicação da
repercussão geral no recurso extraordinário em geral, será possível vislumbrar a especial
pertinência do tema à luz das demandas coletivizadas de consumo, e o tratamento dispensado
pelo Poder Judiciário, a partir das sinalizações oriundas do Supremo Tribunal Federal.

2 A REPERCUSSÃO GERAL

No presente capítulo, pretende-se demonstrar a relação entre a repercussão geral
submetida à discricionariedade do Superior Tribunal Federal, especialmente na utilização do
filtro em relação às questões que envolvem conflitos de consumo notoriamente massificados.
Todavia, a bem da compreensão do contexto que confere especial relevância ao exame
da repercussão como delimitador da competência da corte excelsa, faz-se pertinente uma
breve análise acerca dos antecedentes históricos.

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA ATUAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Após a proclamação da independência do Brasil, o imperador Dom Pedro I outorgou,
em 1824, a primeira Constituição brasileira.
O Supremo Tribunal de Justiça19, tal qual previsto no texto constitucional, foi
instalado na capital do Império do Brasil. Nos termos da Lei de 18 de setembro de 1828, era
integrado por dezessete Ministros.
A competência da suprema corte era adstrita ao conhecimento de recursos de revista,
além dos conflitos de jurisdição e das ações penais contra ocupantes de determinados cargos
públicos, conforme determinação do texto constitucional vigente.
A corte passou a ser designada como Supremo Tribunal Federal a partir de 1890,
como previa a Constituição Provisória publicada com o Decreto nº 510, e sob o pálio da
constituição republicada de 1891, passou a ser composto por quinze Ministros, os quais, como
até hoje se processa, eram nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado
Federal. Diversamente, o cargo era vitalício e sem limite de idade para o seu exercício.
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Conforme determinação legal contida no art. 163, da CF/1824, in verbis: “Art. 163. Na Capital do Imperio,
além da Relação, que deve existir, assim como nas demais Provincias, haverá tambem um Tribunal com a
denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - composto de Juizes Letrados, tirados das Relações por suas
antiguidades; e serão condecorados com o Titulo do Conselho. Na primeira organisação poderão ser empregados
neste Tribunal os Ministros daquelles, que se houverem de abolir”. (sic)

Todavia, a mais importante inovação, baseada no Direito Constitucional norte
americano, foi atribuir-lhe a função do controle da constitucionalidade das leis. Mendes e
Gonet Branco (2012, p. 1009) discorrem sobre esse momento em especial:
A primeira Constituição Republicana, de 24-2-1891, introduziu nova concepção do
Poder Judiciário. A influência da doutrina constitucional americana contribuiu para
que se outorgasse ao Supremo Tribunal Federal a função de guardião da
Constituição e da ordem federativa, reconhecendo-lhe a competência para aferir a
constitucionalidade da aplicação do Direito através de um recurso especial
(Constituição de 1891, art. 59, n. 3, § 1º, a e b). Foi-lhe confiada, também,
competência para decisão de causa e conflitos entre a União e os Estados ou entre
Estados-membros (Constituição de 1891, art. 59, § 1º, c).

A redução para onze do número de Ministros que compunham a Corte foi imposta
após a Revolução de 1930, com o fim da Primeira República, por determinação do Governo
Provisório, que à época comandava os poderes legislativo e executivo.
Em 1934, o Supremo Tribunal Federal, que então passou a se chamar Corte Suprema,
continuou composto pelo mesmo número de integrantes, bem como teve mantidas as
competências básicas já consagradas no texto constitucional anterior.
A “Constituição Polaca”, de 1937, não estabeleceu modificações representativas no
que tange à competência da mais alta corte do país, limitando-se a restabelecer o nome pelo
qual é conhecido o tribunal até os dias de hoje.
A Constituição de 1946 manteve o número de membros do STF, ratificando as
competências para apreciação do recurso extraordinário, do habeas corpus e do mandado de
segurança, dentre outras.
O Ato Institucional nº 2, de 1965, ao elevar o número de Ministros para dezesseis,
terminou por suspender as garantias da magistratura, em evidente retaliação face às decisões
emanadas da Corte contra o regime.
Enquanto a Constituição de 1967 mantinha a competência tradicional do Supremo, e
em dezesseis, o número de seus membros, o Ato Institucional nº 6, em 1969, reduziu
novamente o número de ministros para onze.
Consagrado como guardião maior do texto constitucional conforme insculpido no art.
102 constitucional, o STF é atualmente composto por onze Ministros, de notável saber
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República e sujeitos à aprovação
pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Por sua vez, eles se dividem em duas turmas,
sob a presidência de um integrante eleito por seus pares pelo mandato de dois anos, sendo
vedada a reeleição.

A Constituição Federal de 1988, além de manter suas antigas competências com
algumas restrições, como no caso de julgar recurso extraordinário em face de decisão
contrária a dispositivo de lei federal, transferiu importantes atribuições20.
Atualmente, de acordo com a nossa Carta Magna, entre outras atribuições elencadas
no texto constitucional, compete à Suprema Corte julgar, in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última
instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Embora as ações originárias ao lado do recurso extraordinário compreendam “o núcleo
do sistema de constitucionalidade e legitimidade de leis a atos normativos, bem como das
omissões inconstitucionais” (MENDES; GONET BRANCO, 2012, p. 1024), é de se salientar
que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a possibilidade de
ampliação de sua competência “quando esta resulte implícita no próprio sistema
constitucional” (MENDES; GONET BRANCO, 2012, p. 1024).
Assim, muitos são os casos nos quais o Supremo admitiu interpretação extensiva de
sua competência constitucional, como, por exemplo, em mandado de segurança contra ato de
Comissão Parlamentar de Inquérito21, em mandado de segurança contra atos que tenham
relação com pedido de extradição22, e em habeas corpus contra qualquer decisão do STJ,
desde que configurado o constrangimento ilegal23.
Nada obstante a Constituição brasileira seja essencialmente uma constituição analítica,
o Supremo Tribunal Federal tem permitido com alguma frequência a interpretação ampliada
do texto constitucional, pelo que, a bem de desempenhar sua função institucional, o STF tem
considerado o rol do art. 102, I, II e III da CF/88, meramente exemplificativo.
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(Rcl. 2.069/DF, rel. Min. Carlos Velloso, Rcl. 2.040/DF, rel. Min. Néri da Silveira).
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(HC 78.897/RJ, rel. Min. Nelson Jobim).

Do mesmo modo que a repercussão geral, o art. 103-A24 foi incluído na Constituição
Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, pelo qual facultado está ao STF que, após
reiteradas decisões acerca de determinada matéria, mediante decisão de dois terços dos seus
membros, aprove súmula com efeito vinculante das decisões dos órgãos da justiça brasileira e
da administração pública em geral. 25
Aludindo à designação dada ao instituto, assim leciona Theodoro Junior (2012, p.
671):
O teor da súmula obriga como lei, mas só atua em campo de interpretação de norma
legal já existente. O STF não está autorizado a proceder como órgão legislativo
originário. Não pode criar, pelo mecanismo sumular, norma que não tenha sido
instituída pelo poder legislativo, nem mesmo a pretexto de suprir lacuna do direito
positivo. Na verdade, obriga é a lei interpretada pelo STF em súmula de seus
julgados. A súmula apenas revela o sentido que tem a norma traçada pelo legislador.
Como a Constituição confere autoridade ao STF para tanto, descumprir o enunciado
de uma súmula vinculante equivale a violar a lei que a inspirou. Daí falar-se em
súmula com efeitos vinculantes (ou obrigatórios).

Nesse ensejo, é importante frisar que o Supremo só pode editar, revisar ou cancelar
um enunciado de uma súmula vinculante mediante a decisão favorável de 2/3 (dois terços)
dos Ministros presentes na sessão plenária, conforme previsão legal contida no art. 2º, §3º da
Lei Regulamentadora26.
A possibilidade de modificação do enunciado de súmula com efeito vinculante permite
a elevação do entendimento consolidado, teoricamente com maior efetividade que a da
rotineira apreciação de recursos extraordinários. Tal observação foi feita pelo Ministro
Sepúlveda Pertence em discurso perante os deputados federais na Câmara:

É muito mais fácil prestar atenção a um argumento novo, num mecanismo de
revisão de súmula, do que num dos 5 ou 6 mil processos a respeito que subam num
determinado ano ao Supremo Tribunal Federal, até porque a sentença que contém o
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Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços
dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua
publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
25
O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, com o brilhantismo que lhe é peculiar, identifica quais os requisitos para
a edição de uma súmula vinculante: “Nos termos do art. 103-A da Constituição, a súmula vinculante deverá ser
aprovada por maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal (8 votos), havendo de incidir sobre matéria
constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas do Tribunal. A norma constitucional explicita que a
súmula terá por objetivo superar controvérsia atual sobre a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas capaz de gerar insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Estão abrangidas,
portanto, as questões atuais sobre interpretação de normas constitucionais ou destas em face de normas
infraconstitucionais”. (MENDES; GONET BRANCO, 2012, p. 1.041 e 1.042).
26
Lei n° 11.417/2006.

argumento novo tem de ser sorteada, porque não dá pra conferir mais do que por
27
amostragem.

Ademais, é de ressaltar-se outra importante característica do instituto, notadamente o
seu caráter modificador de decisões em sede de administrativa, pois quando publicada nova
súmula os feitos administrativos se amoldarão aos enunciados das súmulas vinculantes do
STF, sob pena de as autoridades envolvidas se sujeitarem à “responsabilização pessoal nas
esferas cível, administrativa e penal”. 28
Todavia, as súmulas com efeito vinculantes, que em tese teriam a importante função
de impedir a tramitação de processos cuja matéria em discussão já tenha entendimento
pacificado perante a Corte Suprema, poderiam ainda nortear em larga escala a solução de
conflitos de consumo, ainda que subsidiariamente.
A expectativa de que o instituto fomentaria o respeito ao princípio da duração razoável
do processo, impedindo, por exemplo, a interposição de inúmeros recursos com caráter
meramente protelatórios, ou possibilitando ao Juiz a prolação de decisões de forma justa e
célere, não se realizou e sua utilização tem sido tímida, sobretudo em matérias que envolvem
conflitos de consumo em larga escala ou potencialmente abrangentes.
Se de um lado a súmula vinculante não garantiu até o momento os ganhos processuais
anunciados, de outro a repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário pode estar
agravando as perdas.

2.2 O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO BRASIL

O recurso extraordinário brasileiro foi criado mediante evidente inspiração no
Judiciary Act do direito norte-americano, nada obstante, à época, os contextos históricos e
políticos fossem absolutamente diversos entre os países29.
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Fonte: <http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/1285/1279>. Acesso em: 10 jul. 2013.
Art. 64-B, acrescentado à Lei nº 9.784/1999 pelo art. 8º da Lei º 11.417/2006.
29
Bruno Dantas bem relata o panorama da época: Não é novidade que a Constituição dos Estados Unidos da
América foi um dos grandes marcos da moderna concepção de Estado. O modelo de federalismo ali concebido
foi rapidamente copiado e adaptado mundo afora, tornando-se paradigma de organização do Estado, em
contraposição ao modelo de autoridade política centralizada que surgiu a partir dos ideais da Revolução
Francesa. [...] No caso brasileiro, a despeito das circunstâncias históricas absolutamente distintas, foram
determinantes, para a escolha pelo tipo federal de Estado, o aspecto histórico-cultural do povo e as dimensões e
diversidades territoriais. (DANTAS, 2012, p. 39).
28

A edição do Judiciary Act permitia que por meio do writ of error a Suprema Corte
norte-americana pudesse rever decisões das cortes estaduais em determinados casos. Assim
como no sistema brasileiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos buscava tutelar e
regulamentar os direitos fundamentais.
Antes da Constituição Federal de 1988, ao Supremo Tribunal Federal competia
proteger a correta aplicação da lei ordinária e constitucional. Dada a abrangência das
atribuições ampliadas com a judicialização dos direitos no ambiente democrático, em evidente
contraste com o número de ministros e estrutura, o acúmulo de processos pendentes de
julgamento na Suprema Corte causou um grave problema.
Além da elevada taxa de congestionamento de feitos, segundo o Conselho Nacional de
Justiça – CNJ, na ausência da uniformização da jurisprudência, os tribunais terminam por
emitir interpretações divergentes sobre o mesmo dispositivo legal, fomentando insegurança
jurídica.
Ainda que com a Constituição cidadã de 1988 o STF tivesse a ampla competência
dividida com um novo órgão jurisdicional – o Superior Tribunal de Justiça – a expectativa de
que o Pretório Excelso conseguiria uniformizar o entendimento jurisprudencial do País com
relação às questões constitucionais não se realizou.
O volume de causas, a maioria referente aos recursos excepcionais postos ao
julgamento da Corte, cresceu assustadoramente.
Entre os muitos motivos que geraram o acúmulo de recursos pendentes de julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal, Dantas (2012, p. 90) sustenta que “o problema brasileiro é
que a demora para identificar e implementar uma solução estrutural tornou o problema
crônico.”.
Ao referir-se ao acesso à justiça como a causa remota, Dantas (2012, p. 90) sugere
ainda que:

Ademais, o movimento mundial pelo acesso à justiça, capitaneado pelo italiano
Mauro Cappelletti, contribui em larga medida para o agravamento da crise, pois, à
proporção que mais pessoas têm acesso à ordem jurídica, é natural que o número de
recursos cresça em razão direta.
[...]

Dantas, citando José Afonso da Silva, continua: “Partimos do unitarismo para a forma federativa, num processo
inverso ao das federações americana e suíça; estas formaram-se da união de Estados soberanos, os quais
conferiram, à União, parte de sua competência. No caso do Brasil, o contrário se deu, isto é, o Poder central,
único, foi que transferiu, às comunidades regionais, a parcela de poder que, depois, vieram a possuir,
constituindo-se em Estados autônomos. (SILVA apud DANTAS, 2012, p. 39).

Em segundo lugar, pagamos o preço de ter uma Constituição analítica, que se
imiscui em diversos assuntos que teoricamente não constituem matéria de sua
alçada.

Sendo assim, para selecionar a matéria a ser submetida ao exame supremo, o
legislador aliou-se ao próprio STF, no esforço de criar filtros capazes de diminuir o número
de recursos submetidos ao exame da Corte Máxima.
À já revogada arguição de relevância, somaram-se as súmulas com efeitos vinculantes
e, por último, objeto deste trabalho, o instituto da repercussão geral para seleção da matéria a
ser apreciada via controle difuso de constitucionalidade.
O Supremo Tribunal Federal tutela as normas constitucionais brasileiras por meio do
controle de constitucionalidade, que se divide em concentrado e difuso. O controle difuso é
realizado por meio do recurso extraordinário.
Tal controle é feito por meio do julgamento de recursos extraordinários que hostilizam
decisões potencialmente contrárias à lei constitucional, declaram a inconstitucionalidade de
tratado ou lei federal, julgam válido lei ou ato de governo local ou que decidem pela validade
de lei local contestada em face de lei federal, conforme disciplina do art. 102, III, da CF.
O problema do congestionamento de recursos no Supremo não é, como visto, recente e
remonta à fase em que a Corte acumulava a função que hoje é do Superior Tribunal de
Justiça, conforme relata Mancuso (2008, p. 74):
Visto que o recurso extraordinário tinha a peculiaridade de ser exercitável em
qualquer dos ramos do Direito Objetivo, onde houvesse “questão federal” ou
“questão constitucional”, é compreensível que nesta alta Corte cedo se tenha
verificado um acúmulo de processos, moléstia que, por causa da demora no
tratamento tornou-se crônica, passando a ser referida como a “crise no Supremo”.

A interessante abordagem de Braghittoni (2007, p. 39) avança na questão da
relevância temática até então negligenciada:
O problema, portanto, vem, como dito, de longa data – praticamente da criação do
mesmo do recurso extraordinário que, dada sua conformação amplíssima, tornava-se
cabível a um sem-número de causas. Inclusive aquelas de pouquíssima importância,
seja para o país, seja, até mesmo, eventualmente, para as próprias partes.

Carmona, por sua vez, citado por Braghittoni (2007, p. 39), discorre sobre a questão
com foco na característica primordial do STF:

Outra queixa constante, de caráter estrutural, refere-se à inexistência de uma
verdadeira corte constitucional no Brasil, pois o Supremo Tribunal Federal tem

competências das mais diversas, tudo a atravancar sua vocação mais importante que
é a de guardião da Constituição da República.
[...]
O resultado, espelhado no texto constitucional de 1988, ficou bem longe daquele
ideal: o Supremo Tribunal Federal continuou a abraçar o mundo, julgando um pouco
de tudo, tornando inviável o funcionamento da Corte (uma rápida mirada no art.
102, I, da CFD mostra que o STF transforma-se em corte de justiça ao julgar
infrações comuns e crimes de responsabilidade, ao decidir litígios entre Estado
estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estados ou o Distrito Federal, ao
conceber ou não extradições, ao apreciar habeas corpus, ao analisar mandados de
injunção etc.).

As várias atribuições do Supremo inviabilizavam o julgamento dos inúmeros
processos em um razoável espaço de tempo, o que inevitavelmente causava desequilíbrio
entre um número de ações protocolizadas e o de julgamentos por ele proferidos, elevando a
taxa de congestionamento processual.
No intuito de contornar a permanente “crise” que o assolava, o Pretório Excelso
buscou meios de reduzir o volume de recursos que eram remetidos para julgamento pelo
Tribunal.
Para tanto, foram criados diversos filtros, como, por exemplo, o da necessidade de
prévia discussão, chamado prequestionamento30, no Tribunal a quo, que se alinhou à vedação
de reexame do conjunto fático-probatório31, bem como os inúmeros enunciados de súmulas
que restringiam o acesso recursal.
Ao mesmo passo, outros institutos buscavam diminuir o seguimento de inúmeros
recursos. A Arguição de Relevância32, antecedeu a criação da Repercussão Geral que
30

Esclarece o Ministro Celso de Mello: “[...] o recurso extraordinário – consideradas as exigências formais
impostas pelo requisito constitucional do prequestionamento (RTJ 111/321 - RTJ 114/105) – cinge-se,
estritamente aos limites materiais delineados pelo conteúdo decisório veiculado no acórdão emanado do Tribunal
a quo. Revela-se essencial, dentro dessa perspectiva, que haja plena correlação material entre o que se contém na
petição inicial veiculadora do apelo extremo e o teor do que foi efetiva e explicitamente debatido na decisão
impugnada. A natureza do recurso extraordinário não se mostra compatível com inovações de ordem temática,
que, introduzidas pela recorrente, apresentam-se divorciadas, ideologicamente, da matéria efetivamente versada
no acórdão recorrido, que, ao decidir a controvérsia, respeitou os estritos limites emergentes do pedido
originariamente deduzido quando do ajuizamento da ação.” Ementa Oficial – RE n° 170.385-7 (AgRg), rel. Min.
Celso de Mello. (Informativo STF n° 42, 26 a 30 de agosto de 1996, p. 3).
31
SÚMULA Nº 279: PARA SIMPLES REEXAME DE PROVA NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
32
Segundo Arruda Alvim, em consonância com Calmon de Passos, que a arguição de relevância foi a solução
eleita, já pela Emenda Constitucional 1/69, para compatibilizar o crescente acesso dos jurisdicionados ao STF,
com a manutenção da estrutura da Corte, subsistindo, desta forma, a eficiência de sua atuação no que era
fundamental. O incidente de arguição de relevância foi disciplinado, quanto ao seu procedimento, nos §§ 3°, 4° e
5° do art. 308, do Regimento Interno do STF. Convém ressaltar que, à época, as atribuições do Supremo
Tribunal Federal eram maiores, posto que este cuidava tanto da guarda da Constituição como da lei federal.
Nesse sentido, convém transcrever o art. 325, do Regulamento do STF, de valor inegavelmente histórico, mas
que se revela importante para os fins da dissertação:
Art. 325. Nas hipóteses das alíneas a e d do inciso III do artigo 119 da Constituição Federal, cabe recurso
extraordinário:
I. nos casos de ofensa à Constituição Federal;

determina que apenas deverá ser julgada matéria que verse sobre questão relevante, seja do
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que ultrapasse os interesses subjetivos
das partes integrantes da lide.
Ocorre que a crise do Supremo persiste, nada obstante os esforços da Corte
Constitucional que vem, paulatinamente, movendo meios para diminuir o número de
processos que ainda tramitam na Corte, conforme faz prova o quadro estatístico e o gráfico de
movimento processual nos anos de 1940 a 2013, que segue em anexo.
Nesse panorama, o recurso extraordinário é um dos meios pelo qual a Suprema Corte
busca aplicar, no caso em concreto, os ditames da nossa Carta Magna.
No dizer de Parizatto (2005), o recurso extraordinário é aquele que:
É previsto na Constituição Federal, tratando-se de recurso de natureza excepcional,
admissível em determinados casos, expressamente previstos no art. 102, III, da Carta
Magna, descabendo em tal recurso serem sopesados elementos probatórios dos autos
ou mesmo reexame de prova.

Didier Junior e Cunha (2007, p. 325) sustentam que o papel do extraordinário “é o de
resguardar a interpretação dada pelo STF aos dispositivos constitucionais, garantindo a
inteireza do sistema jurídico constitucional federal e assegurando-lhe validade e uniformidade
de entendimento”.
Para Silva (1963, p. 107) o recurso extraordinário seria o “meio processual que o
Estado pôs à disposição das partes, para que, defendendo o próprio interesse subjetivo, deem
ao Pretório Excelso o instrumento de controle [...], sobretudo, da supremacia da
constituição.”.
Portanto, o excepcional, dentre outras finalidades, busca manter, dentro do nosso
ordenamento jurídico, a autoridade e a unidade da nossa Constituição, sendo de fundamental
importância destacar que o recurso extraordinário é um de tipo de recurso cujo cabimento é
bastante restrito.
Sobre a matéria, assim leciona Theodoro Júnior (2012): “Trata-se de um recurso
excepcional, admissível apenas em hipóteses restritas, previstas na Constituição com o fito
específico de tutelar a autoridade e aplicação da Carta Magna”.
II. nos casos de divergência com a súmula do Supremo Tribunal Federal;
III. nos processo por crime a que seja cominada pena de reclusão;
IV. nas revisões criminais dos processos de que trata o inciso anterior;
V. nas ações relativas à nacionalidade e aos direitos políticos;
VI. nos mandados de segurança julgados originariamente por Tribunal Federal ou Estadual, em matéria de
mérito; [...]. Fonte: ALVIM, Arruda. A arguição de relevância no recurso extraordinário. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998.

A sua fundamentação vinculada é a primeira característica do excepcional, vez que a
hipótese de cabimento está prevista expressamente no art. 102, III, da Constituição Federal.
Didier Junior e Cunha (2007, p. 256), acerca do recurso extraordinário e do especial,
de competência do STJ, esclarecem que “tais recursos servem à impugnação de questões de
direito; não se admite a interposição para reexame de prova ou de fatos. São recursos de
estrito direito.”.
O Supremo pacificou o entendimento em torno do qual é inadmissível o extraordinário
que se preste ao simples reexame do conjunto fático-probatório, posto que seu cabimento é
restrito a discussão sobre matéria de direito constitucional.
O sempre mencionado enunciado da Súmula nº 279, do STF, sintetiza, como visto em
nota, o seguinte entendimento: “Para simples reexame de prova não cabe recurso
extraordinário”. Na mesma esteira, a Suprema Corte é contrária ao conhecimento de recurso
excepcional que vise revisão de cláusula contratual.
O prequestionamento, por sua vez, impõe que a decisão recorrida tenha sido
previamente analisada pelo Tribunal a quo. O STF admite, outrossim, a figura do
prequestionamento ficto, ou seja, considera atendido o requisito quando a matéria tenha sido
prequestionada por ocasião das razões do recorrente e não por manifestação expressa do órgão
julgador.
O recurso extraordinário pressupõe ainda uma decisão judicial contra a qual não caiba
nenhum tipo de recurso no tribunal de origem. O enunciado da Súmula nº 281, do STF dispõe
que “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso
ordinário da decisão impugnada”, evidenciando que o chamado “esgotamento das instâncias
ordinárias” é imprescindível para que o excepcional possa ser interposto.
O extraordinário é recurso de dupla admissibilidade, ou seja, primeiramente o
Presidente ou Vice-presidente do Tribunal de origem analisa se o mesmo preencheu todos os
requisitos de admissibilidade e, ulteriormente, em caso de seguimento do excepcional, o
Supremo Tribunal Federal fará o juízo definitivo de admissibilidade.
Caso o extraordinário seja inadmitido, nos termos do art. 544, do CPC, à parte será
facultado interpor recurso de agravo requerendo, após manifestação do recorrido, a imediata
remessa dos autos para o Supremo.
Nos termos do §4º, do art. 544, do CPC, ao receber os autos o Ministro relator não
conhecerá do agravo quando este for manifestamente inadmissível ou quando não houver
rechaçado os fundamentos da decisão que negou seguimento ao extraordinário, ou, conhecer
do agravo para negar-lhe provimento, se correta a decisão de inadmissão, bem como negar

seguimento ao recurso extraordinário que se revele manifestamente procrastinatório,
prejudicado ou em confronto com entendimento já sumulado da Suprema Corte.
Todavia, dará provimento ao recurso caso o acórdão hostilizado esteja em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante no Tribunal.
A mera interposição de recurso extraordinário, por sua vez, não suspenderá a eficácia
da decisão recorrida, isso porque, em regra, aquela não produz o efeito suspensivo, de tal sorte
que a parte adversa poderá, no juízo de origem, patrocinar execução provisória da sentença
em relação à qual não tenha sido atribuído o duplo efeito.
No interesse de adiar a execução provisória do julgado, é de se salientar que o
recorrente poderá propor competente medida cautelar visando à atribuição do efeito
suspensivo à decisão recorrida.
Outra característica que distingue o recurso extraordinário é a possibilidade de
conhecimento de matéria de ordem pública e o reexame de questões não enfrentadas pelo
tribunal recorrido33.
Assim, se ao recurso extraordinário for dado seguimento, o Supremo Tribunal Federal
poderá apreciar todas as questões que tenham sido alegadas a qualquer tempo,
independentemente de expressa manifestação pelo julgamento a quo.
A última barreira é a de que, como na grande maioria dos recursos, caso o recorrente
não goze da gratuidade judiciária, deverá promover o preparo recursal, ou seja, o pagamento
das custas processuais, bem como do porte de remessa e de retorno, devendo as guias e os
respectivos comprovantes de pagamento serem anexados ao pleito recursal, mesmo na nova
sistemática do processo virtual.
Quanto às mencionadas hipóteses de cabimento, estão previstas nas alíneas do inciso
III, do art. 102, da Constituição Federal, rol taxativo sobre o qual se pronuncia Dantas (2012,
p. 167):
Em função da restrição às matérias que podem embasar esse recurso é que a doutrina
o qualifica como recurso de fundamentação vinculada. Vale dizer, sua
fundamentação só pode ser localizada em umas das quatro alíneas do inciso III do
art. 102, do texto constitucional.

