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RESUMO

BARRETO, Susana Cadore Nunes. Ações pseudoindividuais e ações individuais com alcance
coletivo diante do instituto da conversão da ação individual em ação coletiva. 180 f.
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio
de Janeiro, 2015.
Trata-se de estudo que pretende verificar a existência de pontos de interseção entre os
sistemas processuais de tutela individual e de tutela coletiva, em razão de casos limítrofes que
envolvem legitimação extraordinária de indivíduos, ou a presença da dispensabilidade de
litisconsórcio unitário em nome do Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição.
A possibilidade de legitimação do indivíduo em ações coletivas, para além da ação popular,
também foi analisada, demonstrando um ponto de provável confluência dos sistemas. Foram
examinadas as denominadas ações pseudoindividuais e as ações individuais com alcance
coletivo, identificadas por Kazuo Watanabe, com o enfoque do instituto por este idealizado,
qual seja o instituto da conversão de uma ação individual em ação coletiva, recém-aprovado
pelo Novo Código de Processo Civil, avaliando-se as possibilidades de aplicação e leituras
constitucionais do inovador instituto.

Palavras-chave: Ações coletivas. Ações pseudoindividuais. Ações individuais com
alcance coletivo. Legitimidade extraordinária. Litisconsórcio unitário facultativo. Conversão
da ação individual em ação coletiva.

ABSTRACT

BARRETO, Susana Cadore Nunes. Pseudoindividual actions and collective range individual
actions in the the face of conversion of an individual action into a collective action. 167 f.
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio
de Janeiro, 2014.
This work aimed to assess whether there are common points between the individual
and the collective procedural systems, especially borderline cases involving third-party
standing, and more the possibility of third-party standing about group rights. The so-called
pseudoindividual actions and collective range individual actions identified by Kazuo
Watanabe were analysed in the face of “conversion”, namely the possibility of changing an
individual action into a collective action. Possibility provided by the new Brazilian’s Code of
Civil Procedures that opens up new ways of constitutional thinking and apply this innovative
institution.
Keywords: Group litigation. Class actions. certification order. Pseudoindividual
actions. Individual actions with collective effect. Representative parties. Adequacy of
representation. Conversion of individual action in collective action.
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INTRODUÇÃO

Imantar uma ação coletiva a um direito coletivo, ou inversamente um direito
individual a uma ação individual, talvez seja cometer, pela segunda vez, o mesmo erro, já
detectado quando descoberta a autonomia do Direito do Processo, que libertou a ação da
função de mero anexo ao direito material.
A completa desconexão entre forma e conteúdo, de outro lado, foi atitude que se
mostrou igualmente fracassada com o passar do tempo. Qual, então, o limite da interferência
do direito material no processo, e vice-versa?
Boa oportunidade para o teste a que se propõe este estudo é saber se há exata
correspondência entre direitos individuais e ações individuais, e entre direitos coletivos e
ações coletivas − ou se, com os novos processos, permite-se o manejo de direitos individuais
em ações coletivas e de direitos coletivos em ações individuais.
Os direitos individuais homogêneos são a resposta fácil para a primeira questão, na
qual, por definição, em uma ação coletiva proposta por somente um autor, manejam-se
direitos individuais de muitos. Afigura-se esse um bom exemplo da relação circular e
insubordinada entre processo e direito, na qual um serviu ao outro para a consolidação de
novo tipo de direito, e para a criação de novo sistema processual coletivo, oposto ao
tradicional sistema processual individual.
No primeiro capítulo deste estudo, apresentou-se uma visão dos elementos da ação
em cotejo com os elementos do direito, a fim de bem se distinguirem os dois tipos de processo
que convivem no microssistema coletivo, e merecem tratamentos distintos. Legitimados
ordinários distintos, bem como características de objetos e causas de pedir também distintas,
são motivos suficientes para regras diferentes na escolha de legitimados extraordinários.
Ainda que não tenha sido na categoria de processo coletivo relativo aos direitos
individuais homogêneos que se focou o aprofundamento deste trabalho, foram enfrentados
temas atuais que envolvem lesões em massa e o tratamento coletivo de processos, como a
técnica da repercussão geral e dos recursos repetitivos, atualmente expandidos com a
aprovação do Novo Código de Processo Civil, e o lançamento de uma alternativa às ações
coletivas nesta seara, como é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Dessa forma, foi analisado o microssistema coletivo e suas interações com o sistema
individual, em especial diante da recodificação trazida pelo Novo Código de Processo Civil,
consequência direta do movimento de constitucionalização do direito processual.
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Foi, porém, na possibilidade de ações individuais manejarem direitos coletivos, que
girou a maioria das discussões deste trabalho. Percebeu-se que alguns casos que envolvem os
direitos coletivos stricto sensu e difusos, em especial pela indivisibilidade do objeto
conjugado com o surgimento de novo sujeito de direito, qual seja a coletividade e grupos sem
personalidade jurídica, podem propiciar a confusão entre os sistemas.
Estes grupos acéfalos não manifestam, nem legitima nem representativamente, suas
vontades. Sem uma solução oferecida pelo direito material, é em uso do direito processual, e
tão somente por intermédio deste, que tais grupos podem ser defendidos através de ações que
fazem uso do instituto da legitimidade extraordinária. Os novos direitos detêm essa faceta de
impossibilidade de identificação do legitimado ordinário, invertendo-se a lógica do sistema
tradicional, para usar como regra a necessidade de terceiro postular, em nome próprio, direito
alheio.
A questão da legitimidade extraordinária − tão cara aos processos coletivos, mas
também presente nos processos individuais − foi enfocada na segunda parte do segundo
capítulo. O questionamento da adequação do art. 6º do Código de Processo Civil Buzaid ao
microssistema coletivo fez aventar-se a dispensa de buscar exclusivamente na lei a
qualificação dos legitimados extraordinários, para buscá-la na coerência do ordenamento
jurídico, como sedimentado pela nova redação para o instituto da legitimação extraordinária
presente no art. 18 do Novo Código de Processo Civil.
Hipótese de investigação dessa aplicação deu-se para os casos em que a exclusão do
indivíduo do rol de legitimados legais para propositura de ações coletivas, em especial nos
casos de lesão decorrente de direitos essencialmente coletivos, inevitavelmente possibilitaria a
legitimação ope judicis do indivíduo diretamente lesado. Assim, além da ação popular, o
indivíduo estaria legitimado a propor ações coletivas, aproximando-se ainda mais os traços
entre os dois tipos de ação e dificultando-se de vez uma identificação imediata, como ocorre
nas ações coletivas classicamente propostas pelos legitimados do rol legal.
No terceiro capítulo, diante da hipótese de indivíduos proporem ações coletivas para
além da ação popular, saiu-se em busca de casos limítrofes, situados nas confusas fronteiras
entre os sistemas processuais individual e coletivo, a fim de encontrar eventuais ações
indevidamente situadas dentro da divisão dicotômica.
Aprofunda-se a análise de propositura de ações em sistema supostamente equivocado,
ao se permitir que uma ação siga como individual, quando deveria submeter-se às regras do
sistema processual coletivo. Os efeitos dessa equivocada propositura refletem em cascata
problemas, desde a dinâmica de formação e extensão da coisa julgada, até a ocorrência de
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litispendência, especialmente mal tratada quando aventada entre ações coletivas e individuais,
de acordo com o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
As ações propostas de forma supostamente equivocada foram identificadas por Kazuo
Watanabe, denominando-se ações pseudoindividuais e ações individuais com alcance
coletivo. O terceiro capítulo foi inteiramente dedicado à conceituação dessas ações, sendo
escolha metodológica respeitarem-se as denominações e conceituações de seu identificador,
para em um segundo momento analisar como doutrina e jurisprudência têm entendido o
assunto, invertendo-se ocasionalmente denominações fundadas por Kazuo Watanabe.
As ações pseudoindividuais e as ações individuais com alcance coletivo constituíram o
objeto deste estudo. Tradicionalmente reconhecidas como individuais, apresentam
características de coletivas. No caso das ações pseudoindividuais há eventual disfarce que
uma ação coletiva pode sofrer quando proposta por um indivíduo que somente considera a sua
situação dentro de uma relação que, necessariamente, afetará muitos outros. Já no caso das
ações individuais com alcance coletivo, renova-se a infindável discussão que o sistema
individual clássico nunca bem resolveu, referente ao litisconsórcio facultativo unitário, o qual,
em nome do Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, permite que um
diretamente afetado demande sem necessidade de convocar todos os demais colegitimados.
O litisconsórcio facultativo unitário, instituto tradicional do sistema jurisdicional
individual, é frequentemente utilizado como recurso mental para que se analisem as ações
coletivas. Nestas últimas, o raciocínio torna-se mais fácil quando o olhar é voltado para o(s)
substituído(s). Como o autor em ações coletivas é sempre um legitimado extraordinário, deve
ser dado um passo atrás, a fim de encontrar os legitimados ordinários. No caso dos direitos
individuais homogêneos, encontrados os indivíduos, utiliza-se a analogia ao litisconsórcio
simples. Já no caso dos direitos essencialmente coletivos, no primeiro recuo se encontra o
grupo, a coletividade, como único substituído, mas como se trata de ficção, em um segundo
passo atrás encontram-se os membros do grupo, indivíduos, e para estes é utilizada a analogia
do litisconsórcio unitário.
Esse recurso mental ‒ a comparação entre litisconsórcio facultativo unitário e sua
hipótese de legitimação extraordinária no sistema individual ‒ funciona quase que como uma
ponte entre os dois sistemas, apontando para casos de confluência entre eles.
Isso porque “tratar muitos como se fosse um” é o desafio que a sociedade
contemporânea enfrenta, envolvendo em seus extremos o indiviso indivíduo e a difusa
sociedade, e entre estes um sem-fim de ficções formadas para amenizar o problema, tais como
pessoas jurídicas, grupos, associações e órgão estatais.
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Na sociedade pós-industrial, a eclosão dos direitos foi em tal monta, que se revezam
ora o direito material, ora o direito processual, na busca de mecanismos que permitam
ouvirem-se todas as vozes individuais antes que o ente coletivo profira sua palavra final.
O desafio se agiganta conforme as relações envolvidas tornam-se mais complexas, em
especial nas facetas do Estado Social e na implementação de políticas públicas, ponto
enfrentado pelas ações pseudoindividuais.
Por fim, as ações individuais com alcance coletivo e as pseudoindividuais
evidenciaram-se por um motivo bastante atual: são estas ações que justificam o novo e
polêmico instituto processual da conversão de ação individual em ação coletiva. Aprovado no
texto base do Novo Código de Processo Civil, esse instituto processual, caso não seja vetado,
adentrará o sistema legal do Brasil. Em virtude da importância desse tema, o último capítulo
foi-lhe integralmente dedicado.
A conversão de uma ação em outra é um mecanismo extremamente inovador. Trata-se
de conferir nova rota a uma ação inicialmente proposta de forma equivocada. Verdadeira
correção da ação, talvez? Contudo, correção sem a anuência do autor, seria possível?
Ainda que se possam encontrar paralelos em outros ordenamentos, como no sistema
norte-americano, no qual uma ação coletiva pode ser convertida em individual, não se sabe de
paralelos no sentido contrário ‒ uma ação individual tornar-se coletiva −, esclarecendo-se que
não se entendem os denominados casos-piloto ou teste como expressão real de conversão,
mas sim como nova alternativa ao sistema processual coletivo.
O instituto da conversão de uma ação individual em coletiva foi posicionado entre o
deferimento da petição inicial (ultrapassando, portanto, a identificação de uma ilegitimidade
flagrante) e a designação da audiência de conciliação ou mediação. Trata-se de uma inovação
tão flagrante que, antes de ser citado, é o réu intimado a participar de um longo processo de
diálogo entre as partes, destinado a conferir a certeza − verdadeira certificação − de qual será
o sistema processual a acolher o pedido, supostamente individual.
Diante desse novo cenário do instituto processual inovador, convida-se à leitura dos
seguintes

quatro

capítulos,

sucedidos

pela

conclusão

da

presente

dissertação.
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1

NOVOS

DIREITOS

E

NOVOS

PROCESSOS:

A

REANÁLISE

DAS

RELAÇÕES ENTRE DIREITO MATERIAL E DIREITO PROCESSUAL
Há algum interesse que não possa ser, hoje em
dia, transformado em demanda judicial?1
Owen Fiss

1.1

Novos direitos e novos processos: a reanálise das relações entre direito material
e direito processual

Existe consenso em se atribuírem as dificuldades atualmente enfrentadas para a
implementação do sistema processual coletivo ao fato de a Teoria do Processo ter sido
idealizada tendo por base material os direitos subjetivos individuais. 2 Isso porque, diante de
uma sociedade pós-industrial que trouxe novas situações pelo desenvolvimento, eclodiram
“novos direitos”3. A Teoria Geral do Processo viu-se obrigada a reformular alguns de seus
conceitos-chaves, em especial para aplicação em demandas coletivas, tais como a
legitimidade extraordinária; a clássica dinâmica dos efeitos da coisa julgada; a litispendência;
e a representatividade adequada, primordialmente.4 Diante dessas reformulações, anunciaramse “novo(s) processo(s)”5, demonstrando o quão conjunta e imbricada é a existência do direito
material e do direito processual.
Direito material e processo são velhos conhecidos. Em breve análise de suas
relações, identificam-se suas principais fases: a) já se confundiram6, como se fossem a mesma
1

FISS, Owen. A sedução do individualismo. In: Um Novo Processo Civil: Estudos norte-americanos sobre
jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: RT, 2004. p. 214.
2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional
dos chamados “interesses difusos”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo. Do surgimento à
atualidade. São Paulo: RT. 2014. p 25. Em 1982, já dizia Barbosa Moreira: “tem sabor de lugar-comum a
observação de que a estrutura clássica do processo civil, tal como subsiste na generalidade dos ordenamentos
de nossos dias, corresponde a um modelo concebido e realizado para acudir fundamentalmente a situações de
conflito entre interesses individuais”.
3
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 560 et seq.
4
Cf. ZANETI JR., Hermes; GOMES, Camilla de Magalhães. O processo coletivo e o formalismo-valorativo
como nova fase metodológica do processo civil. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique; MAZZEI,
Rodrigo (Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador: JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 317 et seq., onde
se listam os princípios da Primazia da tutela coletiva adequada; o Princípio da participação pelo processo
coletivo; e o Princípio da Participação no processo coletivo. dentro da perspectiva do formalismo-valorativo.
5
“O novo processo não está por se formar, mas já está colocado pela realidade jurídica e social contemporânea,
para ser apreendido e compreendido por seus estudiosos e operadores.” Cf. SALLES, Carlos Alberto de Salles
na apresentação geral à obra de FISS, Owen. Um Novo Processo Civil: Estudos norte-americanos sobre
jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: RT, 2004. p. 7.
6
Trata-se da fase sincrética ou praxista, na qual não havia distinção entre as ciências do direito e do processo. Os
livros referenciam sua origem no Direito Romano, aduzindo que os romanos não eram titulares de direitos, mas
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pessoa; b) depois se separaram7, como um casal desiludido; c) e atualmente, reconhecem-se
como

irmãos gêmeos, sem subordinação8 entre si, ensaiando uma relação de

complementaridade9, com um vínculo de reciprocidade que permite a efetivação do direito.
Destarte, o processo é atualmente entendido como uma prestação estatal
descompromissada com o vencedor ou o vencido, mas comprometida com o direito de as
partes litigantes terem garantida, pelo Estado, uma fórmula legalmente prevista, utilizando-se

7

8

9

titulares de uma ação: “a ação é o direito de pedir em juízo o que nos é devido”. Cf. SANTOS, Moacyr
Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1. p. 143-144. DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 31. MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo
Civil: Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006. v. 1. p. 158.
Trata-se da fase processualista, na qual se marcou o “desenvolvimento científico das categorias processuais”.
Cf. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo
de Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 31. O descolamento do direito material do direito de
ação foi uma descoberta tão fantástica e sentida por parte dos operadores, que na primeira metade do século
XX “o exagero abstrativista tornou o acesso à Justiça fácil instrumento de opressão do mais forte sobre o mais
fraco, e da utilização da via judicial não para a tutela do direito, mas para retardar indefinidamente ou impedir
o reconhecimento do direito alheio”. Cf. GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo:
Dialética, 2003, p. 07. E ainda: “Sob essa ótica autonomista, o direito processual não era determinado nem pelo
direito material, nem pelas autoridades responsáveis por sua aplicação, nem pela ordem constitucional.
Determinava-se a si próprio por auto-referência, baseado em sua autopositividade”. SALLES, Carlos Alberto
de (Org.). Processo civil e interesse público: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: RT,
2003. p. 44.
A denominada fase instrumentalista funcionou como uma redenção do direito em face do processo. O
reconhecimento do processo como uma ciência autônoma não poderia significar uma forma de restrição do
direito material. No entanto, o instrumentalismo, não obstante seu mérito em ter realinhado os limites do
processo perante o direito, trata o processo como subordinado ao direito, como se travassem uma relação de pai
e filho: primeiro surge o direito, para depois surgir o processo. No sentido da subordinação, cita-se:
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
v. 1. p. 45. “As sentenças judiciais limitam-se a revelar essas situações criadas pela vida e regidas pelo direito
material, eliminando dúvidas e valendo como palavra final a respeito (coisa julgada). Elas não criam situações
jurídicas novas. Direitos e obrigações preexistem ao processo. Ex facto oritur jus.[...] porque o processo é uma
das vias pelas quais o direito material transita rumo à idealização da justiça em casos concretos; ele é um
instrumento a serviço do direito material”. Em um entendimento sem subordinação, afirma Zaneti Jr.: “Pode-se
dizer, neste sentido, que entre processo e direito material ocorre uma relação circular, o processo serve ao
direito, mas para que lhe sirva é necessário que seja servido por ele.” ZANETI JR., Hermes. A teoria circular
dos planos (direito material e direito processual). In: DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de
processo civil. 5. ed. Salvador: JusPODIVM, 2007. p. 387.
A denominada fase instrumentalista foi refinada pelo que atualmente se reconhece como a fase metodológica
do formalismo-valorativo: “Contudo, o formalismo-valorativo vai além da visão do processo como técnica e
diz ‘respeito à totalidade formal do processo, compreendendo não só a forma, ou as formalidades’, mas
voltando atenção também aos poderes e deveres dos sujeitos processuais, bem como à ‘ordenação do
procedimento e organização do processo’. É o movimento cultural destinado a nele (no processo) imprimir
valores constitucionais, tendo por norte caráter axiológico da atividade dos operadores do direito e, em
especial, a busca pelo justo, o compromisso com a justiça e a visão de que o processo tem dimensão
problemática e é instrumento ético, sem deixar de ter estrutura técnica. A questão agora é analisar o processo a
partir de perspectivas constitucionais, e, em consequência disso, entender a inarredável configuração do
próprio processo como um direito fundamental”. Cf. ZANETI JR., Hermes; GOMES, Camilla de Magalhães.
O processo coletivo e o formalismo-valorativo como nova fase metodológica do processo civil. In: DIDIER
JR., Fredie; MOUTA, José Henrique; MAZZEI, Rodrigo (Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador:
JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 314. Reconhecendo a troca sem subordinação, com o aprimoramento do direito
constitucional pelo processo: “Nesse movimento de transformação do direito constitucional foi decisivo o seu
gradual afastamento da ciência política e sua aproximação do direito processual. ‘Na vida é preciso ritos’,
observou Exupéry, na fala da raposa ao príncipe”. In: BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a
Efetividade de suas Normas. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. Nota prévia.
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de critérios de escolha impessoais e aplicáveis a casos idênticos, a fim de chegar a um
julgamento justo. As normas do processo “constituem, elas mesmas, direitos fundamentais”.10
e 11

O reconhecimento de direitos coletivos e difusos, ao final do século passado, foi sem
dúvida nova oportunidade de remontar-se à metodologia existente entre processo e direito
material e reafirmar suas intensas relações, afastando-se a ilusão de ser possível manejar o
processo sem o conhecimento de seu conteúdo. “Não há processo oco”12, sendo inevitável
atravessar a ponte que liga o direito (direito material) à ação (direito processual), em razão da
relação recíproca que mantêm. Os direitos envolvidos direcionam o processo e impõem novos
desafios ao Direito Processual. Contudo, Direito Coletivo é diferente de Processo Coletivo,
ainda que estejam estritamente correlacionados nesta relação recíproca.
Não constitui, o direito material, o objeto principal deste estudo, mas será necessário
o enfrentamento de diversos, e também novos, conceitos de direito material, principalmente
os de direitos sociais, humanos, coletivos, difusos e “individuais homogêneos”. Essa
abordagem será feita de forma breve nos seguintes subcapítulos, sem a pretensão de
esgotamento do tema, e circunstancialmente em todo o estudo, uma vez que se entende como
umbilical a relação entre direitos coletivos lato sensu e ações coletivas.

1.2

Uma breve análise dos elementos da relação jurídica: fatos jurídico, sujeitos de
direito e objeto em cotejo aos elementos da ação: causa de pedir, partes, pedido e
as três gerações de direito

Direito material e direito processual guardam estrita relação, mas não se confundem.
É necessário, no entanto, saber se estão sempre correlacionados. Neste estudo investiga-se a
possibilidade do manejo de direitos coletivos lato sensu em ações individuais, ou vice-versa,
direitos individuais em ações coletivas.