A primeira hipótese de cabimento do extraordinário verifica-se quando a decisão
recorrida contraria dispositivo da Constituição Federal. No dizer de Didier Junior e Cunha
(2007, p. 327), “a contrariedade, nesse caso, deve ser direta e frontal, não cabendo recurso
33

Tal característica é corroborada pelo o enunciado da Súmula nº 456 do STF: “O Supremo Tribunal Federal,
conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”.

extraordinário, por ofensa indireta ou reflexa. O próprio texto constitucional tem de ter sido
ferido, diretamente, sem que haja lei federal ‘de permeio’”.
Ainda acerca da alínea a, do inciso III, do art. 102, o enunciado da Súmula nº 636, do
STF tem o seguinte teor: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio
constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada
a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
Embora não tenha relação direta com o objeto da presente dissertação, por sua vez, a
alínea b, do inciso III, do art. 102, da CF determina que, uma vez decretada a
inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal pelo tribunal recorrida, a parte sucumbente
poderá interpor extraordinário, independentemente de prequestionamento, para o STF, haja
vista ser o este o guardião da Constituição Federal.
Castilho (2007, p. 37) faz uma importante ressalva, no sentido de que não é qualquer
decisão declaratória da inconstitucionalidade de determinada norma que poderá ser objeto de
recurso extraordinário. O autor aduz que “somente pelo voto da maioria absoluta de seus
membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.
Cabe ainda recurso excepcional em face da decisão ordinária que julgar válida lei ou
ato local em detrimento das normas constitucionais pelo permissivo da alínea c.
Assis (2008, p. 722) afirma que “as leis e os atos dos governos locais (Estadosmembros, Distrito Federal e Municípios) podem afrontar a CF/88. Os “atos de governo” são
os atos administrativos, em geral, originários dos poderes locais (Executivo, Legislativo e
Judiciário). A causa envolverá, portanto, a constitucionalidade da lei e do ato local perante a
CF/1988. É nesta perspectiva que o órgão Judiciário declara válidos, ou não, leis e atos locais,
e, no primeiro caso, caberá extraordinário fundado no art. 102, III, c, da CF/1988”.
A última alínea do dispositivo prevê que é possível a interposição de recurso
extraordinário quando a decisão vergastada julgar válida lei local em detrimento de lei
federal.
Didier Junior e Cunha (2007, p. 330) assinalam que:
[...] o conflito que porventura houver entre elas dirá respeito tão-somente à
competência legislativa, que é determinada por normas constitucionais (arts. 22 e
24). No bojo da discussão sobre a aplicação de lei local em detrimento de lei federal,
há, sempre, a questão constitucional da competência legislativa.

A esse respeito é importante mencionar o pensamento de Dantas (2012, p. 167) que,
citando Barbosa Moreira, assim leciona:

Dentre as hipóteses constitucionais de cabimento do RE, Barbosa Moreira destaca
defeito de técnica legislativa na alínea a do inciso III do art. 102. É que, segundo o
consagrado professor, enquanto as alíneas b, c, e d contêm verdadeiras hipóteses de
cabimento, portanto referentes à admissibilidade, a alínea a retrata hipótese
claramente de provimento do recurso, consequentemente relacionada ao mérito:
“[quando a decisão recorrida] contrariar dispositivo desta Constituição”.

Dentre as características gerais do recurso extraordinário, ora apresentadas, necessário
se faz discorrer sumariamente sobre os seus requisitos de admissibilidade.
Conforme dispõe o art. 102, III, da CF/88, cabe ao Pretório Excelso o julgamento de
recurso extraordinário interposto contra decisão prolatada em única ou última instância.
Theodoro Junior (2012, p. 677) entendeu que o exame de admissibilidade do recurso
pressupõe que:
[...] o julgamento da causa, em última ou única instância, entendida como causa
tanto a que envolve decisão final de mérito, com a questão resolvida em decisão
interlocutória (art. 542, §3º); excluem-se, no entanto, da área de cabimento do
extraordinário os acórdãos que, em medida cautelar, deferem liminar, uma vez que a
definição de periculum in mora e fumus boni iuris, além de precária, envolve
essencialmente matéria fática, não compatível com o objetivo daquele recurso (STF,
Súmula nº 735)”.

Nota-se, entretanto, que o texto constitucional não chega a discriminar quais seriam as
entidades judiciárias de onde emergiriam as decisões suscetíveis, concluindo-se, portanto, que
o extraordinário poderá ser interposto em face de decisão emanada de qualquer órgão
jurisdicional, desde que tenha sido observado o esgotamento dos recursos ordinários.
No mesmo sentido, é o entendimento de Câmara (2008, p. 114):
É de se notar, porém, que a Constituição não faz referência ao órgão jurisdicional
prolator da decisão contra a qual se vai admitir este recurso. Por esta razão, tem-se
considerado cabível o recurso extraordinário contra decisões proferidas por
quaisquer órgãos jurisdicionais, desde que contra elas não se admita qualquer
recurso ordinário (assim, por exemplo, cabe recurso extraordinário contra as
decisões proferidas pelas turmas recursais dos Juizados Especiais Cíveis).

Naturalmente, a matéria controvertida deve ser de natureza constitucional, não sendo
permitido o reexame das questões fáticas, segundo entendimento sumulado, o que, de fato,
tem amparado certo conservadorismo do STF em questões de consumo massificado.
Como mencionado por Câmara (2008, p. 115), o recurso extraordinário “só permite
arguição de questões de direito, sendo vedado suscitar qualquer questão de fato”.

Além disso, a questão constitucional discutida tem que ter sido preliminarmente
prequestionada na instância a quo34.
Por fim, e voltando-se ao objeto do presente trabalho, o recorrente deve demonstrar a
repercussão geral da questão constitucional, afeita à defesa do consumidor, discutida na lide,
caracterizada pela presença, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Necessário frisar que a inobservância do preenchimento do requisito acarretará o não
conhecimento do extraordinário pelo Ministro relator, pondo assim um fim à possibilidade de
fixação de um juízo unificador de entendimento sobre um contrato, cláusula ou prática de
mercado que, massificada, contraste com o primado da defesa do consumidor e desta como
princípio da ordem econômica estabelecidos pelo texto constitucional.

2.3 ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DA REPERCUSSÃO GERAL

Como afirmado anteriormente, o sistema constitucional americano, induvidosamente,
inspirou o modelo brasileiro de recurso extraordinário.
Apesar de certas particularidades, o instituto do writ of certiorari do Direito norteamericano teria sido a principal inspiração do modelo vigente da repercussão geral instituída
pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 200435.
A revogada arguição de relevância e a atual repercussão geral das questões
constitucionais, que tomava por base a natureza discricionária e a missão de filtragem de
recursos do writ of certiorari da suprema corte estadunidense, evidencia que o legislador
constitucional, e até mesmo o Supremo Tribunal Federal, buscavam instalar mecanismos
limitadores do acesso à corte máxima brasileira.
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THEODORO JR aduz que “a questão federal, para justificar o cabimento do recurso extraordinário, não exige
prévia suscitação pela parte, mas deve já figurar no decisório recorrido; isto é, deve ter sido anteriormente
enfrentada pelo tribunal a quo. Nesse sentido, fala-se em prequestionamento como requisito de admissibilidade
do extraordinário. É, aliás, o que se extrai da regra constitucional que exige, para ser conhecido esse recurso,
verse ele sobre “causa decidida”, na instância de origem.”. (THEODORO JÚNIOR, 2012, p. 678).
35
Ulisses Schwarz Viana leciona que: É de fácil percepção que o sistema norte-americano possui um caráter
amplamente discricionário exercido na Suprema Corte na admissão ou inadmissão dos recursos constitucionais
(cases) à sua apreciação. No sistema em foco o acesso à jurisdição da Suprema Corte só se dar por compelling
reasons (razões de extrema necessidade) e, ainda, tal acesso não é tratado como um direito subjetivo da parte.
(VIANA, 2012, p. 57).

Foi em 1965 que, na tentativa de conter a sobrecarga de recursos, o Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal passou a exigir um novo pressuposto de cabimento de recursos
extraordinários denominado de arguição de relevância, brevemente mencionada acima.
A arguição de relevância tinha como função, pois, a de permitir que a Suprema Corte
selecionasse apenas os recursos que veiculassem controvérsias consideradas relevantes.
Sobre a extinta arguição, Dantas (2012, p. 263) faz uma significativa e importante
ressalva em relação ao antecedente histórico do instituto da repercussão geral:
Embora se diga, não sem boa dose de razão, que a arguição de relevância foi o
antecedente histórico nacional da repercussão geral, é necessário consignar que essa
semelhança se deve muito mais às linhas gerais do instituto do que a aspectos
propriamente dogmáticos. É que, na realidade, sob a égide da relevância, as questões
constitucionais eram necessariamente admitidas no embasamento do RE, e a
restrição aplicava-se única e exclusivamente no plano do direito federal
infraconstitucional.

Todavia, quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, não se verificou
qualquer menção ao referido instituto, sendo estabelecida, assim, a revogação de todos os
dispositivos alusivos à arguição de relevância.
Somente em 30 de dezembro de 2004, por meio da EC nº 45/2004, o novo filtro de
admissibilidade foi instaurado no ordenamento pátrio, a chamada repercussão geral das
questões constitucionais.
O instituto da repercussão geral foi instituído no âmbito da chamada “Reforma do
Judiciário”, que, via emenda constitucional, incluiu o parágrafo terceiro, no artigo 102, da
Constituição Federal, verbis:
Art. 102. Omissis
[...]
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral
das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o
Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela
manifestação de dois terços de seus membros.

Dessa forma, além de fundamentar o recurso extraordinário em uma das hipóteses de
cabimento previstas na Constituição Federal, cabe ao recorrente defender a existência desse
novo requisito de admissibilidade.
De modo a firmar a amplitude conceitual da repercussão geral, foi sancionada a Lei nº
11.418, de 19 de dezembro de 2006, que acrescentou, ao Código de Processo Civil,
dispositivos que regulamentam a matéria.

Ato contínuo o próprio Supremo Tribunal Federal publicou a Emenda Regimental nº
21/2007, que dispôs sobre as atribuições dos órgãos, por ocasião da análise da repercussão
geral.
Com isso, no plano processual infraconstitucional, a repercussão geral passou a ser
assim compreendida segundo o Código de Processo Civil em vigor:

Art. 543-A. Omissis
§ 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa.

Desse modo, restou definido o conceito de repercussão geral, bem como a disciplina
do seu processamento perante o colegiado.
Aponta-se, entretanto, que o texto legal não trouxe uma definição objetiva sobre a
conceituação da repercussão geral, consignando, apenas, a sua ocorrência quando a
controvérsia versar sobre questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou
jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
A esse respeito, Marinoni e Arenhart (2005, p. 558) afirmam ser do Supremo Tribunal
Federal a atribuição de dar maior densidade ao conceito sumariamente estabelecido:

Trata-se, então, de conceito aberto, a ser preenchido por norma infraconstitucional,
que se valeu de outros conceitos jurídicos indeterminados, para que se confira maior
elasticidade na interpretação dessa exigência, que, afinal, terá a sua exata dimensão
delimitada pela interpretação constitucional que fizer o Supremo Tribunal Federal.

Sobre a repercussão geral, em breve relato, Tucci (2007, p. 26) salienta:
O §2º do artigo 543-A exige que a demonstração da existência da repercussão geral,
como ônus do recorrente, venha explicitada como matéria preliminar nas razões do
Recurso Extraordinário. Desse modo, em capítulo destacado, a parte recorrente
deverá deduzir a relevância do fundamento da impugnação, que, a teor do
examinado no §1°, do artigo 543-A, terá de ostentar significativa repercussão
econômica, política, social ou jurídica. Não é preciso dizer que, se a decisão
impugnada afrontar súmula do Supremo Tribunal Federal, esta tarefa descortina-se
bem mais simplificada, dada a presunção legal já apontada (art. 534-A, § 3°).
Demandará, pelo contrário, maior cuidado do recorrente a demonstração de ter o
acórdão recorrido contrariado jurisprudência dominante. É certo que os precedentes
invocados pelo recorrente deverão ser atuais e intrinsecamente análogos à tese que
alicerça o Recurso Extraordinário. O §2º, do art. 543-A deixa claro que o tribunal a
quo não poderá negar trânsito ao Recurso Extraordinário sob o fundamento de
inexistência de repercussão geral. Dispõe, com efeito, a aludida regra que a
apreciação desse requisito é exclusiva do Supremo Tribunal Federal. E isso
facilmente se explica, porque, em consonância com o artigo 102, §3°, da
Constituição Federal, o recurso somente pode ser inadmitido, pela inexistência de
repercussão geral, por dois terços dos Ministros integrantes do Supremo. Infere-se,

pois, que o exame e julgamento do requisito da repercussão geral implica, sempre,
ato colegiado, da turma ou do plenário do Supremo Tribunal Federal.

Apontando acerto do legislador ao adotar a conceituação jurídica indeterminada, os
doutrinadores Didier Júnior e Cunha (2009, p. 335) indicam alguns parâmetros para
identificação da presença do requisito, entre eles a oportunidade de interpretar e aplicar os
direitos fundamentais:

Como foi visto, o legislador valeu-se corretamente, de conceitos jurídicos
indeterminados para a aferição da repercussão geral. É possível vislumbrar, porém,
alguns parâmetros para a definição do que seja “repercussão geral”: i) questões
constitucionais que sirvam de fundamento a demandas múltiplas, como aquelas
relacionadas a questões previdenciárias ou tributárias, em que diversos demandantes
fazem pedidos semelhantes, baseados na mesma tese jurídica. Por conta disso, é
possível pressupor que, em causas coletivas que versem sobre temas constitucionais,
haverá a tal “repercussão geral” que se exige para o cabimento do recurso
extraordinário; ii) questões que, em razão da sua magnitude constitucional, devem
ser examinadas pelo STF em controle difuso de constitucionalidade, como aquelas
que dizem respeito à correta interpretação/aplicação dos direitos fundamentais, que
traduzem um conjunto de valores básicos que servem de esteio a toda ordem jurídica
– dimensão objetiva dos direitos fundamentais.

Buscando objetividade, Santos (2007, p. 689) destaca acerca da imprecisão em
comento que esta deverá ser reduzida por influência direta das normas constitucionais:
Não houve definição do que seja repercussão geral no texto constitucional, mas o
novo art. 543-A, em seu §1°, restabeleceu a questão da relevância, com os
qualificativos de dever ser ela apreciada “[...] sob o aspecto econômico, político,
social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. Em outras
palavras, a repercussão geral exigida deve ser de molde a ter influência direta da
norma constitucional, ferindo princípios básicos que, de modo geral, se relacionem
com a própria organização do Estado e com a definição dos direitos fundamentais,
principalmente. Seria o caso, por exemplo, de versar o recurso sobre matéria
referente a discriminações constitucionalmente vedadas.

Há doutrinadores, ainda, que entendem caber ao Supremo Tribunal Federal a definição
do verdadeiro sentido do instituto. Entre esses está Viana (2011, p. 38), para quem:

Diante desta contextualização teórica, sem dúvida caberá ao Supremo Tribunal
Federal fixar, revelando no plano do sistema da interação do processo, no caso por
meio de uma “observação de segunda ordem” – isto é, pela observação das
observações feita pelas organizações sociais radicadas nos sistemas parciais a serem
atingidos pela decisão –, quais as questões com repercussão constitucional
suficiente, de natureza econômica, política, social ou jurídica, para transcender os
limites dos interesses subjetivos das partes.
Em outras palavras, ao Supremo Tribunal Federal caberá o desvelamento do
verdadeiro sentido do instituto, o que se dará caso a caso, dentro de um processo
interpretativo fundamentado (art. 93, IX e X, da Constituição de 1988) e aberto

cognitivamente, guiado pelo programa normativo semanticamente indeterminável a
priori da repercussão geral.

Assim, observa-se que o extraordinário deve buscar mais que a mera solução para o
caso concreto, a preservação da ordem jurídica e a inteligência do texto constitucional,
baseadas na necessidade da repercussão geral das questões constitucionais versadas no
recurso, notadamente aquelas que “ultrapassem os interesses subjetivos da causa”. 36
Conclui-se assim que apesar do termo repercussão geral não contar com exata
definição – o que é comum aos conceitos jurídicos abertos – nota-se que para o seu devido
delineamento é necessário que a causa em tela gere interesse amplo, nacional, pelo seu
julgamento de mérito, ou seja, aquilo que for decidido sobre a lide em comento deverá gerar
deveres e direitos, repercutirá, em relação a todo corpo social e não somente entre as partes
litigantes no processo.
Entretanto, em determinados casos, a própria norma regulamentadora prevê a
presunção de existência da repercussão geral, conforme veiculado no art. 543-A, §3º, do
Código de Processo Civil, “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão
contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal”. Didier Júnior e Cunha (2009, p.
334) discorrem sobre tal presunção:
A presunção é plenamente justificável, pois reforça a força vinculativa das decisões
do STF, não somente daquelas incluídas em enunciado de súmula vinculante (já
protegidas de maneira enérgica pela permissão de utilização da reclamação
constitucional), mas também dos enunciados de súmula não-vinculante (“súmula
simples”) e à jurisprudência dominante não-sumulada.

Apesar da referida presunção não ser absoluta, o legislador infraconstitucional visou
tutelar a segurança jurídica das decisões de cunho constitucional.
Na prática, em vários casos a repercussão geral foi reconhecida pela Corte
Constitucional, versando em sua maioria sobre questões tributárias, previdenciárias e
vencimentos de servidores públicos e, curiosamente, raríssimamente em questões de consumo
de massa.
Quanto aos aspectos processuais e ao processamento do exame de repercussão geral,
deve-se frisar o marco que deu início à vigência da repercussão geral como pressuposto
específico de cabimento de recurso extraordinário.
Como anteriormente relatado, coube à Lei nº 11.418/2006 o papel de regular o
instituto a fim de possibilitar a sua aplicabilidade. A norma regulamentadora, em seu artigo
36

(Art.543-A, §1°, do CPC).

4º, determinou a exigibilidade da demonstração da repercussão geral a partir do primeiro dia
de sua vigência.
Entretanto, o Plenário do STF, quando do julgamento da Questão de Ordem no
Agravo de Instrumento nº 664.567/RS, decidiu que a plena eficácia do instituto se deu
somente com a publicação da Emenda Regimental nº 21/200737.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei nº 11.418/2006 buscou apenas
evitar a aplicação retroativa do requisito da repercussão geral, cabendo ao STF a tarefa de
estabelecer, “em seu Regimento Interno, as normas necessárias à execução” da lei
regulamentadora38.
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Eis a ementa do acórdão abaixo transcrita, ipsis litteris: I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em
matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 1. O requisito constitucional da repercussão
geral (CF, art. 102, § 3º, red. EC 45/2004), com a regulamentação da L. 11.418/06 e as normas regimentais
necessárias à sua execução, aplica-se aos recursos extraordinários em geral, e, em consequência, às causas
criminais. 2. Os recursos ordinários criminais de um modo geral, e, em particular o recurso extraordinário
criminal e o agravo de instrumento da decisão que obsta o seu processamento, possuem um regime jurídico
dotado de certas peculiaridades – referentes a requisitos formais ligados a prazos, formas de intimação e outros –
que, no entanto, não afetam substancialmente a disciplina constitucional reservada a todos os recursos
extraordinários (CF, art. 102, III). 3. A partir da EC 45, de 30 de dezembro de 2004 – que incluiu o § 3º no art.
102 da Constituição – , passou a integrar o núcleo comum da disciplina constitucional do recurso extraordinário
a exigência da repercussão geral da questão constitucional. 4. Não tem maior relevo a circunstância de a L.
11.418/06, que regulamentou esse dispositivo, ter alterado apenas texto do Código de Processo Civil, tendo em
vista o caráter geral das normas nele inseridas. 5. Cuida-se de situação substancialmente diversa entre a L.
11.418/06 e a L. 8.950/94 que, quando editada, estava em vigor norma anterior que cuidava dos recursos
extraordinários em geral, qual seja a L. 8.038/90, donde não haver óbice, na espécie, à aplicação subsidiária ou
por analogia do Código de Processo Civil. 6. Nem há falar em uma imanente repercussão geral de todo recurso
extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção: o RE busca preservar a
autoridade e a uniformidade da inteligência da Constituição, o que se reforça com a necessidade de repercussão
geral das questões constitucionais nele versadas, assim entendidas aquelas que "ultrapassem os interesses
subjetivos da causa" (C. Pr. Civil, art. 543-A, § 1º, incluído pela L. 11.418/06). 7. Para obviar a ameaça ou lesão
à liberdade de locomoção – por remotas que sejam –, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF,
art. 5º, LXVIII). II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Incluise no âmbito do juízo de admissibilidade – seja na origem, seja no Supremo Tribunal – verificar se o recorrente,
em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a
demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C. Pr. Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art.
327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da
efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita "à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal"
(Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão
geral da questão constitucional: termo inicial. 1. A determinação expressa de aplicação da L. 11.418/06 (art. 4º)
aos recursos interpostos a partir do primeiro dia de sua vigência não significa a sua plena eficácia. Tanto que
ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal a tarefa de estabelecer, em seu Regimento Interno, as normas
necessárias à execução da mesma lei (art. 3º). 2. As alterações regimentais, imprescindíveis à execução da L.
11.418/06, somente entraram em vigor no dia 03.05.07 – data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de
30.04.2007. 3. No artigo 327, do RISTF foi inserida norma específica tratando da necessidade da preliminar
sobre a repercussão geral, ficando estabelecida a possibilidade de, no Supremo Tribunal, a Presidência ou o
Relator sorteado negarem seguimento aos recursos que não apresentem aquela preliminar, que deve ser "formal e
fundamentada". 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário,
da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido
tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de
2007.
(AI-QO 664567, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 18/06/2007, publicado em 06/09/2007,
Tribunal Pleno)
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(Art. 3º, da Lei n° 11.418/2006).

Com isso, a partir do dia 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda
Regimental nº 21/2007, o recorrente assumiu encargo processual de, em preliminar do
recurso, demonstrar a existência da repercussão geral no caso em concreto, nos termos do art.
543-A, §2º, do CPC39.
Para tanto, conforme ensina Viana (2011, p. 41) acerca desse ônus preliminar:

Não basta a formulação genérica, vaga e inconsistente dos argumentos em prol da
existência da repercussão geral, mas sim o desenvolvimento argumentativodemonstrativo pontual da relevância da questão do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico e da transcendência temática em relação aos interesses
individuais das partes concretas atuantes no recurso extraordinário específico.

A inobservância pelo recorrente da apresentação do requisito facultará ao Presidente
ou ao Relator sorteado a recusa, liminarmente, do recurso extremo, conforme determina o art.
327, caput e §1º, do RISTF40.
As normas ordinárias e regimentais acima mencionadas evidenciam ser de
competência exclusiva do STF a apreciação da existência ou não do instituto no
extraordinário, sendo vedado ao Tribunal de origem realizar qualquer manifestação sumária.
Segundo Didier Junior e Cunha (2009, p. 332): “[...] somente o STF poderá dizer que não há
repercussão geral, não podendo o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal local fazer essa
análise. É da apreciação exclusiva do STF dizer que não há repercussão geral. Isso não há
dúvida”.
Caso o recorrente preencha o requisito de preliminarmente defender a presença da
repercussão geral no recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal somente poderá
rejeitá-la pelo pronunciamento de 2/3 (dois terços) dos seus Ministros, conforme determina o
art. 102, §3º, da CF, ou seja, por no mínimo oito votos.
Acerca do quorum necessário ao filtro da repercussão geral, Dantas (2012, p. 233):

Trata-se, à evidência, de quorum qualificadíssimo, que encontra paralelo no texto
constitucional apenas nos procedimentos para edição, revisão e cancelamento de
enunciados da súmula vinculante (art. 103-A, caput).
[...]
Dessarte, ao exigir quorum qualificadíssimo, o constituinte derivado acenou à
sociedade que a regra continua a ser o cabimento do RE. A exceção é a
39

Verbis: Art. 543-A. Omissis [...] §2° O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para
apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.
40
Art. 327. A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada
de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do
Tribunal, salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão.
§1º Igual competência exercerá o(a) Relator(a) sorteado(a), quando o recurso não tiver sido liminarmente
recusado pela Presidência.

inadmissibilidade, e ela só ocorrerá, nesse caso, quando estiver claro, para ao menos
oito ministros, que a questão constitucional em debate tem por pano de fundo
exclusivamente a irresignação do recorrente com o resultado desfavorável, sem
qualquer perspectiva de o julgamento ali pronunciado servir para além dos limites
estritamente subjetivos das duas partes.