10

ZANETI JR., Hermes; GOMES, Camilla de Magalhães. O processo coletivo e o formalismo-valorativo como
nova fase metodológica do processo civil. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique; MAZZEI,
Rodrigo (Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador: JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 315.
11
E ainda: “O propósito do primeiro corpo de normas (chamadas substanciais) é impor a regularidade de condutas
na sociedade; a finalidade do segundo corpo (chamadas processuais) é impor a regularidade nas ações do poder
soberano na tarefa de fazer valer aquelas primeiras. Nessa medida, o processo, ou mais exatamente o processo
judicial, coloca-se como a disciplina jurisdicional, definindo sua extensão e seus limites”. SALLES, Carlos
Alberto de (Org.). Processo civil e interesse publico: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo:
RT, 2003. p. 42.
12
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 26.
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Para a identificação dos direitos essencialmente coletivos, bem como dos direitos
individuais homogêneos, busca-se uma visão complementar entre direito material e
processual, cotejando-se os elementos da relação jurídica substancial e da ação e os reflexos
de cada elemento material em seu correspondente processual, ante a simetria que guardam
entre si.13
Toma-se como marco teórico o consenso clássico na doutrina pátria de gerações de
direitos após a Revolução Francesa, e mais adiante, a estabilização das Constituições
democráticas modernas14, direitos estes classificados em direitos de primeira, segunda e
terceira geração, e até quarta e quinta geração atualmente; a análise em questão se restringirá
à terceira geração, em razão dos limites e objetivos deste estudo.
A cada uma das gerações de direitos fundamentais atrelaram-se sucessivamente os
valores do lema revolucionário francês ‒ liberdade, igualdade e fraternidade ‒ como
princípios cardeais para a gradativa, cumulativa e qualitativa dimensão dos direitos
fundamentais reconhecidos na era moderna. 15 Não é escopo deste estudo aprofundar-se na
evolução histórica de tais direitos16; porém, em nome do conceito de repetição da história no
sentido de sabedoria acumulada pelos exemplos passados a fim de servir de guia ao presente
− evitando-se os mesmos erros e repetindo-se os acertos ‒ , é interessante perceber como se
deu a evolução dos direitos de primeira e segunda geração, a fim de compreender este
processo e buscar resoluções para os problemas que se repetem em outras escalas nos direitos
de terceira geração, chamados essencialmente de coletivos.

1.2.1

Os direitos de primeira geração: fatos, sujeitos e objetos em cotejo com os elementos
da ação
Os direitos de primeira geração − tidos como individuais e bases de desenvolvimento

para a Teoria Geral do Processo − também sofreram inicialmente grande revolução em sua
13

“Todos os elementos da relação jurídica discutida em juízo guardam correspondência com os elementos da
demanda, numa perfeita simetria: enquanto a relação jurídica de direito substancial tem como elementos os
sujeitos, o fato jurídico e o objeto, a demanda tem como elementos as partes, a causa de pedir e o pedido.”
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 220.
14
“Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem
direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia não existem as condições
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e
os súditos se tornam cidadãos quando lhe são reconhecidos alguns direitos fundamentais.” BOBBIO, Noberto,
A Era dos Direitos; tradução de Carlos Nelson Coutinho – Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 1.
15
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 474 et seq.
16
Ibid. p. 474 et seq. Cf. também BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas
Normas. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
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efetivação, eis que por muitos foram tidos como metafísicos, em razão do jusnaturalismo do
século XVII, o que já demonstra similaridade com muitos dos problemas atualmente
enfrentados pelos direitos essencialmente coletivos, caracterizados como metaindividuais.
Os direitos individuais não foram facilmente reconhecidos e tiveram que se
consolidar, buscando ultrapassar a legitimidade formal dos textos positivados e
desencadeando movimentos vencedores em relação à abolição da escravatura, da pena de
morte e de castigos corporais − o que hoje parece uma história distante, mas remonta a pouco
mais de um século no Brasil.
Foram de fato as reflexões antropocêntricas, ocorridas no Humanismo e no
Renascimento, que repensaram as relações entre o indivíduo e a sociedade, e em especial
entre governantes e governados dentro do Estado, desenvolvendo o conceito de direito
subjetivo, ligado à ideia de vontade humana, de autodeterminação do homem, ou ainda, do
poder da vontade individual. Formou-se a ideia do ius in se ipsum como o poder da pessoa
sobre si mesma.17 Com a Escola do Direito Natural, já na época do Iluminismo do séc. XVIII,
o individualismo, fruto do liberalismo, ganhou maior força, surgindo a noção de um homem
pré-político, bem como a concepção segundo a qual a liberdade individual prevalecia sobre a
ordem do direito objetivo, dando origem aos chamados direitos individuais de primeira
geração ‒ quando o indivíduo é o titular do direito. Em grossa análise: o Homem substituiu
Deus.18
Foi também o momento das codificações, o que fica bem retratado por Gregório
Assagra de Almeida:

Para Franz Wieacker, foi justamente a ligação do jusracionalismo com o iluminismo
que produziu, primeiro nos estados absolutos do centro e do sul da Europa e, depois,
após o processo revolucionário francês, na Europa ocidental, um primeira onda de
codificações modernas. Esse movimento pela codificação, diz Wieacker, não
obstante a diversidade de circunstâncias que deram ensejo ao seu aparecimento, fez

17

18

Inicialmente, negou-se a existência do “ius in se ipsum” sob a apavorante ideia de legitimar-se o suicídio, a
automutilação. Estava-se, portanto, a questionar a errônea ideia de que os direitos da personalidade teriam
como objeto de direito a própria pessoa, considerando inviável a possibilidade de um direito que fundia seu
titular – sujeito de direito – a seu próprio objeto. Cf. TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no
Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 25.
Interessante a análise de Didier e Zaneti: “Visto o problema na ótica do devido processo legal, cabe salientar
que, em decorrência do individualismo, o direito de ação passou a ser concebido como um direito de
propriedade. A ruptura do estado com a Igreja e o racionalismo decorrente das posturas do homem. O homem
passa a ser senhor do próprio destino e pode dispor sobre seu patrimônio assim como sobre sua vida, por isso,
o direito de agir passa a ser visto como uma propriedade privada. Quem sofre as consequências da ação ‘tem o
direito de participar’, ou, no mínimo, de autorizar, consentir sua representação. Nesse sentido são garantias o
princípio do dispositivo em sentido formal (demanda) e o contraditório”. Cf. DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR.,
Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p.
181.
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que os novos códigos apresentassem um idêntico perfil espiritual, especialmente no
que tange a uma planificação global da sociedade por intermédio de uma
reordenação sistemática e inovadora da matéria jurídica, o que os distinguiram de
todos os diplomas legislativos anteriores.19

No reconhecimento de valores essenciais à pessoa, a confusão entre sujeito de direito
e objeto de direito foi um dos entraves que mereceram esclarecimento para que os direitos
individuais fossem efetivados.20
A confusão entre sujeito de direito e objeto do direito, a exemplo do sucedido com os
direitos de primeira geração, por vezes ocorre nos direitos de terceira geração. Isso se dá
porque, da mesma forma que os direitos individuais não protegem o homem em si, mas sim
seus atributos − tais como vida, corpo, honra, nome, liberdade −, também os direitos coletivos
não protegem os agrupamentos ou a coletividade em si, mas sim alguns de seus atributos, tais
como o direito às condições mínimas de trabalho, à saúde, à educação, ao seu
desenvolvimento. Da mesma forma, os direitos difusos não protegem a sociedade como um
todo, mas seus atributos de desenvolvimento, seu patrimônio ambiental, o mercado de
consumo, o mercado de valores, e a economia, para citar alguns exemplos. A questão não é
pacífica e será analisada adiante com mais profundidade.
Nos direitos de primeira geração, é o Homem o grande protagonista como sujeito de
direito. Desenvolveram-se categorias essenciais ao Direito Civil, como personalidade e
capacidade, a fim de inserir nestes conceitos os valores de liberdade e igualdade tão caros à
vida humana, em especial quando em confronto com os poderes do Estado.
O súdito, alçado à condição de cidadão, conferiu à pessoa física uma série de novos
valores com o reconhecimento de direitos fundamentais. O respeito às liberdades negativas
importaram em obrigações de não fazer do Estado, para não se imiscuir em uma esfera
mínima, individual de cada cidadão, desde que não fosse causado dano a outrem e até a si
mesmo (Princípio do Dano ou neminem laedere).
Do ponto de vista histórico, no processo há nítida divisão entre o que é permitido
pedir, a depender de quem figura como réu. Na evolução dos direitos de primeira geração, em
ações que envolvem o direito patrimonial – utiliza-se a figura de linguagem: entre Caio e
19

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das
propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 08.
20
Segundo Maria Celina Bodin, Kant se pronunciou na Metafísica dos Costumes: “O homem não pode dispor de
si mesmo porque não é uma coisa; nem é propriedade de si mesmo, pois seria contraditório. Na medida em que
ele é pessoa, ele é sujeito ao qual pode caber a propriedade de outras coisas. Mas se fosse propriedade de si
mesmo, seria uma coisa, cuja posse poderia reivindicar. Ora, ele é pessoa, o que é diferente de propriedade e,
portanto, não é uma coisa, pois é impossível ser, ao mesmo tempo, coisa e pessoa, e fazer coincidir o
proprietário e a propriedade. Baseado nisto, o homem não pode dispor de si mesmo”. BODIN, Maria Celina.
Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.
101.
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Tício –, o pedido em geral é de crédito. Pagar é basicamente uma regra. Uma das primeiras
funções do Estado é a instituição de uma sociedade civil para garantir o “meu” e o “seu”, por
meio de leis públicas. 21
Os objetos tradicionais do direito material, inicialmente, foram muito similares aos
objetos do processo. No pedido de pagamento de uma dívida, ou na entrega de um bem, os
objetos são correspondentes. E nesse ponto é fácil a distinção entre o que é divisível e o que é
indivisível, pela praticidade de analisar o pedido como correspondente ao bem da vida
perquirido.
Com a inserção de valores, em lugar de bens materiais, na tutela do direito, a
correspondência passou a ser imperfeita. A honra, por certo um bem do direito, pode permitir
um pedido de indenização em dinheiro, em casos de dano moral, desnorteando-se a
correspondência tradicional. Ademais, o processo avançou em sua efetividade de forma que o
pedido inicial de pagamento pudesse se modificar ao final, para garantir o processo de
resultado.22
Sobre liberdades públicas, trata-se do momento em que o Estado foi enquadrado na
qualidade de réu. Os direitos de primeira geração envolvem uma obrigação de não-fazer, para
somente nos direitos de segunda geração se impor ao Estado a condição de sujeito de direito
como devedor de uma prestação, aspecto a ser analisado no próximo subcapítulo.
Nestes primeiros direitos individuais, o que se percebe é o pedido que em geral
envolve uma obrigação de não-fazer ou fazer, geralmente individualizável, e de tal forma
divisível que é possível a cada um dos envolvidos assegurar sua cota-parte. No entanto, desde
essa geração de direitos pode-se identificar o que a Teoria Geral do Processo denomina
litisconsórcio, assumindo sua forma unitária, simples, necessária ou facultativa, de acordo
com as relações que envolvem parte e objeto do processo, muitas destas decorrentes das
chamadas obrigações solidárias.
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Aduz Barroso: “O Direito, como se sabe, desenvolveu-se inicialmente sob a forma de direito privado”. Cf.
BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 7. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003. p. 79). O direito civil reconhece que, nas relações privadas, o Estado primeiro preocupou-se em
conferir direitos patrimoniais, de possuir, “de ter”, dividindo as sociedades entre proprietários e não
proprietários (a expressão é de SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São
Paulo: Malheiros, 2005. p.138).
22
“A ação não pode mais ser pensada como mera garantia formal, pois deve dar ao autor não apenas a chance de
reclamar diante do juiz, mas também a possibilidade de atuar diante da jurisdição para obter a efetiva tutela do
direito material [...] Já a tutela específica que requer a imposição de não fazer e de fazer funda-se em artigo
(art. 461, CPC) que constitui autêntica norma processual aberta. [...] De modo que sua preocupação está ligado
à tutela ou à proteção da integralidade do direito.” MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil:
Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006. v.1. p. 271.

22

A questão de tratar muitos como um só já é realidade no processo, quando há
pluralidade de partes em uma única ação que envolve uma relação jurídica indivisível, o que a
Teoria Geral do processo identifica como litisconsórcio unitário.23
A relação jurídica incindível e o litisconsórcio unitário conferem complexidade às
relações humanas, e problematizam o processo em discussões que envolvem o “litisconsórcio
facultativo unitário”24, mais adiante bastante utilizado para fins de comparação na ação
coletiva.
Contudo, deve-se fazer um ajuste na evolução dos direitos de primeira geração, os
quais, conforme a melhor interpretação, podem ser referidos como dimensões25 de direitos.
Observa-se que os direitos individuais, após a identificação de novos sujeitos de direito
surgidos da modernidade, quais sejam empresas e grupos, não acodem somente pessoas
físicas. A palavra indivíduo26 revela em sua etimologia aquilo que é singular, não permite
divisão, provém do indiviso. Portanto, a tônica inicial da palavra é descrever algo
numericamente singular, e não necessariamente uma pessoa.

23

“O litisconsórcio unitário é a unidade da pluralidade: vários são considerados um; o litisconsórcio unitário não é
o que parecer ser, pois várias pessoas são tratadas no processo como se fosse apenas uma. Para que assim se
caracterize o litisconsórcio, dependerá ele da natureza jurídica controvertida no processo: haverá unitariedade
quando o mérito do processo envolver um relação jurídica incindível. É imprescindível perceber que são dois
pressupostos para a caracterização da unitariedade, que devem ser investigados nesta ordem: a) os
litisconsortes discutem um única relação jurídica; b) essa relação jurídica é indivisível.” Cf. DIDIER JR.,
Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 348.
24
“As situações de litisconsórcio facultativo unitário ocorrem notadamente quando o litisconsórcio unitário
deveria formar-se no polo ativo da relação jurídica processual, mas se reconhece a legitimação ordinária
individual ou mesmo a legitimação extraordinária para a propositura da demanda. A facultatividade ocorre
porque: a) não se pode condicionar o direito de ação do autor à participação dos demais colegitimados como
litisconsortes ativos e b) proposta a demanda sem a presença de todos os colegitimados, não poderia o
magistrado ordenar a integração do polo ativo pelos colegitimados faltantes, já que não é admissível no nosso
sistema, que alguém seja obrigado a litigar, como autor, em demanda judicial. Em suma, o litisconsórcio
necessário é sempre passivo.” Ibid. p. 348 – 349.
25
Sobre dimensões de direito, SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 8. ed, Porto
Alegre : Livraria do Advogado Ed., 2007, p. 55. Importante, porém, a análise de Rawls, que embora não se
refira exatamente a direitos, aduz que há uma ordem serial ou léxica de princípios. Para Rawls, o princípio da
liberdade está no início da série e, portanto, o princípio destinado à superação das desigualdades sociais
somente seria cumprido depois de assegurada a igual liberdade a todos. Ressalte-se que o objetivo de Rawls é
afastar o princípio da utilidade, que uma vez posto no início da série inutilizaria todos os subsequentes. Nesse
sentido: “É uma ordem que nos exige a satisfação do primeiro princípio da ordenação para que possamos
passar ao segundo; do segundo para passar ao terceiro, e assim por diante. Determinado princípio só entra em
ação depois que os anteriores a ele estejam totalmente satisfeitos ou não se apliquem. A ordenação em série
evita, então, a necessidade de equilibrar princípios; os princípios anteriores na série têm um peso absoluto, por
assim dizer, com relação aos posteriores, e valem sem exceção. Podemos considerar essa ordenação análoga a
uma sequência de princípios limitados de maximização, pois nesse caso temos de supor que qualquer princípio
da série só deve ser maximizado depois que os precedentes forem plenamente satisfeitos”. RAWLS, John.
Uma teoria da justiça. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 52.
26
Etimologia: latim individŭus, o que é “indivisível, uno, que não foi separado”, cf. HOUAISS, Antonio et al.
Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2007. Verbete “indivíduo”.
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Direitos individuais foram expandidos também às pessoas jurídicas27 e a entes
despersonalizados, sujeitos de direito que ganharam maior reconhecimento em razão da
revolução industrial e a consequente organização da nova sociedade, no sentido de agrupar
indivíduos para o desenvolvimento de formas de produção. De fato, passou-se a reconhecer
como sujeitos de direito outros agrupamentos que não só o Estado.
Contrapõe-se ao indivíduo, o coletivo, ou seja, aquilo que abrange vários singulares,
uma coleção. Tal idéia não pode escapar da compreensão deste estudo, que flerta com ambos
os conceitos constantemente, na busca das distinções e interseções entre parte e todo.
Em geral, os direitos de primeira geração fazem coincidir o titular com a parte
legitimada da ação, fenômeno denominado pela técnica processual ‘legititimidade ordinária’.
Entretanto, também com a evolução desses direitos verificam-se casos de legitimação
extraordinária, nos quais titular e parte não são os mesmos. É o caso de legitimidade
extraordinária do Ministério Público no requerimento da investigação de paternidade e
alimentos para menores, previsto no art. 201, III do Estatuto da Criança e Adolescente.
Assim, passa-se à análise dos direitos de segunda geração.

1.2.2

Os direitos de segunda geração: fatos, sujeitos e objetos em cotejo com os elementos
da ação

O desenvolvimento dos direitos e dos instrumentos processuais não se deu de forma
linear, sendo irreal tentar descrever fatos de forma perfeitamente crescente e sucessiva. Os
direitos de primeira, segunda e terceira geração (já são identificados outros mais28)

27

28

É o caso de reconhecer-se direito ao nome de pessoas jurídicas e dano moral a pessoas jurídicas, conforme a
Súmula n. 277 do Superior Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. E já em um
crescente preparo da discussão que se introduz, observa-se que, em sede de direitos difusos e coletivos já se
iniciou o debate sobre a possibilidade da coletividade, na qualidade de sujeito de direito, também sofrer o que
se denomina “dano moral coletivo”. Para noção da dimensão da discussão comparem-se os entendimentos
divergentes das Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Vide REsp 636.021; REsp 971.844; REsp 598.281;
REsp 821.891; REsp 1.057.274; REsp 1.180.078; REsp 1.221.756; e por fim, o caso talvez mais conhecido, o
REsp 866.636, qual seja a condenação do laboratório Schering do Brasil no episódio referente à conhecida
comercialização das chamadas pílulas anticoncepcionais “de farinha”; no caso em questão houve condenação
ao pagamento de danos morais coletivos na monta de 1 milhão, sendo certo, porém, que não foi exatamente
discutido o reconhecimento do instituto “dano moral coletivo”, sob o argumento de que não houve impugnação
quanto à causa de pedir pelo Réu, não havendo que ser discutido em sede de REsp, mantendo=se a decisão do
juízo de 1ª instância. Na doutrina, sobre a interessantíssima discussão, confira-se ALMEIDA, Gregório
Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado por uma
nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 579.
“Por fim, os direitos de quarta dimensão são aqueles referentes à biotecnologia, bioética e regulação da
engenharia genética. E, direitos de quinta dimensão, são aqueles advindos das tecnologias de informação,
Internet, ciberespaço e a realidade virtual em geral.” Cf. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral
do Processo Civil Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 405.
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demonstram somente uma escala de complexidade, na qual se coloca como referencial de
comparação a primeira geração; depois de dada a partida na evolução dos direitos, estes
tomam corpo de forma concomitante, comunicando conceitos entre si e diferenciando-se em
alguns grandes pontos que justificam a divisão.
Os chamados direitos de segunda geração foram identificados no século XX como a
reflexão antiliberal em face de um Estado limitado a reconhecer liberdades clássicas ou
públicas negativas. O novo conceito de um Estado Social adveio do poder do indivíduo, que
além de titular de liberdades mínimas, passou a exigir do Estado – nova faceta deste sujeito de
direito na medida da incumbência de deveres – a promoção social através de prestações
positivas, reivindicando igualdade de todos perante a lei. Característica marcante dessa época
é a aglutinação de grupos a fim de contrapor-se ao poder político das grandes empresas
industrias29 surgidas na era industrial.
A constitucionalização do direito deixa para trás o Estado Liberal também no sentido
de deixar a “racionalização da vida jurídica, que se manifesta pela concepção de sistema
jurídico e pelo pensamento sistemático, simbolizado pelos grandes códigos oitocentistas, bem
como pela concepção em torno da subjetividade jurídica, no sentido de que o indivíduo seria a
causa e a razão final da esfera jurídica privada”. 30
O chamado pós-positivismo, grosso modo, é o retorno da possibilidade de derrotar
normas jurídicas a partir de preceitos alheios ao direito.31
Tem início o desencantamento da visão estritamente antropológica, para que, além
do Homem, sejam reconhecidos outros agentes, sujeitos de direito na modernidade, como os
grupos, em um momento anterior ao reconhecimento de um sujeito de direito maior, qual seja
a coletividade, característica dos direitos de terceira geração.

29

30

31

“Os mais fracos, para se fazerem ouvir perante o estado, perceberam que somente agrupados e organizados
conseguiram contrapor-se ao poder politico e econômico dos industriais. Isso motivou a eclosão de corpos
intermediários, que consistiam em grupos, classes ou categorias de pessoas, que se organizavam para lutar pelo
reconhecimento dos interesses que tinham em comum. O exemplo mais típico é do movimento sindical.”
ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e coletivos
esquematizado. 3 ed. São Paulo. Método. 2013. p. 03.
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das
propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 19.
“O pós-positivismo busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender
uma leitura moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas. A interpretação e aplicação
ordenamento jurídico há de ser inspiradas por uma teoria de justiça, mas não podem comportar voluntarismos
ou personalismos, sobretudo os judiciais.” BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e
constitucionalização do Direito (o triunfo tardio do direito constitucional do Brasil). In: SARMENTO, Daniel;
SOUZA NETO, Cláudio Pereira (Coords.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e
aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 208.
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Esses novos fatos da vida, e suas causas de pedir32, fundadas em relações jurídicas
que ainda envolviam somente indivíduos como titulares de direito, dão início a uma escalada
de complexidade das relações jurídicas.
Com a revolução industrial e o reconhecimento do Estado como devedor para além
das liberdades individuais, houve o acréscimo de mais um tipo de pedido em face do Estado: a
obrigação de fazer. Além de assegurar a liberdade, o Estado passou a ser chamado a intervir
nas relações entre cidadãos, com medidas afirmativas, a fim de igualar direitos entre estes, e
não tão somente entre um cidadão e o Estado. Criou-se uma relação intersubjetiva mais
complexa, na medida da interferência do Estado nas relações estritamente privadas. As
relações entre Tício e Caio receberam intervenções estatais, em especial quando envolviam
valores não-patrimoniais.
Novamente, tais direitos também enfrentaram resistência para firmar-se como
exigíveis:

Mas passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram eficácia
duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que exigem do Estado
determinadas prestações materiais nem sempre resgatáveis por exiguidade, carência
33
ou limitação essencial de meios e recursos.

Na verdade, a revolução nestes tipos de direitos prestacionais que exigem do Estado
um agir foi uma revolução no próprio Direito Constitucional. 34 Sobre os direitos sociais,
quando teve início a era de sua efetivação, deve ser percebido que a caminhada foi (e ainda é)
difícil.
Luis Roberto Barroso aduzia ser mais fácil o reconhecimento de direitos difusos aos
direitos sociais.35 Contudo, passado o tempo, essa parece ter sido uma previsão pessimista. A

32

“A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos (fato(s) da vida jurisdicizados(s) pela incidência da
hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato jurídico, trazido pelo demandante como
fundamento do seu pedido.” DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 448.
33
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993. p. 564.
34
Para uma análise histórica aprofundada, Cf. BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a
Efetividade de suas Normas, 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
35
“De igual sorte, os direitos difusos, a despeito de sua entronização mais recente, têm encontrado boa proteção
judicial. Além da existência de meios processuais eficazes, o desenvolvimento de uma consciência ecológica e
de um sentimento pró-consumidor tem favorecido a efetivação da proteção de tais bens jurídicos. Embalados
pelo discurso politicamente correto, os direitos dessa natureza não enfrentam os problemas ideológicos e
discriminatórios que afetam os direitos sociais. Não sem surpresa, os direitos sociais são os que têm percorrido
trajetória mais ingrata. Sob o aspecto estritamente jurídico, uma das dificuldades que enfrentam é que,
frequentemente, vêm eles encambulhados com as normas programáticas, sem que se possa prontamente
discriminar as hipóteses em que existem prestações positivas exigíveis.” Ibid., p. 147.
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“popularização” das demandas que envolvem direitos sociais, em sua faceta individual, é bem
mais pujante do que as demandas que envolvem direitos essencialmente coletivos.36
Em primeiro momento, os direitos sociais nasceram como um direito do cidadão em
face do Estado, mantendo-se a singularidade37 entre os titulares de direito e a pessoa jurídica
estatal. O surgimento de novas pessoas jurídicas, como as empresas, incrementou os direitos
individuais, e permitiu que cidadãos, em especial os trabalhadores, também pudessem exigir
destes novos agentes direitos individuais e sociais, tais como os direitos trabalhistas.
Volta-se a relembrar que as inúmeras facetas de eficácia presentes na explosão dos
direitos no Século XX não permitem uma descrição sucessiva perfeita. Na verdade, trata-se de
um tempo no qual os direitos e o processo se expandem por várias vertentes, marcando o que
se chamou também de fim do sumo diviso entre o público e o privado.38
Portanto, os mesmos sujeitos de direito – cidadão e Estado – dão início a novas
relações jurídicas. Ademais, a revolução industrial e as formas de produção incrementaram o
aspecto subjetivo dos sujeitos de direito, com o surgimento de pessoas jurídicas, ficcionais,
como as empresas. Para enfrentar esse novo titular de direito, que teve reconhecidos direitos e
deveres, e muitas vezes figurou como devedor e parte passiva de muitas ações, percebeu-se
que a formação de grupos na condição de legitimados extraordinários (e não de titulares de
direitos), fortalecia a disputa tanto no direito material quanto no processo, buscando-se uma
suposta paridade de armas.
É possível, neste cenário, identificar certo desconforto entre titular de direitos e
partes da relação processual. Nem sempre o sindicato ou a associação definiam-se como
sujeitos de direitos, postulando direito per si, mas sim postulando direitos individuais de

36

Identificando a “popularização” dos direitos de segunda geração e o que se chamou de “sub-representação” dos
direitos difusos: “Com efeito, as opções relativas à legitimidade para defesa de interesses difusos e coletivos
devem ter por norte a maior ampliação possível do acesso à justiça. Deve-se ter em mente que, tendo em vista
a anatomia social dos interesses em questão, o problema será sempre de sub-representação não o de um
número exacerbado de litígios judicializados. Cabe, desta forma, ampliar ao máximo a porta de acesso desses
interesses a justiça e, ainda, criar mecanismos de incentivo para sua defesa judicial.” SALLES, Carlos Alberto
de. Políticas públicas e a legitimidade para a defesa de interesses difusos e coletivos. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.).
Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 198.
37
Deve-se aqui trazer posições contrárias, qual seja a de Marco Antonio da Costa Sabino: “Ao Estado passou a
incumbir a tarefa de distribuir à população esses bens, da maneira mais igualitária possível, sem que houvesse
privilégio ou prejuízo de cada qual, dentro de suas respectivas necessidades, mormente porque esses bens
sociais devem ser considerados como indivisíveis, no sentido de que pertencem a todos e, ao mesmo tempo, a
ninguém.” (v. SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e
institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle
jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 354-355).
38
Para uma análise bastante completa. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da
summa divisio direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2008.
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trabalhadores reunidos tão somente para ganhar força na demanda judicial, e não para
reconhecimento de direitos próprios da pessoa jurídica. Estes novos agentes são os
denominados “corpos intermediários”.
A distinção entre titulares de direitos e partes (legitimados ordinários e
extraordinários) deve ser bastante minuciosa. Os direitos sociais não promoveram, em
primeiro momento, a titularização de direitos a grupos, classes e categorias de pessoas, mas
propiciaram

o

reconhecimento

de

tais

corpos

intermediários

como

legitimados
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extraordinários , e também em certa medida, o reconhecimento do direito processual de
acesso à justiça, admitindo esta faceta eficacional de direito material aos grupos.
É neste ponto que talvez se identifique a nítida interseção entre os denominados
direitos de segunda geração e os direitos de terceira geração, havendo fortes pontos de contato
e confluência entre estes novos direitos, os quais também implicaram novas formas de litigar.
Na verdade, os direitos de terceira dimensão, como os de quarta e quinta, constituem um
refinamento e uma expansão dos direitos antecedentes. Não se abandona o que foi
conquistado, mas alastram-se novas formas de direito.
Portanto, é no meio do caminho entre direitos de segunda e terceira geração que se
opta por enquadrar o caso curioso que bem reflete as relações recíprocas entre direito material
e processo, quais sejam, os direitos individuais homogêneos.

1.2.2.1 Os direitos individuais homogêneos: um caso diferenciado no tratamento processual
dos direitos de segunda geração
Os direitos individuais homogêneos apresentaram novidade em sua forma de
tratamento processual, mas não em seu conteúdo, eis que refletem um direito individual. 40 É

39

Aqui se deve fazer breve adendo histórico. No Brasil as leis que conferiram legitimidade expressa e
extraordinária aos corpos intermediários datam de 1985, a Lei de Ação Civil Pública, e de 1988, com a
Constituição. Por essa falta de previsão legal que confira legitimidade extraordinária a qualquer ente, Kazuo
Watanabe e Barbosa Moreira defenderem a legitimidade ordinária das associações e sindicatos, o que, porém,
após a conferência de legitimidade expressa através de leis, acabou superado.
40
“É que não há, no plano do direito substancial, um direito individual homogêneo, tal como existem os direitos
subjetivos difusos e coletivos. Isso porque, na sua origem, ou seja, no plano do direito material, os interesses
individuais homogêneos são interesses individuais. Dessa forma, se no plano substancial os interesses são
puramente individuais, então como e por que recebem tratamento coletivo? Essa preocupação do legislador –
de verter a tutela individual em tutela coletiva – encontra guarida e legitimidade numa sociedade de massa, que
cada vez mais despersonaliza as relações sociais. Nesse modelo de sociedade pós capitalismo, há uma grande
massa de “consumidores” e uma grande massa de serviços que são prestados de forma quase indistinta e
despersonalizada. Mas, ainda que prestados e ofertados os serviços e produtos de forma massificada, o uso e
fruição desses serviços é realizado de forma individual, por seres comuns, de carne e osso e com realidades e
vidas diferentes uns dos outros. Enfim, os prejuízos dos produtos malfeitos e serviços mal prestados acarretam
uma massa de danos individuais.” Cf. RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relações entre ação individuais e ações

28

somente mais uma especificação dentro dos direitos individuais, qual seja a circunstância de
deterem “homogeneidade pela origem comum”, ou o que Barbosa Moreira identificou como
“impacto de massa”41, quando cunhou a precisa divisão entre direitos essencialmente
coletivos e acidentalmente coletivos.
As relações jurídicas envolvidas em direitos individuais homogêneos, no entanto, são
individualizáveis. Indivíduos, legitimados ordinários, são substituídos por uma parte
ideológica. As situações jurídicas de cada substituído são consideradas independentes entre si.
Opta-se, portanto, por inserir a categoria denominada “direitos individuais
homogêneos” na análise referente aos direitos de segunda geração, uma vez que foram estes
que fomentaram o surgimento do engenho processual para o tratamento em massa do processo
de conhecimento42 de direitos individuais.
Ressalte-se que, excepcionalmente, podem ser reconhecidos direitos individuais
homogêneos de primeira geração.43 No entanto, “direitos individuais homogêneos” não se
enquadram na esfera dos direitos de terceira geração, uma vez que não apresentam a

coletivas: anotações sobre os efeitos decorrentes da propositura e extinção das ações coletivas para defesa de
direitos individuais homogêneos em relação às pretensões individuais sob a perspectiva dos arts. 35 e 38 do
projeto de lei que altera a ação civil pública. In: GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON,
Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a
Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 413.
41
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito
processual. São Paulo: Saraiva, 1984. 3ª série. p. 196. “Noutras hipótese, é possível, em linha de princípio,
distinguir interesses referíveis individualmente aos vários membros da coletividade atingida, e não fica
excluída a priori a eventualidade de funcionarem os meios de tutela em proveito de uma parte deles, ou até de
um único interessado, nem a de desembocar o processo na vitória de um ou de alguns, e simultaneamente, na
derrota de outro ou de outros. O fenômeno adquire, entretanto, dimensão social em razão do rande número de
interessados e das graves repercussões na comunidade; numa palavra: do “impacto de massa”. Motivos de
ordem prática, ademais, tornam inviável, inconveniente ou, quando menos, escassamente compensadora, pouco
significativa nos resultados, a utilização em separado dos instrumentos comuns de proteção jurídica, no tocante
a cada uma das “parcelas”, consideradas como tais. [...] Para distinguir do anteriormente descrito este gênero
de fenômeno, falaremos, a seu respeito, de ‘interesses acidentalmente coletivos’”.
42
Conforme Ada Pellegrini Grinover: “Na fase de liquidação, se titularizam, e se dividem”. Cf. GRINOVER, Ada
Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos coletivos: a coletivização dos
processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT.
2014. p. 1432.
43
No sentido da possibilidade de tratamento coletivo de direitos individuais de primeira geração citam-se os
interessantes casos de impetração de Habeas Corpus Coletivo em face de atos do Poder Judiciário, em especial
juízes com competência especializada para Infância e Juventude, os quais, com fulcro no art. 149, §2º do
Estatuto da Criança e Adolescente, impõem “toques de recolher”, fixando horários para que crianças e
adolescentes recolham-se aos seus lares. STJ. HC 207.720/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma. Ainda
sobre o tratamento coletivo de direitos de primeira geração, é interessante a observação de ARAÚJO FILHO,
Luiz Paulo da Silva. Tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos. Revista Forense, Rio de Janeiro,
v. 360, ano 98, mar-abr/2002. p. 367: “Mas em ações envolvendo direitos da personalidade ou direitos civis, no
entanto, à semelhança do ocorre nas injuctions class actions ou civil rights class actions do direito norteamericano, normalmente a decisão mandamental bastará, independentemente da emissão de vontade dos
interessados, que é dispensável, para tutelar-lhes os direitos fundamentais, que não dependem da consciência
ou da vontade do indivíduo e são indisponíveis”.
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característica de grupos ou coletividades como titulares de direito, além de não se tratar de
relação jurídica única, decorrendo daí sua natureza indivisível, mas sim de vários direitos
individuais reunidos.
O tratamento de direitos individuais homogêneos na espécie dos denominados
direitos de terceira geração, e até mesmo dentro da categoria de direitos essencialmente
coletivos, pode ocasionar muitos erros sistêmicos. Na verdade, trata-se de processos de
terceira geração e não de direitos de terceira geração. Os direitos individuais homogêneos,
como antes dito são um híbrido de direito material individual em tratamento processual
coletivo. Na melhor definição sobre a questão são direitos individuais tratados de forma
coletiva. 44
Para evitar confusões entre direito e ação, será utilizada a distinção, estabelecida por
José Maria Tesheiner45, entre as ações coletivas, denominando-se “ações homogeneizantes”
aquelas que tratam de direitos individuais homogêneos ; e “ações transidividuais”, aquelas
que tratam de direitos essencialmente coletivos.
O descompasso entre o direito material (individual) e a ação (coletiva) posiciona este
tipo de ação entre as ações coletivas, ainda que para fins de direito material tratem de direitos
individuais. Neste ponto, é possível ver com clareza a relação de reciprocidade entre direito
material e direito processual. Trata-se do caso em que o tratamento processual praticamente
cria novo tipo de direito material, em uma relação realmente circular de planos.
Tal polivalência, criada pelo sistema processual e fomentada pelos direitos de
segunda geração, ao permitir que agrupamentos na condição de legitimados extraordinários
demandem, ao mesmo tempo que permanece possível a demanda individual pelo legitimado
ordinário ‒ constitui o nó górdio do sistema.46 Os direitos de segunda geração trazem uma
origem comum que permite um tratamento processual coletivizado, condição esta que os
direitos de primeira geração (em geral muito personalizados) como regra não apresentam.
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ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva de Direitos. 6.
ed. São Paulo: RT, 2014. p. 32.
“Optamos por chamar de ‘ações transindividuais’ as ações relativas a interesses ou direitos difusos e coletivos
stricto sensu, baseando-nos no fato de que a lei aponta a transindividualidade como característica dessas duas
ações, e de ‘ações homogeneizantes’ as relativas a direitos individuais homogêneos, que não são coletivas em
sentido estrito, mas visam a dar tratamento igual a direitos individuais controvertidos, no que tange a alguma
questão de fato ou de direito comum.” In: TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de
direitos subjetivos nas ações transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual,
Belo Horizonte, n. 78, ano 20, p. 13-28, abr/jun. 2012. p. 14.
Resume bem, Aluisio Mendes, a sensação quanto ao fenômeno: “Os direitos individuais são vistos, por vezes,
como passageiros de segunda classe, ou até indesejáveis, dentro desse meio instrumental que é a tutela
jurisidicional coletiva. O estigma não passa de preconceito e resistência diante dos novos instrumentos
processuais.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de
conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 220.
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A litispendência é um ponto de estrangulamento entre o sistema individual e o
coletivo, e a interação entre os sistemas é (mal) tratada pela regra do art. 10447 do Código de
Defesa do Consumidor.
A concomitância de ações coletivas e individuais que tratem do mesmo pedido e da
causa de pedir, sendo a ação individual capitaneada pelo substituído; e a coletiva, pelo
substituto, dá início à busca por outros instrumentos processuais. Como alternativa
apresentam-se nos ordenamentos estrangeiros as técnicas fundadas no “caso-piloto” −
exemplicando-se, o Musterverfahren, na Alemanha; a agregate litigation, nos Estados
Unidos; e as Group Litigations Ordens, na Inglaterra. A técnica do caso-piloto, apresenta-se
para o tratamento de direitos individuais homogêneos, e não para direitos difusos e
coletivos.48
Ressalva-se, porém, que a tutela coletiva de “direitos individuais homogêneos”,
como aduz o próprio nome, nunca permitirá o manejo de direitos de terceira geração, restritos
aos essencialmente coletivos. É neste ponto que a distinção deve ser bem feita, uma vez que
se identifica como um fator que desestabiliza o sistema o fato de ambos os direitos serem por
algumas vezes tratados de forma processual igual − como se deu com a regra da legitimidade,
no Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90 e na Lei de Ação Pública −, em um
microssitema que reuniu dupla incumbência: reorganizar o sistema das ações individuais de
massa, e implementar nova forma de litigar, para novos direitos decorrentes do
reconhecimento de novo titular de direito − a coletividade.
Com maestria, Teoria Albino Zavascki ressalta seu entendimento sobre o tema,
objeto de sua tese de doutoramento em 1995, até hoje irretocável:

Com efeito, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor introduziu mecanismo
especial para defesa coletiva dos chamados direitos individuais homogêneos,
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“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.”
Não é escopo deste estudo aprofundar-se nas situações de direitos individuais homogêneos; porém, trata-se de
rico exemplo sobre a necessidade de tratamento diferenciado entre direitos essencialmente coletivos e
acidentalmente coletivos. O art. 104 tem início aduzindo que ações que envolvem direitos difusos não induzem
litispendência às ações individuais. Isso porque, em regra, não é possível em uma ação individual pleitear
direitos essencialmente coletivos. Já sobre as ações individuais em cotejo com ações coletivas que envolvem
direitos individuais homogêneos, entende pacificamente a doutrina que a regra do art. 104 se estende aos
direitos individuais homogêneos. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Tutela jurisdicional dos direitos
individuais homogêneos. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 360, ano 98, p. 363-368, mar-abr/2002. p. 367.
BURGO, Vitor. Em busca da legitimação perdida: a exclusão da pessoa física do rol de legitimados do PL
5.139/2009. In: GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa
de um novo sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 689.
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categoria de direitos não raro confundida com os direitos coletivos e difusos e por
isso mesmo lançada com eles em vala comum, como se lhes fossem comuns e
idênticos os instrumentos processuais de defesa em juízo. Porém, é preciso que não
se confunda defesa de direitos coletivos (e difusos) com defesa coletiva de direitos
(individuais).
A entusiástica utilização, que se seguiu, dos novos mecanismos processuais nem
sempre se deu de modo apropriado, às vezes por inexperiência de seus operadores –
o que é compreensível – outras vezes por se imaginar, equivocadamente, que enfim
se tinha em mãos o remédio para todos os males: para destravar a máquina judiciária
e para salvar a sociedade de todas as agressões, do Governo e dos poderosos em
49
geral.

No Brasil, em razão do parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do
Consumidor, adotou-se uma classificação legal tripartida de direitos a serem manejados em
ações coletivas, os quais se apresentam como: I - difusos (os transindividuais, de natureza
indivisível, dos quais sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de
fato); II - coletivos (os transindividuais, de natureza indivisível, dos quais seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica base); e III - individuais homogêneos (assim entendidos os decorrentes de origem
comum).
Nessa definição, norteia-se todo o sistema de tratamento processual brasileiro, razão
pela qual a partir de agora ela será bastante utilizada, em especial no que se refere aos sujeitos
de direito e ao objeto destes direitos.
Não se desconhece a crítica de que a utilização da classificação fechada da lei não
funciona.50 Ademais, muito se compara a experiência brasileira com a norte-americana. Esta
última, entre 1938 a 1966, através da Rule 2351, utilizou-se do critério da natureza do direito
(character of the right) para definir uma ação coletiva, levando em conta o tipo de direito que
esta ação veiculava e mais do que isto, a característica de tais direitos. A redação original da
Rule 23, com base na edição do primeiro Código de Processo Civil, qual seja o Federal Rules
of Civil Procedure, que dividia as ações coletivas em true, hybrid e spurius, tomava, como
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ZAVASCKI, Teori Albino. Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para
direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini, MENDES,
Aluísio Gonçalves de Castro e WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de
Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 33.
50
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2010, p. 407.
51
Para um excelente histórico sobre a estrutura da Rule 23, remete-se o leitor à obra de MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e
nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 63-92, bem como à obra de Silva, SILVA, Larissa Clare Pochmann
da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013. p. 42-48.
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único parâmetro de distinção do direito, os titulares e os efeitos da sentença, o que restou
abandonado em 1966, ante a ineficiência de tal sistema.52
Desse cenário de comparação é possível extrair a percepção de que o Brasil
provavelmente trilha o caminho de um futuro abandono dessa classificação tão esmiuçada.
Ocorre que talvez seja mesmo necessário percorrer tal caminho sem abandonos prematuros. A
classificação legal é ainda um adaptador (lento, é verdade) aos novos direitos (nem tão novos
assim), mas ainda é muito utilizada para identificação de problemas sistêmicos, como
apresentado neste estudo.
Afinal, o tratamento processual dos direitos individuais homogêneos não deve ser o
mesmo destinado aos direitos essencialmente coletivos, simplesmente porque se trata de
direitos materiais de natureza diversa, e dessa forma várias questões processuais vão exigir
também tratamento diverso.