Nessa esteira, o art. 543-A, §4º, do CPC determina que caso haja manifestação da
Turma favorável por no mínimo quatro votos, ficará dispensada a remessa do recurso ao
Plenário.
Portanto, caso o Presidente ou o Relator não recusarem o recurso extraordinário, este
será encaminhado para Turma para análise da existência ou não da repercussão geral.
A Turma, por sua vez, acusando três votos desfavoráveis à existência do requisito,
encaminhará o feito para o Plenário para obtenção do quórum mínimo de rejeição.
Então, caso 2/3 (dois terços) dos Ministros votem pela inocorrência da repercussão
geral, o recurso será inadmitido, porém, caso não haja a quantidade de votos exigidos, o
recurso deverá ser encaminhado para o Relator para seja realizado o consequente exame do
mérito.
Ademais, nos termos do art. 543-A, §5º, do CPC, caso seja negada a repercussão geral
de recurso extraordinário, a decisão que inadmitiu o excepcional gerará efeitos sobre todos os
recursos com igual controvérsia. Dessa forma, a não ser que ocorra revisão da tese que negou
a subsistência do pressuposto de admissibilidade, todos os recursos que versem sobre igual
matéria serão indeferidos liminarmente.
Importante ressaltar que o indeferimento liminar de recurso extraordinário que verse
sobre matéria idêntica valerá tanto para os recursos sobrestados como para aqueles que
venham a ser interpostos.
Viana (2012, p. 41) leciona que:
O Supremo Tribunal Federal ao não admitir a existência da repercussão geral
proferirá decisão com efeito vinculante, pois resultará na inadmissão geral de todos
os recursos extraordinários interpostos em torno da mesma questão, agora afastada
da apreciação da corte constitucional, como se extrai claramente do § 2º do art. 543B do Código de Processo Civil: “§ 2º Negada a existência de repercussão geral, os
recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos”.

A esse respeito, deve se reforçar a ideia de que o Relator, ao analisar a repercussão
geral no extraordinário, poderá admitir a intervenção do amicus curiae, o que de fato seria
valioso às questões envolvendo direito dos consumidores, por facultar a participação
democrática de entidades de defesa na construção de decisões com amplos efeitos.

O mecanismo foi criado pela Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que instituiu,
em seu art. 7º, §2º, a possibilidade do Relator, considerando a relevância da matéria e a
representatividade das partes, permitir a manifestação de outros órgãos ou entidades41.
Com isso, a intervenção do amicus curiae passou a ser regulamentada pelo RISTF,
que dispõe: “Art. 323. Omissis. [...] §3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a)
admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita
por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral”.
Para Tucci (2007, p. 159) “a possibilidade de intervenção do amicus curiae no
incidente da análise da repercussão geral, no âmbito de uma sociedade democrática e
organizada, valoriza em todos os sentidos os pronunciamentos do Supremo Tribunal
Federal.”.
Acerca da publicidade da decisão, o parágrafo sétimo do art. 543-A do CPC42, por sua
vez, determina que a mesma seja sumulada, de modo a atender o disposto no art. 93, IX da
Carta Magna.
Em conjunto, o art. 329, do RISTF prevê que: “Art. 329. A Presidência do Tribunal
promoverá ampla e específica divulgação do teor das decisões sobre repercussão geral, bem
como formação e atualização de banco eletrônico de dados a respeito”.
A ampla publicidade das decisões relativas à repercussão geral tem por objetivo
possibilitar aos tribunais ordinários o controle dos recursos sobrestados, com base no
entendimento adotado pelo STF.
Ressalta-se, outrossim, a tamanha importância da análise minuciosa de tal requisito de
admissibilidade, ao passo que, reconhecida a questão social, econômica, política ou jurídica,
todas as demais causas idênticas, e não meramente assemelhadas, deverão ficar sobrestadas
até que o Supremo Tribunal decida os recursos representativos da controvérsia.
Neste aspecto, com o julgamento do mérito do recurso extremo, os feitos sobrestados
deverão ser apreciados pelos tribunais a quo que poderão declará-los prejudicados ou usar o
direito ao juízo de retratação, para prolatar nova decisão acerca da matéria debatida.
Destarte, percebe-se de logo alguns efeitos trazidos pela inclusão da repercussão geral
ao nosso ordenamento jurídico, tais como a diminuição do acervo processual da Corte
Máxima de Justiça, possibilitando uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, bem como
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a unificação de jurisprudência. Posto que uma vez decidida determinada matéria
constitucional pelo Supremo, todas as demais questões idênticas devem seguir a mesma
decisão já prolatada, sem que seja necessária uma nova manifestação dos ministros da cúpula
judiciária nacional.
Por fim, importante frisar que o novo instituto não trouxe apenas mais um ônus ao
recorrente ou um novo requisito de admissibilidade, mas sim uma tentativa de unificação do
Judiciário como um todo, à medida que possibilita um entendimento pacificado por todas as
cortes de Justiça.

2.4 A REPERCUSSÃO GERAL COMO FILTRO DISCRICIONÁRIO

A Repercussão Geral foi uma inovação processual implementada em 2006 pela Lei nº
11.418/06, a qual, conforme já visto, foi editada como meio de disciplinar o novo critério
previsto pela Emenda Constitucional 45/04 para conhecimento do recurso extraordinário, por
ocasião da “Reforma do Judiciário” 43.
Desde então, o mecanismo tem atribuído ao Supremo Tribunal Federal a seleção
dentre os Recursos Extraordinários interpostos daqueles que serão analisados, de acordo com
critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica.
Nos termos do art. 102, §3º, da Constituição Federal, e da lei que o regulamenta, com
o claro objetivo de diminuir o volume de processos e qualificar a produção jurisdicional, a
constatação da repercussão geral consolida-se como o exame prévio sem o qual o STF não
pode adentrar na análise do mérito da questão veiculada pelo extraordinário. A decisão que se
segue ao exame de admissibilidade será imposta às instâncias inferiores, em casos idênticos.
Como preliminar formalmente apontada, a Repercussão Geral é apreciada
exclusivamente pelo Plenário do STF, por meio de um sistema de votação eletrônica que
prescinde da reunião presencial dos membros do Tribunal.
A recusa da repercussão geral de um recurso extraordinário se dará por pelo menos
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oito votos, como previsto, sob pena de ser a matéria julgada normalmente pelo Supremo
Tribunal Federal. Provocados pelo Relator acerca da relevância do tema, os demais ministros
contam com o prazo de 20 dias para manifestações, sendo o silêncio nesse sistema eletrônico
de votação computado como voto pela ocorrência da repercussão geral do assunto.
Dentre as principais competências do STF, sem sombra de dúvidas, destaca-se o
julgamento de recursos extraordinários em face de decisões que contrariam lei constitucional,
declaram a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgam válida lei ou ato de governo
local ou que decidem pela validade de lei local contestada em face de lei federal, conforme
determina o art. 102, III, da CF.
Todavia, a previsão de direitos sociais a partir da edição de normas programáticas nas
constituições pós-segunda guerra teve a missão histórica de atenuar o embate ideológico que
se instalou.
Sobre o que designa como “constitucionalismo social”, Bonavides (2009, p. 232)
registrou que:
A instabilidade e o compromisso marcam o constitucionalismo social, fazendo
frágeis os alicerces das constituições que, a partir do primeiro pós-guerra do século
XX, buscam formas de equilíbrio e transação da ideologia do Estado social. A
trégua constitucional em meio ao conflito foi introduzida nos textos das
constituições, sendo paradigma maior dessa criação teórica a constituição de
Weimar.

Na lição do ilustre professor cearense a efetividade das normas ditas programáticas
deverá ultrapassar a pouca densidade e clareza ligadas à composição fundamentalmente
principiológica, muitas vezes implícita, além da natural não vinculatividade dos programas
políticos, e, terá ainda, que superar as características generalidade e a abstração que dificultam
a positivação das mesmas.
Ocorre que já é tempo de se reconhecer, 25 anos depois da promulgação da
constituição, que a defesa do consumidor, mais de duas décadas após a edição do código
brasileiro, não pode mais integrar o rol das normas ditas programáticas. Assim, torna-se
imperioso reconhecer que a jurisdição constitucional tem papel fundamental na efetivação da
defesa do consumidor via controle difuso, tornado coletivo com a repercussão geral, sem
prejuízo do controle concentrado de constitucionalidade quando possível em matéria de
consumo.
Não é de se ignorar, todavia, que o imenso volume de recursos dirigidos ao STF em
nada contribui para a solução das controvérsias envolvendo as matérias verdadeiramente

relevantes à sociedade brasileira. Essa situação paradigmática da jurisdição constitucional,
segundo Barroso (2009, p. 110), também se verifica no direito comparado, constituindo um
desafio para muitas cortes estrangeiras o de selecionar, por meio do cerceamento do acesso,
em benefício dos Tribunais Constitucionais, os assuntos de relevância e transcendência.
Nesse contexto, no Brasil, a análise da repercussão geral dos recursos extraordinários é
apenas a primeira das muitas barreiras atualmente existentes entre o jurisdicionado e a
jurisdição constitucional44.
A racionalidade, de fato, parece ter norteado todo o esforço em torno da efetivação da
Repercussão Geral, delimitando a competência do STF em se tratando de recursos
extraordinários às questões constitucionais que apresentem relevância social, política,
econômica ou jurídica.
Todavia, esse é precisamente o ponto sobre o qual deve recair detida reflexão,
sobretudo quando a questão posta à apreciação do STF diz respeito à matéria de ordem
consumerista, cujo contorno, invariavelmente, dada a massificação das relações de consumo,
apresentará em maior ou menor grau implicações sociais, políticas, jurídicas e econômicas,
mediatas ou imediatas, porém sempre em larga escala. A relação de consumo por excelência
é, na imensa maioria dos casos, uma questão transcendental e paradigmática, em face dos
milhares de casos idênticos que convergem ao judiciário diariamente, bem como dos
interesses econômicos, sociais e políticos tensionados.
É sabido que um ministro do Supremo Tribunal Federal deve, entre outros requisitos,
contar com o notório saber jurídico para o desempenho de sua missão institucional. Tal
característica do julgador se dá consoante à análise da relevância jurídica da matéria.
O problema está em se avaliar se a análise das questões sob o filtro da repercussão
geral, no que se relacionam a aspectos econômicos, sociais e políticos, conceitos juridicizados
tão vagos e abertos, não poderia ensejar o efeito contrário no caso de eventual
desconhecimento do critério, ao cindir vertentes técnicas de interpretação e julgamento que
deveriam ser consideradas.
Negar a repercussão geral, sobre selecionar as matérias apreciáveis pelo STF, pode
representar a contramão no caminho da unificação em demandas de massa, além de fomentar
o acúmulo de processos nas instâncias inferiores, como decorrência da miopia na avaliação
das reais causas, implicações, consequências e abrangência das matérias.
O notável conhecimento jurídico dos integrantes da Corte não garante necessariamente
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que o mesmo possa ser dito a respeito quando da avaliação nos planos social, econômico ou
político.
A figura do amicus curiae poderia, assim, “auxiliar tecnicamente” o ministro,
reduzindo a “discricionariedade da consciência” ou da mera “impressão pessoal” sobre a
repercussão. Todavia, a presença do terceiro qualificado não é a regra revelada pela
casuística. Ressalte-se, sobre o interventor, que o mesmo deve atuar como verdadeiro perito
na matéria45, auxiliando a melhor solução técnica do processo, no caso, do exame da
repercussão geral na área de sua expertise.
Um amicus curiae à altura do encargo, ou pelo menos sua presença com aptidão para
abrandar técnica e, porque não, democraticamente a autoridade discricionária do ministro,
traria à análise elementos mais palatáveis e úteis à decisão com propriedade em torno das
reais implicações sociais, políticas e econômicas.
À intervenção no recurso extraordinário como amicus curiae, naturalmente não estará
habilitando qualquer terceiro, mas exclusivamente aquele que, tecnicamente interessado,
demonstrar relação de pertinência com o tema, conforme tem se pronunciado o Supremo
Tribunal Federal46.
O STF passa, com a repercussão geral é bem verdade, a assumir função mais ligada ao
perfil de uma “Corte Constitucional”, vez que resta adequadamente redimensionado o encargo
ao tratar de assuntos relevantes para a sociedade.
Abandonando a condição de mera instância recursal, deixa pra trás a ideia de que ao
processamento do recurso extraordinário basta o preenchimento de critérios de
admissibilidade meramente formais, independentemente da matéria levada à apreciação dos
45
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ministros.
Todavia, uma constituição comprometida com mudanças sociais e efetividade, deve
ser interpretada a partir desses referenciais hermenêuticos, os quais, nitidamente, estão muito
além dos objetivos das estatísticas de produtividade do STF.
No abalizado dizer de Streck (2005, p. 293) acerca da potencialidade transformadora
da Constituição:
A toda evidência, tais questões devem ser refletidas a partir do problema que está
umbilicalmente ligado ao Estado Democrático de Direito, isto é, a concretização de
direitos, o que implica superar a ficcionalização provocada pelo positivismo jurídico
no decorrer da história, que afastou da discussão jurídica as questões concretas da
sociedade. Implica também afirmar que o significado da Constituição e do
constitucionalismo depende da avaliação das condições de possibilidade para a
compreensão desse(s) fenômeno(s). A (pretensa) plenipotencialidade da regra –
como fonte e pressuposto do sistema – cede lugar aos textos constitucionais que
darão guarida às promessas da modernidade contidas no modelo do Estado
Democrático (e Social) de Direito. Implica, assim, introduzir valores, abrindo espaço
para a própria positivação dos princípios e, desse modo, do conteúdo moral (cooriginário) do direito.
Assim, de um direito meramente reprodutor da realidade, passa-se a um direito com
potencialidade de transformar a sociedade, como, aliás, consta no texto da
Constituição do Brasil. O direito, nos quadros do Estado Democrático (e Social) de
Direito, é sempre um instrumento de transformação, porque regula a intervenção do
Estado na economia, estabeleceu a obrigação da realização de políticas públicas,
além do imenso catálogo de direitos fundamentais-sociais.

É de se mencionar que o Judiciário, entretanto, e sobretudo, nas esferas superiores do
poder, tem protagonizado certa usurpação legislativa em determinadas matérias, quando
procura, contornando limites constitucionais bem definidos, por mais paradoxal que tal se
revele, legislar sobre lacunas, ampliando o “livre convencimento” sem o amparo de contextos
legais válidos, ao lançar mão de “valiosa hermenêutica construtiva” que invoca apenas
genericamente os “princípios essenciais”.47
Para Enterría e Fernandes (1988, p. 27), de outro modo, citando o case of the
prohibitions Del Roy, de 1612, relatado por Coke:
[...] a ideia essencial da independência da Magistratura não é mais do que uma
implicação natural da independência do Direito em relação ao príncipe, pois
expressa que o juiz deve ser visto como um órgão próprio, não do Estado, nem da
Coroa, mas sim da lex terrae, como viva vox legis, tendo em conta que, para essa
conclusão, lex não expressa a vontade de um governante, mas sim o direito
estabelecido na comunidade e por ela mesmo aceito e vivido. Se o Juiz não pode
receber ordens do Rei é porque o Rei não tem a disponibilidade sobre o direito,
porque o Juiz não atua segundo a vontade do Rei.
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Outro lado da mesma moeda, mas de efeitos não menos danosos ao sistema, é revelado
pela discricionariedade restritiva que pode – na ausência da figura do amicus curiae, no plano
de legitimação democrática da decisão, ou de uma assessoria qualificada, nos planos técnico e
científico quando da análise da repercussão geral – obstar a apreciação de questões de
verdadeiro interesse geral.
A justificativa de que assim o Supremo Tribunal Federal, desafogado, julgará menos e
melhor, de outro modo continuará onerando as instâncias inferiores, e assim o consumidor
jurisdicionado, sabotando a combalida defesa do consumidor e a correlata cidadania.
A discricionariedade é tema sempre recorrente em Streck (online), para quem:

[...] parece razoável afirmar que essa discricionariedade/arbitrariedade (e sua
consequência, as múltiplas respostas) não será contida ou resolvida através de regras
e meta-regras que cada vez mais contenham a solução prévia das várias hipóteses de
aplicação, isto porque – e a resposta aqui deve ser peremptória – a
discricionariedade/arbitrariedade é exatamente produto daquilo que proporcionou a
sua institucionalização, isto é, o positivismo jurídico e suas diversas facetas, que
sempre abstraíram a situação concreta no ato de aplicação.

Nesse sentido, a repercussão geral no recurso extraordinário deve, portanto, ao lado
das súmulas vinculantes e dos efeitos vinculantes nas Ações Diretas (Lei nº 9.868/99)
observar os parâmetros da razoável duração do processo e da celeridade processual
consagrados no texto constitucional no princípio do devido processo legal, e no princípio da
eficiência que se aplica à Administração Pública (CF, art. 37, caput). Tal representaria um
meio racional de uniformização de entendimentos e prevenção de demandas, ao considerar
peculiaridades das diversas relações, sobretudo das de massa, como as de consumo, afastando
os efeitos contrários àqueles objetivados quando da criação do filtro.
Assim, após a análise dos antecedentes históricos da atuação do Supremo Tribunal
Federal, de modo a evidenciar certa tradição seletiva das matérias, como adequado a uma
corte constitucional, bem como a abordagem do recurso extraordinário no Brasil, que
hodiernamente demanda a prévia investigação da repercussão geral da matéria, como filtro
discricionário posto a serviço da qualificação da atuação da Corte.
Tal discricionariedade não é um mal em si, posto que tanto pode atribuir ao julgador
maior senso no que tange às implicações oriundas da abstenção ou do enfrentamento das
matérias, sobretudo as que compreendem o rol de relações massificadas, como as de
consumo.
Nesse sentido, a articulação do capítulo seguinte apresenta-se fundamental à
compreensão do discurso crítico que segue no capítulo quarto do presente trabalho. No ensejo,

o fenômeno da utilização cada vez maior dos precedentes pelo sistema processual brasileiro,
de feição e contornos próprios de sistemas de direito positivo, oferece elementos para a
abordagem final da presente dissertação.
A utilidade do exame da constitucionalidade de leis, contratos massificados e práticas
consagradas pelo mercado fornecedor em prejuízo dos direitos e interesses de milhões de
consumidores, pode se revelar pertinente quando confrontada com a atual situação da tutela
individualizada no plano judicial e a importância do precedente em se tratando das relações de
consumo, são temas tratados no próximo capítulo.

3 A TUTELA INDIVIDUAL DO CONSUMIDOR E O PRECEDENTE

O capítulo em tela procura evidenciar a necessidade de mudança paradigmática em
relação ao atual modelo priorizado pelo Estado enquanto tutor da defesa do consumidor em
juízo, à luz da Constituição Federal. Os dados coletados e divulgados pelos organismos
oficiais e não governamentais apontam, a olhos vistos, no sentido de que a tutela individual
dos interesses de direitos do consumidor está sendo superada pela capacidade de assimilação
do mercado e fornecedores.
O fornecedor brasileiro, sobretudo o de serviços públicos, tem considerado os ônus
dos precedentes, aqui tidos pelo conjunto de decisões judiciais reiteradas em casos idênticos
ou análogos, meros custos de produção no lugar de inequívocas orientações normativas a
serem seguidas no futuro.
Nesse contexto, a tutela coletivizada do consumidor, ou seja, aquela cujos efeitos erga
omnes decorrerão da análise de casos individuais em que se reconheça transcendência e
relevância (recursos repetitivos, súmulas vinculantes e repercussão geral), é um dos meios
aptos à promoção de avanços no plano da efetividade. Seja pela abrangência da repercussão,
seja pelo peso das consequências econômicas e administrativas, o modo coletivo de
intervenção revela o potencial para influenciar na mudança das posturas que tendem ao abuso
diante da vulnerabilidade do elo mais fraco da relação de consumo.
A defesa do consumidor não prescinde da tutela coletivizada e, portanto, estratégica,
há muito legalizada, ainda mais quando o precedente reiterado não tem sido suficiente para,
no plano coletivo, alterar as práticas ilegais e abusivas adotadas pelos fornecedores, sobretudo
os de serviços públicos, que, ignorando qualquer efeito didático, apenas incorporam eventuais
prejuízos decorrentes de indenizações e multas, cada vez menos contundentes, ao preço de
seus produtos e serviços.

3.1 A INCIPIENTE CULTURA DO PRECEDENTE JUDICIAL EM
DEMANDAS DE CONSUMO NO BRASIL E A EFETIVIDADE

Diante da pouca tradição brasileira no tratamento de questões de consumo de massa

por meio de ações coletivas, o presente tópico propõe uma breve análise acerca do
funcionamento da teoria do precedente judicial utilizada nos países da common law, no claro
intuito de traçar um paralelo com algumas mudanças havidas do Direito brasileiro nos últimos
anos.
Tais mudanças sugerem a flexibilização de alguns dos princípios do nosso sistema,
notoriamente legalista, e uma maior aproximação com alguns dos princípios da common law,
partindo-se do pressuposto de superação do positivismo no Brasil do século XXI, o que se
reconhece com reservas.
Alguns autores48 têm reconhecido a influência da teoria do precedente judicial
utilizada nos países da common law nas reformas operadas no Direito brasileiro nos últimos
anos49, propondo uma reflexão acerca do modelo de justiça adotado no Brasil. Preocupam-se,
todavia, com a falta de uma teoria sólida que possa emprestar ao precedente força normativa
capaz de orientar a atuação dos juízes (LIMA, 2013).
Norteado pelos princípios da civil law, o Direito brasileiro é um sistema que se
notabiliza por ser legalista, ou seja, que privilegia como fonte primária a legislação.
Paulatinamente, entretanto, na última década consolidou-se a relativização dos princípios
correlatos, posto que o magistrado deixou de ser um mero aplicador da lei50, para assumir
postura proativa de onde emanam – via precedentes ou maior valorização dos mesmos como
fontes – normas com potencial aplicação em casos de igual matiz.
Assim, nos últimos anos verificou-se que decisões judiciais vêm sendo valoradas
também como fonte de criação do direito, fato que evidencia uma paradoxal aproximação
com alguns dos princípios típicos do sistema da common law, até então contrastantes com o
nosso sistema.
Tal mudança não se comprova apenas pela atuação dos advogados consumeristas que
ao longo do tempo passaram a atribuir valor extraordinário ao entendimento jurisprudencial
como base para teses defendidas em juízo ou fora dele. Como analisado anteriormente na
presente dissertação, a disciplina do sistema de súmulas vinculantes do Supremo Tribunal
Federal é – ao lado do sistema de Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça – a
evidência positiva dessa nova cultura.
Em outra frente, premido pela necessidade de racionalização do processo judicial, o
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legislador brasileiro tem contemplado os chamados conceitos vagos nos textos de lei. Tal
ocorre, como visto no capítulo anterior, na definição dos requisitos para identificação da
repercussão geral do extraordinário, na medida em que este mecanismo abre ao magistrado
grandes possibilidades de criação de solução para o caso concreto, a partir de uma premissa
de fato, como por exemplo, a repercussão social, política, jurídica ou econômica estabelecida
pela legislação.
Tais alterações contribuíram para a valorização da decisão judicial como fonte de
criação do Direito e, segundo Marins (online) verdadeira “commonlawlização” do Direito
brasileiro.
Para compreender o estado da arte da utilização dos precedentes no direito brasileiro, e
constatar que em matéria do consumidor o precedente no plano da tutela individualizada do
consumidor está sendo convertido em mero custo de produção, é imperioso compreender a
maneira pela qual se dá o funcionamento do sistema de precedente judicial utilizado nos
países da common law.
Ademais, o conhecimento dos princípios, premissas e valores que caracterizam o
modelo de justiça, é fundamental para se identificar de que maneira os parâmetros teóricos da
common law podem influenciar uma incipiente teoria do precedente judicial no Direito
brasileiro.
Antes, porém, deve se admitir que a cultura do precedente judicial é assimilada, em
maior ou menor grau, em todos os sistemas jurídicos conhecidos. Dessa maneira, a questão
relevante está em se analisar o valor dado ao precedente judicial, bem como às hipóteses em
que é atribuído o efeito vinculante e às situações em que o caso julgado será útil apenas como
elemento de persuasão, atuando assim no plano subjetivo, ao nortear o livre convencimento
do magistrado em matéria de consumo.
Ao investigar a possível influência dos princípios da common law, em especial do
sistema de precedentes judiciais, no Brasil, autores tem se debruçado sobre definições e
conceituações próprias deste sistema, de modo a facilitar a compreensão da aplicação desse
sistema de julgamento no Direito brasileiro.
Para Didier Junior, Braga e Oliveira (2009, p. 381), “Precedente é a decisão judicial
tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o
julgamento posterior de casos análogos”.
Nessa esteira, Tucci (2004, p. 11-12) afirma que “O precedente então nasce como uma
regra de um caso e, em seguida, terá ou não o destino de tornar-se a regra de uma série de
casos análogos.”

A característica primordial da common law, é, pois, a eficácia vinculante,
especialmente daquela emanada de Cortes Superiores. A chamada teoria do stare decisis, é
bem delineada por Porto (online):
A proposta é, pois, de que nos países onde se segue a tradição anglo-saxônica da
common law, a decisão jurisdicional assuma a função não apenas de dirimir
determinada controvérsia posta à apreciação do juízo, mas, além disto, também
desempenhe a tarefa de estabelecer um precedente com força vinculante, de modo a
assegurar que no futuro, em caso análogo, venha a ser decidido da mesma forma.

A teoria do stare decisis, segundo Tucci (2007, p. 26), pressupõe a imposição ao
magistrado do caso posterior de que adote, diante do caso sub judice, a mesma solução
encontrada anteriormente em casos paradigmas, sendo evidente que o paradigma da força
vinculante do precedente é o elemento que distingue o papel da jurisprudência no sistema da
common law, do sistema da civil law.
Se na civil law o julgamento da matéria, de consumo inclusive, demanda a aplicação
de disposição legal abstratamente prevista para o caso concreto, no sistema da common law a
solução do caso sub judice é determinada, salvo exceções, pelo precedente judicial em que
tenha sido julgado caso análogo.
Nesse exato sentido é a lição de Porto (online), senão vejamos:

Assim, nos países em que vige o sistema da common law, acima da legislação e
acima de qualquer outra fonte do direito está o caso julgado pelas cortes e que,
portanto, criam precedentes e, por decorrência, verdadeiramente, fazem nascer o
direito com base na experiência. Nesse sentido, as decisões jurisdicionais, em tais
países, como se vê, desempenham um papel que transcende o caso posto ao crivo
judicial.