1.1.2.1.1 Fatos, relações jurídicas e causa de pedir: homogeneidade pela origem comum e
responsabilidade civil em massa

A conflituosidade em massa é uma circunstância que surge como nova causa de
pedir, transformando, porém, muito mais o processo do que o direito material em si. No
Estado liberal, no qual a autonomia do indivíduo beirou níveis sem controle, importando
desigualdades entre iguais, os direitos sociais desvelaram-se para impor ao Estado o dever de
se imiscuir nas relações públicas e privadas, a fim de igualar a parte mais fraca, levando à
constitucionalização em vários segmentos do direito em nome do Princípio da Igualdade.
A constitucionalização também adentrou a esfera processual, deflagrando-se os
movimentos renovatórios e de reforma do processo civil. As ondas renovatórias implicaram a
atribuição de efetividade ao que se denominou “acesso à justiça”.
As preocupações da segunda onda de Acesso à Justiça, descrita por Mauro
Cappelletti e Bryant Garth, trouxeram em seu bojo dois movimentos53: o primeiro, destinado à
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“Como resultado do descontentamento, a Suprema Corte norte-americana alterou, substancialmente, em 1966, a
redação da Regra 23, procurando estabelecer uma abordagem prática e funcional para as demandas coletivas. A
nova emenda foi formulada com ênfase na representação adequada e leal, como pressuposto para a manutenção
das ações coletivas, cujo julgamento passaria a atingir a todos que fossem considerados como membros da
classe, independentemente de se o resultado fosse ou não benéfico para eles. Como se verá adiante, vários
outros aspectos relacionados, como a formação de subclasses e a necessidade de notificação dos membros,
foram tratados no texto subjacente.” In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de
resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 71.
53
Cf. introdução geral do denominado “Projeto Florença”: “A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente
de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo
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Política Judiciária, com vistas a promover economia processual, evitando multiplicação de
litígios individuais e permitindo tratamento mais homogêneo de situações análogas, em nome
da igualdade e inexistência de decisões conflitantes; e o segundo, que trata da
processualização de direitos efetivamente coletivos, difusos, decorrentes de novas situações
jurídicas. Esse duplo movimento identifica dois tipos de direito54: os direitos individuais
homogêneos, na primeira preocupação; e os direitos essencialmente coletivos, na segunda
abordagem preocupação da referida onda.
Nota-se que uma das grandes preocupações do Acesso à Justiça foi proteger o
indivíduo dos chamados danos de bagatela, ou seja, aqueles danos tão pequenos, em relação
ao indivíduo considerado singularmente, que não justificariam o dispêndio de energia do
titular do direito. No entanto, considerada a soma destes indivíduos, o dano seria relevante, e
pertinente, portanto, a designação de um legitimado extraordinário a fim de demandar aquilo
que o indivíduo supostamente não faria solitariamente. Justifica-se esta preocupação de não
permitir que danos de bagatela sejam aceitos em nossa sociedade, sob pena de premiar-se a
atitude do lesador55, o que deve ser impedido, seja pelo titular de direito, através de ação
individual, seja pelo legitimado extraordinário, através de ação coletiva.
É conhecida a frase de Mauro Cappelletti56, ao comparar o consumidor isolado com
Dom Quixote e sua luta contra os moinhos de vento.
A sociedade de massa é sem dúvida um terreno fértil para os danos de bagatela. No
Brasil, no entanto, a existência de amplo acesso à justiça, em especial propiciado por um
sistema que prevê Juizados Especiais, gratuidade de justiça e Defensoria Pública aos pobres

qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado, que
primeiro deve ser realmente acessível a todos; e segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e
socialmente justos. Nosso enfoque, aqui, será primordialmente sobre o primeiro aspecto, mas não podemos
perder de vista o segundo. Sem dúvida, uma premissa básica será a de que a justiça social, tal como desejada
por nossas sociedades modernas, pressupões o acesso efetivo.” CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant.
Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. p. 8.
54
Mauro Cappelleti, no Projeto Florença, denominou três ondas. A primeira onda: “assistência judiciária para os
pobres”. A segunda onda: “representação dos interesses difusos”. A terceira onda: “do acesso à
representação em juízo a uma concepção mas ampla de acesso `a justiça. Um novo enfoque de acesso à
justiça”. Ibid. p. 31-73.
55
Barbosa Moreira refere-se a dar “uma lição no autor da fraude”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações
Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 61. p. 189.
56
“O consumidor isolado, sozinho não age; se o faz, é um herói; no entanto, se é legitimado a agir não meramente
para si, mas pelo grupo inteiro do qual é membro, tal herói será subtraído ao ridículo destino de Dom Quixote,
em vã e patética luta contra os moinhos de vento. Os heróis de hoje não são mais, pois sim, os cavaleiros
errantes da Idade Média, prontos a lutar sozinhos contra os prepotentes em favor do fraco e inocente; mas são,
mais ainda, os Ralph Nader, são os Martin Luther King, são aqueles, isto sim, que sabem organizar seus planos
de luta em grupo em defesa dos interesses difusos, coletivos metaindividuais, tornando a submeter as
tradicionais estruturas individualistas de tutela – entre as quais aquelas judiciais – às necessidades novas,
típicas da moderna sociedade de massa.” CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos
diante da justiça civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 137.
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por força da Constituição, verifica-se que os indivíduos têm ampla disposição para a busca de
seus direitos, mesmo que se trate de direitos que representem pequena monta de ressarcimento
parcial.57 De fato, o crescimento dos Juizados Especiais e demandas consumeristas expõe a
urgente necessidade de administração de acervo de processos no Brasil, que em geral,
remontam a muitas teses de direito iguais.
Ademais, depois de ferido, qualquer direito desrespeitado, seja este de primeira,
segunda ou terceira geração, permite, além da cessação do dano, a conversão em perdas e
danos (mass torts58). Assim, os “direitos individuais homogêneos” são potencialmente ricos e,
nos anos 70, fomentaram nos Estados Unidos as conhecidas e inspiradoras class action for
damages59, que influenciaram, de certo modo, o sistema brasileiro. Dessa experiência, o que
se extrai é a noção de que não basta que a situação de lesão seja comum, ou tenha origem no
mesmo evento − o que de resto pode ser dispensado60−, é necessário que além disto também
seja homogênea.
Isto porque os direitos individuais homogêneos em grande parte referem-se aos casos
de responsabilidade civil, e estes incluem o que se denomina causa de pedir composta61, “na
57

“É perfeitamente compreensível que o jurisdicionado – duvidando da eficiência dos “representados adequados”
que irão demandar em prol de todos – decida ir, sozinho, buscar a sua tutela jurisdicional. Em tempo, por mais
incrível que possa parecer, é possível que a celeridade seja, paradoxalmente, o mote dessa tentativa de
aventurar-se sozinho, na busca do seu direito, prescindindo da ação coletiva para a defesa de direito individual
homogêneo. Isso porque é exatamente heterogênea a realidade do funcionamento da justiça nos Estados
brasileiros. Há uma abissal variação de tempo de duração de uma demanda de acordo com a unidade da
federação, e, dentro de uma unidade, nas suas diversas comarcas. Isso pode ser um fator decisivo para que se
opte, por exemplo, pela demanda individual ao invés da coletiva.” RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relações
entre ação individuais e ações coletivas: anotações sobre os efeitos decorrentes da propositura e extinção das
ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos em relação às pretensões individuais sob a
perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In: GOZZOLI, Maria Clara;
CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de processos
coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 415.
58
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito
comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 88.
59
HENSLER, Deborah R. The globalization of class actions: an overview. In: HENSLER, Deborah; HODGES,
Christopher; TULIBACKA, Magdalena. The Annals of the American Academy of Political and Social Science
Series. Thousand Oaks, California: Sage, 2009. v. 622. p. 8.
60
“Desse modo, demonstra-se inadequada a restrição do conceito de ‘direito individual homogêneo’ às situações
em que haja obrigatoriamente o mesmo evento fático comum. Ora, o direito individual será homogêneo se
contiver majoritariamente elementos de fato ou de direito em comum, abarcando simultaneamente casos em
que haja o mesmo acontecimento fático, e também casos em que diversos acontecimentos fáticos similares –
tão comuns na sociedade contemporânea – gerem direitos similares para diversas pessoas, fundando-se seus
pedidos na mesma questão de direito.” Cf. LAMY, Eduardo de Avelar; TEMER, Sofia Orberg. A
representatividade adequada na tutela de direitos individuais homogêneos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo
Coletivo. Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 914.
61
“A causa de pedir da ação de responsabilidade civil subjetiva é composta. O substrato fático que autoriza a
incidência do art. 186 do CC 2002 compõe-se de quatro elementos: conduta, culpa, nexo de causalidade e
dano. Só terá direito à indenização (responsabilidade civil; efeito jurídico) aquele que conseguir demonstrar a
existência destes quatro requisitos (fato jurídico composto). A falta de um deles implica a impossibilidade de
obter-se o efeito jurídico pretendido, pela insubsistência do fato tido como jurídico. Não incidirá a norma pela
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hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de um única
pretensão”62. No entanto, nos danos de massa, a vivência de fatos similares, em razão das
grandes relações de consumo ou em razão da igualdade proporcionada pelo Estado Social,
possibilita a repetição de fatos individualizadores em grande número.
Ocorre que, tanto em danos de bagatela quanto em danos de massa relevantes, o que
se observa é a existência de um critério para permitir a reunião de tantos direitos subjetivos
individuais: o que se denomina “homogeneidade pela origem comum”.
É preciso cuidado para detectar a homogeneidade pela origem comum. Pela precisão
da lição de Ada Pellegrini63, que muito bem explica a inspiração brasileira nas chamadas class
action for damages da experiência norte-americana, segue a transcrição:
Vem, então à baila o critério da prevalência da dimensão coletiva sobre a individual,
da Regra 23 das Federal Rules do direito norte-americano, para que se possa aferir,
do ponto de vista prático, se efetivamente os direitos individuais são, ou não,
homogêneos por sua origem comum. De acordo com essa regra, as class action for
damages devem obedecer a dois requisitos adicionais:
1a prevalência das questões de direito ou de fato individuais; e
2a superioridade da tutela coletiva sobre a individual, em termos de justiça e
eficácia da sentença.
[...] O requisito de prevalência dos aspectos comuns sobre os individuais indica que,
sem isso, haveria desintegração dos elementos individuais; e o da superioridade leva
em conta a necessidade de se evitar o tratamento de ação de classe nos casos em que
ela possa acarretar dificuldades insuperáveis, aferindo-se a vantagem, no caso
concreto, de não se fragmentarem as decisões.
Inexistindo a prevalência dos aspectos coletivos, em nosso sentir, os direitos serão
heterogêneos, ainda que tenha origem comum. Por isso, não se tratando de direitos
homogêneos, a tutela coletiva não deverá ser admitida, por falta de possibilidade
jurídica do pedido ou de adequação e utilidade da via coletiva (interesse de agir).

Muito importante o entendimento de que direitos individuais homogêneos não
constituem mero litisconsórcio, como alerta Aluisio Gonçalves de Castro Mendes64:
A existência de várias pessoas integrando a relação processual, ainda que em
número elevado, não qualifica o caráter coletivo da ação. O fenômeno, conhecido
como litisconsórcio, seja ativo, passivo ou misto, é típico do processo individual, na
medida em que significa a mera acumulação de demandas singulares. Diante de
fatos com repercussão sobre grupos pequenos, o litisconsórcio pode, por certo,
representar um meio viável e econômico para a resolução da lide.

falta de um dos elementos do suporte fático.” In: DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil:
Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p.
449.
62
CRUZ José Roberto; TUCCI. A Causa Petendi no Processo Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 156.
63
GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela coletiva dos investidores no mercado de valores mobiliários: questões
processuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p
1164 – 1165.
64
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito
comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 27.
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Ademais, deve-se observar que as relações jurídicas envolvidas nos direitos
individuais homogêneos são de natureza divisível, isto é, são relações que comportam
prestações jurisdicionais individualizáveis. Serão revisitados alguns desses conceitos em
especial, quando for tratada a ação pseudocoletiva, no capítulo 3 deste estudo.

1.2.2.1.2 Velhos sujeitos de direito, novas partes: os entes públicos, os corpos intermediários
e o indivíduo

Nas ações coletivas, um terceiro, legitimado extraordinariamente, funciona como
parte demandante no processo coletivo. A criação das partes ideológicas65 (ideological
plaintiff), que substituem as partes ausentes (absent parties)66, é a chave para a compreensão
de toda a problemática que envolve as ações coletivas.
Os sindicatos e associações, na Europa, fomentaram em muito o reconhecimento de
direitos coletivos.67 Para o assunto, é referência o multicitado texto de Mauro Cappelletti,
Formações Sociais e Interesses Coletivos diante da Justiça Civil, no qual a grande questão era
efetivamente defender a legitimidade destes grupos intermediários68, eis que situados entre o
Estado e o Cidadão. Na Itália69, havia um Ministério Público fortalecido principalmente na
65

Mauro Cappelletti esclarece: “Essa terminologia sugestiva foi desenvolvida pelo Professor Louis Jaffe para
distinguir esses requerentes dos requerentes “Hohfeldianos”. Um requerente “Hohfeldiano” – o suplicante
tradicional das causas cíveis − traz a juízo direitos individualizados e discretos, enquanto o reclamante
“ideológico” traz interesses e preocupações agregados ou coletivos. JAFFE. The citizen as Litigant is Public
Actions: The non-Hohfeldian or Ideological Plaintiff (O Cidadão como litigante nas Ações Públicas: O
Reclamante não-Hohfeldiano ou Ideológico). In: U. Pa. L. Rev., v. 116, 1968, p. 1003”. Cf. CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988. n. 106. p. 55. Sobre
Wesley N. Hohfeld, Yale Law School. Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning.
Disponivel em: http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5383&context=fss_papers.
Acesso em: 11/10/2014.
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HENSLER, Deborah R. The globalization of class actions: an overview. In: HENSLER, Deborah; HODGES,
Christopher; TULIBACKA, Magdalena. The Annals of the American Academy of Political and Social Science
Series. Thousand Oaks, California: Sage, 2009. v. 622. p. 7-29.
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LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris.
1998. p. 130.
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“Situavam-se, assim, em uma posição intermediária entre o Estado e o indivíduo, entre o publico e o privado”.
Cf. ANDRADE, Adriano; MASSON, Cleber; ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e coletivos
esquematizado. 3. ed. São Paulo. Método. 2013. p. 03.
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Curiosamente, a Itália foi um forte terreno doutrinário das ações coletivas, mas sua prática e a legislação
coletiva são poucas, e até recentes. No entanto, a produção doutrinária dos anos 70 reuniu obras
imprescindíveis para as ações coletivas apresentadas por Vittorio Denti, Mauro Cappelletti, Andrea Proto
Pisani, Vicenzo Vigoriti, Nicolò Trocker e Michele Tarufo, dentre outros. Conforme a completa análise de
Aluisio Mendes, no ano de 1973, uma decisão paradigmática conferiu legitimidade à associação ambientalista
Italia Nostra para impugnar a construção de uma autoestrada perto do lago de Tovel, em Trento, mostrando-se
um caminho para a defesa de direitos difusos, depois de uma série de precedentes que negavam a defesa de
direitos não individuais. O acórdão foi anulado, no entanto, em maio de 1978. Cf. MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e
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área penal, mas não reconhecido como legítimo a pleitear os direitos difusos na área cível70, e
o acesso à justiça do cidadão foi amplamente discutido na esfera individual. Dentro desse
contexto, o autor buscava uma legitimação extraordinária a ser selecionada através de uma
nova realidade.71
Mauro Cappelletti, no entanto, questionava se era um direito fundamental buscar o
acesso à justiça também através de grupos intermediários, defendendo a necessidade de
conferir a estes grupos legitimidade ad causaum, como um direito fundamental per si e forma
de efetivação de direitos materiais dos membros do grupo:

Quando se fala de liberdade fundamental dos grupos intermediários, que é
exatamente o tema deste trabalho, a atenção do processualista é apreendida
principalmente por um problema: o acesso à justiça. Teriam os grupos
intermediários acesso à justiça? Em outras palavras: aquele direito fundamental que
se exprime essencialmente nos arts. 24 e 113 da Constituição italiana, e que, para o
processualista é, por assim dizer, a liberdade fundamental por excelência, vale
também, como e com quais implicações, para (e contra) os corpos intermediários?
Vale, ainda, em particular, para (e contra) quais corpos intermediários, ou
“formações sociais”, nas quais, conforme exprime o art. 2º da mesma Constituição,
72
“se desenvolve a personalidade” do homem?

Portanto, na nova situação, tratava-se de saber como dar voz às novas formações
sociais para o requerimento de direitos já reconhecidos como individuais.
Nos Estados Unidos, a tradição liberal atribuiu a legitimidade a um membro do
grupo, titular do direito de origem comum. Segundo Hermes Zaneti Junior73, na cultura
individualista e liberal americana, “existe uma dificuldade de se admitir a defesa de um direito

nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 103-110. Somente em 2007, a Lei 244 introduziu pela primeira vez no
ordenamento jurídico a azione colletiva risarcitória, no sentido de possibilidade de defesa coletiva de direitos
individuais homogêneos. Cf. SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações
Coletivas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013. p. 70.
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O texto faz dura crítica ao Ministério Público. CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos
diante da justiça civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 128-159. Vicenzo Vigoriti
também sustenta posição contundentemente contrária à defesa dos interesses coletivos pelo Ministério Público.
”Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional.” MENDES, p.
102.
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Mauro Cappelleti, segundo Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, “anunciou novos tempos, em sede de
legitimação para os interesses coletivos, sustentando a necessidade de um novo pluralismo, diante, inclusive,
da multiplicidade de possibilidades e experiências vividas no contexto internacional, como, v.g., a do Private
Atorney General nos países de common law, a das associações na Alemanha, como as Vernbandsklagen, ou
ainda, a dos indivíduos, nas class actions americanas. Mas será sempre necessário que o juiz verifique se a
parte, de fato, é diante do caso concreto, um representante adequado para a defesa dos interesses coletivos”. Cf.
MENDES, op. cit., p. 99.
72
. CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo,
São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 128.
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ZANETI JR., Hermes; FERRAZ, Claudio Ferreira. A doutrina da legitimação dos órgãos do Estado para tutela
coletiva. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;
VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p.
1088.
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por quem não seja seu titular”. Observa o autor, porém, que o sistema liberal americano
também apresenta readequações e válvulas de escape no quesito legitimidade, diante da
eleição de alguns substitutos legais expressos. Em bom exemplo, deve-se acrescentar que, não
obstante a ausência de uma previsão na Rule 23 sobre a possibilidade de órgãos públicos
atuarem como autores nas ações coletivas para discussão de direitos individuais homogêneos,
as Cortes Americanas têm legitimado órgãos públicos, com fulcro na 10ª Emenda da
Constituição Americana74 e espelhando-se na antiga figura do parens patriae75 − oriunda dos
países de common law −, desde que reconhecido interesse público no caso.
No Brasil, também se enfrentou a dificuldade de conferir legitimidade aos corpos
intermediários antes que a lei fosse expressa. Até a Constituição de 1988, a única legitimidade
prevista para instrumentos coletivos era a conferida ao cidadão na ação popular76 que envolve
direitos essencialmente difusos.
Para aceitar o manejo de ações por parte de sindicatos e associações, em um tempo
no qual as legislações existentes eram dúbias, chegou-se a cogitar em legitimidade ordinária
das associações.77 Uma vez advindo o art. 5º XXI da Constituição de 1988, reformulou-se tal
tese, reconhecendo-se às associações a legitimação extraordinária em substituição
processual.78
Com a apresentação de um rol legal na Lei de Ação Civil Pública, deixou-se de lado
a busca de legitimação extraordinária sem a expressa previsão da lei. Contudo, ainda que essa
busca não expressa legalmente pareça ultrapassada, será abordada no capítulo que se refere à
legitimidade do indivíduo para a propositura de ações que envolvam direitos essencialmente
coletivos. O indivíduo é um excluído insistente, e talvez seja o último a ser reconhecido
74
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“The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are
reserved to the states respectively, or to the people.” (“Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela
Constituição, nem vedados aos Estados, são reservados aos Estados respectivos, ou ao povo.”) (tradução
nossa).
Segundo Zaneti Jr. e Ferraz, o termo tem origem no latim e significa “pais da pátria”. Na Inglaterra, o termo
traduzia o poder do rei na proteção dos incapazes. v. ZANETI JR., Hermes; FERRAZ, Claudio Ferreira. A
doutrina da legitimação dos órgãos do Estado para tutela coletiva. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo
Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1089.
A ação popular é prevista dentre as garantias constitucionais, desde a Constituição de 1934 (tendo sido
infelizmente suprimida somente na Carta de 1937), regulada pela Lei 4.717 de 29 de junho de 1965, cujo
primeiro artigo já prevê a legitimidade de qualquer cidadão para mover a ação.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos. Temas de direito
processual. São Paulo: Saraiva, 1984. 3ª série. p. 203. 1ª Parte.
“Art. 5º XXI: As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar
seus filiados judicial ou extrajudicialmente”. Apesar da expressão “representar”, houve o que a Barbosa
Moreira chamou de “cochilo” do legislador constituinte ao prever representação em vez de legitimação
extraordinária. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de
Processo, n. 61, São Paulo, RT, jan./mar. 1991, p. 187.
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expressamente no art. 5º da Lei de Ação Civil Pública79, que teve como redação inicial duas
linhas, mas hoje se subdivide em cinco incisos.
As relações trabalhistas, por certo, foram e são o grande palco de oportunidades para
a verificação do fenômeno de direitos individuais homogêneos, e também dos coletivos stricto
sensu. Ainda se acomoda a jurisprudência pátria neste sentido. O Supremo Tribunal Federal,
em 200680, firmou o posicionamento de que os sindicatos mantêm ampla representatividade
das categorias que representam, em especial no processo de conhecimento. Contudo, é caso
de repercussão geral81, desde 2007 e ainda sem julgamento, a legitimidade das associações
para promoverem execuções na qualidade de substituto processual, independentemente de
autorização de cada filiado, o que será analisado mais adiante, quando tratadas as ações
pseudocoletivas.
Deve-se observar, no entanto, que, em nome dos direitos de primeira geração,
consagra-se constitucionalmente no art. 5º, XX a liberdade de associação, sendo esta a razão
da impossibilidade de tomar como bem definido qualquer grupo que se apresente nesta
configuração. A possibilidade da existência de indivíduos que não aderiram ao grupo, em
nome de seu direito de liberdade, inviabiliza que se tome a manifestação de vontade da
associação como manifestação da vontade do grupo. Uma associação insere-se em um grupo,
mas não é sempre possível inserir um grupo em uma associação.
Sobre os entes e órgãos públicos na condição de partes pleiteando direitos
individuais homogêneos, a evolução histórica deve necessariamente importar em distinção
quando se refere às ações homogeneizantes e às ações transindividuais.
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O projeto de lei 4.484/2012 ainda deixa de fora o indivíduo no rol dos legitimados legais.
Conforme Informativo 431 do Supremo Tribunal Federal, relativo ao RE-214668. “Sindicato e Substituição
Processual: Concluído julgamento de uma série de recursos extraordinários nos quais se discutia sobre o
âmbito de incidência do inciso III do art. 8º da CF/88 (“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas;”) — v. Informativos
84, 88, 330 e 409. O Tribunal, por maioria, na linha da orientação fixada no MI 347/SC (DJU de 8.4.94), no
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No Brasil, em geral, os entes públicos (União, Estados e Municípios) costumam
figurar mais na condição de réus82 do que autores83, quando se trata de direitos individuais
homogêneos, em especial os que envolvem direitos civis e direitos sociais. Na verdade, com a
inversão entre Estado Liberal e Estado Social, na maioria das ações que reivindicam direitos
sociais trata-se de obrigar o Estado a fazer o que deveria, mas não faz.
Não obstante esse aspecto, esses entes públicos foram reconhecidos como possíveis
atores84 em ações coletivas, mas com uma série de ressalvas, razão pela qual é bastante
incomum encontrá-los manejando tais instrumentos. A rivalidade entre cidadão e ente público
é tão aguçada que sequer há estranhamento quanto ao fato de que a primeira coletividade a
que se pertence é o País, Estado ou Município, e a eleição democrática de representantes é
uma forma de dar voz ao cidadão. Há uma evidente crise de representatividade em sentido
material, o que, porém, foge aos limites deste estudo, mas não deixa ser observado.
O Ministério Público, no entanto, é órgão à parte nessa situação, no Brasil. Ainda
que órgão do Estado, contou com o reconhecimento constitucional de certa autonomia
(financeira e administrativa) em relação ao Poder Executivo, afastando-se da pecha de ente
estatal e recebendo missão constitucional prevista no art. 129, III para “promover o inquérito
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos”, o que lhe deu por certo tempo primazia na
condução dos processos coletivos.
O Código de Defesa do Consumidor, dois anos depois, fez expressa previsão de
atuação quanto aos direitos individuais homogêneos, sendo esta técnica processual inexistente
à época da promulgação da Constituição.
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SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ
Editora, 2013. p. 95. A autora cita dados da pesquisa realizada pelo CNJ, segunda a qual em 2012 o setor
público respondeu a 22,77% dos processos do Poder Judiciário.
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Para uma excelente análise sobre a mudança de polos permitida pela Lei de Ação Popular e Ação de
Improbidade Administrativa, cf. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e “zonas de
interesse”: sobre a migração entre polos da demanda. In: DIDIER JR. Fredie. Reconstruindo a teoria geral do
processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 134.
84
Larissa Clare Pochmann da Silva refere-se a interessante caso de 2006, quando o Estado de São Paulo ajuizou
no estado de Delaware, nos Estados Unidos, na qualidade de parens patriae, uma ação em face de companhias
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SILVA, A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013. p. 100.
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No entanto, para direitos individuais homogêneos, a legitimidade do Ministério
Público no Brasil ainda não se encontra totalmente definida.85 Predomina o entendimento de
que o órgão pode postular direitos individuais desde que a ação se revista de interesse social.
A pesada missão de conduzir os processos coletivos com prevalência para o
Ministério Público vem sendo gradativamente desfeita. Nem as ações coletivas, nem o
Ministério Público são mais vistos como a solução para os grandes problemas da sociedade
brasileira. Nessa divisão do fardo de proteger a sociedade de todos os males, a Defensoria
Pública86 conquistou, com criatividade e a duras penas, posição importante na legitimidade de
ações coletivas. Trata-se, no entanto, como o Ministério Público, de um órgão governamental.
Curiosamente, ainda que se trate de instituições primas, o Ministério Público protagonizou
uma disputa irascível por sua primazia no rol de legitimados, propondo ação direita de
Inconstitucionalidade à lei que concedeu à Defensoria o status de legitimado extraordinário −
o fato vem demonstrar que, no Brasil, a condução de tais ações ainda constitui importante e
disputada fonte de poder, a qual não se pretende compartilhar com facilidade.
Após tantos anos de instituição da Lei de Ação Civil Pública, no Brasil, ainda são os
órgãos estatais, em especial o Ministério Público, os principais agentes, contrariando a
previsão feita por Antonio Gidi, ainda que esta tenda, um dia, a concretizar-se:
Com efeito. O titular da lide coletiva é a própria comunidade ou coletividade titular
do direito material. É por esse motivo que os grupos organizados são o principal ente
legitimado à propositura da ação coletiva. A legitimidade dos órgãos do Poder
Público é meramente subsidiária e, se por um lado é essencial até que a sociedade
brasileira se organize plenamente, por outro, é uma técnica destinada a retroceder o
seu crescimento a partir do momento em que a sociedade civil organizada assuma a
87
plenitude da sua tarefa de autoproteção e autoconservação.

Por fim, dentre as três possibilidades de legitimação extraordinária, resta ainda ser
analisada a possibilidade do indivíduo, a última das três espécies que em geral compõem o
grupo de legitimados às ações públicas.
Nos direitos individuais homogêneos, tratar-se-ia de autor que, além de buscar seu
direito, divisível, também funcionaria como um legitimado extraordinário dos demais
substituídos lesados.
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O Recurso Extraordinário 605.533 foi afetado, com repercussão geral, gerando o Tema 262: Legitimidade do
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Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 2014. v. 4. p. 193.
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GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 36.
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A maior expressão de tal categoria de legitimado dá-se nas class actions. Ainda que
se atribua tal condição à cultura individual e liberal dos Estados Unidos, deve-se perceber
que, neste caso, não há nada de individual: o que se requer é mais do que o próprio direito, é
também o direito alheio dos demais membros do grupo. A situação, por vezes altruísta,
movimenta em geral disputas que envolvem muito dinheiro e altos honorários.
No Brasil, como será explicado com mais profundidade no segundo capítulo, adotase a posição de que ainda não é possível, em direitos individuais homogêneos, a busca de
direitos por indivíduos que, titulares de seu próprio direito, desejem pleitear outros direitos
alheios. Tal legitimidade deve ser outorgada por lei expressa, diante da viabilidade de acesso
à justiça pelo lesado em demanda estritamente individual.
É diferente, no entanto, no caso de o indivíduo ser um dos lesados em situação que
envolva direitos essencialmente coletivos, o que, conforme será explicitado com mais detalhes
também no segundo capítulo, lhe permite a legitimidade extraordinária em razão da regra
constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional.

1.2.2.1.3

Objeto de direito e o pedido: um objeto divisível ou muitos objetos
indivisíveis?

O objeto de direito e o pedido são os pontos sensíveis deste estudo, e fonte de muita
dificuldade na distinção entre os direitos e as ações analisadas. Isto porque são os pontos que
efetivamente permitem alguma visível distinção entre os direitos individuais homogêneos e os
direitos essencialmente coletivos, uma vez que nos direitos individuais homogêneos é
possível atribuir-se a cota-parte de cada um dos envolvidos na querela, mesmo que muitos
sejam os sujeitos de direito, diferentemente dos direitos essencialmente coletivos.
O objeto do direito, como dito, não pode ser confundido com o sujeito do direito, e
também não pode ser confundido com o pedido, ou ainda com o tipo de obrigação que possa
resultar de aplicação da técnica processual adequada. É, portanto, distinta a classificação do
objeto do direito, do objeto do processo (o pedido) e, por fim, de eventual obrigação que
decorra da busca pela efetividade do processo.
Tantas nominações semelhantes acabam por vulgarizar o que se entende por objeto
do direito e por pedido, utilizando para ambos o termo objeto, bem como o termo divisível ou
indivisível, no sentido de solução, uniforme ou não, imposta aos substituídos, ou ao
substituído, no processo coletivo.
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Ademais, nos direitos individuais homogêneos são muitos os substituídos e muitos
objetos individuais perquiridos, sendo possível a estes soluções diferentes, utilizando-se, por
analogia, a figura do litisconsórcio simples dos substituídos.
Nos direitos essencialmente coletivos somente há um substituído, qual seja a
coletividade, e um objeto em análise. Muitos são tratados como um. Há um único titular do
direito, sem voltarem-se os olhos para os membros que compõem o grupo ou sociedade.
Nas ações coletivas, o raciocínio torna-se mais fácil quando o olhar é voltado para
o(s) substituído(s). No processo, sendo o autor um legitimado extraordinário, deve ser dado
um passo atrás, a fim de encontrar os legitimados ordinários. No caso dos direitos individuais
homogêneos, são encontrados indivíduos avulsos, e utiliza-se a analogia ao litisconsórcio
simples. Já no caso dos direitos essencialmente coletivos, no primeiro passo atrás se encontra
o grupo, a coletividade como único substituído; mas como se trata de uma ficção, no segundo
recuo encontram-se os membros do grupo, indivíduos, e para estes utiliza-se a analogia do
litisconsórcio unitário.
Devem-se entender as relações existentes dentro da demanda. Tome-se a vida como
exemplo, uma vez que se trata de um bem que não comporta divisão. Em uma demanda
homogeneizante que busque preservar a vida de cada um dos substituídos, acumula-se a busca
por vários objetos (vidas) indivisíveis. Assim, a utilização da classificação do objeto como
indivisível deve-se inserir em um contexto maior que não só a análise estrita da situação
jurídica, mas da relação jurídica como um todo.
É dessa forma que se justifica a utilização da referência a objetos divisíveis nos
direitos individuais homogêneos, e a objetos indivisíveis nos direitos essencialmente
coletivos88.
Segundo Barbosa Moreira89: “do ponto de vista objetivo, esses litígios a que eu
chamei essencialmente coletivos distinguem- se porque seu objeto é indivisível”.
“Todo direito tem por objeto um bem.”90 Para o objeto do direito, repete-se a clássica
lição de que se trata do “bem da vida”91 perseguido. Contudo, essa definição também sofreu
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“A solução é perfeitamente cindível, nada tem de unitária, ao contrário do que se dá na outra espécie, em que
não se conceberia que alguém pudesse ter interesse, por exemplo, numa fração da paisagem. Isso não faria
absolutamente sentido; o interesse de cada um refere-se ao todo”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações
Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo. São Paulo: RT, n. 61. p. 189.
89
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo, n. 61,
São Paulo, RT, jan./mar. 1991, p. 187-200.
90
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v.
2. p 35.
91
“O conflito de interesses entre os sujeitos versa sobre um bem. Este é o objeto da relação jurídica. O objeto dos
interesses conflitantes pode consistir em qualquer espécie de bens, desde que tutelados pelo direito, sejam
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os reveses da despatrimonialização dos direitos; encaixa-se melhor quando se raciocina em
objetos de direito que envolvem patrimônio, tais como imóveis, bichos ou dinheiro.
Entretanto, a lição já se torna um pouco mais complexa, quando se trata de objetos
extrapatrimonias que envolvam valores como vida, saúde, honra, entre outros.
Os valores que receberam proteção na modernidade, depois de superada a visão
metafísica que os circundava antes do iluminismo, não são exatamente apropriáveis
fisicamente, e também não comportam um fracionamento tão preciso como pode ocorrer com
o dinheiro, por exemplo.
Para fins de reflexão, o direito à saúde ou a alguma parte do corpo envolve um valor
jurídico tão amplo que se materializa em inúmeras situações92, nas quais os pedidos de
efetivação de prestação jurisdicional podem englobar desde a busca por uma consulta médica,
até a realização de uma grande cirurgia, ou desde o fornecimento de uma simples insulina, até
a construção de um hospital em uma comunidade desassistida. 93
Conceitos de objeto também devem ser readequados em função do sujeito titular:
saúde pública é diferente de saúde individual. Dinheiro público é diferente de dinheiro
privado. A morte de um indivíduo se exterioriza diferentemente da morte de um grupo ou
sociedade. São adequações ao objeto que devem ser feitas em razão do sujeito.

materiais ou imateriais ou morais, corpóreos ou incorpóreos, móveis ou imóveis, individuais ou coletivos,
privados ou públicos”. Cf. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo:
Saraiva, 1995. v. 1. p. 08.
92
Interessante a análise de Daniela Gabbay: “Entretanto, não se pode deixar de reconhecer que a noção de bem
jurídico é muito mais ampla do que a noção dos elementos objetivos da demanda, considerados em sua
individualidade, pois o bem da vida subjacente à demanda está mais próximo do conflito, e envolve um
número maior de sujeitos. Não apenas o autor traz ao processo a sua definição, devendo o juiz também
interpretá-lo, à luz das manifestações do réu, e sem amarras, em benefício dos titulares dos interesses e direitos
em questão. Ante o exposto nos capítulos deste artigo, conclui-se que os meios endo e extra-processuais não
são tão independentes quanto parecem. Há uma via de mão dupla, entre estas duas esferas, pois o conflito
ingressa no processo, via pedido, e o processo, por sua vez, se reflete no conflito, via coisa julgada material.
Percebe-se que esta análise é muito mais dinâmica do que estática, tendo como principal vetor o contraditório,
que garante o diálogo e colaboração processual das partes na fixação do objeto litigioso do processo”. Cf.
GABBAY, Daniela Monteiro. Como permitir que o recorte do conflito promovido pelo pedido promova a sua
resolução efetiva na esfera judicial. Anais do XV Encontro Preparatório CONPEDI/UNICAP – Recife. Recife:
Fundação Boiteux, 2006. Disponível em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/efetividade_daniela_gabbay.pdf.> Acesso em:
28/10/2014.
93
O Anteprojeto do Instituto Brasileiro de Direito Processual, elaborado no Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), prevê: “Art. 4º Pedido e causa de pedir – Nas ações
coletivas, a causa de pedir e o pedido serão interpretados extensivamente, em conformidade com o bem
jurídico a ser protegido. Parágrafo único. A requerimento da parte interessada, até a prolação da sentença, o
juiz permitirá a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde que seja realizada de boa-fé, não represente
prejuízo injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado, mediante possibilidade de nova
manifestação de quem figure no pólo passivo da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, observado o parágrafo 3º
do artigo 10.”
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Dinheiro, o primeiro dos bens divisíveis, quando se reveste da qualidade de público,
torna-se logicamente indivisível. Não é possível, por exemplo, que um cidadão requeira o
ressarcimento para si do que, após uma simples divisão aritmética, contabilizou como sendo o
seu quinhão desviado dos cofres públicos. A divisibilidade ou não de um objeto comporta,
além da análise física da divisão, uma análise lógica, levando-se em conta também os titulares
de direito.
Para o tormentoso caso da saúde pública, o qual será revisitado no último capítulo
deste estudo, adota-se o entendimento de que os bens ali tratados podem ter características
tanto divisíveis quanto indivisíveis. Ainda que identificados inicialmente na categoria de
direitos de segunda geração, podem estender-se aos direitos de terceira geração. Isso também
pode ocorrer com os denominados direitos humanos, que se apresentam fluídos pelas gerações
de direitos, ora como categorias de objetos divisíveis, ora como categorias de objetos
indivisíveis; ora pertencentes aos indivíduos, ora à sociedade ou a grupos.
Caso se apresentem de forma indivisível, haverá uma evolução no tratamento destes
direitos sociais como direitos de terceira geração. Os direitos sociais são característicos dos
direitos de segunda geração, mas podem apresentar-se também na terceira geração, quando
em um tratamento indivisível ocorra um pedido que envolva determinada prestação de
obrigação que não permita a fruição exclusiva por um único indivíduo.
Exemplo dessa conjuntura seria a instalação em um hospital de uma UTI pediátrica
ou de uma maternidade. A fruição dessas unidades por mais de um cidadão, de forma
indivisível, confere a tal direito um caráter de direito difuso. À diferença, portanto, do direito
ao recebimento de medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, devidamente listados
na RENAME. Não se desconhece, no entanto, a posição que entende guardarem os direitos
sociais sempre a característica da indivisibilidade, conforme sustenta Ada Pellegrini Grinover:
A lógica por trás da garantia destes direitos é a lógica da justiça distributiva, cuja
compreensão requer que se recupere a noção de bem comum e de bem indivisível.
Os direitos sociais apresentam justamente as características de indivisibilidade e de
comunhão: “[...] direitos sociais são bens coletivos universais de natureza
continuativa, prestacional e plurilateral, ou seja, a relação que os envolve é
94
duradoura, voltada para o futuro e o seu objeto é (ou está) indivisível”.
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GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia Paula P. Pinto (Coords). Avaliação da prestação jurisdicional
coletiva e individual a partir da judicialização da saúde. São Paulo: CEBEPEJ: Centro de Pesquisa Jurídica
Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, 2014. Disponível em:
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_judializacao_da_saude.pdf>. Acesso em: 14/10/2014.
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Adota-se, no entanto, a posição que consegue cindir as facetas de tais direitos. Como
sustenta Salles:
[Cabe] ressaltar a possibilidade de apresentação individual de muitos dos chamados
direitos sociais. Não obstante sua vocação ao atendimento de demandas de
coletividades específicas, compostas de pessoas ou grupos em situação similar,
muitas vezes o direito social pode ser traduzido em típico direito subjetivo
individual e, nessa condição, ser exigido judicialmente. Tome-se, por exemplo, o
direito à educação, veiculado mediante o pleito de uma vaga para uma criança em
determinada escola. O direito à saúde, postulado por meio do pedido de um
medicamento ou tratamento para um paciente específico. [...] Essa
“individualização” será sempre possível quando o direito social puder ser partível
95
em uma parcela atribuível a um sujeito.

Ademais, o critério da igualdade do tratamento entre indivíduos não pode ser visto de
maneira idealizada. Relembre-se que o próprio sistema de controle de constitucionalidade
permite que alguns direitos sejam tratados de forma diferente entre cidadãos, como ocorre no
caso de declarações de inconstitucionalidade obtidas através do sistema difuso de
constitucionalidade. É possível verificar casos em que a eficácia da lei vigora para um
cidadão, e não para outro, sem que isto signifique ausência de unidade do sistema.
Melhor será aferir a indivisibilidade pela natureza física do objeto do direito, quando
assim for possível. Assim, a despoluição do ar, ou de um rio, por critérios físicos torna o
objeto de proteção indivisível, uma vez que a vontade humana não supera a vontade da
natureza.
Na verdade, a indivisibilidade do objeto do litígio significa que se trata de ação em
que estão envolvidas situações plurissubjetivas, ligadas pelo vínculo da unitariedade, e a
decisão somente pode ser uniforme para toda a coletividade envolvida.
Nessa difícil discussão, é importante analisar o objeto do processo: o pedido.96
Diante dessa fluidez do conceito de objeto de direito, a doutrina consente ser mais palpável e
utilizável, para fins de visualização, valorar-se o objeto processual. 97
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SALLES, Carlos Alberto de. Duas faces da proteção judicial dos direitos sociais no Brasil. In: SALLES,
Carlos. Alberto (Coord.). As grandes transformações do processo civil brasileiro. São Paulo: Quartier Latin,
2009. p. 800-801.
96
“Todo processo tem seu objeto, que é a pretensão trazida pelo demandante ao juiz, em busca de satisfação.”
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
v. 1. p. 305. No mesmo sentido: “O objeto da ação é o pedido do autor". SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras
linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1. p. 139.
97
“É ao pedido que se deve prestar atenção, porque do mesmo fato podem derivar pretensões de diversa
natureza. Assim, o pedido de proibição e comercialização de um produto, porque nocivo, diz respeito a um
interesse difuso; o pedido de indenização a ser pago individualmente aos prejudicados diz respeito a direitos
individuais homogêneos. O pedido de reajuste de proventos à categoria dos aposentados configura ação
relativa a direitos coletivos stricto sensu; o pedido de pagamento de proventos de aposentadoria aos
aposentados, ação relativa a direitos individuais homogêneos.” TESHEINER, José Maria. Aplicação do
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Nos direitos individuais homogêneos, entende-se como utilizável o critério de
divisibilidade do objeto, no sentido da possibilidade de o pedido feito no processo ser
atendido de forma individualizável quanto à fruição por sujeito de direito.
A determinabilidade do sujeito do direito, em cotejo com o objeto, que no caso de
direitos individuais pode atender a todos individualmente, bem como a análise dos fatos e
normas que animam a relação jurídica na disputa do bem, são o critério de classificação e
distinção entre direitos essencialmente coletivos e acidentalmente coletivos.
Relações jurídicas, nos direitos individuais homogêneos, são individualizáveis, e na
fase de liquidação do julgado coletivo ocorrerá a pulverização do processo.
A inserção da coletividade como sujeito de direito implica ao indivíduo nela inserido
certo grau de limitação de sua vontade, quando se apresenta um objeto de fruição coletiva,
importando na categorização de tal direito como difuso ou coletivo stricto sensu. Tal
limitação é fonte de inúmeras discussões que envolvem os direitos de grupo, uma vez que sua
vontade não é considerada individualmente, mas sim dentro do grupo, proporcionando os
embates entre as denominadas “maiorias” e “minorias” na atualidade.
Todavia, mesmo tendo o pedido como o critério de aferição da fruição, deve ser
trazido mais um complicador: as técnicas processuais modernas permitem que, para a
efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, o juiz determine
a medida necessária98, conforme a norma processual aberta99 do art. 461 do Código de
Processo Civil. 100 Semelhante técnica não modifica o objeto do direito, mas modifica o pedido
a fim de conseguir o resultado, em verdadeira busca de um processo de resultados. É o caso,

direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações transindividuais e homogeneizantes. Revista
Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20, abr/jun. 2012. p. 21.
98
“A idéia de “medida necessária” reafirma o direito à técnica processual adequada e aponta para o conceito de
direito à construção da ação adequada ao caso concreto. Ora, se ter direito de ação implica em ter direito às
técnicas processuais adequadas, é obvio que a norma do art. 461, ao estabelecer a possibilidade de uso da
“medida necessária”, dá ao autor o direito de construir a ação adequada ao caso concreto. Rompe-se, assim,
em razão da necessidade de tratamento diversificado das situações de direito material, o conceito de ação
única – estabelecida com base no princípio da tipicidade das formas e dos meios executivos processuais.”
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Teoria Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006. v.1.
p. 274.
99
Ibid., p. 271.
100
“Na verdade, quando o art. 461 fala em “ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer e
não fazer”, ele confunde o objeto ou o conteúdo de direito material da ação com a técnica processual
necessária para que a tutela do direito possa ser prestada. O conteúdo de direito material da ação não pode ser
identificado pela norma processual, pois o objetivo dessa norma é permitir a tutela específica de várias
situações de direito material, isto é, daquelas que forem carentes da tutela específica. Ou seja, a norma deseja
dar ao autor a possibilidade de pedir a imposição de fazer ou não fazer (técnicas processuais) para obter a
tutela específica, ou o resultado prático equivalente, de uma série de situações de direito material, e não
apenas dar ao autor a possibilidade de obter o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Bem por
isso é que o art. 461 é a base processual da tutela específica dos direitos da personalidade e da tutela.” Ibid.,
p. 272.
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por exemplo, de um cidadão que requer em face do Estado uma vaga para internação na rede
do SUS; no caso de inexistência de tal vaga, pode o juiz determinar que o Estado arque com
as despesas de internação em um hospital particular, alterando a obrigação de fazer para a
obrigação de pagar.
Tal dinâmica é inegável complicador na identificação do chamado objeto divisível,
mas não impede esta identificação, desde que corretamente observada a distinção entre pedido
e técnica processual de efetivação.