A aplicação de um determinado precedente ao caso ulteriormente submetido a
julgamento, no âmbito da teoria do stare decisis, é sempre resultante de criteriosa análise em
relação à similitude entre os casos, o chamado distinguishing.
A composição do precedente judicial, pois, em consonância com as lições de Tucci
(2007, p. 26), é dividido em duas partes distintas, quais sejam: “a) as circunstâncias de fato
que embasam a controvérsia; e b) a tese ou o princípio jurídico assentado na motivação (ratio
decidendi) do provimento decisório.”.
Tal distinção, com efeito, é de primordial importância, na medida em que, como nos
ensina o ilustre jurista Souza (2007, p. 125), não obstante se proclame que a teoria do
precedente judicial adotada na common law importe na força vinculativa de decisão
anteriormente prolatada, na realidade o que vincula os juízes dos processos posteriores é a

ratio decidendi desta decisão.
Segundo o mesmo autor, que aborda uma decisão proferida pela Court of Appeal da
Inglaterra, em 1988, no caso de Ashville Investments Ltd x Elmer Contractors Ltd, o julgador
assevera a questão da vinculação da ratio decidendi, cuja transcrição segue51:

Em minha opinião, a doutrina do precedente apenas envolve isso: quando um caso
foi decidido numa corte, é somente o princípio legal ou os princípios legais com
base nos quais aquela corte decidiu que vinculam as cortes concorrentes ou de
jurisdição inferior e requer dessas cortes que os sigam e adotem quando são
relevantes para a decisão de casos posteriores perante tais cortes. A ratio decidendi
de um caso prévio, o motivo pelo qual ele foi decidido como foi, é, na minha
opinião, somente para ser entendido neste sentido um tanto limitado.

Didier Junior, Braga e Oliveira (2009, p. 381) conceituam a ratio decidendi como o
“[...] conjunto de fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica
adotada na sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese
jurídica acolhida pelo julgador no caso concreto.”.
Destarte, é imperioso reconhecer que a ratio decidendi de uma decisão segundo Tucci
(2007, p. 174), “[...] não é pontuada ou individuada pelo órgão julgador que profere a decisão.
Cabe aos juízes, em momento posterior, ao examinarem-na como precedente, extrair a ‘norma
legal’ (abstraindo-a do caso) que poderá ou não incidir na situação concreta.”.
Os outros aspectos que integram a decisão judicial que origina o precedente, tidos
como argumentos de passagem, ou, conforme definição de Tucci (2007, p. 175) antes citada,
que retratam apenas as circunstâncias de fato que embasam a controvérsia, representam
apenas o que se convencionou designar como obter dictum, de modo que não vinculam os
casos posteriormente apreciados.
A identificação da similitude entre os casos paradigma e paragonado é, portanto, uma
situação que deve ser enfrentada pelo magistrado, que assim adotará o precedente que melhor
solucione a controvérsia que lhe foi posta a julgamento.
Reafirme-se que tal avaliação se constitui em etapa relevante na metodologia do stare
decisis. Sobre constituir atividade complexa, ao contrário do que possa parecer, nesse sentido,
traz-se à lume doutrina de Tucci (2007, p. 175):
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A complexa atividade lógica de interpretação do precedente judicial vale-se,
outrossim, do método de confronto, denominado distinguishing, pelo qual o juiz
verifica se o caso em julgamento pode ou não ser considerado análogo ao
paradigma.

Não é destoante o entendimento de Porto (online), que, destacando a atividade
exercida pelo magistrado até que se conclua ou não, pela aplicação de determinado
precedente, chama a atenção para o seguinte:
Como se vê, pois, há uma intensa atividade de joeiramento desenvolvida pelo
magistrado da common law americana, aos efeitos de assegurar que efetivamente
existe identidade de casos e, por decorrência, salvo erro na origem, o posterior é
merecedor de tratamento idêntico ao anterior. Assim, pode-se afirmar que dentre os
requisitos para reconhecimento do precedente aparece com intensidade superlativa a
atividade de identificação de demandas, pela via da análise do suporte fático e do
direito.

A aplicação do sistema de precedente pressupõe de maneira inexorável a evidente
constatação da identidade entre os objetos das demandas, segunda a dicção de Porto (online):

O que importa, adotando-se linguagem própria do sistema romano-germânico,
especialmente na senda brasileira de tal família jurídica, é a identidade de suporte
fático e pretensão.
Havendo, pois, identidade de causas, há vínculo a ser seguido e respeitado, como
garantia de isonomia de tratamento jurisdicional.

Em linhas gerais, se os fatos fundamentais de um precedente, analisados no apropriado
nível de generalidade, não coincidem com os fatos fundamentais do caso posterior em
julgamento, os casos devem ser considerados, pelo tribunal ou juiz do caso posterior, como
distintos. Consequentemente, o precedente não será seguido.
Ainda acerca do tema, deve se reconhecer que o fato de existir um precedente
condicionando, a princípio, o julgamento de um caso posto à apreciação do Judiciário, não
significa que o juiz se transforme em um mero instrumento de justiça, isto é, a quem
simplesmente incumbiria dizer aplicável determinado precedente, encerrando o caso, se assim
fosse, de forma singela. Neste sentido a doutrina de Didier Junior, Braga e Oliveira (2009, p.
394):
Percebe-se, com isso, certa maleabilidade na aplicação dos precedentes judiciais,
cuja ratio decidendi (tese jurídica) poderá, ou não, ser aplicada a um caso posterior,
a depender de traços peculiares que o aproximem ou afastem dos casos anteriores.
Isso é um dado muito relevante, sobretudo para desmistificar a ideia segundo a qual,
diante de um determinado precedente, o juiz se torna um autômato, sem qualquer
outra opção senão a de aplicar ao caso concreto a solução dada por um outro órgão
jurisdicional. Não é bem assim. Assim como o juiz precisa interpretar a lei para

verificar se os fatos concretos se conformam à sua hipótese normativa, cumpre-lhe
também interpretar o precedente para verificar a adequação da situação concreta à
sua ratio decidendi.

Em breves palavras, esse é o funcionamento da teoria do precedente judicial (stare
decisis) no sistema da common law.
Antes de abordar de que forma estas ideias vêm sendo aproveitadas no Direito
brasileiro, é necessária ainda a apresentação sumária dos valores e premissas do sistema de
justiça que acabou consagrado em grandes nações.
As premissas do sistema da common law, enquanto modelo de justiça, por assim dizer,
e seu bom funcionamento estão ligados à maturidade das democracias e ao grau de
desenvolvimento econômico das nações em que prospera.
Todavia, não parece adequado creditar, em sua totalidade, o bom funcionamento da
justiça e o prestígio do sistema da common law nos países que o adotaram apenas ao alto grau
de desenvolvimento socioeconômico que os mesmos atingiram. De fato, a questão aparenta
ser mais complexa, em que pese não se possa negar que naturalmente haja relação entre o
bom funcionamento do Poder Judiciário que aplica o sistema e o elevado índice de
desenvolvimento social desses países.
Há aspectos da cultura que se vinculam à formatação do modelo de justiça adotado por
estes países e valores que são cultivados desde os primórdios. Uns e outros moldam o perfil
popular, ou seja, do conjunto de jurisdicionados e o respeito ao precedente. Desse modo,
evidencia-se uma relação indissociável entre tais elementos. O cumprimento de decisões
judiciais, bem como a assimilação de seus conteúdos normativos, não notabiliza o fornecedor
brasileiro de produtos e serviços.
Partindo de tais evidências, e ao tratar acerca das condições em que foi concebida a
teoria do precedente judicial no sistema da common law e sobre as razões pelas quais este
sistema acabou consagrado nos países em que foi adotado, Porto (online) explicita o seguinte:
A doutrina norte-americana, de sua parte, elenca uma série de explicações para a
utilização da ideia de precedente vinculante.
Convém, pois, ressaltar os argumentos apresentados. (a) Primeiro, em decidindo as
demandas, os juízos devem dirimir questões de direito. Na mesma jurisdição, o
direito deve dar a mesma resposta para as mesmas questões legais. Para desenvolver
o direito uniformemente e através do sistema judicial, as Cortes devem respeitar as
resoluções hierarquicamente superiores. Trata-se, pois, do prestígio ao valor
‘segurança jurídica’. (b) Em segundo lugar, justiça imparcial e previsível significa
que casos semelhantes serão decididos da mesma forma, independentemente das
partes envolvidas, numa homenagem ao princípio da isonomia. (c) Em terceiro
lugar, se na prática fosse de outra forma, isto é, não fossem as decisões judiciais
previsíveis, o planejamento nas demandas iniciais seria de difícil concepção. (d) Em

quarto lugar, stare decisis representa opiniões razoáveis, consistentes e impessoais, a
qual incrementa a credibilidade do poder judicante junto a sociedade. (e) Em quinto
lugar, além de servir para unificar o direito, serve para estreitar a imparcialidade e
previsibilidade da justiça, facilitando o planejamento dos particulares, em face do
padrão pré-fixado de comportamento judicial. Em resumo, a existência da doutrina
da stare decisis acredita implementar – modo claro – qualidade e segurança na
prestação do serviço justiça e, por decorrência, melhorar o convívio social.

Na análise vale salientar o destaque ao valor da segurança jurídica, posto que
relacionado à vinculação vertical de um precedente emanado de uma corte superior, que deve
ser obedecido pelos juízos hierarquicamente inferiores, a fim de garantir que no plano da
horizontalidade de jurisdicionados, fornecedores incluídos, as decisões sejam absorvidas
como mandamentos.
O autor aborda o princípio que privilegia a necessidade de que sejam proferidas
decisões semelhantes em casos cuja identidade de objeto se revele, independente das partes
que componham a relação processual. A alusão ao princípio da isonomia consagra o conceito
de justiça imparcial e previsível.
Como é de se notar, a análise é a da suposta influência do comportamento do Poder
Judiciário no agir da população. De acordo com o que se pode depreender das palavras do
jurista, a estabilidade ou a previsibilidade das decisões judiciais sem dúvida interferem no
convívio social, na medida em que, em certos aspectos, condicionam o comportamento dos
particulares.
É aqui que a questão posta diante das ações de consumo revela a crise estabelecida. Os
fornecedores não são influenciados pelos precedentes, pois, ao invés de se adequarem aos
mandamentos reiterados por certo padrão decisório, se limitam em absorver os impactos
financeiros das decisões, repassando-os aos consumidores.
Se de um lado é possível reconhecer que a justiça brasileira, quando trata do ato ilícito,
seja um ilícito civil ou criminal, orienta a percepção social e da comunidade jurídica em torno
do que é certo ou errado judicialmente falando, no que tange à efetiva mudança de posturas do
mercado tal não se verifica.
Nesse particular, a questão da resposta do Poder Judiciário, a toda evidência, possui
fundamental relevância no comportamento do particular, na medida em que pode sugerir, ou
não, que se evite o cometimento do ilícito. No que se refere às questões de consumo de massa,
todavia, o precedente individual não se reflete na mudança de certas posturas dos
fornecedores perante a coletividade, notadamente nos de serviços bancários, saúde
suplementar e telefonia, líderes contumazes no ranking de reclamações.
Ainda que pareça essa uma análise simplista, há lógica em se pensar que o agir de um

transgressor se dará de forma muito mais reticente se consciente, de antemão, do
posicionamento do Poder Judiciário em relação a esta conduta, e mais, do risco de acentuados
prejuízos econômicos. Na seara do consumo, o fornecedor tem atualmente o precedente como
mero custo operacional a ser repassado ao consumidor por meio do preço dos produtos e
serviços.
De qualquer maneira, a questão da estabilidade das decisões judiciais deveria, de fato,
contribuir de forma relevante à orientação dos conflitos de consumo, outorgando, também,
maior prestígio e credibilidade ao Poder Judiciário perante o mercado. Isto, sem dúvida, se
refletiria em um maior grau de obediência das decisões judiciais e acabaria por cultivar de
maneira permanente a crença na soberania da Justiça sobre os imperativos de ordem
econômica. Tal não ocorre em se tratando de matéria consumerista.
Inegável, entretanto, é observar o esforço do legislador pátrio em ampliar a efetividade
das decisões dignas de se constituírem em precedentes.
Diante do quadro apresentado, especialmente em matéria de consumo, torna-se
inevitável a reflexão acerca da figura do Poder Judiciário brasileiro na atualidade e o que ela
representa para os jurisdicionados, fornecedores inclusive.
É evidente a clara distinção entre o modelo de justiça cultivado nos países da common
law, altamente prestigiado pela população, em comparação ao modelo utilizado pelo Brasil,
que apresenta um grande fluxo de problemas e insatisfações, seja por parte de seus operadores
ou, especialmente, por parte dos jurisdicionados.
Entre tantos problemas nas searas socioeconômica, administrativa e política, é forçoso
observar que o fornecedor de produtos e serviços, de um modo geral, não se influencia pelas
decisões individualmente consideradas.
Ao lado da instabilidade do comportamento do Poder Judiciário, que ora decide em
um sentido e ora em outro, verdadeiro clichê nacional, está a falta de efetividade normativa do
precedente individual em face de reiteradas práticas abusivas e atentatórias ao direito do
consumidor.
Contudo, é preciso que se reconheça que o diagnóstico parece já ter sido feito por
instâncias públicas, a exemplo do Conselho Nacional de Justiça e outras, e há algum tempo, o
que se pode notar a partir de algumas reformas que vêm sendo operadas nos últimos anos,
como as abordadas nos capítulos anteriores. Este movimento de reformas, por assim dizer,
tem se caracterizado pela observância, em seu agir, de alguns princípios básicos.
Notadamente se está a buscar, no longo prazo, por meio destas reformas, justamente a
estabilização das decisões judiciais, a partir da valorização da jurisprudência como fonte

criativa do Direito, além da proposta de vinculação de precedentes do Supremo Tribunal
Federal aos juízos de hierarquia inferior, adequada à solução de conflitos de consumo de um
modo geral.
No que tange à valorização das decisões judiciais como fontes criativas do Direito,
esta é uma tendência que vem sendo revelada pelo legislador brasileiro nos últimos anos,
notadamente a de adotar os chamados conceitos vagos ou abertos nos textos legais.
Ao adotar esta sistemática, o legislador acaba atribuindo ao magistrado a tarefa de
criar uma solução para o caso concreto posto a julgamento, na medida em que a letra da lei
não lhe preestabelece um caminho rígido a ser seguido, isto é, não lhe condiciona a
simplesmente aplicar uma solução prefixada em lei52.
Tal é patente na disciplina da repercussão geral que utiliza como critérios de
verificação termos abertos, de subjetividade acentuada.
Especialmente em relação à questão da força vinculativa dos precedentes judiciais, de
outra banda, Souza (2007, p. 281) assevera que “[...] nos últimos anos, em razão da crise pela
qual passa o Judiciário brasileiro (e essa crise tem atingido certas verdades preestabelecidas),
o tema do precedente judicial entrou na ‘pauta do dia’, mesmo sem muita profundidade
acadêmica.”
Nada obstante, é de se verificar que a natureza destas reformas demonstram uma
aproximação do Direito brasileiro com alguns dos tradicionais princípios da common law. Eis
a razão pela qual Porto (online) tem inovado ao chamar este movimento reformista de a
“commonlawlização” do Direito brasileiro:

Da common law para civil law, há, digamos assim, uma crescente simpatia por algo
que pode ser definido como uma verdadeira "commonlawlização" no
comportamento dos operadores nacionais, modo especial, em face das já destacadas
facilidades de comunicação e pesquisa postas, na atualidade, a disposição da
comunidade jurídica. Realmente, a chamada "commonlawlização" do direito
nacional é o que se pode perceber, com facilidade, a partir da constatação da
importância que a jurisprudência, ou seja, as decisões jurisdicionais vêm adquirindo
no sistema pátrio, particularmente através do crescente prestigiamento da corrente de
pensamento que destaca a função criadora do juiz.
[...] parece inegável a identificação de um movimento claro de reconhecimento da
necessidade de atribuir-se, nesta quadra da história, ao menos a certas decisões
judiciais, um prestígio superlativo e, nesta medida, passa a existir clara identificação
com o propósito da doutrina do stare decisis, cujo seu assento principal está –
exatamente – no necessário prestigiamento das decisões judiciais. Isto decorre de
vários fatores e dentre esses, máxima vênia, inclui-se a facilidade de acessos a outras
culturas, via globalização, ou seja, a facilidade de comunicação facilitou o diálogo
entre famílias jurídicas distintas e, por decorrência, intensificou aquilo que
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denominamos “commonlawlização” do direito nacional, pois consequência das
experiências colhidas junto a common law.

E prossegue o eminente jurista:

Quer, pois, o projeto, fazer com que as decisões sumuladas,vale dizer, questões de
direito que tenham sido julgadas diversas vezes da mesma forma, sejam obedecidas
pelas jurisdições inferiores, vinculando os magistrados aos precedentes
jurisprudenciais superiores. Este movimento representa, ainda que de maneira
criticável, uma verdadeira pitada de commonlawlização no direito nacional, pois
institui algo similar ao propósito do stare decisis.

É lugar comum a crítica que se faz à adoção de soluções do direito comparado ao
direito brasileiro. Vale muito o alerta, nesse sentido, de que não se deve mirar como modelo
ideal de justiça a ser adotado rigorosamente aquele utilizado pelos países da common law,
simplesmente em razão da boa aceitação do mesmo nestes países.
A interação entre os sistemas53, respeitando-se as peculiaridades de cada ordenamento,
não é, ao menos em matéria de consumo o ponto nodal à baixa efetividade dos precedentes
judiciais. É preciso que a adoção do sistema que privilegia o precedente seja acompanhada de
uma nova visão coletivizante e uniformizante das decisões, com potencial de impacto positivo
diante da capacidade de assimilação econômica do mercado.
Por fim, o movimento que busca dar maior valor ao precedente judicial, e que se
inspira em diversos mecanismos utilizados no sistema da common law, representa um anseio
pela busca de efetividade em detrimento de soluções paliativas e imediatistas que, em matéria
de consumo sobretudo, implicam apenas em mais um obstáculo superável pelos fornecedores.
Por isso, muito provavelmente, se tenha buscado no sistema da common law a
inspiração para uma mudança de paradigma do Judiciário brasileiro, haja vista que nos países
que adotam este sistema se constata que a forma de atuação do Poder Judiciário se constitui
em uma das formas de pacificação do convívio social, isto é, é a atuação do Judiciário
revertendo em seu próprio benefício. Sem dúvida, um ideal a ser perseguido.
Todavia, de nada valerá vincular os juízes monocráticos às decisões padronizadas
pelas instâncias superiores. As decisões continuarão sendo individuais e desse modo
assimiladas pelo mercado como meros custos de produção e distribuição, sem que haja a força
normatizante que altera práticas e posturas adequando-as ao direito dos consumidores.
A tutela, portanto, deve observar novo parâmetro de coletivização dos efeitos,
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(SOUZA, 2007, p. 283). Destaca o autor “[...] propõe-se, no que é chamada de interseção de sistemas, a
adoção de uma teoria do precedente que seja compatível com nossas tradições e, sobretudo, com nossa
realidade.”.

sobretudo em demandas de massa.

3.2 A COLETIVIZAÇÃO DA TUTELA INDIVIDUAL EM DEMANDAS DE
MASSA

A massificação das relações sociais, entre estas das relações de consumo como já
salientado, resulta na conversão do sujeito em objeto a mercê da vontade do mercado e de sua
força padronizadora, sendo esse mais um dilema da pós-modernidade.
O mercado oferece, por meio de produtos e serviços, um modelo homogêneo que
implica na massificação de comportamentos e hábitos de consumo, os quais, desse modo, se
processam igualmente em massa. A oferta, o crédito, a comercialização, a distribuição e o
pós-venda são etapas massificadas, e, em escala, afugentam a ideia da relação pessoal direta e
individualizada.
Nesse sentido, os teóricos da Escola de Frankfurt, destacando-se Adorno e
Horkheimer (2006), desenvolveram o entendimento que em tudo se aplica ao atual quadro das
relações de consumo, ou seja, a evidência de que ao avanço do conhecimento técnico e da
economia tem correspondido a redução da capacidade do ser humano autônomo, criterioso, e
independente, em se contrapor à máquina publicitária ideologicamente mobilizada como
eficaz mecanismo de manipulação das massas para o consumo.
O mercado e sua lógica – lógica capitalista – encarregaram-se de cooptar até mesmo
aqueles que, pelo menos em tese, faziam oposição ao modelo de atrofia intelecto volitiva que
coloca em xeque a própria autonomia da vontade individual no plano dos contratos
(PROCONS e Juizados Especiais).
As contratações, atualmente, em sua grande maioria, são reduzidas à “aquiescência
emocional” e impulsiva no âmbito de contratos de adesão amplamente massificados.
O avanço da massificação das relações de consumo, embora não seja exatamente um
fenômeno recente, é potencializado com o advento da sociedade da informação e os novos
meios de oferta e distribuição de bens e serviços, conforme doutrina de Flores (2008).
Todavia, em contraposição ao atual sistema de comercialização de produtos e serviços
em massa, cujas externalidades, embora diversificadas, são notoriamente recorrentes, o
Estado continua apostando na tutela individual de consumidores. O Supremo Tribunal

Federal, ao barrar por ocasião do exame da repercussão geral a análise de casos que são
trazidos em massa ao juiz monocrático, somente confirma tal aposta.
Assim, via “garantia do amplo acesso” por meio de juizados especiais e órgãos
administrativos limitados e mal aparelhados, o Poder Público acaba participando como
elemento chave na paradoxal baixa efetividade da defesa do consumidor, à qual está
constitucionalmente obrigado.
Ocorre que, o efeito de uma multa ou de uma indenização imposta ao fornecedor, no
plano da tutela individual, sobretudo quando este agente se diferencia pelo poder econômico
e, principalmente, pelo poder de mercado54, não é suficiente ao norteamento de uma mudança
comportamental ou operacional.
Assim, os abusos historicamente praticados não sofrem qualquer alteração, pois, tais
como a energia, o trabalho, e os demais insumos de produção, as sanções judiciais e
administrativas contabilizadas foram paulatinamente sendo reduzidas desde a edição do
Código de Defesa do Consumidor à condição de simples custos operacionais, prevalecendo
assim a reprovável lógica do “economicamente viável” ou do custo e benefício/malefício, do
fornecedor, e do consumidor, respectivamente.
Entre investir em rotinas e expedientes que respeitem o direito do consumidor,
reduzindo demandas, e manter as recorrentes práticas abusivas e violações da lei a um menor
custo, ou pelo menos a um custo que pode ser assimilado e repassado ao próprio consumidor
– que tem aceitado de maneira “bovina” tal condição – o fornecedor opta pela segunda saída,
aquela que, a um só tempo, atende as determinações estatais com efeitos inter-partes, e que,
atendendo as projeções privadas dos agentes econômicos, termina por realizar o interesse
único de acionistas e investidores.
Os novos consumidores que emergiram têm sido, ao lado da tradicional classe média,
tratados como “massa” no âmbito das relações de consumo. Todavia, na solução dos conflitos
igualmente massificados, os consumidores encontram perante os PROCON´S e o Poder
Judiciário um tratamento parcial incompatível, como “indivíduos”, e não raras vezes, diante
da resistência de muitos aplicadores, mediante o uso de princípios próprios do Código Civil
de 191655, de matiz privatista e contornos nitidamente individuais.
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Embora utilizadas como expressões correspondentes, nos vinculamos ao entendimento de que o poder
econômico representa a posição do agente em determinado mercado relevante de bens e serviços, enquanto que o
poder de mercado, ou “market power”, relacionado à ideia de elasticidade da demanda, caracteriza a ação do
agente econômico que usa o maior ou o menor poder de elevar preços, quando, por circunstâncias peculiares,
não é possível aos demandantes/consumidores responderem com a diminuição proporcional do consumo. A esse
respeito, vide art.173, parágrafo 4º, da Constituição Federal.
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O consumidor egresso da nova classe média brasileiro é ainda mais hipossuficiente. Segundo a Secretaria de

A baixa efetividade da tutela individual do consumidor configura um quadro
preocupante. A tutela coletiva, como alternativa ao limitadíssimo modelo individualizado de
tutela do consumidor que não faz frente, por exemplo, ao superendividamento e à publicidade
abusiva e/ou enganosa, deve assumir o protagonismo idealizado pelo legislador, via defesa
dos direitos transindividuais, igualmente em escala, com real potencial de persuasão, não só
jurídica, mas econômica.
Acerca da real repercussão da tutela individual assim priorizada como meio de solução
de conflitos de consumo, ou, melhor, massificados, com propriedade, Rodrigues (2011, p. 30)
aponta que:

Ocorre que profundas alterações no sistema capitalista, como por exemplo,
formação de oligopólios e cartéis, resultaram em novas modalidades de abuso que,
ao invés de serem mitigadas pela proteção ao indivíduo, desta se alimentaram.
Apenas a fim de ilustração podemos citar todos os óbices que o processo civil
tradicional impôs à proteção dos direitos sem titularidade individual, como o direito
ao meio ambiente equilibrado, ou o resultado que ensejou a atomização das lesões
de massa, permitindo que as empresas contabilizassem os danos que causam à
sociedade, se beneficiando da perspectiva míope que não vislumbra a dimensão
coletiva do conflito.

Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, após vinte anos, o desafio é o de dar
efetividade ao mesmo no ensejo de uma economia que, se pretende ser moderna56, deve ser
plural e ao menos comprometida com a dignidade da pessoa humana e com o chamado
Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), com base na Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD), apresentada em agosto de 2011, nos últimos dez anos, pelo menos 31 milhões de pessoas
adentraram na nova classe média brasileira. Lastreado em vários programas que se seguiram desde a edição do
Plano Real em 1994, e, portanto, na execução de políticas públicas bem sucedidas a partir da estabilidade
econômica, se assim consideradas de acordo com seus especiais propósitos, esse processo encontra-se
atualmente em um momento de pré-crise, justamente pela acentuada vulnerabilidade do consumidor da nova
classe média brasileira.
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Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990: Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de
21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; II - ação
governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à
criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho. III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar
os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na
boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; IV - educação e informação de fornecedores
e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; V - incentivo
à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços,
assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; VI - coibição e repressão eficientes
de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de
inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos
aos consumidores; VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; VIII - estudo constante das
modificações do mercado de consumo.

“mínimo existencial” 57.
A efetivação dos direitos básicos do consumidor é fundamental não só ao processo de
emancipação da nova classe média brasileira, mas à própria manutenção e ampliação dessa
nova condição, demandando um esforço conjunto, que envolve a sociedade civil e a adoção
de ações eficientes pelo Poder Judiciário, entre essas o reconhecimento da repercussão geral,
quando presente, por ocasião do recurso extraordinário perante o STF.
Nesse sentido, a compreensão de que diante dos conflitos coletivos, massificados, em
escala, deve corresponder o avanço de uma tutela também coletiva, com efeitos igualmente
massificados, é medida que se impõe58, de modo a garantir equilíbrio, dentro e fora da relação
processual.
Salientando a hipossuficiência do polo menos favorecido técnica e economicamente,
Mendes (2010, p. 36), ao abordar as ações coletivas como instrumento para o equilíbrio das
partes no processo, assevera que:

Embora haja formalmente a igualdade das partes no processo, no plano material e
prático acabam os litigantes, por vezes, dispondo de gritante diferença se
comparados os meios disponíveis para o embate judicial. É o que ocorre com
frequência nas causas potencialmente coletivas, quando consumidores, aposentados,
funcionários públicos, contribuintes e moradores, dente outros, isoladamente,
encontram-se em posição de fraqueza diante do porte de adversários como grandes
comerciantes ou produtores, de empreendedores imobiliários ou do próprio Estado.

Se os fornecedores, principalmente instituições financeiras e concessionárias de
serviços públicos, continuam encabeçando todas as listas de reclamações ligadas a conflitos
de consumo após anos de repressão, e sendo já bem conhecidos os abusos estatisticamente
dimensionados pelas próprias autoridades, entidades de defesa do consumidor e Poder
Judiciário, é de constatar-se que as penalidades impostas, no plano individual, estão sendo
partilhadas pela massa.
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Acerca do que chama de piso vital mínimo, Rizzato Nunes questiona: “De fato não há como falar em
dignidade se esse mínimo não estiver garantido e implementado concretamente na vida das pessoas. Como é que
se poderia imaginar que qualquer pessoa teria sua dignidade garantida se não lhe fosse assegurada saúde e
educação? Se não lhe fosse garantida sadia qualidade de vida, como é que se poderia afirmar sua dignidade?”.
RIZZATTO NUNES, Luiz Antonio. Curso de Direito do Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 25.
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Baseada em maiores, ou ainda maiores níveis de assimetria de informação, a relação de consumo à qual
atualmente está exposta a nova classe média brasileira, nem é harmônica e menos ainda transparente. Pior que
isso, tem fundado potencial para devolver boa parte dos consumidores à condição original, como efeito do
sistema autofágico que se renova, ciclicamente, não sem antes decretar a morte civil do homo economicus, face à
extinção do homo sapiens (criterioso e fenomenológico), seja por meio da negação do crédito, seja pela
figuração em cadastros restritivos como sinais de sua última repercussão e inexorabilidade. Os efeitos colaterais
do assédio comercial desmedido não podem ser absolutamente mensurados, quer pelo fato de que mais de 90%
dos municípios brasileiros não contam com PROCON’s ou entidades de defesa do consumidor, quer porque nos
municípios em que se fazem presentes, as longas filas e a burocratização do atendimento dissuadem muitos
consumidores lesados, isso quando conscientes de seus direitos, de prosseguirem com reclamações.

Os consumidores têm arcado solidariamente, via repasse dos ditos “custos”
operacionais, com os efeitos econômicos das sanções decorrentes da violação de seus próprios
direitos de maneira cíclica.
O Brasil dispõe hoje de menos de 700 PROCONS em um universo de 5.564 de
municípios59, sendo de observar-se que alguns municípios, como a capital do Ceará,
Fortaleza, concentram mais de um senão todos em uma única cidade do respectivo estado. Os
PROCON Ceará, PROCON Fortaleza e PROCON Assembleia estão localizados na capital
alencarina e “atendem” um contingente de mais de 8.000.000 de habitantes no Estado60.
A demanda reprimida é ainda um desafio para a defesa do consumidor. Isso porque a
defesa convencional é, até certo ponto, inerte, dada a necessidade de provocação pelo lesado,
quer no plano administrativo quer perante os juizados especiais cíveis, “vítimas do próprio
sucesso” e, quando exercida, é lenta, em razão da cadência nada razoável dos feitos.
O legislador ordinário em 1990 parece ter vislumbrado o quadro atual. Ao aparelhar a
defesa do consumidor com os dispositivos que permitem uma tutela coletiva de direitos e
interesses, para além da abordagem exclusivamente individual, atuou em prol da
materialização dos valores típicos de um Estado Democrático de Direito, que, diante dos
diversos programas sociais, tem optado pela criação de uma “sociedade de classe média”
através do consumo, para usar a expressão cunhada por Richard Nixon.
Nada obstante os estreitos limites da presente dissertação, é imperioso chamar atenção
para o fato de que, na parte em que trata das questões processuais, o legislador ordinário
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem, atualmente, 5.564
municípios.
Fonte:
Censo
2010,
disponível
em
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm>. Acesso em: 22 jun. 2012.
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Quase 90% das cidades do país não contam com unidades do PROCON. Na hora de reclamar, muita gente
sabe: é só ir ao Procon. Mas não tem Procon em toda cidade, não. São 698 em todo o país. Na hora de reclamar,
muita gente sabe: é só ir ao Procon. Milhares de pessoas não têm a quem recorrer. Compra virtual, problema real
– o empresário Adalberto Peres preferiu a facilidade da internet para comprar o que tanto queria: uma máquina
fotográfica digital. Mas há três meses ele espera pela entrega e não tem a quem recorrer. A cidade onde ele mora
não tem Procon. “Tento entrar em contato com a empresa e uma hora me jogam para o pagamento digital, para a
empresa e, até agora, nada”, reclama o empresário Adalberto Peres. Para se informar, ele teve de percorrer 35
quilômetros até o Procon mais próximo. Lá foi orientado a pagar as parcelas para não ter o nome incluído na lista
de devedores. A maioria dos brasileiros não pode contar com o atendimento que facilita a vida de quem tem
algum problema para resolver com empresas e prestadoras de serviços. Quase 90% das cidades do país não têm
unidades de defesa do consumidor. São 698 em todo o país. O estado de São Paulo é o que tem mais unidades.
Mesmo assim, apenas um terço das cidades têm agências do Procon. Em segundo lugar está Minas Gerais e
depois vem o Rio Grande do Sul. Piauí e Amazonas contam com unidades apenas nas capitais, assim como
outros quatro estados. “O próprio Código de Defesa do Consumidor diz que os Procons fazem parte da estrutura
de defesa do consumidor, das políticas públicas, porque é a população do município que vai ser beneficiada”,
explica o promotor do consumidor Carlos Menezello Romani. “O Procon atende o consumidor através da
conciliação, que leva à maior agilidade da resolução dos problemas, à celeridade e a uma resposta mais rápida do
que a Justiça comum”, orienta o diretor do Procon, Sérgio Parada. Edição do dia 01/11/2011. 8:36h – Atualizado
em 01/11/2011 9:03h. Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2011/11/quase-90-dascidades-nao-tem-unidades-de-defesa-do-consumidor.html>. Acesso em 01/11/2011.

priorizou a tutela coletiva do consumidor, posto que a demanda polarizada entre fornecedor e
consumidor individualmente considerada continuou sendo regulada pelo Código de Processo
Civil.
A esse respeito, esclarece ainda Mancuso (1998, p. 4), que o CDC segue:
[...] apenas mencionando a tutela individual quando esta porventura se apresente
imbricada com a coletiva (arts. 99, parágrafo único, 103, §§ 1º a 3º, e 104), pela boa
razão de que, frente ao princípio constitucional da ubiquidade da justiça (CF, art. 5º,
XXXV), o exercício da jurisdição singular não pode obstar o da jurisdição coletiva,
e vice-versa.

Superando os limites dos conflitos intersubjetivos limitados aos interesses de “Tício e
Caio”, o sistema de tutela coletiva da relação de consumo tem como núcleo, a partir da
constitucionalização da defesa do consumidor (arts. 5º, XXII, e 170, V, da Constituição
Federal)61, as Leis nº 7.347/1985 e nº 8.078/1990.
A Lei nº 7.347/1985, que “disciplina a ação civil pública de responsabilidade por
danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências”, veicula o texto que interage
mutuamente com aquele expresso no Título III, da Lei nº 8.078/1990, o Código de Defesa do
Consumidor, como se pode observar pelos arts. 83, 90, 110 e 117 do CDC e art. 1º, da Lei da
Ação Civil Pública.
Entre os legitimados à propositura da ação civil pública estão, conforme prevê o art.
82, do CDC, concorrentemente, o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios e o
Distrito Federal, as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica, especialmente destinados à defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e
que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo
código.
O texto legal, em relação às associações, além de veicular a dispensa de autorização de
assembleia geral para ajuizamento de ação coletiva, atribui ainda ao juiz o poder de dispensar
“requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos arts. 91 e
61

Sempre que o legislador constituinte originário referiu-se ao termo “consumidor”, o fez em uma acepção
coletiva, senão vejamos: Art. 5º. XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; Art. 24.
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VIII - responsabilidade por
dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico; Art. 150. § 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: V - defesa do consumidor.

seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica
do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido”.
Nem mesmo o Poder Judiciário, inerte por natureza, pode deixar de observar o
disposto no art. 7º, da Lei nº 7.347/1985, pelo qual, “Se, no exercício de suas funções, os
juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação
civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis”.
Todavia, o acúmulo de processos repetitivos e a consolidação de litigantes habituais
são indicadores de que tal obrigação não tem sido amplamente observada pelos órgãos
jurisdicionais.
Se de um lado, segundo o art. 12, da Lei da ACP, “Poderá o juiz conceder mandado
liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”, de outro,
discricionariamente, para evitar o risco de “grave lesão”, conforme prevê o §1º do mesmo
artigo:

§1º. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar
grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente
do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a
execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das
turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.

Outro dispositivo que retira a eficácia plena de uma medida de urgência no plano
coletivo é aquele que prevê que “a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após
o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor” (§2º, do art. 12, da Lei da ACP).
Ainda apostando na discricionariedade do julgador, o art. 14, da Lei da ACP garante
ao fornecedor que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano
irreparável à parte”.
O CDC, no Título III, “Da Defesa do Consumidor em Juízo”, cuidou em definir com
propriedade, no art. 81, parágrafo único, I, II e III, interesses ou direitos difusos, interesses ou
direitos coletivos, e interesses ou direitos individuais homogêneos, de modo a facilitar muito a
aplicação prática dos demais dispositivos62 em face da tradição excessivamente formalista
herdada do processo individual.
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Preceitua o CDC, em seu art. 81(...), parágrafo único, I, II e III, que “A defesa coletiva será exercida quando se
tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza
indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum.”.

Acerca das custas, emolumentos, honorários periciais, honorários sucumbenciais e
outras despesas, tais não serão óbices à atuação das raras associações de consumidores, salvo
no caso de litigância de má-fé, como prevê o art. 87.
O legislador foi especialmente claro ao dispor no art. 103, do CDC acerca dos efeitos
da coisa julgada, atribuindo efeito “erga omnes” em se tratando de direitos difusos, “ultra
partes”, limitado ao grupo, categoria ou classe, no caso de direitos coletivos, e acerca dos
direitos individuais homogêneos, “erga omnes”, apenas em caso de procedência do pedido63.
Acerca da litispendência em relação às ações individuais, o legislador foi igualmente
didático ao dispor que:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.

Além da tutela jurisdicional coletiva brevemente abordada, o legislador do CDC
incluiu na Lei da ACP dispositivo que prevê a possibilidade de realização de composição64,
pelos órgãos públicos legitimados, que, assim, ficam autorizados a “tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que
terá eficácia de título executivo extrajudicial” (art. 5º, §6º, incluído pela Lei nº 8.078, de
11.9.1990).
Sem

qualquer

tradição,

a

convenção

coletiva

de

consumo

demanda

a

representatividade dos consumidores por meio de associações. Ocorre que nem estas existem
em número suficiente e nem há interesse ou maturidade das associações de fornecedores em
soluções negociadas no plano coletivo, o que dificulta a materialização do sofisticado meio
63

Art. 103, do CDC, §1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. §2° Na hipótese prevista no
inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como
litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que
cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas,
se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à
execução, nos termos dos arts. 96 a 99. §4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal
condenatória.
64
Processo Civil. Ação Civil Pública. Compromisso de acertamento de conduta. Vigência do §6º, do artigo 5º,
da Lei 7.374/85, com a redação dada pelo artigo 113, do CDC. 1. A referência ao veto ao artigo 113, quando
vetados os artigos 82, §3º, e 92, parágrafo único, do CDC, não teve o condão de afetar a vigência do §6º, do
artigo 5º, da Lei n° 7.374/85, com a redação dada pelo artigo 113, do CDC, pois inviável a existência de veto
implícito. 2. Recurso provido.
(REsp 222582/MG, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ
29/04/2002, p. 166).

idealizado pelo art. 107, do CDC65.
Por fim, diante da premente necessidade de efetivação da tutela coletiva, a intitulada
COMISSÃO DE JURISTAS “CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR”, grupo formado
por expoentes na matéria66, consciente de tal situação, apresentou em 15 de março de 2012,
consistente trabalho ao Congresso Nacional Brasileiro visando adequar o código aos dilemas
e desafios do mercado.
O noticiado ANTEPROJETO DE LEI DO SENADO tem o objetivo de alterar a Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoá-la nos
aspectos ligados, entre outros temas, à tutela coletiva propalada pelo código que se tornou
referência mundial entre as modernas legislações.
Da Justificação do projeto cujo objetivo é o de aperfeiçoar a disciplina das ações
coletivas, extrai-se o seguinte:
O projeto de lei ora apresentado constitui instrumento para o aperfeiçoamento do
acesso do consumidor à justiça.
A proposta cuida de desjudicializar os conflitos entre consumidor e fornecedor,
reforçando a utilização de outras vias e, no plano do processo, implementando os
meios consensuais de solução de controvérsias.
Além disso, ao valorizar a ação coletiva, previne a multiplicidade de demandas
individuais que assoberbam o Poder Judiciário e inviabilizam a adequada prestação
jurisdicional.
Algumas das soluções apresentadas visam a superar dificuldades e dúvidas que se
estabeleceram no manejo do processo coletivo, tudo em homenagem à segurança
jurídica de consumidores e fornecedores.

No plano da instrumentalidade e efetividade do processo coletivo, ao tratar da
liquidação, cumprimento do julgado e execução, Mendes (2010, p. 286) aponta a necessidade
de eleição de novos rumos para o processo coletivo e para a execução:
Corrente é a afirmação, nos dias de hoje, de que o processo deve ter como função
precípua servir como instrumento para a consecução do direito material. Não se
quer, por outro lado, com a declaração, reduzir o papel e a importância da
construção teórica, prática e técnica do direito processual, pois, se instrumento é,
deve ter as qualidades, como meio, para, de modo justo, sistemático, claro, simples,
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O artigo 107 prevê que somente as associações poderão negociar e concretizar o instrumento de convenção
coletiva. O art. 617, da CLT, de outro modo, prevê, sob certas circunstâncias, a assinatura de Convenção
Coletiva pelos próprios interessados, sem uma entidade sindical.
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Além do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin, também compõem a comissão a
coordenadora do Observatório do Crédito do Superendividamento do Consumidor, Cláudia Lima Marques, e a
professora de Direito Processual Penal, Ada Pellegrini Grinover. O promotor de Justiça de Defesa do
Consumidor Leonardo Roscoe Bessa, o diretor da Revista de Direito do Consumidor, Roberto Augusto Pfeiffer,
e o desembargador Kazuo Watanabe completam a comissão. Benjamin, Watanabe e Ada Pelegrini integraram,
em 1990, a Comissão original que elaborou o projeto do atual Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
O inteiro teor do Anteprojeto, que ainda não foi numerado, pode ser obtido em
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2012/03/14/comissao-de-juristas-encerra-primeira-etapa-do-cdc.

rápido e econômico, oferecer boas soluções para a sociedade, na busca da resolução
dos conflitos e da realização dos direitos. A boa teoria e técnica devem estar, assim,
a serviço de uma missão maior, ou seja, sob o ponto de vista prático, representar um
meio justo, seguro, rápido e eficiente para se lograr a prestação jurisdicional.

Inspirando-se nas palavras do autor, é fato que enquanto os fornecedores se ocupam
em desvendar as fronteiras do neuromarketing, área que utiliza conhecimentos neurológicos
para verificação das respostas e percepções do consumidor “eficazmente” estimulado, bem
como em ampliar as possibilidades aparentemente infinitas do e-commerce, o Poder Judiciário
não pode continuar limitado a questões individualizadas que se perdem em mensurar os
limites do litisconsórcio ativo ou da mitigação dos efeitos das decisões coletivas.
Nem mesmo o advento do sistema de recursos repetitivos no plano do Superior
Tribunal de Justiça tem oferecido a resposta imaginada quando da edição da emenda 45.
Prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei n° 11.672, de
8/5/2008), e disciplinada na Resolução n° 8, do STJ de 7/8/2008, o sistema implica em que,
definida a matéria como sujeita ao processamento especial, os processos ficarão suspensos
nos tribunais de origem até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a matéria.
Nos termos da Lei n° 11.672 de 8/5/2008, o presidente ou vice-presidente do tribunal
de origem (a quo) escolherá um ou mais recursos para representar a controvérsia, admitindo-o
como recurso representativo de controvérsia. O andamento dos demais recursos será
suspenso, e se encaminhará o “recurso representativo (ou recursos) de controvérsia” ao STJ
para julgamento. Os recursos suspensos assim permanecerão até o pronunciamento definitivo
do STJ sobre o “recurso representativo de controvérsia”.
Acerca dos critérios para se escolherem os recursos representativos da controvérsia,
será selecionado, pelo menos, um processo de cada relator e, dentre esses, os que contiverem
maior diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso especial serão
identificados.
Atualmente há 18 temas ligados a defesa do consumidor afetados ao Superior Tribunal
de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, aguardando julgamento. Todavia o efeito
prático verificado tem sido o de suspender os processos nas instâncias inferiores, e não
exatamente o de apaziguar os litígios via uniformização dos entendimentos67.
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Dentre as matérias, seleciona-se: RESP 1113403RJ, afetado em 10/03/2010, originado de ação objetivando o
reconhecimento da inexigibilidade da tarifa cobrada pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto, em que o
Tribunal de origem decidiu que: a) é ilegítima a cobrança progressiva da tarifa de água e b) a prescrição
aplicável ao caso é quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, RESP 1058114RS,
afetado em 09/02/2011, versando sobre a legalidade da cláusula que, em contratos bancários, prevê a cobrança
da comissão de permanência na hipótese de inadimplência do consumidor, e o RESP 1063343RS, afetado em

Fato é que os julgamentos no plano do Superior Tribunal de Justiça, não observam
cadência muito diferente daquela que se verifica no plano do tempo de julgamento no âmbito
do Supremo Tribunal Federal.
Ocorre que, nada obstante às previsões ora apontadas, a tutela coletivizada tem sido
exceção à regra da tutela individualizada na composição das lides de consumo.
Aos legitimados nem sempre é possível atuação mais abrangente em relação às
demandas de massa, de modo que a oportunidade de um pronunciamento coletivo se dá por
meio de milhares de ações que reproduzidas no plano difuso, compreendem os leading cases
submetidos à análise do Supremo Tribunal Federal.
Se o Supremo Tribunal Federal se furtar à missão unificadora dos entendimentos
acerca da matéria que envolve a defesa do consumidor, com graves repercussões sociais e
econômicas, o sistema passa a favorecer a assimilação dos precedentes como meros custos
operacionais.
Como afirmado, ao incorporarem ao custo de produtos e serviços as indenizações e
penalidades impostas pelos juízes e autoridades administrativas, os fornecedores revelam
claramente o resultado da equação custo-benefício em malefício da coletividade.
Em auxílio dos fornecedores estão a demora dos processos e a tendência de redução
das indenizações a título de danos morais, as quais, de certa forma, tem observado uma
espécie de tabelamento que as distancia da finalidade didática professada pela doutrina, mas
esquecida pela jurisprudência.
Desse modo, somente a ampliação da tutela coletiva, inclusive, senão principalmente,
pela admissão da repercussão geral em causas massificadas que envolvem a defesa do
consumidor, poderá hostilizar o mecanismo da quase completa assimilação da tutela
individual pelo mercado, em benefício de uma “massa” estimulada e ávida por consumir.

3.3 LITIGÂNCIA HABITUAL

Boa parte dos poucos consumidores que recorrem aos serviços administrativos de
defesa do consumidor termina por acionar o Poder Judiciário.
Caracterizando-se por sua índole, as demandas costumam veicular temas comuns.
09/02/2011, sobre a legalidade da cláusula que, em contratos bancários, prevê a cobrança da comissão de
permanência na hipótese de inadimplência do consumidor, entre outras.

Assim, inclusões indevidas em cadastros negativos, cobranças indevidas por serviços não
contratados, a nulidade de cláusulas padrão abusivas, vícios e fatos na prestação de serviços
públicos, entre outros, são assuntos recorrentes.
Aos anseios do consumidor, têm correspondido decisões emanadas das variadas
instâncias judiciárias, as quais, nada obstante, dado o afluxo de novas demandas em tudo
idênticas, não tem gerado o efeito pedagógico e inibitório que se poderia esperar.
Nesse sentido, a aplicação dos danos morais e suas correlatas indenizações
pecuniárias, bem como a eficácia ou não dos valores das condenações em matéria de
consumo, é tema digno de nota.
Dentre as medidas corretivas dessa “disfunção”, que resultam da administração
econômica de decisões judicias contra o fornecedor, como visto, estão a utilização mais
eficiente da tutela coletiva, além de uma atuação diferenciada das agências reguladoras.
Não há, outrossim, como se sustentar que o aumento da litigiosidade decorre da
democratização de acesso aos serviços, entre estes o de telefonia, de saúde e bancários, pois,
com o aumento da demanda, verifica-se o aumento da receita, sendo que esta deve fazer frente
aos riscos e ônus da atividade econômica desenvolvida.
Se o número de consumidores é elevado, isso significa que há demanda e oferta no
âmbito do respectivo mercado relevante, e, desse modo, havendo consumidores, a
contraprestação pecuniária evidencia o fluxo compatível de recursos.
No Brasil, já há mais aparelhos celulares em funcionamento que habitantes68.
Destarte, sendo os riscos da atividade um ônus do fornecedor, em se tratando de
relação de consumo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é medida que se impõe,
posto que o diploma veicula normas cogentes de ordem pública.
A resistência dos fornecedores em assimilarem juridicamente as decisões
massificadas, tem resultado no fenômeno que pode bem ser sintetizado na expressão “Excesso
de Acesso”, que, dada a larga abrangência do art. 39 do CDC, que versa sobre as práticas
abusivas, poderia muito bem ser considerada como repercussões continuadas.
Naturalmente, condenações, alusivas a danos morais principalmente, dimensionadas
sem o viés minimamente punitivo, além de reparador ou compensatório, estimulam a
manutenção das práticas lesivas pelos fornecedores, sobretudo de serviços públicos.
Quando a indenização é calculada com base somente nos estreitos limites do dano
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Segundo matéria veiculada pela Revista Época, sob o título “Brasil tem mais celulares que pessoas”.
Disponível
no
endereço
eletrônico:
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI20362615224,00.html>. Acesso em: 03 Jun. 2012.