1.2.3

Os direitos de terceira geração: fatos, sujeitos e objetos em cotejo com os elementos
da ação

1.2.3.1 Novos fatos e novas causas de pedir

Os direitos de terceira geração são, de fato, o ponto de partida para o que se pode
chamar de direitos efetivamente novos. Apresentam uma nova situação desestruturante dos
paradigmas do direito material e processual, qual seja a atribuição de condição de sujeito de
direito101 a grupos e coletividades, sendo chamados de direitos metaindividuais.
Foi na sociedade pós-industrial que se começou a descobrir os problemas e conflitos
surgidos com a produção, até então desconhecidos e inimagináveis pela humanidade. O
surgimento de ameaças globais demonstrou que o risco age de forma equalizadora, atingindo
a todos, independentemente de classes, relativizando-se diferenças e fronteiras sociais. Essa
nova conjuntura foi o motivo de ampliar-se o titular de direito para a sociedade como um
todo, e não somente um grupo, o que já identifica o surgimento dos chamados direitos
essencialmente coletivos, ou de terceira geração.
A sociedade de risco é mais do que uma sociedade de massa, e talvez aqui se tenha a
distinção de direitos de segunda geração e direitos de terceira geração. A inserção de um
agente coletivo nas relações jurídicas refina a prestação de obrigações pelo Estado, que deve
também à sociedade, e não mais só ao indivíduo. Na sociedade de risco todos são atingidos, e
a formação de grupos vai se tornando mais improvável. O risco é um equalizador que iguala
trabalhadores e empregados, iguala raças e, por vezes, iguala nações.
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“O primeiro enfoque relaciona-se com a emergência de um direito material de titularidade atribuída a uma
massa indeterminada de indivíduos sem representação formal.” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações
coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 18.
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As lesões trazidas pela “Sociedade de Risco”102 são de mais difícil identificação, e
por isto também, de difícil reconhecimento.103 Além do Estado como demandado, o que se
verifica no surgimento quase concomitante dos direitos coletivos e dos direitos difusos é a
irrupção de novos riscos, decorrentes da evolução dos meios de produção, desvelando os
direitos coletivos (ss) e difusos, de terceira geração.
Pela importância da obra de Ulrich Beck, transcreve-se longa passagem que bem
ilustra a percepção da mudança de paradigma quanto às ameaças existentes para esta nova
sociedade:
Contra as ameaças da natureza externa aprendemos a construir cabanas e acumular
conhecimentos. Diante das ameaças da segunda natureza, absorvida no sistema
industrial, vemo-nos praticamente indefesos. Perigos vêm a reboque do consumo
cotidiano. Eles viajam com o vento e a água, escondem-se por toda a parte e, junto
com o que há de mais indispensável à vida – o ar, a comida, a roupa, os objetos
domésticos -, atravessam todas as barreiras altamente controladas de proteção da
modernidade.
[...]
Assim como no século XIX a modernização dissolveu a esclerosada sociedade
agrária estamental e, ao depurá-la, extraiu a imagem estrutural da sociedade
industrial, hoje a modernização dissolve os contornos da sociedade industrial e, na
continuidade da modernidade, surge uma outra configuração social.
[...]
No século XIX, a modernização se consumou contra o pano de fundo de seu
contrário: um mundo tradicional e uma natureza que cabia conhecer e controlar.
Hoje na virada do século XXI, a modernização consumiu e perdeu seu contrário,
encontrando-se afinal a si mesma em meio a premissas e princípios funcionais
socioindustriais. A modernização no horizonte empírico da pré-modernidade é
suplantada pelas situações problemáticas da modernização autorreferencial. Se no
século XIX foram os privilégios estamentais e as imagens religiosas do mundo que
passaram por um desencantamento, hoje é o entendimento científico e tecnológico
da sociedade industrial clássica que passa pelo mesmo processo – as formas de vida
e de trabalho na família nuclear e na profissão, os papéis-modelo de homens e
mulheres etc. A modernização nos trilhos da sociedade industrial é substituída por
uma modernização das premissas da sociedade industrial, que não estava prevista
em qualquer dos manuais teóricos ou livros de receitas políticas do século XIX. É
essa iminente oposição entre modernidade e sociedade industrial (em todas as suas
variantes) que atualmente nos confunde em nosso sistema de coordenadas, a nós que
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A expressão foi cunhada pelo sociólogo alemão Ulrich Beck. Em 1986 foi publicada, na Alemanha, a
primeira edição do livro Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, por Beck. O livro foi lançado
logo após o acidente da usina nuclear de Chernobyl, revelando o lado catastrófico de uma nova modernidade,
que conjuga o apogeu das forças produtivas humanas e as forças destrutivas daí geradas. Nas palavras de
Beck, “sociedade de risco” trata-se da sociedade pós-moderna, “uma civilização que ameaça a si mesma”. As
grandes catástrofes do século XX, incluindo duas guerras mundiais, o holocausto, bem como o acidente
nuclear de Chernobyl, revelaram um novo tipo de violência, “a violência do perigo”. BECK, Ulrich.
Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010.
103
É o que Carlos Alberto de Salles identifica como “custos de informação, uma vez que indicam a necessidade
de aquisição de conhecimento e experiência que torne possível operar com formalidade e complexidade
inerentes ao processo”. SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e a legitimidade para a defesa de
interesses difusos e coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São
Paulo: RT. 2014. p. 190.
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estávamos até a medula acostumados a conceber a modernidade nas categorias da
104
sociedade industrial.

O estado de alerta desta sociedade, onde o risco importa medo, muito se reflete nos
fatos jurídicos e nas relações jurídicas. Em uma sociedade de risco, tudo é potencialmente
lesivo, e a teoria do fato jurídico105 sofre reanálises, uma vez que poucas situações escapam ao
medo.
As relações jurídicas são revisitadas, tendo-se como sujeito a coletividade. Cita-se
como exemplo bem instigante uma questão atual: poderia um indivíduo obrigar outro a
vacinar-se em nome da imunidade de uma coletividade? Os chamados “grupos antivacinas”106
são uma realidade que deixa muito claro o questionamento de uma posição individualista em
uma sociedade de risco, e demonstra como as relações jurídicas se aprofundaram com a
expansão da ciência e com o desenvolvimento.
As relações jurídicas que têm a coletividade como um sujeito de direito desafiam os
paradigmas de ampla liberdade individual. O indivíduo é parte de um todo, e deve relevar
suas vontades, inseridas na vontade maior do seu grupo.107
Questões ambientais, questões de ocupação do espaço urbano, questões envolvendo
as grandes lesões consumeristas, os interesses coletivos de segmentos da sociedade, como os
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BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 9-13.
“A teoria do fato juridicamente indiferente, aqui rejeitada, entra naquela corrente ideológica disposta a
considerar o ordenamento como garante das situações adquiridas. A história tem demonstrado, ao revés, que
os fatos socialmente vinculantes e empenhados, a aparentemente indiferentes à ordem jurídica, eram fatos
que o ordenamento queria que fossem livremente realizados: a teoria do fato irrelevante satisfazia uma
pretensa neutralidade do ordenamento relativamente às liberdades privadas. Tendo sido atribuída ao
ordenamento (e ao direito) uma função “promocional”, incidente nas estruturas sociais e econômicas (cfr.
retro. Cap. 1, § 2), por conseguinte, muda também a ótica: o fato, no âmbito dos valores fundamentais, não é
mais indiferente, mas juridicamente relevante. Todo fato na realidade social, mesmo o mais simples e
aparentemente insignificante, tem juridicidade. A sua problemática é representada pela concreta individuação
dos parâmetros normativos de referencia e pelo seu impacto no ordenamento.” PERLINGIERI, Pietro. Perfis
do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 90-91.
106
Assim noticia Dráuzio Varela: “Para se ter uma ideia de como esse movimento afetou a saúde pública, há 14
anos o sarampo foi oficialmente declarado erradicado dos Estados Unidos. Contudo, em 2013, segundo o
CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças), foram registrados no país 189 casos. Até abril deste ano,
foram confirmados 115 casos. ”O problema é que nos Estados Unidos existe uma certa ambiguidade em
relação à vacinação. Eles seguem um calendário de imunizações. Entretanto, quase todos os estados
americanos permitem isenção da vacina por motivos religiosos. São “exceção a Virgínia Ocidental e o
Mississippi”, esclarece Guido Levi, vice-presidente da SBIm e autor do livro “Recusas de Vacinas – Causas e
Consequências”. “Boa parte dos casos ocorre dentro da comunidade Amish (grupo com costumes
conservadores), que não vacina seus filhos por motivos religiosos.” Em outubro de 2011, a OMS informou
que a circulação do vírus do sarampo mantinha-se ativa na Europa e na África. Naquele ano, o estado de São
Paulo contabilizou 26 casos da doença. “Com isso, fica evidente o risco que grupos não vacinados podem
causar para a saúde pública”, reforça Levi.” (Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/noticias/por-quealguns-grupos-optam-por-nao-vacinar-seus-filhos/>. Acesso em: 16/10/2014).
107
“Nos Estados Unidos as expressões public interest law e public interest litigation são bastante usuais para
designar aquelas situações nas quais o direito é relacionado ao interesse de uma coletividade em oposição
àquelas normas de interesse individual.” In: SALLES, Carlos Alberto de. (Org.) Processo civil e interesse
público: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: Editora RT, 2003. p. 44.
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deficientes, as crianças e os idosos − passam a ser pensadas de forma coletiva, e não
individual. Denominam-se esses interesses108 “metaindividuais”, ou “supraindividuais”
porque estão acima dos interesses meramente individuais, e teriam por titular uma
coletividade, desprovida de personalidade jurídica.
A sociedade de risco também repercutiu na esfera penal. Categoria interessante que a
doutrina passou a perceber e anunciar é a categoria de bens jurídicos intermediários109, que
também modificaram outras esferas de lesões, impondo uma readequação dos sistemas de
reconhecimento de direitos. Fatos tão distintos e causas de pedir tão incomuns, às vezes nem
sequer experimentadas, constituem um complicador na efetivação de tais direitos.

1.2.3.2 Novos sujeitos de direito e novas partes

Os direitos de terceira geração não deixam de representar um descontentamento do
Homem consigo mesmo. O desencanto, que antes se deu em relação a Deus, nesta geração se
dá em relação ao próprio Homem. Categorias de direito que buscam colocar como titulares
“uma coletividade”, e movimentos que atualmente buscam alçar animais a sujeitos de
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109

Neste ponto, é bom que se mencione a existência de profunda divergência doutrinaria na distinção entre
interesse e direito. A visão tradicional vislumbra nos interesses o direito ainda não violado, enquanto por
direitos, entende-se o direito subjetivo já individualizado e exigível. A coercibilidade seria o ponto de
distinção. Contemporaneamente, caminha-se para a equiparação de interesses e direitos. DIDIER JR. Fredie;
ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed.
2014. v. 4. p 79.
“Referem-se a bens como âmbito econômico, em que se dá uma preocupação do Estado, de um lado, e dos
agentes econômicos-individuais, de outro.” Renato de Mello Jorge Silveira explica: “Tanto problemas
ambientais, como drogas, criminalidade organizada, economia, informática, comércio exterior e controle
sobre armas bélicas, tudo, enfim, reclama uma necessidade de providências abandonando o princípio da
subsidiariedade, para ter, no Direito Penal, a solução primeira do controle social.” SILVEIRA, Renato de
Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São Paulo: RT, 2003. Em geral os tipos
penais envolvendo bens difusos enquadram-se na subdivisão dos chamados “crimes de perigo”, os quais têm
como elemento essencial a possibilidade, ou probabilidade, de produção de determinado evento, e o caráter
danoso deste, enquanto, nos chamados “crimes de dano”, há a efetiva lesão ao bem jurídico, atingindo
diretamente o indivíduo e individualizando a vítima. Os crimes de dano retratam o temor, o medo, de que o
bem jurídico venha a ser atingido. Basta o risco para que ocorra a lesão. Os crimes de perigo são
subdivididos pela doutrina em crimes de perigo concreto ou abstrato, ou ainda uma figura intermediária, qual
seja o crime de perigo concreto-abstrato, dependendo do grau de variação dos indícios de periculosidade. E
neste ponto, é preciso trazer a oportuna crítica de Reale Junior: “[..] não só no Brasil, mas especialmente
aqui, há a tendência de transformar o Direito Penal em tábua de salvação de todas as aflições. O intenso
aumento do âmbito da ações estatal no campo dos interesses difusos e dos interesses coletivos tem levado,
como santo remédio, a uma criminalização crescente de condutas, que de forma alguma merecem agasalho
no campo penal. Essa “ilusão penal”, o imaginário de poder afastar, por via da ameaça criminal, fatos lesivos
de qualquer quilate, decorre de um lado, da desconfiança da sociedade em relação a si mesma, às autoridades
e às normas da Administração, acreditando-se que só serão respeitadas se houver a intimidação da sanção
penal. De outro lado, o intervencionismo estatal, conduz, naturalmente, ao intervencionismo penal acentuado
[...]”. (cf. REALE JÚNIOR, Miguel. A Lei de Crimes Ambientais. Revista Forense, 345/121, 1999).
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direito110, denotam o movimento de desencantamento do antropocentrismo, o que representa
uma questão profunda a ser tratada no presente estudo, mas também uma provocação e um
sinal dos tempos que modifica as relações jurídicas e, por consequência, o processo.
Não é tão simples aceitar a definição de um sujeito de direito distinto do Homem, ou
ainda de suas ficções jurídicas, as pessoas jurídicas. A atribuição de faculdades jurídicas aos
chamados entes despersonalizados111 é fenômeno crescente dentro da Teoria Geral do Direito,
mas ainda demanda séria análise e reformulação de conceitos clássicos.
Como já anteriormente visto, os direitos de terceira dimensão avançam em
concomitância com os demais. No caso brasileiro, emblemática foi a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal112 sobre a constitucionalidade da Lei de Biossegurança,
contrapondo em seus fundamentos a discussão do início da vida em embriões humanos ao
direito a uma sociedade fraterna, e envolvendo os dois polos mais extremos de personificação
de sujeitos de direito.
Feita a provocação, o reconhecimento de direitos essencialmente coletivos é ainda
uma novidade, uma inegável113 ocorrência.
110

Confira-se: REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. São Paulo: Lugano,
2006; e SINGER, Peter. Libertação animal. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
111
Cezar Fiúza aborda bem o tema ao dividir a aplicação da teoria em: 1) “casos fáceis, tais como condomínios,
sociedades de fato irregulares e órgãos públicos sem personalidade”; 2) “casos de aplicação efetiva da teoria
dos entes despersonalizados”, como herança jacente e massa falida, que tratam de “acervo patrimonial, de
fato, acéfalo, sem aparência de possuir dono”; e 3) a “família”, que embora reconhecida como pessoa pelo
direito estrangeiro, “o mesmo não se verifica no direito brasileiro, pois este não a reconhece como pessoa.
Embora tratada como grupo e instituição, não pode ser considerada como ente despersonalizado”. (v. FIÚZA,
César. Pequena abordagem crítica à teoria dos entes despersonalizados. Rev. da Fac. de Direito da UFMG, n.
43, jul.-dez./2004, p. 71).
112
ADI 3510/DF Relator(a): Min. AYRES BRITTO. Julgamento: 29/05/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Destaca-se do acórdão: “A pesquisa científica com células-tronco embrionárias, autorizada pela Lei n°
11.105/2005, objetiva o enfrentamento e cura de patologias e traumatismos que severamente limitam,
atormentam, infelicitam, desesperam e não raras vezes degradam a vida de expressivo contingente
populacional (ilustrativamente, atrofias espinhais progressivas, distrofias musculares, a esclerose múltipla e a
lateral amiotrófica, as neuropatias e as doenças do neurônio motor). A escolha feita pela Lei de
Biossegurança não significou um desprezo ou desapreço pelo embrião "in vitro", porém uma mais firme
disposição para encurtar caminhos que possam levar à superação do infortúnio alheio. Isto no âmbito de um
ordenamento constitucional que desde o seu preâmbulo qualifica "a liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça" como valores supremos de uma sociedade mais que tudo "fraterna".
O que já significa incorporar o advento do constitucionalismo fraternal às relações humanas, a traduzir
verdadeira comunhão de vida ou vida social em clima de transbordante solidariedade em benefício da saúde e
contra eventuais tramas do acaso e até dos golpes da própria natureza. Contexto de solidária, compassiva ou
fraternal legalidade que, longe de traduzir desprezo ou desrespeito aos congelados embriões "in vitro",
significa apreço e reverência a criaturas humanas que sofrem e se desesperam.”
113
Deve ser dito que há ainda quem negue a existência de tais direitos; cita-se, como uma radical defensora de
sua inocorrência, Ayn Rand e sua obra A Virtude do Egoísmo, na qual com veemência e radicalismo negamse os direitos coletivos e a própria vida em sociedade: “Qualquer grupo ou coletivo, grande ou pequeno é
somente um número de indivíduos. Um grupo não pode ter nenhum direito diferente dos de seus membros
individuais. Em uma sociedade livre, os "direitos” de qualquer grupo são derivados dos direitos dos seus
membros através da escolha individual e voluntária e o acordo contratual que formalizou seu agrupamento, e
são meramente a aplicação destes direitos individuais a propósitos específicos comuns. Todo propósito
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A urgência em atender tais questões parece não ter permitido grande
aprofundamento. Os largos passos impostos à processualização destas questões reais entraram
em descompasso com a teoria do processo e do próprio direito. A discussão sobre a existência
de direitos essencialmente coletivos é relativamente ultrapassada: não há como negar o que se
apresenta tão vivamente diante de nossos olhos. Todavia, é instigante a provocação de Ayn
Rand114, defensora da inexistência dos direitos coletivos, que conclui:
O que é subjetivismo no domínio da ética, é o coletivismo no da política: assim
como a noção de que “qualquer coisa que eu faço está certa, porque eu escolhi fazêla” não é um princípio moral, mas uma negação da moralidade – também a noção de
que “qualquer coisa que a sociedade faz é certa, porque a sociedade escolheu fazêla” não é um princípio moral, mas uma negação dos princípios morais e o banimento
da moralidade das questões sociais.
[...]
A noção de “direitos coletivos” (a noção de que direitos pertencem a grupos, não a
indivíduos) significa que “direitos” pertencem a alguns homens, mas não a outros de
qualquer maneira que lhes agradar – e que o critério de tal posição privilegiada
consiste em superioridade numérica. A menor minoria da Terra é o indivíduo.