material, relegando ao dano moral contornos apenas compensatórios, e nada punitivos, o
fornecedor adota estratégia puramente econômica e utilitarista, relacionando o valor da
indenização ao lucro que, é possível mensurar, será revertido por meio da violação da norma,
não daquela in concreto veiculada na sentença, mas daquela geral e abstrata de titularidade
dos consumidores, inclusive do beneficiado com a episódica decisão individual, que, em
última repercussão, e de maneira difusa, terá respondido com os demais pelo ônus de sua
indenização, de seu direito.
Ao fornecedor caberá, apenas, chegar à conclusão de que o custo da indenização será
inferior ao custo da mudança de comportamento em relação aos consumidores, coletivamente
considerados, para escolher a violação da norma jurídica, pois, nesse caso, “o lucro
compensa” (LOURENÇO, 2006, p. 23-24).
O aspecto punitivo ou pedagógico do dano moral, mesmo que objeto de alguma
controvérsia no plano jurisprudencial deve ser objeto de especial preocupação por parte dos
julgadores, como meio de neutralizar o mecanismo de cálculo puramente econômico dos
litigantes habituais, que, de maneira muito eficiente, têm manipulado a finalidade do sistema
judicial de proteção do consumidor.
O litigante habitual costuma garantir suas projeções econômicas, baseadas em grande
parcela pela utilização indevida do próprio sistema judiciário, ocupando-o com milhares de
processos similares em larga escala, o que repercute no congestionamento da via jurisdicional.
Segundo Dinamarco (2009, p. 25), o “Direito exerce a função de harmonizar as
relações sociais entre os sujeitos, com a finalidade máxima de pacificação social com justiça”.
Entretanto, segundo a sociologia, no pensamento de Émile Durkheim e de outros
contemporâneos, ao lado do Direito, os próprios fatos sociais e econômicos figuram como
meios de pacificação da sociedade, enquanto veículos de coerção social, exercendo uma força
sobre os consumidores e fornecedores no caso em particular.
Assim, as decisões emanadas no plano individual e coletivo, que envolvam matéria de
consumo, devem estar aptas, mais do que a repararem perdas individuais, coletivas ou difusas,
a influenciarem na conformação das práticas de mercado com as regras estabelecidas pelo
constituinte originário e pelo legislador ordinário em prol dos hipossuficientes.
Indubitavelmente, a “força coercitiva dos fatos sociais se torna evidente pelas ‘sanções legais’
ou ‘espontâneas’ a que o indivíduo está sujeito quando tenta rebelar-se contra ela” (COSTA,
2005, p. 81).
Nas palavras de Marinoni e Arenhart (2006, p. 690), ao tratarem dos Juizados
Especiais, estes “visam apresentar ao jurisidicionado um caminho de solução das

controvérsias mais rápido, informal e desburocratizado, capaz de atender às necessidades do
cidadão e do direito postulado.”
Aos Juizados Especiais Cíveis, por exemplo, foi dada a missão de aproximar o Poder
Judiciário do cidadão comum, segundo proposta do presente trabalho, do consumidor, ao
reconhecer a legitimidade das demandas ditas de menor complexidade e valor, segundo
lecionou Watanabe (1985, p. 7).
Sob influência das small claim courts do direito norte americano, segundo Rodycz
(1996, p. 26-32), os juizados especiais deveriam ter servido de laboratório ao Poder
Judiciário, ao menos para a criação de uma cultura coletiva de solução das controvérsias, a
partir de casos de massa. Isso não aconteceu, como é evidente.
Os juizados especiais de hoje se converteram na antessala das concessionárias, bancos
e planos de saúde, que se utilizam do sistema judiciário como subsídio de suas atividades
econômicas, valendo se inclusive da morosidade judicial como meio de contingenciamento de
dívidas ao longo do tempo.
O enorme ímpeto demandista ou de judicialização da relação de consumo como regra,
deve nortear um novo pensamento que possa, sistemicamente, contribuir para a repressão dos
demandantes habituais que estão subvertendo o propósito funcional da Justiça, ao menos no
que se refere à defesa do consumidor no Brasil.
As externalidades de tal “disfunção” reforçam a compreensão de que, nas economias
contemporâneas, os juízes exercem um papel diferencial, pois não produzem apenas decisões
para as partes envolvidas, mas transmitem respostas aos possíveis futuros litigantes, além de
orientar, em última análise, como deve ser a interpretação de determinada questão
controvertida.
No dizer de Ferraz (2010, p. 143), em uma sociedade onde a defesa do consumidor é
efetiva, em que as decisões do Poder Judiciário são pedagogicamente assimiladas, “a ameaça
é feita pelos lesados (‘eu te processo’); ao revés, se o Judiciário é inacessível, a ameaça é
lançada contra os prejudicados (‘vá procurar seus direitos’)”.
A transcendentalidade do interesse das partes envolvidas no processo judicial é tema a
ser enfrentado com especial cautela pelo Judiciário, a partir de sua cúpula.
A disseminada cultura do “mero dissabor do dia a dia” em matéria de consumo entre
as várias instâncias judiciais, como meio de moralização do dano moral, ou das respectivas
indenizações – em verdade minoração - em movimento pendular que responde à “banalização
do dano moral”, tem assim contribuído para a distorção apontada.
Tal situação ignora a perspectiva do consumidor, que, ao contratar qualquer serviço

público, cria uma legitima expectativa acerca da fruição e desempenho, e isto está muito além
da mera preocupação patrimonial. Ignorar tal premissa, a de que a relação de consumo é algo
mais que uma simples operação econômica, como proposto em capítulo anterior cujo objeto é
a relação de interdependência com a cidadania, apenas fomenta a manutenção dos altos
índices de litigiosidade da relação, os quais seriam ainda maiores, se os canais de reclamação
fossem realmente abrangentes e disponíveis à maioria.
O pensamento pode ser sintetizado na seguinte ementa:
É necessária também a ocorrência de um acontecimento que fuja à normalidade e
interfira no comportamento psicológico da pessoa de forma significativa, já que o
dano moral trata-se de ofensa a direito da personalidade. (MINAS GERAIS. TJMG.
Juizado
Especial.
9ª
Unidade
Jurisdicional
Cível.
Sentença
nº
9001111.68.2011.813.0024. D.J.: 20 de Setembro de 2011)

Nem todo transtorno ou perda material ensejará a indenização por danos morais, é bem
verdade, mas que a indenização decorrente de danos morais, quando verificados, pode se
prestar a algo mais que a mera compensação pelo infortúnio de um consumidor enquanto
enunciado didático à coletividade, é uma evidência tangível.
O mero contratempo na vida de um consumidor pode esconder um plano de negócios
ou atuação de fornecedores com potencial lesivo de grandes proporções. A falha no
diagnóstico pelo Poder Judiciário tem contribuído para o êxito econômico dos litigantes
habituais, nada obstante seus insucessos judiciais.
O litigante habitual é movido apenas por critérios econômicos. Embora ditas “pessoas
morais”, a pessoa jurídica fornecedora de produtos e serviços não age movida por valores ou
sentimentos humanos; no mercado a linguagem é distinta em razão do sistema que estabelece
as regras do jogo em termos econômicos, quais sejam metas, resultados e barreiras.
Assim, é preciso que o juiz possa bem traduzir em linguagem econômica o revés
jurídico sofrido pelo fornecedor, sob pena de serem as decisões judiciais, inclusive aquela que
nega a repercussão geral no âmbito do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal,
assimiladas apenas economicamente.
Longe de se defender a ideia de que as indenizações por danos morais devem ser
meios severamente punitivos contra o fornecedor, está a máxima de que as mesmas não
podem ser premiações pelo péssimo desempenho de empresas nos termos da Constituição e
do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor.
O fornecedor, diferentemente do consumidor, se organiza a ponto de calcular que se os
contratempos provocados aos consumidores, na maioria das vezes, não implicarem em

indenizações por danos morais representativas, a conduta abusiva que ensejou tais
condenações merece ser mantida, posto que lucrativa. Outras variáveis e posturas utilitaristas
quando colocadas em uma planilha de custos, reduzem decisões judiciais ao status de meros
custos operacionais. Assim, a litigância habitual é uma atividade, sobretudo, lucrativa, menos
ao consumidor e ao próprio Judiciário.
No Direito norte-americano, através do que se convencionou chamar de tortius
liability, os punitive damages alcançaram sucesso pelo êxito. Esta não foi a opção brasileira.
A retirada do efeito punitivo das condenações em matéria de consumo foi patrocinada
por veto presidencial quando da promulgação da Lei n. 8.078/1990. O artigo 16 do CDC
originalmente dispunha o seguinte:
Art. 16. Se comprovada a alta periculosidade do produto ou serviço que provocou o
dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do fornecedor, será devida
multa civil de até um milhão de vezes o Bônus do Tesouro Nacional – BTN, ou
índice equivalente que venha substituí-lo, na ação proposta por qualquer dos
legitimados à defesa do consumidor em juízo, a critério do juiz, de acordo com a
gravidade e a proporção do dano, bem como a situação econômica do responsável.

Desse modo, se o caráter punitivo e pedagógico da indenização não está textualmente
disciplinado na própria lei de regência, a doutrina e a jurisprudência têm relutado em tratar da
matéria, nada obstante a premência seja proporcional à gravidade das violações e ao acúmulo
de feitos físicos ou digitais, inconvenientemente reais todos.69
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Todavia, em dadas situações, conforme a gravidade da violação, o Superior Tribunal de Justiça tem sinalizado
outra possibilidade: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ESPOSO E PAI DAS AUTORAS. IRRELEVÂNCIA
DA IDADE OU ESTADO CIVIL DAS FILHAS DA VÍTIMA PARA FINS INDENIZATÓRIOS.
LEGITIMIDADE ATIVA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DESPESAS DE FUNERAL. FATO CERTO. MODICIDADE DA VERBA. PROTEÇÃO À
DIGNIDADE HUMANA. DESNECESSIDADE DE PROVA DA SUA REALIZAÇÃO.
1. É presumível a ocorrência de dano moral aos filhos pelo falecimento de seus pais, sendo irrelevante, para fins
de reparação pelo referido dano, a idade ou estado civil dos primeiros no momento em que ocorrido o evento
danoso (Precedente: REsp n.º 330.288/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 26/08/2002)
2. Há, como bastante sabido, na ressarcibilidade do dano moral, de um lado, uma expiação do culpado e, de
outro, uma satisfação à vítima.
3. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos
morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido,
bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
4. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages " encontra óbice regulador no ordenamento
jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como
princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais
especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002.
5. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo,
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.

Em sentido contrário, defendendo a posição de que o viés punitivo nas indenizações
por dano moral devem externalizar em alguma medida pretensão punitiva, Lourenço (2006, p.
22), em sua obra “A função Punitiva da Responsabilidade Civil”, esclarece que:
A defesa da exclusividade da função reparatória [sem a função punitiva] enfraquece
(ou retira) eficácia à responsabilidade civil, face à atuação de um lesante que atua
segundo critérios de pura racionalidade econômica, maxime, quando se trata de uma
pessoa coletiva.

Para a autora, a importância do caráter punitivo o revela como “única forma de
dissuadir os agentes econômicos da escolha da violação dos direitos da personalidade”
(LOURENÇO, 2006, p. 376).
Uma importante lição pode ser extraída do raciocínio acima: o dano moral não deve
servir ao enriquecimento ilícito, nem de consumidores lesados nem de fornecedores que
litigam habitualmente.
Desse modo, quando as empresas fazem uso de uma análise puramente econômica do
Direito, percebem que nunca será a totalidade dos consumidores lesados que procurará a via
judicial para ressarcimento daquilo que entende devido e notam, igualmente, que a
condenação por danos morais, por não poder enriquecer ilicitamente a vítima, será arbitrada
em um valor tal que torna viável ao fornecedor o descumprimento da norma jurídica, tendo
em vista que tal situação continuará sendo economicamente mais vantajosa.
Assim, por meio da litigância habitual, chega-se à infeliz constatação de que o cálculo
econômico pode levar à apropriação do espaço público judicial, na medida em que se perceba
ser mais vantajoso não cumprir as obrigações legais ou contratuais e correr o risco do
ajuizamento, quer porque a condenação não fará frente ao coletivo do descumprimento
ocorrido, quer porque muitos não buscarão a via do ressarcimento judicial, quer porque o

6. In casu, o tribunal a quo condenou os recorridos ao pagamento de indenização no valor de 10 salários mínimos
a cada uma das litisconsortes, pela morte do pai e esposo das mesmas que foi vítima fatal de atropelamento pela
imprudência de motorista que transitava em excesso de velocidade pelo acostamento de rodovia, o que,
considerando os critérios utilizados por este STJ, se revela extremamente ínfimo.
7. Dessa forma, considerando-se as peculiaridades do caso, bem como os padrões adotados por esta Corte na
fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, impõe-se a majoração da indenização total para o
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que corresponde a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por autora.
8. Encontra-se sedimentada a orientação desta Turma no sentido de que inexigível a prova da realização de
despesas de funeral, em razão, primeiramente, da certeza do fato do sepultamento; em segundo, pela
insignificância no contexto da lide, quando limitada ao mínimo previsto na legislação previdenciária; e, em
terceiro, pelo relevo da verba e sua natureza social, de proteção à dignidade humana (Precedentes: REsp n.º
625.161/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU de 17/12/2007; e REsp n.º 95.367/RJ, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJU de 03/02/1997)
9. Recurso especial provido. (STJ. REsp 210101/PR. Rel. CARLOS FERNANDO MATHIAS. 4ª Turma. D.J.:
18 de Novembro de 2008).

tempo é fator que sempre favorece o economicamente mais forte.
Uma solução apontada para evitar o enriquecimento ilícito, de consumidores e
fornecedores, seria o uso dos “punitive damages”, que, como se sabe, consistem nas
indenizações punitivas, também conhecidas como indenizações exemplares, em que o
destinatário do montante em excesso a ser pago pelo fornecedor não será ao consumidor, mas
sim uma instituição ou fundo a ser designado pelo Magistrado. Evita-se, assim, o
enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, desestimula-se o fornecedor à prática de tais atos.
Os fundos de direitos difusos nacional, estaduais e municipais bem serviriam a esse
propósito, nada obstante as respectivas disciplinas não tenham sido sequer apreciadas pelo
Supremo Tribunal Federal como matéria de repercussão geral.
Tal expediente neutralizaria a chamada “indústria do dano moral”, ou seja, a adoção
dos “punitive damages” terminaria com a utilização mitigada do instituto do dano moral para
um salto qualitativo de cunho social.
Sem previsão legal específica, o instituto não é acolhido na jurisprudência pátria, o
que impede que as condenações por dano moral unam em um mesmo valor indenizatório a
função desestimuladora e a função compensatória, o que repercute em uma insuficiente
punição ao lesante frente à ostensiva e reiterada prática abusiva.
Por isso, segundo Ferraz (2010, p. 134), “é cada vez mais comum que as empresas em
geral façam uso de processos litigiosos como estratégia comercial de postergação do
pagamento dívidas”.
Os fornecedores brasileiros nos seguimentos de serviços públicos delegados por
concessão, bancários e de saúde suplementar, podem ser considerados como repeat players,
designação norte-americana que entre nós recebeu a denominação de litigantes habituais,
posto que, sendo alvo de inúmeras ações judiciais em que se discutem violações legais e
contratuais em escala, além da má prestação dos serviços, são capazes de especular com o
custo da litigância e sua melhor forma de atuação, conforme escreve Marc Galanter (1986, p.
34).
Na dicção de Orsini, a “eficiência dos litigantes habituais decorre de alguns fatos e
posturas que podem ser adotadas, exatamente por posição assídua frente ao Poder Judiciário”
(ORSINI, 2007, p. 147).
Pimenta (2001, p. 157) trata das vantagens dos litigantes habituais em face dos
litigantes eventuais, de modo a esclarecer o comportamento do fornecedor que no conceito se
enquadra:

a) maior experiência com o Direito, que lhes possibilita melhor planejamento de
cada litígio e do conjunto de litígios em que eles estão ou estarão envolvidos;
b) o litigante habitual tem economia de escala, porque tem mais casos (o que
significa que, para cada um deles, ser-lhe-á menos oneroso atuar em Juízo; por
exemplo, em se tratando das mesmas lesões eventualmente cometidas contra um
número expressivo de empregados, suas defesas e seus meios de prova serão sempre
iguais, padronizados ou ao menos semelhantes);
c) o litigante habitual tem oportunidades de desenvolver relações informais com os
membros da instância decisora (que, embora não sejam capazes de influenciar o
conteúdo de suas decisões imparciais, não deixam de constituir uma vantagem
adicional, ao menos para lhe permitir saber qual a melhor maneira de se conduzir ao
longo dos feitos e de se argumentar da forma mais persuasiva possível, em função
de seu conhecimento das posições de cada julgador, já manifestadas em casos
similares)
d) ele pode diluir os riscos da demanda por maior número de casos (o que por sua
vez vai diminuir o peso de cada derrota, que será eventualmente compensado por
algumas vitórias);
e) ele pode testar estratégias diferentes com determinados casos (de natureza
material ou processual), de modo a criar precedentes favoráveis em pelo menos
alguns deles e a garantir expectativa mais favorável em relação a casos futuros.

Diante das vantagens estratégicas acima expostas, o fornecedor poderá planejar a
atuação diante do universo de demandas judiciais em que está envolvido. Isso apenas
evidencia que o processo judicial para essas empresas é somente mais um custo operacional,
que não altera expressivamente a sobrevivência do fornecedor diante dos demais
concorrentes, igualmente habituais.
Enquanto o judiciário brasileiro atua no varejo em matéria de consumo, os litigantes
habituais atuam no atacado, acumulando poder de barganha e manipulando as situações
concretas de modo a se beneficiarem com as diversas possibilidades de atuação, positiva e
negativa, dentro e fora da Justiça.
Eles adotam estratégias de modo a maximizar os ganhos em longo prazo e em larga
escala, avaliando quais as situações favoráveis ao firmamento de um acordo e quando o
recurso à instância superior provavelmente reduzirá o valor da condenação. Valem-se, sem
reservas, da produção de petições reproduzidas em larga escala, ao melhor estilo da
massificação.
O fornecedor brasileiro encontrou no Judiciário um meio conveniente para delongar o
efetivo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais em matéria de consumo,
disseminando em diversos setores econômicos o hábito de demandar, excessivamente.
Marc Galanter (1986) defende que as decisões judiciais devem estar aptas a produzir
certos efeitos nos comportamentos entre particulares, ora para persuadi-los, ora, muito pelo
contrário, para dissuadi-los da perpetuação de conflitos por meio da via judicial ou, até
mesmo, extrajudicial.
Portanto, no caso da efetividade da defesa do consumidor como princípio

constitucional, as manifestações fundamentadas da jurisdição, constitucional inclusive,
deveria funcionar como um aviso ao mercado, repercutindo positiva e negativamente perante
fornecedores e consumidores.
Os litigantes habituais, como afirmado acima, integrantes do polo passivo de milhões
de demandas, limitam-se a apresentar defesas genéricas protocoladas por correspondentes,
dada a evidente similitude entre os muitos feitos ajuizados, incorporando ônus processuais
como meros entraves burocráticos a serem, no final das contas, custeados pelo próprio
consumidor final.
Não se trata aqui de obstar o festejado “Acesso à Justiça”, ou de condenar movimentos
com a “Semana da Conciliação”, mas de impor uma análise crítica no diagnóstico dos
sintomas de uma patologia jurídica que merece ser tratada com cautela, jamais na tentativa de
obstar o acesso ao Judiciário, mas de descobrir as razões que motivam a procura desenfreada
pela tutela judicial, apontando os possíveis abusos do uso do espaço jurisdicional público
pelos litigantes habituais.
Ao Supremo Tribunal Federal, no exame da repercussão do recurso extraordinário,
cumpre a missão constitucional de bem mensurar a trancendentalidade das questões nos
planos econômico, social, político e jurídico, com critério tão eficaz como aquele outro
adotado pelos fornecedores litigantes habituais, ao estabelecerem a melhor estratégia de
atuação judicial.

4 O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A REPERCUSSÃO GERAL
EM MATÉRIA DE CONSUMO

Como visto nos capítulos I e II, o direito do consumidor está umbilicalmente ligado à
efetividade da previsão constitucional (defesa do consumidor), dado de relevo inclusive,
senão principalmente, para o fim de nortear o exame da repercussão geral no recurso
extraordinário que trate do tema.
No capítulo III foram abordados aspectos ligados à tutela individualizada e à
importância dos precedentes em ações de massa, sobretudo com o advento dos demandantes
habituais e sua lógica. Os efeitos do sistema de repercussão geral, em contraste com o
reconhecimento da fundamentalidade da defesa do consumidor e de sua relação com a
cidadania, é a tônica do último capítulo que se presta a analisar a postura do STF no exame do
filtro discricionário.
A partir do texto constitucional, como visto, consolidou-se um sistema de defesa do
consumidor, acerca do qual assevera Nunes (2005, p. 13):
Sistema: é uma construção científica composta por um conjunto de elementos que se
inter-relacionam mediante regras. Essas regras, que determinam as relações entre os
elementos do sistema, formam sua estrutura. No sistema jurídico os elementos são as
normas jurídicas, e sua estrutura é formada pela hierarquia, pela coesão e pela
unidade. A hierarquia vai permitir que a norma fundamental determine a validade de
todas as demais normas jurídicas de hierarquia inferior. Dentre as normas
integrantes da norma fundamental, há aquelas que veiculam princípios, e que,
portanto, colocam-se em posição superior em relação às demais normas caso haja
entrechoque.

O conservadorismo que restringe o acesso à tutela protetiva do consumidor, ou
simplesmente, a elevação da barreira no exame de repercussão geral que adia a efetividade da
norma maior do sistema de defesa do consumidor, do qual participam diversos segmentos
econômicos além dos consumidores, pode aperfeiçoar e ampliar uma realidade de estagnação
judicial que apenas incentiva os abusos decorrentes de práticas comerciais destoantes.
Os números da repercussão geral estão disponíveis no sítio eletrônico do Supremo
Tribunal Federal70, que oferece diversos panoramas, dentre os quais aquele que indica que dos
50 assuntos mais incidentes nos recursos em tramitação, no período de 1º de julho de 2007 a
70

Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=numeroRepercussao>. Acesso em: 12 jan. 2013.

31 de março de 201071, pelo menos três dizem respeito diretamente à defesa do consumidor
(itens 15, 17 e 46), abordando respectivamente responsabilidade civil, contratos de consumo e
serviços públicos.
Os 45 processos afeitos ao tema “defesa do consumidor” que, até o presente momento,
tiveram a preliminar de repercussão geral enfrentada pela Corte encontram-se disponíveis
para consulta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 72.
Os leading cases revelam o conservadorismo do STF ao analisar a repercussão geral
no plano dos recursos extraordinários em matéria consumerista. Na maioria, em relação aos
ditos recursos não foi reconhecida a repercussão geral, nada obstante, em maior ou menor
grau, todos tratarem de questões de massa, com nítidas implicações econômicas e sociais, se
considerados os direitos básicos do consumidor elencados no art. 6º, do CDC73 que são,
conforme o art. 48, do ADCT, a própria expressão da defesa do consumidor declarada no
inciso XXXII, do art. 5º, do texto constitucional.

4.1 AS RECORRENTES NÃO TRANSCENDÊNCIA DOS INTERESSES
DAS PARTES E A INFRACONSTITUCIONALIDADE

Ao analisar a presença dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento da
repercussão geral em matéria de consumo, o Supremo Tribunal Federal tem reproduzido a
justificativa genérica da não transcendência dos interesses das partes recorrente e recorrida.
71

STF – Gabinete da Presidência – “REPERCUSSÃO GERAL”, Atualizado em 19/4/2010. Brasília, 2011, p.
117-119.
72
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp>. Acesso em: 11
jan. 2012.
73
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a
educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e
a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos
que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos
com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos,
assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; IX (Vetado); X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Em recurso cujo objeto estava ligado ao pleito inicial de indenização por danos morais
e materiais decorrentes de manipulação de resultados de partidas de futebol, RE 565.138,
nada obstante a legítima expectativa do consumidor em torneiro organizado pela
Confederação Brasileira de Futebol-CBF, considerando-se que a modalidade é considerada
mundialmente como esporte nacional, a repercussão geral no âmbito social sequer foi
ventilada em sede de Plenário Virtual74.
O setor é estratégico, sobretudo quando o país sede de uma copa do mundo se vê
tomado pela discussão em torno da profissionalização no futebol, bem como da gestão
empresarial de times de futebol. O interesse social, nacional e internacional é evidente, mas
não para o STF,
Tendo por objeto o abuso de poder econômico e o ato jurídico perfeito no âmbito de
contrato de exclusividade de fornecimento de produtos derivados de petróleo firmado entre
distribuidora e revendedora de combustíveis, a mesma ausência de transcendência de
interesses necessária para o reconhecimento da repercussão geral foi invocada.
No caso, não foi analisado o interesse do consumidor em ter o direito à informação
resguardada ao adquirir combustível que não tenha sido fornecido por distribuidor
identificado na bandeira do posto de abastecimento.
Os reflexos sociais, jurídicos e econômicos parecem irrefutáveis, pois, embora o
objeto do recurso estivesse formalmente adstrito aos fornecedores integrantes da escala
vertical de distribuição, o contrato estabelecido entre estes e a validade de suas cláusulas
evidentemente transcende seus interesses. Não foi esse, entretanto, o entendimento do STF no
RE 57318175.
Se em matéria tributária atinente ao contrato de reserva de demanda de energia elétrica
celebrado entre empresas de médio e grande porte e distribuidoras de energia elétrica o STF
pronunciou-se pelo reconhecimento da repercussão geral (RE 593824)76, em face de
74

EMENTA Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais e morais. Recurso Extraordinário interposto
pela Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Ausência de repercussão geral.
(RE 565138 RG, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, julgado em 29/11/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007
PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00016 EMENT VOL-02302-08 PP-01674 RJSP v. 58, n° 389, 2010,
p.121-125 )
75
Ementa: Contrato de exclusividade de fornecimento de produtos derivados de petróleo firmado entre
distribuidora e revendedora de combustíveis. Abuso de poder econômico e ato jurídico perfeito. Ausência de
transcendência de interesses necessária para o reconhecimento da repercussão geral.
(RE 573181 RG, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 24/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008
PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-10 PP-02161).
76
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCIDÊNCIA. OPERAÇÕES RELATIVAS A
ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA
CONTRATADA (DEMANDA DE POTÊNCIA). RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

transcendental relevância jurídica e econômica, em matéria de consumo envolvendo contratos
de financiamento imobiliário no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a repercussão
não foi identificada77.
O critério da não transcendência foi suficiente para afastar a apreciação do recurso em
matéria que envolve milhões de contratos de adesão cujo objeto é a aquisição da casa própria.
Sob a ótica social e econômica é, entretanto, evidente a transcendência, e somente a
discricionariedade não fundamentada pode amparar o não reconhecimento dos requisitos.
Se a presença da repercussão geral foi sumariamente reconhecida no âmbito do RE
593.84978, matéria tributária que envolvia a restituição da diferença do ICMS pago a maior no
regime de substituição, dada a divergência entre a base de cálculo real e a presumida, a
transcendência não foi a mesma medida usada por ocasião da análise da repercussão geral de
extraordinário cujo objeto estava afeito ao direito à indenização por danos morais decorrentes
de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes79, dada a infraconstitucionalidade da
matéria, nada obstante o disposto no art. 5º, V, da Carta Magna.
Nem mesmo a responsabilidade civil de banco por danos decorrentes de indevida
utilização de cartão de crédito – serviço posto à disposição de milhões de brasileiros e que
superou a circulação de papel moeda como meio de pagamento de despesas de consumo e
outras – quando objeto de recurso extraordinário, teve a repercussão geral e o seu potencial
padronizador reconhecidos80, visto que afastados pela suposta existência de matéria
(RE 593824 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 01/08/2009, DJe-162 DIVULG
27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-09 PP-01884 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 335-340).
77
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Sistema financeiro da habitação. Contrato de
mútuo. Saldo devedor. Critério de reajuste. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão
geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que,
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BASE DE CÁLCULO REAL. ART. 150, § 7º, DA CF. ADI 2.675/PE, REL. MIN. CARLOS VELLOSO E ADI
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JÁ FOI INICIADO PELO PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 593849 RG, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 17/09/2009, DJe-191 DIVULG
08-10-2009 PUBLIC 09-10-2009 EMENT VOL-02377-07 PP-01413 LEXSTF v. 31, n. 370, 2009, p. 284-288
LEXSTF v. 31, n. 371, 2009, p. 288-292).
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INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA
TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 602136 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 05/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009
PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01199).
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Direito do Consumidor. Responsabilidade do Fornecedor. Indenização por danos morais e materiais. Prestação
de serviço. Ineficiência. Matéria infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.

eminentemente infraconstitucional.
A esse respeito, é imperioso reconhecer que sempre haverá matéria infraconstitucional
envolvida, seja a cláusula de um contrato, seja o artigo de um decreto ou lei, e que o caminho
para a declaração de inconstitucionalidade é sedimentado pela análise dos dispositivos em
face da Constituição Federal. Esse é o caminho do controle difuso de constitucionalidade, que
não se confunde com o controle concentrado, senão pelos efeitos ultimados.
Assim, a mesma discricionariedade utilizada para o reconhecimento da presença da
repercussão geral, pode ser útil ao não reconhecimento da relevância das questões sob a ótica
política, econômica, jurídica ou social, conceitos jurídicos abertos que são.
Tal constatação evidencia-se na análise do RE 242.689, matéria tributária, cujo objeto
dizia respeito ao índice para correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas
jurídicas no ano-base de 1990, em que fora reconhecida a repercussão geral 81, pelo que o STF
entendeu ser “possível a aplicação da sistemática da repercussão geral a esse tema, como
forma de racionalizar a prestação jurisdicional desta Corte”.
Sendo considerada a discussão relevante, a repercussão geral foi consolidada pela
declaração de transcendência do direito subjetivo do recorrente.
A mesma racionalidade na prestação jurisdicional não se verificou quando da análise
da discussão acerca da alteração judicial, ao patamar de 12% ao ano, de juros contratados
após a Emenda Constitucional nº 40/2003, no AI 804.209.
Naquele julgado82, o STF entendeu que a matéria seria infraconstitucional, deixando
de analisar o assunto sob a ótica da defesa do consumidor, como princípio da ordem
econômica constitucional, e assim furtando-se a por um fim em milhares de demandas
versando sobre o mesmo tema, e a coibir o ajuizamento de novas ações com o mesmo objeto.
Em outra ocasião, ao tratar do polêmico tema da devolução das parcelas pagas em
contrato de consórcio após desistência do consorciado, insensível às milhares de demandas
que habitam os foros judiciais e administrativos, o STF ancorou-se na impossibilidade da
apreciação de fatos e provas em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279, para reforçar

(AI 765567 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 13/08/2010, DJe-185 DIVULG 30-09-2010
PUBLIC 01-10-2010 EMENT VOL-02417-12 PP-02574).
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(AI 804209 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 16/09/2010, DJe-194 DIVULG 14-10-2010
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o entendimento de que a matéria cinge-se ao plano da infraconstitucionalidade (RE
628.914)83.
Em recurso extraordinário manejado pela ACREFI – Associação Nacional das
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, e recorrido o Departamento de
Trânsito do Estado do Rio De Janeiro – DETRAN-RJ, em matéria que versa sobre a
obrigatoriedade de Registro prévio do contrato de alienação fiduciária em garantia de veículo
automotor perante o órgão competente para o licenciamento (RE 611.639)84, o STF
reconheceu a repercussão geral salientando que “há o interesse jurídico a repercutir em
inúmeras situações”, no caso, inúmeros contratos, ou seja, matéria que em outros julgados foi
tratada como sendo infraconstitucional.
Novamente revelando pesos e medidas distintos para a mensuração e sopesamento da
repercussão de matérias envolvendo cláusulas contratuais em relações de consumo, o
Supremo reconheceu, acertadamente, a passagem pelo filtro quando analisou o tema aplicação
do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à vigência da Lei nº 10.741/2003 (RE
630.852)85, em benefício de milhares de contratantes idosos.
Do voto extrai-se o seguinte86:

Verifico que a questão versada neste apelo extremo possui relevância do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico, nos termos do parágrafo 1º do art. 543-A
do Código de Processo Civil. É que o assunto alcança, certamente, grande número
de idosos usuários de planos de saúde.
Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 578.801, rel. Min. Carmen Lúcia,
reconheceu à incidência da Lei n° 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) sobre os
contratos firmados anteriormente à sua vigência.

Situações há, entretanto, que a não transcendência para além do interesse patrimonial
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CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
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das partes salta aos olhos, como no ARE 640.52587, em que o quantum indenizatório de
condenação por danos morais e materiais decorrentes da relação entre concessionária de
serviço público e consumidor era o tema submetido ao exame da Corte, e que retornou as
instancias ordinárias sem a análise merecida.
Todavia, em matéria que versava sobre a reserva de Lei Complementar para disciplina
do repasse do PIS e da COFINS ao consumidor, tema comum ao direito tributário e ao direito
do consumidor, o STF, em Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, pronunciou-se favoravelmente88 à
verificação do instituto, sendo evidente a repercussão sob a ótica econômica.
Outros temas apresentam contornos fáticos insuperáveis. Todavia, a constituição prevê
em sua moldura concessiva de direitos, a aptidão para o trato de algumas questões pelo STF
que não devem cingir-se apenas à análise da violação de dispositivos em tese.
Interessante foi o posicionamento da Corte em matéria atinente ao atendimento de
comunidades carentes pelas prestadoras de serviços públicos. Ao tratar do dever das
concessionárias de serviços públicos cumprirem suas obrigações contratuais mesmo que em
área de risco à integridade física de seus funcionários, no âmbito do RE 844.77789, o STF
posicionou-se genericamente pela infraconstitucionalidade, deixando de abordar temas como
dignidade, cidadania e direitos dos consumidores, vez que, se as concessionárias de dispõem a
cobrar pelos serviços, deveriam se empenhar em atender as demandas, em atenção aos
interesses sociais, jurídicos e econômicos do consumidor, esteja ele em área nobre ou não.
A aplicação do artigo 1º, da Lei de Usura, que limita a taxa de juros a 12% ao ano, aos
contratos bancários, não foi tema que teve o reconhecimento da repercussão geral por parte do
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RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Quantum
indenizatório. Danos morais e materiais. Concessionária de serviço público. Consumidor. Tema
infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não
apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o quantum indenizatório de condenação
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STF (AI 844.474)90. Nada obstante os milhões de contratos, e o potencial de litígios
envolvendo revisões judiciais, o entendimento foi o de que a matéria seria eminentemente
infraconstitucional.
A complexidade da prova tem sido objeto de inúmeras disputas no âmbito dos
Juizados Especiais Cíveis, notadamente a instância que comporta demandas trazidas por
milhões de consumidores brasileiros, muitos dos quais associam tal instância especial aos
antigos juizados de pequenas causas91.
Na oportunidade que se apresentou ao STF, tendo por objeto a competência de
juizados especiais face à alegação de complexidade da prova, novamente optou-se pela saída
larga e sempre cômoda da “matéria infraconstitucional” (ARE 640.671)92.
A relevância jurídica é inegável, até mesmo para que a Corte, por meio de
pronunciamento universalizador de entendimento, pusesse um fim, para o bem ou para o mal,
em conflitos de competência ou recursos que subvertem a razão de ser dos juizados nos
termos da Lei nº 9.099/1995.
Ignorando a repercussão econômica e social no tema “Destinação de parte do valor das
astreintes a fundo estadual de defesa do consumidor”, tema de inegável interesse em razão da
possível contribuição ao fortalecimento da estrutura coletiva de defesa do consumidor, o
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do no ARE 640.52393, limitou-se ao seguinte:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valor
das astreintes. Destinação. Fundo estadual de defesa do consumidor. Tema
infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso
extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso
extraordinário que, tendo por objeto a possibilidade de se destinar parte do valor das
astreintes a fundo de defesa do consumidor, versa sobre tema infraconstitucional.
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A decisão acima sintetizada ignorou a clarividência do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul, que, didaticamente, apontou os efeitos da redução de astreintes e a
assimilação da mesma como mero “custo” por concessionária de serviços públicos94, litigante
habitual como tantos outros delegatários, senão vejamos:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PLEITO DE
REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES REJEITADO, DIANTE DO
DESCASO QUE A RÉ BRASIL TELECOM S/A, LITIGANTE HABITUAL, TEM
DEMONSTRADO PARA COM AS DECISÕES JUDICIAIS.
1) A experiência dos últimos anos tem sido no sentido de que a ré, confiando na
redução das astreintes, simplesmente adotou como norma o descumprimento de
liminares. É óbvio que não há qualquer vantagem para a demandada em tal postura,
pois mesmo quando as multas são reduzidas, há valores significativos a pagar, sem
qualquer bônus para a ré Brasil Telecom. Tal atitude de reiterado descaso para com
as ordens judiciais é fruto apenas de uma absurda desorganização interna da empresa
e uma total ausência de controle interno, pois fora desse cenário, simplesmente não
se compreende como a ré continua a optar por pagar multas diárias, cujos valores
somados chegam aos milhões, considerados os milhares de processos que são
ajuizados contra si, em vez de simplesmente se organizar e cumprir rapidamente as
liminares, evitando, com isso, ter de pagar multas. O custo para se organizar
certamente seria inferior ao custo das multas que tem de pagar.
2) Como a política de redução das multas não está surtindo efeitos, acarretando
transtornos aos consumidores e desnecessária sobrecarga de trabalho aos já
atribulados cartórios judiciais, com a necessidade de reexpedição de mandados de
cumprimento, é hora de se alterar a postura para enfrentar o fenômeno. As multas,
conquanto elevadas, serão mantidas. Se não por respeito às ordens judiciais, ao
menos por zelo egoístico do patrimônio da empresa, alguém da requerida haverá de
perceber a absurda irracionalidade interna de sua (des)organização.
3) Tendo em vista, porém, o alto valor atingido pelas astreintes e a sua flagrante
desproporcionalidade, se comparado ao valor da condenação principal, não deve a
integralidade do montante ser apropriado individualmente pelo exequente, sob pena
de enriquecimento indevido. Razoável, no caso, que se destine parte do valor das
astreintes a um fundo de defesa de interesses difusos, o Fundo Estadual de Defesa
do Consumidor (FECON), a fim de ser aplicado em projetos que digam respeito à
proteção de interesses dos consumidores.
RECURSO DESPROVIDO.

A infraconstitucionalidade a qual tem recorrido o STF para furtar-se à apreciação de
extraordinários cuja repercussão geral é latente, também tem evitado o patrocínio de um
estado de segurança jurídica acerca de direitos de nítida feição difusa, coletiva.
O direito à informação foi um desses direitos, quando abordado no âmbito do tema
“Direito do consumidor à exibição de documentos”, notadamente extratos bancários relativos
a períodos em que planos econômicos implicaram em perdas substanciais aos poupadores de
então (ARE 643.085).
Milhares de consumidores ainda pleiteiam o direito à informação em face de
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instituições financeiras que podem ter se beneficiado com a abstenção do Supremo Tribunal
Federal95, que, segundo a tradição, entendeu não haver matéria constitucional a ser tratada.
As taxas cobradas a título de administração em milhões de contratos de consórcio, na
visão do Supremo Tribunal Federal não são assunto cuja repercussão econômica, jurídica e
social merecessem a atenção da corte.
No ARE 640.71396, a Corte se posicionou novamente pela ausência do requisito, com
base no lugar comum da infraconstitucionalidade.
Revelando novamente a discricionariedade negativa no trato de determinadas matérias,
o STF reconheceu repercussão geral ao tema “Legitimidade do Ministério Público para propor
ação civil pública em defesa de interesses de beneficiários do DPVAT”, modalidade que
encerra a obrigatoriedade de contratação de um seguro pelos proprietários de veículos
automotores.
Notadamente, a matéria envolve questões afeitas ao direito administrativo e ao direito
do consumidor e, assim, diante da repercussão, a Corte decidiu com base na seguinte síntese97
(RE 631.111)98:
Muito bem. Tenho que a questão constitucional discutida no caso (legitimidade do
Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de interesses de
beneficiários do DPVAT) se encaixa positivamente no âmbito de incidência do §1º,
do art. 543-A do Código de Processo Civil, in verbis:
“§1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa.”.
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RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Exibição de documentos. Extratos
bancários. Instituição financeira. Direito do consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de
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RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Cláusulas previstas em contrato.
Abusividade. Código de Defesa do Consumidor. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES DE BENEFICIÁRIOS DO CHAMADO “SEGURO
DPVAT”. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL DISCUTIDA.
Possui repercussão geral a questão constitucional alusiva à legitimidade do Ministério Público para propor ação
civil pública em defesa dos interesses de beneficiários do chamado “Seguro DPVAT”.
(RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012).

O critério comumente utilizado pelo Supremo Tribunal Federal induziria à percepção
de que fosse pela Lei das Ações Civis Públicas, pelo Código de Defesa do Consumidor ou
pelo Código de Processo Civil, a matéria em questão, versando sobre legitimidade ativa, salvo
melhor juízo, não traria o necessário contorno constitucional. Todavia, pelas razões acima
sintetizadas, que nem de longe revelam qualquer densidade na análise, a repercussão geral foi
sumariamente reconhecida, sem que aqui se faça qualquer juízo de valor sobre a decisão.
Noutra situação, em matéria relativa à “Imposição de obrigação de fazer à
concessionária de serviço público para que observe padrão internacional de segurança”, o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a presença do requisito autorizador do processamento
do recurso extraordinário.
Reconhecendo uma transcendência usualmente negada em situações análogas, o
tribunal excelso entendeu por bem que a matéria envolvendo padrões técnicos internacionais
de segurança, aplicáveis ao serviço de transmissão de energia elétrica em solo nacional, vai
além do interesse das partes envolvidas.
Nada obstante a matéria infraconstitucional que envolve a regulação econômica por
agência reguladora pudesse ser invocada para afastar a repercussão geral, tal não se verificou
nessa oportunidade99:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO À RECORRENTE
PARA REDUÇÃO DO CAMPO ELETROMAGNÉTICO DE UMA DE SUAS
LINHAS DE TRANSMISSÃO. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DE
PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA PASSÍVEL DE
REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE
INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. TEMA COM REPERCUSSÃO
GERAL.

Interessante salientar a esse respeito que o STF não vislumbrou matéria atinente a
defesa do consumidor propriamente dita, razão pela qual não se deve contabilizar tal
posicionamento pela identificação da repercussão geral a um movimento em defesa do
consumidor, mas do cidadão, enquanto titular do direito ao meio ambiente beneficiado com a
redução de campos eletromagnéticos. O tema não foi decididamente a defesa do consumidor,
assim novamente relegada a um segundo plano.

99

(RE 627189 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-202 DIVULG 19-10-2011
PUBLIC 20-10-2011 EMENT VOL-02611-02 PP-00147 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 525-532).

Do julgado extrai-se o seguinte trecho100:

A toda evidência, o tema, a envolver o meio ambiente, a saúde de cidadãos, tem
repercussão maior. Vale notar que o julgamento do recurso extraordinário há de
ocorrer a partir das premissas fáticas assentadas soberanamente pelo Tribunal de
origem.

Embora a matéria envolva o tema segurança do consumidor, o assunto não foi
ventilado, selando assim, de certa forma, a sorte da apreciação, diante do risco de se
considerar infraconstitucional a controvérsia, ou mesmo a matéria como sendo eminentemente
contratual, e, portanto, estranha ao âmbito do recurso extraordinário.
A competência legislativa estadual para estabelecer regras de postagem de boletos
referentes a pagamento de serviços, prestados por empresas públicas e privadas, foi tema que
mereceu o reconhecimento da repercussão geral.
No ARE 649.379, entretanto, o debate cingiu-se à competência legislativa para edição
de normas que versem sobre direitos do consumidor, e não propriamente o tema “defesa do
consumidor” foi levado em consideração101, assim como os interesses dos consumidores,
naturalmente.
O mesmo se diga em relação ao ARE 642.202102, em que o tema análogo da
“Competência legislativa municipal para dispor sobre a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem de compras por supermercados ou similares”,
longe de encerrar qualquer debate em torno de questões afeitas à defesa do consumidor, o
debate restringiu-se à competência legislativa.
Acerca do tema, pode-se afirmar que apenas indiretamente pode se estar contribuindo
100

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628827>. Acesso em:
4 jul. 2013.
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Recurso Extraordinário. 1. Análise da possibilidade de legislação estadual determinar prazo mínimo de
antecedência para a postagem de cobrança. 2. Lei estadual que obriga a aposição, na parte externa de
correspondência, da data de vencimento de boleto emitido por empresas públicas e privadas, que prestem serviço
em determinado Estado-membro, independentemente da localização de sua sede. 3. Acórdão recorrido que
defende a constitucionalidade da norma estadual, ao fundamento de que os Estados-membros podem legislar,
concorrentemente com a União, sobre relações de consumo. 4. Alegação recursal de ofensa ao art. 22, V, da CF,
que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre serviço postal. 5. Recurso que sustenta
infringência ao art. 5º, X, XII, da CF, em virtude de violação à intimidade e ao sigilo de correspondência. 6.
Tema que alcança relevância econômica, política e jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa.
Controvérsia que reclama pronunciamento jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral
reconhecida.
(ARE 649.379 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 20/10/2011, DJe-216 DIVULG 11-112011 PUBLIC 14-11-2011 EMENT VOL-02625-02 PP-00275)
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CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL. OBRIGATORIEDADE DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM DAS COMPRAS POR
SUPERMERCADOS OU SIMILARES.
(ARE 642.202 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 08/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222
DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012).

via processo legislativo concorrente, para a defesa de consumidores no plano municipal, ante
a omissão do Congresso Nacional sobre o assunto.
A se confirmar a tendência revelada de considerar-se a imensa maioria de matérias de
consumo como temas infraconstitucionais ou mesmo sem transcendência para além do
interesse das partes, o destino de um eventual recurso extraordinário evolvendo uma lei
estadual ou municipal editada no interesse do consumidor, difusamente considerado,
certamente não teria a repercussão geral reconhecida.
O “Pagamento de mensalidades de instituições privadas de ensino superior de forma
proporcional à quantidade de disciplinas cursadas” além da “Autonomia universitária”, em
rara ocasião, foi tema analisado à luz do “Princípio da Defesa do Consumidor”.
O RE 641.005103 teve a repercussão geral analisada sob o prisma da defesa do
consumidor e do direito constitucional, sendo assim ementada a decisão acerca da presença do
requisito:

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
CONSUMERISTA.
AUTONOMIA
UNIVERSITÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS POR
INSTITUIÇÃO PRIVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUJEIÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE VALOR A
TÍTULO DE SEMESTRALIDADE INDEPENDENTE DA CARGA HORÁRIA E
DO NÚMERO DE DISCIPLINAS.
(RE 641.005 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/05/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 22-06-2012 PUBLIC 25-06-2012 RT v. 101, n°
923, 2012, p. 707-713 )

Novamente, a questão contratual parece sobrepor-se segundo a tendenciosa visão da
infraconstitucionalidade ou da matéria de índole não constitucional.
Desta feita, segundo destacado trecho, o STF rendeu-se à evidência104:
Tenho, pois, que o tema constitucional versado nestes autos é relevante do ponto de
vista econômico, político, social e jurídico, pois alcança uma quantidade
significativa de instituições universitárias de direito privado e discentes em todo o
país, podendo ensejar relevante impacto na prestação do serviço de educação.
Ante o exposto, manifesto-me pela existência de repercussão geral e submeto a
matéria à apreciação dos demais Ministros da Corte.

Sob os auspícios da infraconstitucionalidade da matéria, de outra feita, o STF deixou
de reconhecer a repercussão geral à tema que interessa a milhares de poupadores brasileiros.
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(RE 641.005 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 24/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123
DIVULG 22-06-2012 PUBLIC 25-06-2012 RT v. 101, n. 923, 2012, p. 707-713).
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Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2213875>. Acesso
em: 4 jul. 2013.

O tema “Ajuizamento de ação individual autônoma para pleitear o direito aos juros
remuneratórios de caderneta, reconhecido em ação coletiva transitada em julgado”, objeto da
análise do ARE 689.765105, não será analisado pela Corte e, assim, as demandas se
reproduzirão na proporção da resistência das instituições financeiras que se beneficiam da
difícil liquidação das sentenças no plano das ações coletivas.
Tradicionalmente, a transcendência, cujo reconhecimento é mitigado em questões que
envolvem controvérsias de consumo massificado, é amplamente identificada no plano
tributário, como por exemplo, no tema “Incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por
operadoras de planos de saúde”, abordado no RE 651.703106:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE
ISS SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS OPERADORAS DE
PLANOS DE SAÚDE. RECEITAS ORIUNDAS DAS MENSALIDADES PAGAS
PELOS BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.
RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES.
MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

No presente caso, é indiscutível a transcendência da matéria se considerado o impacto
nos custos de um serviço, o de saúde suplementar, que atualmente é prestado a mais de 50
milhões de vidas, no caso, consumidores, e cuja base de cálculo do tributo seria precisamente
a receita oriunda das mensalidades pagas.
Assim, o tribunal “haja vista que o tema constitucional versado nestes autos é questão
relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, e ultrapassa os interesses
subjetivos da causa”107, reconheceu a repercussão geral, não sendo possível precisar se o
mesmo teria ocorrido caso o tema estivesse ligado ao interesse de consumidores que
contestam a formação dos custos de um plano de saúde mediante repasse de tributos
inconstitucionalmente implementados.
A repercussão econômica e jurídica acima reconhecida em matéria tributária, não foi
aplicada ao RE 651.703, que, versando sobre matéria atinente à regulação econômica e
consumo, tinha por tema a “Possibilidade de ingresso da Aneel e da Eletrobrás no polo
105

AÇÃO AUTÔNOMA DE COBRANÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANOS
ECONÔMICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA
COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA.
(ARE 689.765 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 30/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-180 DIVULG 12-09-2012 PUBLIC 13-09-2012).
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(RE 651.703 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 06/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183
DIVULG 17-09-2012 PUBLIC 18-09-2012).
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Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2774106>. Acesso
em: 5 jul. 2013.

passivo de ação de restituição de valores, com o deslocamento da competência para a Justiça
Federal, e análise de eventual prescrição da ação”108. A questão foi considerada de índole não
constitucional, sob os seguintes argumentos109:
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não tolerar, em recurso
extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação,
ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República.
É, ao propósito, velhíssima a postura da Corte no sentido de que, se, para provar
contrariedade à Constituição, se deva, antes, demonstrar ofensa à lei ordinária, então
é esta que conta para efeito de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário
(cf., por todos, RE nº 92.264-SP, Rel. Min. DECIO MIRANDA, in RTJ 94/462464).

Questões

ligadas

à

acessibilidade

aos

serviços

públicos

igualmente

são

desconsideradas no enfoque constitucional segundo o STF.
Acerca do tema restituição de valores despendidos por consumidor para a implantação
de rede elétrica em propriedade rural, a Corte deixou de se pronunciar sobre o ARE
683.017110, por entender genericamente que a matéria não versava sobre questão
constitucional prejudicial à análise da repercussão geral.
Milhares de ações judiciais que hoje tramitam nas várias instâncias judiciais – nada
obstante as peculiaridades de casa caso – poderiam contar com decisão sinalizadora, que
potencialmente agravaria a incidência de indenizações e penalidades, em razão da função
social desses contratos à luz da legislação civil, caso a repercussão geral tivesse sido
reconhecida por ocasião da análise do tema “Responsabilidade civil por danos morais e
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Ementa: Recurso Extraordinário com agravo. Inadmissibilidade. Competência dos juizados especiais.
Alegação de violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de
repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta questão constitucional, nem repercussão
geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da
Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a
Justiça Federal. (ARE 655.403 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX,
julgado em 14/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013).
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em: 5 jul. 2013.
110
ADMINISTRATIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PELOS USUÁRIOS
NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS. QUESTÃO CIRCUNSCRITA
AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo ao direito dos usuários à restituição de valores
gastos na construção de redes de energia elétrica em propriedades rurais não enseja a abertura da via
extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional. Não havendo, em rigor,
questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da
própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no
RE 584.608.
(ARE 683.017 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/10/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

materiais decorrentes da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde”111.
O STF, entretanto, aprecia o tema “Cobrança de tarifas e taxas acessórias, vinculadas
a contratos bancários (como, por exemplo, ‘de abertura de crédito’, ‘de retorno’, ‘de emissão
de boleto’ e ‘de cadastro’)”. Demanda massificada que tem como causa de pedir a
abusividade de tais cobranças, teria na sinalização da Suprema Corte um norte universalizador
a abreviar a tramitação de inúmeros feitos.
Nesse momento, a corte após analisar um estratégico pedido de desistência manejado
por instituição financeira, apreciará a questão prejudicial no âmbito do ARE 675.505112.
Novamente, por coexistir com questão de índole tributária, matéria afeita ao interesse
indireto dos consumidores, foi considerada para fins da análise de recurso extraordinário
versando sobre “Constitucionalidade da cobrança de ICMS, pelo Estado de destino, com base
no Protocolo ICMS 21/2011, do CONFAZ, nas operações interestaduais de vendas de
mercadorias a consumidor final, realizadas de forma não presencial” (RE 680.089)113.
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DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA PARA TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MATÉRIA
DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo à responsabilidade por
danos morais e materiais decorrentes de negativa de cobertura para tratamento de beneficiário, por parte de
operadora de plano de saúde, não enseja a abertura da via extraordinária, dado que não prescinde do reexame da
legislação infraconstitucional, de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 636,
454 e 279 do STF). Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta
ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no
julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.
(ARE 697.312 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 25/10/2012, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 22-11-2012 PUBLIC 23-11-2012).
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Decisão: Trata-se de pedidos de desistência de recurso apresentados a esta Corte, respectivamente, em
25.10.2012 e 24.5.2013. Ocorre que, em 19.10.2012, o processo teve seu julgamento iniciado, por meio da
inclusão do tema nele versado no Plenário Virtual.
Registro que a jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que é incabível o pedido de desistência
tardio, formulado após o início do julgamento por esta Corte. Nesse sentido, indico como precedentes o MI-QO
712, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 23.11.2 007; o AI-AgR 840.390, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.6.2011; e o RE-AgR-ED-AgR 522.395, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe 18.5.2010.
Assim, a desistência do recurso, uma vez já iniciado o exame de mérito, não pode ser utilizada como meio de
manipulação dos resultados dos julgamentos para impedir que este Tribunal firme tese contrária aos interesses da
parte.
Ante o exposto, indefiro o pedido de desistência.
Publique-se.
Brasília, 5 de junho de 2013.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO CONFAZ Nº
21/2011. VENDA REALIZADA DE FORMA NÃO PRESENCIAL A CONSUMIDOR FINAL NÃO
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. RECOLHIMENTO DO ICMS EM FAVOR DO ESTADO DE DESTINO
DA MERCADORIA. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 155, § 2º, VII, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
QUESTÃO DE FUNDO SIMILAR À TRATADA NA ADI 4628. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E
TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.