Não obstante as posições contrárias, há consenso e universalização sobre os direitos
coletivos. Segundo Gregório Assagra de Almeida115: “O Direito Material Coletivo brasileiro
possui natureza jurídica de direito constitucional fundamental, pois está inserido no sistema
jurídico brasileiro, ao lado do Direito Individual, dentro da teoria dos direitos e garantias
constitucionais fundamentais (Título II, Capítulo II, da CF/88)”.
Talvez o maior desafio a envolver os direitos coletivos e difusos seja a exata
definição de seus titulares. É extremamente difícil definir quando um direito deixa de ser
individual para caracterizar-se como coletivo, valendo-se a doutrina, na maioria dos casos, do
critério de fruição do direito, e do critério de individualidade do sujeito de direito, para
identificar a que categoria se refere.
Antonio Gidi ressalta que o critério científico para identificar se determinado direito
é difuso, coletivo, individual homogêneo, ou individual puro, seria o direito subjetivo
específico que foi violado. O autor atesta a existência de um único titular, muito bem
determinado, para cada um destes direitos: “[...] uma comunidade no caso de direitos difusos,
legítimo de um grupo é baseado nos direitos que têm os participantes à livre associação e ao livre comércio.
[...]. Um grupo, como tal, não tem direitos. Um homem não pode, nem adquirir direitos por se unir a um
grupo, nem perder o que já possui. O princípio dos direitos individuais é a única base moral de todos os
grupos e associações”. (v. RAND, Ayn. A Virtude do Egoísmo: a verdadeira ética do homem: o egoísmo
racional. Porto Alegre: Ortiz, 1991. Disponível em: < http://portalconservador.com/livros/Ayn-Rand-AVirtude-do-Egoismo.pdf>. Acesso em: 01/10/2014. p. 129-130).
114
Ibid., p. 128.
115
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo: revisitando os paradigmas clássicos. Disponível
em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/direito-material-coletivo--revisitando-os-paradigmasclassicos/5659>. Acesso em: 21/10/2014.
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uma coletividade, no caso de direito coletivos ou um conjunto de vítimas indivisivelmente
considerado no caso de direitos individuais homogêneos”. 116
Percebe-se que neste raciocínio não se confere ao indivíduo a titularidade de tais
direitos, ainda que eventualmente lesado117 como componente da sociedade. A exclusividade
do titular do direito, seja este a sociedade ou o grupo, impede que o indivíduo seja visto como
titular do direito.
Trata-se de uma situação um tanto ou quanto confusa. Considerar o indivíduo um
elemento estranho dentro do grupo ou coletividade, não o tratando como um substituído na
relação processual, envolve uma série de consequências, em especial o questionamento de
quem irá suportar os efeitos de eventual sentença proferida, senão um simples mortal
individual.
Portanto, ponto crucial e difícil de ser abordado sobre os direitos coletivos e difusos,
como alertam Didier e Zaneti: “a subjetivação para o processo tradicional significa
individualização, daí a dificuldade”.118 A não individualização do titular do direito, de fato,
não pode implicar a não subjetivização deste direito, por maior que seja o estranhamento que
gere o fato de não se titularizar o lesado individual.
Novos titulares de direito acarretam algumas questões reflexas. Afinal, quem
personifica este “personagem absolutamente misterioso”119, como conferir legitimidade
extraordinária a outros entes e até a indivíduos para a tutela deste direito, que pertence, enfim,
à coletividade? Esse direito é exclusivamente da coletividade, ou cabe ao indivíduo algum
naco de titularidade (ou até de mera legitimidade)?
Volta-se ao assunto de alguns parágrafos atrás, onde se identifica a debilidade da
Teoria Geral do Direito em dar respaldo ao processo. E pela beleza e facilidade das sempre
primorosas lições do mestre Barbosa Moreira sobre a questão, transcreve-se aqui seu
pensamento, que permanece tão atual, não obstante o passar do tempo:
116

GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 23.
A situação do lesado não legitimado é comum no Direito penal, em especial nos tipos de ação penal pública
incondicionada, onde é o titular da ação o Ministério Público, e não a vítima. Muitas ponderações justificam
o afastamento da vítima do polo ativo, desde sua eventual impossibilidade de melhor conduzir o processo,
com o enfrentamento de dificuldades para a produção de provas, até o fato de estar envolta em grande
emoção, o que poderia acarretar má condução da persecução penal. Ressalte-se, porém, que o sistema
processual penal prevê a ação privada subsidiária da ação pública, caso o Ministério Público não proponha
esta última.
118
DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes, Curso de Direito Processual Civil. Processo Coletivo. v. 4. 2007.
Edições Podivm. p. 83.
119
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p . 28.
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O problema, aliás, muito relevante em nível teórico, já o é menos ao ângulo prático:
desde que se esteja persuadido – e o consenso, a tal respeito, vai-se tornando
universal – da necessidade de assegurar aos titulares proteção jurisdicional eficaz,
não importará tanto, basicamente, saber a que título se lhes há de dispensar tal
proteção. Afinal de contas, inexiste princípio a priori segundo o qual toda situação
jurídica subjetiva que se candidate à tutela estatal por meio do processo deva
obrigatoriamente exibir carteira de cidadania entre os direitos, no sentido rigoroso da
120
palavra.

Parece identificar-se, portanto, como um problema estrutural o fato de ter o direito
processual avançado no tratamento das novas situações jurídicas, reconhecendo ações
coletivas e um sistema processual para tais situações, sem, no entanto, receber respaldo do
próprio direito material sobre a profundidade de tais direitos.121
A crítica, muito dirigida ao Código de Processo Civil, de que se trata de um sistema
extremamente individualista, talvez melhor se encaixe na própria Teoria Geral do Direito, eis
que direitos com titulares indeterminados deveriam ser problema a ser tratado pelo direito
material, e não processual. A ausência de uma teoria que identifique representantes para
coletividades e grupos (e não legitimados); que indique se tais entes possuem patrimônio,
tanto material como imaterial; que demonstre a afetação que a parte tem no todo − constitui
um problema que reflete amplamente no direito processual em cores muito mais fortes, eis
que não se consegue solver problemas como ação coletiva122 passiva, na medida em que não
existe um legitimado ordinário para suportar os efeitos da sentença. Diante de um titular
indeterminado, o que restou como determinável foi o legitimado extraordinário.
Sobre as partes da ação, deve-se perceber que os mesmos legitimados que
adentraram o processo, em decorrência dos direitos individuais homogêneos, são os
legitimados que se destinam a também figurar no processo quando este envolve um direito
essencialmente coletivo, razão pela qual remete-se o leitor ao subcapítulo 1.2.2.1.3, incluindo
somente algumas ressalvas.
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MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo. Do
surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p . 28..
“Mais precisamente no campo do direito processual, a preocupação deve ser redobrada, pois as diretrizes
metodológicas deverão estar voltadas não só para o objeto da codificação (fixação das normas e dos
princípios processuais pertinentes – objeto formal), mas também para o próprio objeto do objeto da
codificação (objeto material do direito processual).” ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do
Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova
proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 43.
Sobre ação coletiva passiva, veja-se MAIA, Diogo Campos Medina. Ação Coletiva Passiva. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009.
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Os legitimados extraordinários atuantes nas ações homogeneizantes são os mesmos
que atuam nas ações transindividuais, porém o substituído é diferente. Naquelas ações, os
substituídos são identificáveis e são indivíduos, enquanto nestas ações, trata-se de substituição
de grupos e coletividades compostas por indivíduos indeterminados ou indetermináveis.
Essa distinção é bastante essencial para que se entenda por que as ações
homogeneizantes alastram-se com muito mais velocidade e efetividade do que as ações
transindividuais.
Outro ponto que também funda imensa distinção entre ações homogeneizantes e
ações transindividuais é a legitimação do indivíduo diretamente lesado em ações que
envolvam direitos essencialmente coletivos. Especificamente nesse aspecto, a legitimação
extraordinária, negada ao indivíduo no caso dos direitos individuais homogêneos, em razão da
possibilidade de o lesado propor demanda individual, talvez não possa ser aceita nos casos de
direitos essencialmente coletivos. O respeito à vontade do legislador infraconstitucional,
voltada a não conferir legitimidade extraordinária para indivíduos, só se mostra constitucional
nos direitos individuais homogêneos, como será analisado no subcapítulo 2.2.1.

1.2.3.3 Objeto de direito e o pedido: a indivisibilidade física e lógica

A análise mais apurada de diferenciação do objeto do direito, do objeto do processo e
do pedido figura no subcapítulo 1.1.2.1.3, sendo tais conceitos utilizados a seguir.
O objeto indivisível implica uma decisão unitária e uniforme para todos os titulares
do direito envolvidos. Trata-se de uma das características dos direitos essencialmente
coletivos.123
A obrigatoriedade de uma solução única para muitos em razão da natureza do direito
envolvido, por si só, já faz com que se tenda a caracterizar um direito como essencialmente
coletivo. Entretanto, o objeto indivisível apresenta-se também em demandas individuais, e foi
fonte de uma série de reflexões ao direito clássico, como a ocorrência do litisconsórcio
123

“Do ponto de vista objetivo, esses litígios a que chamei essencialmente coletivos distinguem-se porque o seu
objeto é indivisível. Não se trata de uma justaposição de litígios menores, que se reunem para formar um
litígio maior. Não. O seu objeto por natureza é indivisível, como acontece por exemplo, em matéria de
proteção do meio ambiente, em matéria de defesa da flora e da fauna, em matéria de tutela dos intereses na
preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural, espiritual da sociedade; e como acontece também,
numerosas vezes, no terreno da proteção do consumidor, por exemplo, quando se trata de proibir a venda, a
exploração de um produto nocivo à saúde. Não se está focando, nessa perspectiva, o problema isolado de
cada pessoa, e sim algo que necessariamente assume dimensão coletiva e incindível, do que resulta uma
consequência muito importante, que tem, inclusive, reflexos notáveis sobre a disciplina a ser adotada.”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo, n.
61, São Paulo, RT, jan./mar. 1991, p. 188.
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facultativo unitário ativo, um motivo de aproximação das demandas individuais e coletivas,
como a seguir será analisado.
É a conjugação do objeto indivisível pertencente a um único titular do direito, qual
seja a coletividade ou o grupo, que caracteriza um direito como transindividual. 124 Nessa
conjugação de objeto e sujeito é “impensável que a solução, seja ela qual for, aproveite a
alguns e não aproveite a outros dos membros desta coletividade”.125
Como já analisado anteriormente, a indivisibilidade do objeto pode apresentar duas
acepções: uma física e outra lógica. 126 Na primeira, a natureza física do objeto impede o
fracionamento da decisão judicial, como o citado exemplo da despoluição de um rio. Na
segunda, ainda que possível o fracionamento físico, tal como ocorre com o dinheiro público,
que logicamente não pode ser distribuído entre os membros da sociedade.
A acepção física é facilmente visualizada, e não se trata de uma escolha, mas de uma
imposição da natureza. Já na segunda acepção lógica, trata-se de uma escolha: depois de
reconhecida a existência de situações jurídicas127 plurissubjetivas divisíveis, estas são
menosprezadas em nome de uma coletividade ligada pelo vínculo da unitariedade. O sujeito
de direito coletividade prevalece sobre o sujeito de direito indivíduo.
124

“interesses essencialmente coletivos” onde “o interesse em jogo, comum a uma pluralidade indeterminada (e
praticamente indeterminável) de pessoas, não comporta decomposição num feixe de interesses individuais
que se justapusessem como entidades singulares, embora análogas. Há, por assim dizer, uma comunhão
indivisível de que participam todos os possíveis interessados, sem que se possa discernir, sequer idealmente,
onde acaba a “quota” de um e onde começa a de outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos
interessados tão firme união, que a satisfação de um só constitui, ipso facto, lesão da inteira coletividade.”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos. In: Temas de
Direito Processual: terceira série. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 57.
125
Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo, n. 61, São Paulo, RT, jan./mar. 1991,
p. 188.
126
“Mas há outra questão de fundo a ser apreciada. Os interesses essencialmente coletivos, ou seja, os difusos e
coletivos em sentido estrito, contam, como característica fundamental, com a indivisibilidade de seu objeto.
A impossibilidade de fracionamento determina, assim, tratamento e solução uniformes para o litígio. Por
conseguinte, os interesses difusos e coletivos não comportam – material ou logicamente – a convivência de
várias ações, diante de pretensões e fundamentos idênticos. Do contrário, a emissão de inúmeros
pronunciamentos judiciais diversos ou contraditórios poderia estabelecer padrões de conduta incompatíveis:
um juiz, por exemplo, autorizando a realização de determinada atividade provocadora de barulho, apenas no
período da tarde; outro somente pelas manhãs; um terceiro proibindo-a terminantemente a qualquer hora; e,
por fim, um que facultasse em geral. Como proceder, diante de pronunciamentos liminares, proferidos em
processos distintos, com autores também diversos, determinando ou permitindo condutas tão díspares?”
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no
direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 261.
127
“Em face do respectivo interesse, os sujeitos do conflito se encontram, pois, na situação de titulares de um
interesse subordinante ou de um interesse subordinado. Na posição do sujeito diante do próprio interesse,
conforme seja subordinante ou subordinado, se configura uma situação jurídica. Ou seja, por outras palavras,
o interesse juridicamente protegido ou juridicamente subordinado constitui o que se chama situação jurídica.
A combinação de ambas as situações jurídicas no mesmo fenômeno forma o que se chama relação jurídica.
Relação jurídica é, pois, o conflito de interesses regulado pelo direito. Nela se compreendem duas situações
jurídicas; uma subordinante ou protegida, também dita ativa, e outra subordinada, também dita passiva”.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 1. p. 06.
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A decisão de um grupo ou coletividade no sentido de tornar indivisível, quando
analisado de forma global, um objeto que naturalmente comporta fracionamento pode
decorrer da escassez, que importará não ser possível a distribuição de cada quota-parte aos
interessados. Bom exemplo é o denominado limited fund na categoria das class actions.
Nesses casos, os membros do grupo buscam o pagamento de quantias compensatórias a serem
extraídas de um fundo comum; portanto, estas retiradas devem sempre observar as outras
condenações existentes, a fim de possibilitar que todos recebam, ainda que só uma parte do
seu quinhão, sem que o fundo seja completamente exaurido e alguém nada receba.128
Por vezes é tão difícil desvendar a indivisibilidade do objeto, que Vicenzo Vigoritti
propôs em sua obra o abandono de tal classificação de indivisibilidade ou divisibilidade do
objeto, conforme relata Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: 129
Na obra, o autor procura sistematizar o estudo do interesse coletivo. Em primeiro
lugar, tentando definir o conceito de interesse coletivo. Nesse sentido, as
características essenciais, para Vigoriti, seriam a consciência (consapevolezza) da
dimensão coletiva da dimensão coletiva e a organização para a persecução do
objetivo comum: “a Grelazione fra interessi diretti ad uno scopo comune arriva a
dignità di “interesse coletivo”quando è previsto un coordinamento dele volontà e
dele iniziattive dirette al perseguimento dello scopo” (a relação entre interesses
direitos para um escopo comum alcança o patamar de “interesse coletivo” quando é
prevista a harmonia da vontade e das iniciativas diretas para a persecução do escopo)
O tipo de interesse, bem como a natureza pública ou privada, não teria importância,
na medida em que a vontade coletiva pode incidir sobre variados objetos, como a
liberdade de religião ou o aumento salarial. Ao colocar a ênfase no aspecto volitivo e
organizacional para a caracterização do interesse como coletivo, o jurista italiano
critica, por outro lado, o estabelecimento da indivisibilidade do objeto como
fundamento da esfera metaindividual: “Fare dell’indivisibilità del bene il
fondamento del coletivo significa ridurre il fenómeno ad un mero accadinebto
oggettivo, vuol dire in sostanza negare che molitissimi beni siano coletivamente
perseguibili e, quindi implicitamente escludere che possa mai rilevare la dimensione
superindividual di certi interessi.” (Fazer da indivisibilidade do bem o fundamento
do coletivo significa reduzir o fenômeno a um mero acontecimento objetivo, quer
128

“É interessante notar que, na espécie, pode-se facilmente traçar um paralelo com outras hipóteses, como a
distribuição de dividendos, também em razão da liquidação de sociedade ou do rateio falimentar
respectivamente, para os sócios ou interessados e credores.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações
Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT,
2012. p. 68.
129
Vicenzo Vigoriti, Interessi collettivi e processo: la legittimazione ad agire, p. 60, apud MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e
nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 261.
Em mesma análise, ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva, Tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Revista Forense, v. 360 – 2002 (março/abril). Rio de Janeiro. p. 362. “Apesar da prevalência
desse entendimento, Vicenzo Vigoriti, em seu livro Interesses Coletivos e Processo, que se tornou de leitura
obrigatória para os estudiosos das ações coletivas, defendeu que essa corrente incidia em erro de atribuir uma
importância excessiva à indivisibilidade do objeto do interesse, quando o “coletivo” poderia formar-se para
satisfazer aspiração acerca de bens divisíveis, e que, em abstrato, poderiam ser individualmente perseguidos,
mas que, a critério dos interessados, melhor seria alcançáveis coordenando-se as iniciativas. E mencionou,
como exemplos, o interesse de trabalhadores em obter vantagens econômicas a reagir contra tratamentos
discriminatórios.”
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dizer, substancialmente negar que muitíssimos bens são coletivamente perseguíveis
e, consequentemente, excluir implicitamente que nunca possa relevar dimensões
superindividual de certo interesses). (Tradução do autor).

Por fim, como também abordado no subcapítulo 1.1.2.1.3, o pedido é um ponto
fundamental de distinção; nas ações coletivas transindividuais o pedido geralmente constitui
declaração, ordem, mandamento ou obrigação de fazer, não sendo em geral possível a cissão
dos efeitos da decisão. Esclarece Márcio Flávio Mafra Leal:

A primeira categoria se refere a ações que cuidam de direitos materiais de caráter
essencialmente não-patrimonial no seu conteúdo e difuso na sua titularidade e, por
isso, o processo é acentuadamente objetivo. Em virtude de não ser possível invocar o
direito a título individual, torna-se imprescindível um esquema de representação da
comunidade ou grupo a quem são atribuídos esses direitos, sob pena de se
impossibilitar sua defesa em juízo. Como o direito material não tem conteúdo
patrimonial, o provimento jurisdicional geralmente não é indenizatório, mas uma
declaração, ordem, mandamento, ou condenação de um fazer ou não-fazer
(injunctive relief, na terminologia anglo-americana). Assim, como é impossível se
destinguirem ou se divisarem os beneficiários individuais do fazer ou não-fazer, a
coisa julgada é naturalmente erga omnes, sem que as regras processuais
130
necessariamente assim determinem.

O pedido é sempre um ponto de grande problematização.131 Em ações coletivas
torna-se mais agudo, em razão da dinâmica dos fatos que ensejam a demanda, os quais se
modificam com frequência e envolvem questões complexas. No pedido se “fixa a faixa do
universo coletivo na qual irá se expandir a carga eficacial da coisa julgada. Isto porque um
mesmo fato pode ser tomado em diversa compreensão-extensão, gerando coisas julgadas de
distintas expansões, a depender e como venha a ser provocada a resposta jurisdicional”.132
Uma última distinção importante. A interpretação restritiva do pedido não se não se
ajusta às ações coletivas transindividuais. Rodolfo de Camargo Mancuso propõe a subversão
do Princípio da Congruência, em razão da dinâmica dos direitos, acima apresentada:
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LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1998. p. 14.
131
“O pedido formulado pelo autor é responsável pela configuração e veiculação da lide processualizada, pedido
muitas vezes submetido ao recorte estratégico do advogado, na tentativa de selecionar e ressaltar os fatos e
direitos mais favoráveis ao seu cliente. Há autonomia das partes para escolher as parcelas do conflito que
serão judicializadas, de forma que o magistrado analisa o pedido apenas indiretamente, na proporção e
medida do que foi veiculado pelo pedido do autor. O artigo 293 do Código de Processo Civil – CPC
determina que os pedidos devem ser interpretados restritivamente.” In: GABBAY, Daniela Monteiro. Como
permitir que o recorte do conflito promovido pelo pedido promova a sua resolução efetiva na esfera judicial.
Anais do XV Encontro Preparatório CONPEDI/UNICAP – Recife. Recife: Fundação Boiteux, 2006.
Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/efetividade_daniela_gabbay.pdf.>
Acesso em: 28/10/2014.
132
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 3.
ed. São Paulo: Editora RT, 2012. p. 482.
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Essas peculiaridades do processo coletivo levam a que, na judicialização dos
conflitos metaindividuais, veja-se com um certo elastério ou temperamento o
princípio da demanda ou o quesito da adstringência do julgado ao pedido: a uma,
porque o autor não extrai sua legitimidade a partir da titularidade da pretensão
material, a qual concerne ou a um dado segmento social ou mesmo à inteira
coletividade, podendo-se assim falar em um autor ideológico”(ideological plaintiff,
nas class actions do direito norte-americano) ou, em qualquer sorte, num legitimado
extraordinário, a duas, no processo coletivo não se trata, propriamente, de definir um
vencedor e um vencido, mas busca-se uma resposta judiciária ampla e exauriente,
que resolva o conflito de modo mais integral possível, sem deixar resíduos
conflituosos que, na sequência, engendrariam novas demandas. É que a idéia básica,
na jurisdição coletiva, é que, através de um único processo se resolva um conflito
concernente a um número importante de sujeitos (que mesmo podem ser
133
indeterminados), em modo isonômico, e sob melhor equação custo-benefício.