Aqui a transcendência de interesses tributários, é de se presumir, sem maiores
argumentações, que são as destacados eminentemente sob a ótica tributária, foi expressamente
reconhecida pelo Supremo.
O STF tem se revelado especialmente zeloso na análise da repercussão geral em
matéria tributária, de modo que o aproveitamento, nas operações de exportação, de créditos de
ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao ativo fixo da empresa, assunto restrito
a determinado número de contribuintes exportadores, foi reconhecido corretamente como de
interesse econômico e jurídico no leading case RE 662.976114.
Mesmo cuidado não se verificou na análise da repercussão do assunto “Direito à
indenização por danos morais e materiais decorrentes da espera excessiva em fila de
instituição financeira”, matéria que, é imperioso reconhecer, tem contornos fundamentalmente
infraconstitucionais (ARE 687.876)115, nada obstante seja grande o número de leis estaduais e
municipais judicialmente contestadas pelas instituições financeiras em diversos foros pelo
país.
Em outra situação, menos atento à escala envolvida, e mais preocupado com
peculiaridades do tema suscitado, o Supremo Tribunal Federal fixou olhar especial sobre a
importação de veículos automotores por particulares. Essa classe de consumidores, no leading
case RE 723.651, teve melhor sorte que a de consumidores envolvidos em demandas de
massa.
Proprietários de veículos importados – sob o tema “Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI nas operações de importação de veículos automotores por
pessoa natural para uso próprio” – tiveram reconhecida a repercussão geral por ocasião da
análise do filtro116:

(RE 680.089 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 15/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241
DIVULG 07-12-2012 PUBLIC 10-12-2012).
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. AQUISIÇÃO DE BEM DO ATIVO FIXO.
CREDITAMENTO. OPERAÇÃO DE SAÍDA. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. APROVEITAMENTO DOS
CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES ANTERIORES. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRITÉRIO
MATERIAL OU FINANCEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 155, § 2º, X A, CF/88. ARTIGO 33 DA LEI
COMPLEMENTAR 87/96. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 662.976 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 22/11/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-236
DIVULG 30-11-2012 PUBLIC 03-12-2012).
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(RE 723651 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 11/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-101 DIVULG 28-05-2013 PUBLIC 29-05-2013).

IPI – IMPORTAÇÃO – PESSOA NATURAL – AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE
ATIVIDADE EMPRESARIAL DE VENDA – AFASTAMENTO PELO JUÍZO –
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO RECONHECIDA NA ORIGEM – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui
repercussão geral a controvérsia acerca da incidência do Imposto Sobre Produtos
Industrializados – IPI na importação de veículo automotor, quando o importador for
pessoa natural e o fizer para uso próprio, considerados ainda os limites da lei
complementar na definição do sujeito passivo.

A matéria, que sob outro enfoque guardaria contornos infraconstitucionais, teve a
repercussão geral sob a ótica jurídica reconhecida com base no entendimento seguinte117:
[...]
Em síntese, caberá ao Supremo definir se pessoa natural que não atua na compra e
venda de automóveis, importando veículo para o próprio uso, está sujeita à
satisfação do tributo. O Tribunal de origem cogitou do importador, nesse caso, como
substituto tributário do exportador não tributado pelas leis brasileiras, ficando
descaracterizado o IPI, por isso, como imposto indireto. Disse da irrelevância da
destinação final do produto.
3. Admito configurada a repercussão geral.

Sob a justificativa de que “Não apresenta questão constitucional, nem repercussão
geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à
luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação,
com o deslocamento da competência para a Justiça Federal”, o Supremo Tribunal Federal
deixou de enfrentar questão de interesse de consumidores que são obrigados a arcar com os
custos da instalação de redes de distribuição para terem acesso ao serviço de energia elétrica
(ARE 655.403)118. Impossível um tema de maior relevância sob a ótica da defesa do
consumidor.
Assim, o relevante tema de repercussão jurídica, econômica e social deixou de ser
objeto da análise norteadora de entendimento do Supremo, pois a ofensa à Constituição seria
apenas indireta.
Igual destino, qual seja, a vala comum da infraconstitucionalidade, teve a correlata
matéria afeita ao interesse da ANEEL em demandas que envolvam restituição de valores
despendidos por consumidor para a edificação de rede elétrica119, evidenciando assim que, a
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Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3883677>. Acesso em
5 jul. 2013.
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(ARE 655.403 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, julgado em
14/09/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013 )
119
ADMINISTRATIVO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS PELOS USUÁRIOS
NA IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADES RURAIS. QUESTÃO CIRCUNSCRITA
AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema alusivo ao direito dos usuários à restituição de valores
gastos na construção de redes de energia elétrica em propriedades rurais não enseja a abertura da via

defesa do consumidor pelo Supremo Tribunal Federal, nas poucas ocasiões em que não é
considerada matéria infraconstitucional, raramente apresenta repercussão geral sob a ótica
econômica, social, política ou jurídica, nada obstante os milhares de ações em curso e o alto
índice de litigiosidade da relação de consumo no Brasil.

extraordinária, dado que não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional. Não havendo, em rigor,
questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso “elemento de configuração da
própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no
RE 584.608.
(ARE 683.017 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/10/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

CONCLUSÃO

A defesa do consumidor é direito fundamental que assumiu contornos de especial
relevância quando, superando as ideologias, a economia consolidou-se como instrumento
garantidor do mínimo existencial.
Desse modo, compreendendo o processo como meio de expressão da cidadania na
reivindicação de direitos garantidos constitucionalmente, a defesa do consumidor surge como
premissa hermenêutica para análise de processos judiciais que envolvam matéria
consumerista, ainda mais quando a relação de consumo se imbrica com a emancipação social
e democrática.
A alteração do Código de Defesa do Consumidor, assunto atualmente em pauta no
plano do legislativo, na prática é mais uma resposta da sociedade organizada (entidades) e
representada (consumidores) que, nada obstante ser a titular da defesa do consumidor
enquanto direito fundamental, carece de uma atuação mais ostensiva do Supremo Tribunal
Federal, e assim busca novamente na matéria legislada as realizações que já deveriam se
aperfeiçoar a partir do texto constitucional, também via controle de constitucionalidade.
Aqui não se trata de abraçar o ativismo judicial ou a usurpação de competências
legislativas como meio de realização dos direitos constitucionais, entre esses, o da efetiva
defesa do consumidor, ainda que esta padeça diante de um mercado que apenas contabiliza as
raras sanções decorrentes da violação sistematizada como “custos de produção”. Cuida-se em
ressaltar a necessidade do exercício efetivo da jurisdição constitucional em matérias
constitucionais de evidente repercussão geral, como as ligados ao consumo.
O moderno pensamento doutrinário a esse respeito, uma vez compreendida a
Constituição Brasileira como “dirigente e compromissária”, é o de que o Poder Judiciário
deve assumir um novo perfil diante do encargo social.
Daí que a eficácia das normas constitucionais exige um redimensionamento do papel
do jurista e do Poder Judiciário (em especial da Justiça Constitucional) nesse complexo jogo
de forças, na medida em que se coloca o seguinte paradoxo: uma Constituição rica em direitos
(individuais, coletivos e sociais) e uma prática jurídico-judiciária que, reiteradamente,
(só)nega a aplicação de tais direitos.
Assim, é de concluir-se que a defesa do consumidor erigida à condição de direito
fundamental, nada obstante, tem sido rotineiramente aviltada diante da massificação das

relações de consumo e das metas econômicas que parecem relativizar a própria Constituição,
e, em muitos aspectos, sobrepõem-se à mesma.
A análise da repercussão geral na admissibilidade de recursos extraordinários em
matéria de consumo, ao invés de separar o joio do trigo para no exercício otimizado da
jurisdição constitucional, tem servido como cláusula de barreira que adia a plena realização da
defesa do consumidor enquanto direito fundamental.
A prova disso reside no fato de que a discricionariedade no exame, que ora prescinde
da contribuição técnica de entidades interessadas – dificultada até mesmo pelo sistema
adotado que dispensa o debate público – tem ignorado a análise mais detida da repercussão
geral em termos sociais, econômicos e políticos.
Tal quadro leva os consumidores a apostarem todas as fichas no notório saber do
julgador, não só na seara jurídica, mas em todas as áreas do conhecimento exigidas, como
filtro para a apreciação das matérias ligadas a contratos de massa, serviços públicos e crédito,
verdadeiros calcanhares de Aquiles da defesa do consumidor, e responsáveis em boa parte
pela falência do anacrônico sistema judiciário.
A harmonização da relação passa, portanto, pela assimilação desse valor
constitucional, transferindo às instituições estatais o papel de abrandar a hipossuficiência, a
assimetria de informação e a vulnerabilidade.
A defesa do consumidor apresenta relação simbiótica com a cidadania nessa
configuração, e, se a democracia encerrar entre outros aspectos a maior ou menor participação
das forças populares nos rumos da economia, da política, da justiça e da sociedade, os
interesses do consumidor confundem-se com os interesses da cidadania no processo
democrático.
O avanço econômico e social baseado no consumo, e a manutenção dos respectivos
ganhos, passa pela intensificação e aprimoramento do esforço na construção de mecanismos e
estratégias de defesa do consumidor, também pelo Judiciário, que deve combinar o olhar
micro ao olhar macro, ao tutelar os direitos, individual e coletivamente.
A demanda individual de consumo implica no reconhecimento de externalidades
negativas que transcendem o interesse das partes, justamente em função da massificação de
tais relações. Não é possível tratar de importação de veículos automotores por pessoas físicas
para uso próprio e não apreciar demandas atinentes a fundos de direito difusos ou clausulas
padrão em contratos de planos de saúde.
Obviamente, se da relação em massa resultam conflitos igualmente massificados, o
quadro atual demanda igualmente uma defesa em massa, por meio de decisões abrangentes,

cujos efeitos sejam percebidos não somente no plano jurídico do contrato individual, mas do
setor, do mercado, do coletivo.
Isso porque, se a natureza da relação de consumo tem, como se defende no presente
trabalho, repercussão positiva ou negativa no próprio processo democrático a harmonia, o
equilíbrio e a salubridade de tal aproximação aparentemente econômica, em sua essência,
repercutirá no desenvolvimento social e político da nação.
A aquisição de produtos e serviços deve superar, assim, a visão meramente
individualista da ótica patrimonial, e significar algo mais que mera emancipação material ou
acumulativa. A cidadania é condição e consequência desse processo que começa com o
atendimento das necessidades básicas via consumo, e por isso a relação de consumo deve ser
protegida como valor constitucional.
É dai que emerge a fundamentalidade da defesa do consumidor para a realização do
projeto constitucional democrático.
Todavia, a defesa do consumidor não é o único direito ou garantia fundamental a ser
tutelado, e nem é a defesa do consumidor o único princípio ou fundamento sobre o qual se
edifica a ordem econômica. Ao consumidor ase defendido como parte hipossuficiente da
relação, corresponderá, igualmente com interesses mais ou menos legítimos, o fornecedor,
notadamente a parte hipersuficiente a ser contida.
O acúmulo de demandas no plano do Supremo Tribunal Federal, das mais diferentes
matizes e variadas origens, de maior ou menor complexidade, em face do perfil inclusivo e
abrangente da constituição cidadã, terminou por inviabilizar a prestação da jurisdição
constitucional.
Assim, lançando mão de fórmulas do passado, no presente, o legislador, além de
outros filtros, entre eles, o prequestionamento da matéria nas instancias ordinárias, ou a
vedação ao exame de provas e fatos, inovou com o instituto da repercussão geral de âmbito
político, jurídico, econômico ou social.
Como filtro seletivo, a repercussão geral exsurge com a missão de qualificar a atuação
do Supremo Tribunal Federal via restrição das matérias de relevância apreciáveis em sede de
recurso extraordinário, notadamente o canal que liga a casuística de massa ao tribunal excelso.
É forçoso reconhecer que, se de um lado historicamente deu-se a necessidade de
restrição da atividade, de outro tal se deu mediante a ampliação da discricionariedade no
exame de admissão recursal.
O STF tem feito ocasionalmente uma interpretação ampliada acerca de suas funções,
mas não em matéria de consumo, como revela o próprio sistema de informações do tribunal

em seu sítio eletrônico, na sessão que trata da repercussão geral e dos temas submetidos à
análise. Nada obstante o momento econômico vivenciado pelo Brasil após o ano 2000, o
consumo ainda não entrou na pauta de temas relevantes ao STF.
O recurso extraordinário é o principal canal da advocacia consumerista e do
consumidor perante o Supremo Tribunal Federal, e é o meio pelo qual em massa, a casuística
se eleva ao tribunal aguardado um discurso jurídico pacificador e universalizador de condutas
reiteradas na diuturnidade dos mercados.
A Constituição garantidora de direitos sociais e econômicos ensejou amplo movimento
reivindicatório de consumidores em face do STF, de modo que a demanda superou a
capacidade de vazão dos feitos, o que impôs um rito seletivo.
Nesse ensejo, entretanto, o discurso de qualificação da atuação da Corte Suprema
parece ter encontrado na repercussão geral mais um atalho discricionário para abster-se no
trato de questões de consumo, tidas, em grande medida como genericamente
infraconstitucionais, não transcendentais ou não constitucionais.
Tamanha é a rejeição em matéria de consumo, que seria salutar à defesa do
consumidor se a Súmula 279 fosse revisitada, diante da natureza a peculiaridades da relação
consumerista, que sempre começará por um contrato, seja ele expresso ou não, mas que, no
mais das vezes, assumirá contornos de massa, e, assim, relevância econômica e social
incontestáveis.
Como todo espaço que se abre à atuação mais ou menos discricionária, não é a
repercussão geral um mal em si. Caso o notório saber jurídico dos ministros no plano jurídico,
requisito de nomeação, for igualmente verificado no plano social, político e econômico, e em
se abrindo espaço a discussão técnica que respeite a multidisciplinariedade, então a
repercussão geral poderá ser um eficaz meio de racionalização e universalização de decisões
em ações massificadas, de modo a coibir a perpetuação de posturas abusivas de litigantes
habituais.
O risco é o de que a agilidade do expediente de análise em plenário virtual possa
abreviar o debate do qual poderiam e deveriam participar entidades representativas dos
interesses envolvidos na matéria, que, defende-se, em se tratando de consumo, apresenta
enorme potencial de transcendência.
A discricionariedade na análise da repercussão geral não deve prescindir de um
mergulho para além da superficialidade do interesse privado das partes, posto que a relação de
consumo massificada tende a tornar coletivos e difusos os interesses dos envolvidos no
fenômeno econômico, social e jurídico da compra a venda de produtos e serviços.

Os aspectos econômicos, embora evidentes, tem tido igual sorte das questões
submetidas sob as óticas econômica e jurídica.
Mesmo politicamente é possível antever a repercussão de boa parte dos
extraordinários cujo processamento fora negado com a utilização do filtro de admissibilidade
em exame.
Contraditoriamente, a repercussão geral deixa de ser reconhecida não pela ausência de
implicações econômicas, sociais, políticas ou jurídicas, mas pelo fato de, no entender da
Corte, a matéria em questão guardar contornos eminentemente “infraconstitucionais” de um
modo geral.
Assim, silenciando acerca da ocorrência ou inocorrência de repercussão geral nos
planos econômico, político, social ou jurídico, o STF tem prestigiado fundamentalmente a
análise da infraconstitucionalidade, restringindo-se de maneira discricionária a selecionar sem
um critério aparente o que será e o que não será apreciado.
Nem mesmo em matéria afeita aos fundos de direito difusos o STF reconheceu a
repercussão geral. Saliente-se que tais fundos são criados nos planos municipal, estadual e
federal para destino do produto de multas e indenizações oriundas da fiscalização e da tutela
coletiva de consumo, sendo evidente a repercussão social e econômica para além da demanda
isoladamente considerada.
Embora versasse sobre direito de propriedade, direito à informação, e defesa dos
direitos e interesses econômicos de milhões de consumidores, ao ARE 643.085, também não
foi reservada melhor sorte quando da análise da repercussão econômica, social ou jurídica, em
matéria que remete à recomposição de perdas de plano econômico a partir do acesso aos
dados bancários dos consumidores (direito à informação).
A defesa de milhares de consumidores de consórcios, v.g., igualmente sofreu duro
golpe quando da análise da repercussão geral do exame de constitucionalidade da
regulamentação de taxas administrativas de milhões de contratos dessa natureza, novamente
sob a justificativa de ser a matéria infraconstitucional, sem maior ou menor abordagem dos
aspectos econômicos envolvidos e do grande número de ações individuais sobre o tema (ARE
640.713).
Apenas a discricionariedade pode explicar o distinto tratamento dispensado ao exame
de matéria tributária em relação ao dispensado a de consumo, quando ambas, cada uma ao seu
modo, apresentam evidente repercussão geral.
Assim, nas oportunidades em que o STF analisou a repercussão geral em
extraordinários que veiculavam tema de índole consumerista, os aspectos econômicos, sociais,

jurídicos ou políticos não foram analisados.
Tal quadro revela que o primado da defesa do consumidor, eleito pelo constituinte
direito fundamental, não tem sido objeto da jurisdição constitucional no plano do Supremo
Tribunal Federal.
As decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria de consumo poderiam nortear
em algum nível medidas mais eficazes por parte das agências reguladoras, senão dos próprios
regulados diante do efeito erga omnes. Se de um lado é bem verdade que as agências
reguladoras não figuram entre as entidades de defesa do consumidor como instituição,
tampouco devem se credenciar com instâncias administrativas públicas em defesa do
fornecedor e de seus interesses, notadamente econômicos, que muitas vezes superam qualquer
limite juridicamente interposto.
Será, portanto, à luz do explanado nos primeiros capítulos da dissertação,
antidemocrático o uso do filtro tratado nos capítulos seguintes, se a discricionariedade ocupar
o lugar do senso técnico na busca de um critério coletivizante de vinculação aos precedentes
em matéria de consumo.
Isso porque, resta evidenciado no presente trabalho que a tutela individual do
consumidor pelo Judiciário é hoje insuficiente. O direito de acesso do consumidor é
neutralizado pelo excesso do acesso do fornecedor.
O caminho da coletivização do precedente, da extensão de seus efeitos, passa também
pela revisão de critérios no plano do STF, quando do exame de repercussão geral do recurso
extraordinário, além da efetiva implantação da súmula vinculante, e, em matéria
infraconstitucional, do Superior Tribunal de Justiça na disciplina dos recursos repetitivos.
A cultura do precedente, nada obstante as peculiaridades do sistema de direito positivo
baseado na lei, deve ser absorvida pelo sistema processual como meio de dinamizar a
prestação jurisdicional a fim de que ela possa influir positiva e diretamente na vida social,
política e econômica do pais, não somente resolvendo litígios individuais, mas prevenindo-os.
O Judiciário não deve ser um dissociado no esforço de reduzir os indicadores que
fazem de nosso Estado-juiz um peso, econômico inclusive, seja por sua estrutura, seja por
suas decisões, em face da premente modernização de uma economia e de um mercado
emergente, em nível global.
Assim, os precedentes construídos pelas instâncias ordinárias devem ser analisados
pelas instâncias superiores, principalmente diante do potencial coletivizante das matérias.
Os fornecedores devem ser influenciados pelos precedentes. Isso se dará quando a
manutenção das práticas objeto de inúmeros processos judiciais se tornarem economicamente

inviáveis. Hoje são juridicamente inviáveis, mas, economicamente inócuas.
Não basta que sejam apenas juridicamente inviáveis as práticas sistematicamente
reiteradas pelos fornecedores, devem ser, igualmente, economicamente inviáveis, em escala
econômica, pois se assim não for, serão mantidas pelas empresas diante de sua lógica
peculiar, notadamente a do lucro.
A Corte não pode furtar-se à missão unificadora do entendimento. O STF deve
reconhecer na repercussão geral uma oportunidade de racionalizar e universalizar
entendimentos consagrados, e não simplesmente o atalho discricionário que a priori pode
reduzir o número de recursos pendentes de julgamento, através de justificativa genérica
muitas vezes, da infraconstitucionalidade da matéria, da falta de transcendência, ou da
impossibilidade do revolvimento da matéria de fato ou provas.
Assim, o viés da coletivização dos precedentes, via efeito erga omnes conferido pelo
reconhecimento da repercussão geral sob as óticas, jurídica, política, econômica ou social,
afigura-se como um dos caminhos de persuasão jurídica e econômica do fornecedor em torno
do primado da defesa do consumidor pelo Supremo Tribunal Federal.
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ANEXOS

ANEXO 1
MOVIMENTO PROCESSUAL NOS ANOS DE 1940 A 2013
SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL

Movimentação
STF

Processos
Protocolados

Processos
Distribuídos

Julgamentos

Acórdãos
Públicados

2013*

26.258

16.346

34.066

4.720

2012

72.148

46.392

87.784

11.794

2011

64.018

38.019

97.380

14.105

2010

71.670

41.014

103.869

10.814

2009

84.369

42.729

95.524

17.704

2008

100.781

66.873

130.747

19.377

2007

119.324

112.938

159.522

22.257

2006

127.535

116.216

110.284

11.421

2005

95.212

79.577

103.700

14.173

2004

83.667

69.171

101.690

10.674

2003

87.186

109.965

107.867

10.840

2002

160.453

87.313

83.097

11.685

2001

110.771

89.574

109.692

11.407

2000

105.307

90.839

86.138

10.770

1999

68.369

54.437

56.307

16.117

1998

52.636

50.273

51.307

13.954

1997

36.490

34.289

39.944

14.661

1996

28.134

23.883

30.829

9.811

1995

27.743

25.385

34.125

19.507

1994

24.295

25.868

28.221

7.800

1993

24.377

23.525

21.737

4.538

1992

27.447

26.325

18.236

2.482

1991

18.438

17.567

14.366

1.514

1990

18.564

16.226

16.449

1.067

1989

14.721

6.622

17.432

1.886

1988

21.328

18.674

16.313

4.760

1987

20.430

18.788

20.122

4.876

1986

22.514

21.015

22.158

5.141

1985

18.206

17.935

17.798

4.782

1984

16.386

15.964

17.780

5.178

1983

14.668

14.528

15.260

4.238

1982

13.648

13.846

15.117

4.080

1981

12.494

12.853

13.371

3.553

1980

9.555

9.308

9.007

3.366

1979

8.277

8.433

10.051

3.554

1978

8.146

7.815

8.848

3.755

1977

7.072

7.485

7.947

3.741

1976

6.877

6.935

7.565

3.377

1975

8.775

9.324

9.083

3.913

1974

7.352

7.854

7.986

4.459

1973

7.093

7.298

8.049

4.340

1972

6.253

6.692

6.523

3.926

1971

5.921

6.006

6.407

3.491

1970

6.367

6.716

6.486

3.328

1969

8.023

10.309

9.954

5.848

1968

8.612

8.778

9.899

6.731

1967

7.614

7.634

7.879

6.479

1966

7.378

7.489

9.175

6.611

1965

8.456

13.929

6.241

5.204

1964

8.960

8.526

7.849

7.511

1963

8.216

8.737

6.881

7.316

1962

7.705

7.628

7.436

7.317

1961

6.751

6.682

6.886

7.000

1960

6.504

5.946

5.747

4.422

1959

6.470

7.440

8.360

7.980

1958

7.114

7.816

7.302

6.400

1957

6.597

6.126

6.174

5.251

1956

6.556

6.379

4.940

3.794

1955

5.015

4.686

4.146

3.730

1954

4.710

4.317

3.933

4.474

1953

4.903

4.623

4.464

3.388

1952

3.956

3.572

4.197

2.476

1951

3.305

3.041

2.917

2.217

1950

3.091

2.938

3.371

3.395

1949

3.335

3.705

3.269

2.758

1948

2.729

2.569

2.988

2.079

1947

2.773

2.430

2.565

1.992

1946

2.415

2.246

1.819

1.251

1945

3.422

2.566

1.860

1.801

1944

2.584

2.324

2.321

2.001

1943

2.480

2.281

2.355

2.111

1942

2.496

2.310

2.447

2.238

1941

2.629

2.503

2.265

2.105

1940

2.419

2.211

1.807

1.469

Total

2.028.493

1.690.576

2.117.631

480.285

*Data de atualização: 03/06/2013
Julgamentos: Engloba decisões monocráticas (despachos) e decisões colegiadas (acórdãos).
Fonte: Portal de Informações Gerenciais do STF
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ANEXO 3

PESQUISA: 100 MAIORES LITIGANTES
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