Finalizada esta análise dos elementos de direito material e elementos da ação, passase à análise do sistema processual coletivo.
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MANCUSO, 2012, p. 115 -116.
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2

TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA: A QUEBRA DO PARADIGMA DO
SISTEMA CODIFICADO E UMA ANÁLISE DA LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA ENVOLVENDO OS SISTEMAS INDIVIDUAL E
COLETIVO
Devo confessar, inicialmente, que vim para a
palestra de hoje com a apreensão de um jogador
de xadrez, que vai a uma disputa levando o
equipamento sem saber se está com as peças
completas.134
Kazuo Watanabe

2.1

A quebra do paradigma codificado, a construção de um microssistema e as
tentativas de codificação do sistema coletivo
O microssistema da tutela coletiva foi sendo construído aos poucos no Brasil. 135

Surpreendentemente, quase trinta anos depois da instituição da Lei de Ação Civil Pública em
1985, a frase acima, proferida por Kazuo Watanabe, em 1982, quando o microssistema da
tutela coletiva reconhecia-se basicamente na previsão constitucional do instrumento da “ação
popular”136, não soa tão fora de contexto, razão pela qual se abre este breve espaço de
reflexão sobre a evolução do “novo” ramo do direito processual, qual seja o Direito
Processual Coletivo.
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WATANABE, Kazuo. Tutela jurisidicional dos interesses difusos: a legitimação para agir. In: GRINOVER,
Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo
(Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 60. Transcrição da
conferência proferida em 02/12/1982 no Seminário sobre a Tutela dos Interesses Coletivos. No encerramento
Kazuo Watanabe, Ada Pellegrini Grinover, Candido Rangel Dinamarco e Waldemar Mariz de Oliveira Junior
formaram uma comissão para a redação de um anteprojeto de lei sobre interesses coletivos, identificando-se o
início dos debates que, após a assunção de nova proposta feita pelo Ministério Público de São Paulo e pela
Confederação Nacional do Ministério Público, culminaram na sanção da Lei 7.347/1985, que disciplinou a
ação civil pública. Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução
coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 184.
135
Para uma excelente cronologia e visualização dos ânimos da época, MENDES, 2012., p. 191-202.
136
Antes da Lei 7.347/85 a doutrina muito bem identifica o fato de que foi a Constituição de 1934 em seu art.
113 n 38 que previu o primeiro instrumento de cunho coletivo, qual seja a “ação popular”, quando dispôs que
“qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração ou anulação dos atos lesivos do patrimônio
da União, dos Estados ou dos Municípios”. A ação popular foi suprimida pela Constituição de 1937, tendo,
no entanto, retornado ao sistema constitucional pela Carta de 1946, para não mais deixar a ordem
constitucional. Atualmente é prevista no art. 5º, LXIII da Constituição de 1988. A ação popular foi
regulamentada pela Lei 4.717/1965. Antes disso, referências são feitas à Lei 1.134 de 1950, que estatuiu as
associações de classe; à Lei 4.215/1963, que estatuiu o antigo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil,
permitindo que esta representasse interesses de classe e individuais de seus membros, relacionados ao
exercício da profissão. Em 1981, foram aprovadas a Lei 6.938/1981, que instituiu a política Nacional do
Meio Ambiente, e a Lei Complementar 40/ 1981, qual seja a Lei Orgânica do Ministério Público, em cujo art.
3º, III, se utilizou pela primeira vez o termo “ação civil pública”. Cf. Ibid., p. 193.
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Em 1985, com a denominada Lei de Ação Pública, a Lei n 7.347, fundou-se o
primeiro grande pilar do microssistema coletivo. Época em que as demandas coletivas
começavam a se mostrar presentes na vida da sociedade, mas os instrumentos processuais
existentes para sua consolidação eram realmente mínimos.
Foi, no entanto, a Constituição de 1988 que promoveu a colocação dos interesses e
direitos coletivos e difusos à altura constitucional, inserindo, no Título dos Direitos e
Garantias Fundamentais, o Capítulo I, para promover a proteção dos Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos.137 A noção de transindividualidade de direitos, com a inserção da
coletividade e de futuras gerações como sujeitos de direito, foi expressa em seu maior grau no
art. 225, relacionado ao meio ambiente, prevendo-se o direito de gerações futuras a terem este
último preservado. Foram previstos institutos coletivos de suma importância: em seu art. 5º,
XXI, as entidades associativas; no art. 8º III, a defesa por sindicatos de direitos e interesses
difusos ou individuais da categoria; no art. 5º, LXXIII, a ação popular; as ações civis públicas,
no art. 129, III; o mandado de segurança coletivo, insculpido no art. 5º, LXIX e LXX; o art.
232, sobre comunidades e organizações indígenas. Por fim, o art. 48 dos Atos das Disposições
Constitucionais Transitórias determinou a elaboração de um Código de Defesa do
Consumidor, o qual foi aprovado, convertendo-se na Lei 8.079/1990.
Entre a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor, no qual efetivamente se
denominaram os direitos individuais homogêneos, identifica-se o surgimento pontual da tutela
coletiva de direitos individuais, inicialmente através do mandado de segurança coletivo e da
Lei 7.913/1989, que prevê a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública envolvendo
prejuízos e danos a investidores do mercado e valores mobiliários. Interesses difusos e
coletivos foram previstos pela Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio
às pessoas portadoras de deficiência, e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, Lei
8.069/1990.
O Código de Defesa do Consumidor, finalmente promulgado em 1990, funciona até
hoje como elemento uniformizador do microssistema de tutela jurisdicional coletiva138, sendo
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Interessantes são as razões de veto da Lei 7.347/85, que três anos antes da promulgação da Constituição
extirpou da lei infraconstitucional a expressão “interesse difuso”, prevista no inciso IV do art. 1º da Lei: “As
razões de interesse público dizem respeito precipuamente à insegurança jurídica, em detrimento do bem
comum, que decorre da amplíssima e imprecisa abrangência da expressão "qualquer outro interesse difuso".
A amplitude de que se revestem as expressões ora vetadas do Projeto mostra-se, no presente momento de
nossa experiência jurídica, inconveniente”.
138
“Daí ser o CDC, depois da LACP e da CF/88, o terceiro grande movimento referente à consagração da tutela
jurisdicional coletiva no Brasil”. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual
Coletivo Brasileiro: análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação.
Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 30.
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certo, porém, que em seu art. 90, o diploma consumerista permanece remetendo à aplicação
do Código de Processo Civil e da Lei de Ação Pública, naquilo que não contrariar suas
disposições. Eis aí um grande complicador interpretativo entre os sistemas.
Entende-se a criação do microssistema coletivo como o reflexo do movimento de
restauração da metódica codificante, replicada em várias áreas do direito, como no direito
civil. Os denominados pós-positivismo e neoconstitucionalismo colocam a Constituição como
o verdadeiro paradigma para todo o sistema, com a inserção de princípios como diretrizes
fundamentais da ordem jurídica e do direito processual. Conforme Gregório Assagra de
Almeida:

A descodificação simboliza uma antítese histórica, pois a codificação do século XIX
resulta do racionalismo jurídico, europeu, como convergência de três tendências: a
do direito natural racional, como razão utópica responsável pela construção da
realidade; a do racionalismo burguês; e a dos códigos, como símbolo essencial da
razão jurídica moderna e da estabilidade e unidade. Assim, é superado o tempo das
teorias gerais e das grandes construções. É superada a época da generalidade e da
sistematicidade de dimensão fechada. Ganha espaço o tempo da razão prática e dos
sistemas abertos. O direito civil de índole dogmática, que foi enriquecido por
intermédio das contribuições da história, da filosofia, da sociologia, faz que os
juristas se reconduzam à exegese dos textos, de forma a relativizar a importância das
antigas partes gerais dos códigos. Torna-se, assim, fundamental a própria revisão
139
dos métodos didáticos.

Em seguida ao Código de Defesa do Consumidor, que vem a ser antes de tudo um
Código no qual coexistem dois microssistemas processuais – um individual e um coletivo140
‒, foram ainda editadas muitas leis, que em seu bojo ainda trazem instrumentos e direitos
coletivos. A título de exemplo, listam-se as leis referentes ao Ministério Público da União e
dos Estados, Leis 75/1993 e Lei 8.625/1993; a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/1992); a Lei 8.884/1994, referente ao combate de infrações contra a ordem econômica;
o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001); o Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/2003); o Estatuto
do Idoso (Lei 10.741/2003); a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006); a Lei 12.288/2010,
referente situações de desigualdade étnica, dentre outras.
Muitas dessas leis já sofreram reformas pontuais, tanto para o entrave quando para o
deslanche do sistema coletivo. Por exemplo, citam-se o caso da famigerada Lei 9.494/1997 e
o da Medida Provisória 1.798-1 de 1999, que tentaram reduzir a abrangência da coisa julgada.
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ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das
propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 33.
140
“Para tanto, a parte processual do Código atua em duas vertentes: na das ações individuais e das ações
coletivas.” Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY JR., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2001. p. 720.
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Em prol da efetivação do processo coletivo promulgou-se a Lei 11.448/2007, que alargou o
rol de legitimados, conferindo legitimidade à Defensoria Pública, reforçada pela Lei
Complementar 132/2009. As Leis 12.966/2014 e Lei 13.044/2014 também alargaram as
hipóteses de objetos protegidos, como a honra e dignidade de grupos raciais, étnicos e
religiosos, e o patrimônio público e social, respectivamente.
Não obstante tantas leis, a não utilização do Código de Processo Civil como
elemento fundante da Teoria Geral do Processo141, especialmente em sua parte geral,
representa ainda um desconforto ao aplicador do direito processual. De início, é um
desconforto em maior grau ao aplicador dos instrumentos não individuais, eis que as ações
individuais continuaram a valer-se das próprias regras, sem a percepção de que deixam
lentamente de funcionar como um padrão de referência, para receberem interferências
inevitáveis142 de microssistemas que tendem a não mais orbitar ao seu redor, para
circundarem uma Teoria Geral do Processo fundada na Constituição e no próprio sistema em
si.
A criação de microssistemas143 foi aos poucos expulsando do Código de Processo
Civil a Teoria Geral do Processo, que passou a fazer morada na Constituição. Não é mais só o
Código de Processo Civil que apresenta regras gerais para todo o sistema, nem mesmo em sua
parte geral. De fato, são os microssistemas que, diante de suas realidades e fundados na
Constituição, arbitram quais as regras do Código de Processo Civil compatíveis em si, e não o
contrário. No entanto, cláusulas abertas144 são necessárias a ambos os sistemas (seja o sistema
de Códigos, sejam os microssistemas), para que estes se integrem com coerência.145
141

A existência de novos sistemas, no entanto demanda constante reinvenção da Teoria Geral do Processo,
conforme bem analisa Didier: “A extensão da teoria Geral do Processo diminui a sua intensidade. Por ter um
objeto muito amplo (qualquer processo, em sentido jurídico: legislativo, administrativo, jurisdictional e
privado), a Teoria Geral do Processo possui, em relação a teorias particulares ou individuais do processo,
uma reduzida capacidade de explicitação de fenômenos jurídicos próprios de uma determinada ordem
juridical”. (v. DIDIER JR., Fredie. Reconstruindo a teoria geral do processo. In: DIDIER JR. Fredie.
Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 26).
142
A título de provocação ao leitor, traz-se a sintomática previsão do art. 3º do Projeto de Lei 4.484/2012, o qual
é basicamente a reapresentação do Projeto de Lei 5.139/2009, apelidada de nova Lei da Ação Civil Pública:
“Art. 3º - O processo civil coletivo rege-se pelos seguintes princípios: [...] II - duração razoável do processo,
com prioridade no seu processamento em todas as instâncias. Semelhante previsão é feita no Projeto de Lei
do Senado 282/2012, que altera os dispositivos relativos à tutela coletiva no Código de Defesa do
Consumidor para aperfeiçoar a disciplina de ações coletivas, onde se inclui no art. 81 do Código de Defesa
do Consumidor o §3º: As ações coletivas terão prioridade de processamento e julgamento, excetuadas a ação
popular e as de alimentos. Já o art. 12 no Novo Código de Processo Civil, se aprovado, estipula: Os órgãos
jurisdicionais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, ainda
que alerte no §2º que estão excluídos da regra do caput, depois de outras hipóteses, as preferências legais.”
143
Não só coletivo, mas o consumerista; o do inquilinato; do controle de constitucionalidade; das ações
constitucionais; da Criança e do Adolescente.
144
“O conceito de cláusula geral, por exemplo, passa a fazer parte da Teoria Geral do Processo. Não se pode
compreender o direito processual contemporâneo, recheado de enunciados normativos compostos por termos
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Portanto, é necessário distinguir-se, agora não mais pela Lei, mas pelo ordenamento
jurídico, o que de fato são Princípios, o que são Cláusulas Gerais146, e o que são Regras
específicas para cada sistema paralelo147. Trata-se de um trabalho de sistematização que
ultrapassa o Código, ou as leis, para ser feito com matriz na Constituição e no próprio
ordenamento.
Aliás, este foi e continua sendo o grande desafio dos novos processos: o encontro de
seus Princípios Gerais, e a identificação de quais regras do Código de Processo Civil podem
ser aplicadas a este microssistema, afastado das concepções individualistas que regem (e
devem continuar regendo) as ações individuais. Suspeita-se da tendência de que o sistema de
tutela individual se torne também um microssistema, paralelo aos demais, mas inserido no
macrossistema de processo.
O direito processual coletivo constitui novo ramo do direito processual, havendo uma
classificação tripartite que se faz entre direito processual penal, direito processual civil e
direito processual coletivo.148
vagos, sem essa ferramenta e toda a produção doutrinária a ela vinculada.” DIDIER JR. Fredie.
Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p.41.
145
“Microssistemas e Códigos são incompatíveis entre si? Entendemos que não. Os Códigos oitocentistas eram
autocentrados e pretendiam esgotar toda a matéria em uma estrita regulação formal. Não é este o intento dos
movimentos de Recodificação. A pergunta então reside em saber: são compatíveis os microssistemas com os
Códigos, em que medida e qual o valor de uns e outros para a boa aplicação do direito? O valor dos Códigos
nos ordenamentos jurídicos atuais é enunciar princípios, cláusulas gerais e regras para harmonizar a
legislação infraconstitucional com os objetivos da Carta Magna e dos direitos fundamentais nela estatuídos.”
In: DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo.
Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4, p. 63.
146
“É preciso distinguir, ainda, cláusula geral e princípio. Cláusula geral é um texto jurídico; princípio é norma.
São institutos que operam em níveis diferentes do fenômeno normativo. A norma jurídica é produto da
interpretação de um texto jurídico. Interpretam-se textos jurídicos para que se verifique qual norma deles
pode ser extraída. Um princípio pode ser extraído de uma cláusula geral, e é o que costuma acontecer. Mas a
cláusula geral é texto que pode servir de suporte para o surgimento de uma regra.” DIDIER JR., Fredie.
Reconstruindo a teoria geral do processo. In: DIDIER JR. Fredie. Reconstruindo a teoria geral do processo.
Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 40.
147
É o que se denomina transformação da Teoria das Fontes. Conforme Didier: “Na Teoria das Fontes, três
grandes alterações: i) o reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos; ii) desenvolvimento da
técnica legislativa das cláusulas gerais; iii) redefinição do papel da jurisprudência como fonte do direito”. Cf.
Ibid., p. 30.
148
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das
propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 58.
Sobre a evolução do direito processual coletivo, é essencial a leitura de ALMEIDA, Gregório Assagra de.
Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado por uma nova summa
divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 22. “[...] ramo do direito processual que possui
natureza de direito processual-constitucional-social, cujo conjunto de normas e princípios a ele pertencente
visa disciplinar a ação coletiva, o processo coletivo, de forma a tutelar, no plano abstrato, a congruência do
ordenamento jurídico em relação à Constituição, e, no plano concreto, pretensões coletivas em sentido lato,
decorrentes de conflitos coletivos ocorridos no dia-a-dia da conflituosidade social.” Há que se fazer
referência ainda à dissertação de mestrado de GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações
Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 77. “Quando a Ciência do Direito Processual Civil Coletivo estiver
amadurecida, poderemos pensar na confecção de um Código de Processo Civil Coletivo. Enquanto isso não é
possível, o Título III do CDC combinado com a LACP fará as vezes do Código Coletivo, como ordenamento
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É relevante trazer à baila, até para compreensão mais ampla do ordenamento,
valendo-se de Gregório Assagra de Almeida, o fato de que o processo coletivo se subdivide
em dois ramos: a tutela jurisdicional coletiva comum, liderada pela Lei 8.078/90, e a tutela
processo coletivo especial, referente ao controle de constitucionalidade. Ainda que seja
bastante controvertida a questão de admitir o processo de controle de constitucionalidade
como fazendo parte do sistema coletivo (e não como outro microssistema avulso), é por
demais interessante a comparação da evolução galopante do sistema de controle de
constitucionalidade, que no Brasil desenvolveu-se (da mesma forma que ocorre com o sistema
referente à tutela de direitos individuais homogêneos) em uma escolha híbrida de extirpação
da lei inconstitucional, permitindo-se o controle difuso, individual e subjetivo, em
convivência com o controle concentrado, de cunho coletivo e objetivo.
Semelhante sistema eclético de controle de constitucionalidade proporciona, nas
palavras do ministro Sepúlveda Pertence, uma “permanente tensão dialética”149, a qual vem
progredindo de tal forma que atualmente identifica-se o fenômeno conhecido como
“objetivação do Recurso Extraordinário”150, e é um bom paradigma de evolução de sistemas

149

150

geral. Não é de descartar, todavia, a possibilidade de que se compreenda em futuro ainda mais distante e
remoto, quando os ânimos de “progressistas” e “conservadores” arrefecerem, não haver, em verdade, razões
aceitáveis a justificar dividir o Direito Processual Civil em dois grupos irredutíveis. Somente a partir desse
momento será possível a nítida divisão de que se trata de sistemas perfeitamente redutíveis a um mesmo e
único fenômeno. É quando surgirão as bases de um novo Direito Processual Civil...” O próprio Antonio Gidi
na obra, Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas do Brasil. Rio de
Janeiro: GZ, 2008. p. 9, admite que Gregório Assagra “sustenta a mesma tese, de forma mais
fundamentada”. Vale, porém, observar que este novo ramo do direito processual não cabe, pelo menos neste
estudo, como um ramo adjeto do direito civil, mas sim do direito constitucional, como muito bem analisado
por Gregório de Almeida Assagra.
Voto proferido na ADC 4-6/ DF: “[...] O Brasil, no entanto, importou, com a República, o sistema difuso
americano, enfraquecido, porém, entre nos, pela ausência do stare decisis, e foi, talvez por isso, pouco a
pouco fazendo concessões ao sistema austríaco até que, em 1965, de repente – à base de uma fundamentação
despretensiosa ligada ao descongestionamento do Supremo Tribunal Federal – se completou esse
acoplamento e passaram a conviver os dois sistemas na sua integralidade. A partir, é claro, cabe a este
Tribunal construir um sistema de convivência, de harmonização desses dois sistemas, no qual é fatal, dada
eficácia universal do controle abstrato, que este venha a predominar sobre o controle difuso, paralisando-o ou
mesmo extinguindo-o em cada caso, seja por força da decisão liminar da ação direita – praticada entre nós
com dimensões que nenhum outro ordenamento conhecido -, seja por força da decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal” (ADC 4-6/DF, relator Ministro Sydney Sanches, DJ, de 21/05/1999).
Para Gilmar Ferreira Mendes: “A adoção deste novo instituto deverá maximizar a feição objetiva do recurso
extraordinário.” In: MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1025. Fredie Didier e Leonardo Cunha também se
utilizam da expressão “objetivação do recurso extraordinário”. In: DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo
Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos
Tribunais. 12. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 3. p. 331. Conforme André Ramos Tavares: “Há uma
subjetivação no sistema ou, se quiser, uma humanização, considerando-se mesmo que o direito está posto não
para atender aos problemas abstratamente colocados. O direito está a serviço do indivíduo, do homem, e o
controle concreto é aquele que mais bem representa a idéia”. v. TAVARES, André Ramos. O modelo
brasileiro de controle difuso-concreto da constitucionalidade das leis e a função do Senado Federal. RT, São
Paulo, n. 819, janeiro 2004, p. 51.
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híbridos de tutela, como ocorre, por exemplo, na tutela de direito individuais e direitos
individuais homogêneos, merecendo menção pelo paralelo do desenvolvimento.
Dito isso, deve-se ainda relembrar rapidamente que o entusiasmo em relação a esse
novo ramo do direito processual motivou, no início dos anos 2000, no Brasil, a elaboração de
quatro anteprojetos151 de Códigos de Processo Coletivo. Ainda que o Brasil seja um dos
países da América Latina com legislação mais avançada em termos de ações coletivas,
honrosas e necessárias, esses anteprojetos constituem tentativas de um sistema mais integrado
e unificado.
Observa-se, porém, a existência de medidas que não dependem de reforma de lei,
podendo ser feitas em caráter administrativo, como a instituição de um cadastro nacional de
ações coletivas, como já determina a Resolução Conjunta nº 2, de 21 de junho de 2011 do
CNJ.152 Embora instituído o cadastro em 2011, até a presente data não se tem notícia da
efetivação da medida. O cadastro seria muito mais eficiente do que a determinação legal do
art. 94153 do Código de Defesa do Consumidor, onde se impõe a publicação de edital no órgão
oficial para dar ciência da propositura de ação coletiva.
No que se refere à aprovação de um Código de Processo Coletivo, como elucida Ada
Pellegrini Grinover154, houve consenso em 2009, após inúmeras reuniões e audiências

151

Seguindo a ordem ditada em DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil:
Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p. 57, foram elaborados os denominados a)
Código de Processo Coletivo Modelo para Países de Direito Escrito – Projeto Antonio Gidi; b) Anteprojeto
de Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América, elaborado por Ada Pellegrini Grinover,
Kazuo Watanabe e Antonio Gidi, e revisado por um comissão de excelentes juristas, o que culminou em
discussões e refinamentos da versão em outros dois Anteprojetos, quais sejam: c) Anteprojeto do Instituto
Brasileiro de Direito Processual, elaborado no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo (USP), e coordenado pela Profa. Ada Pellegrini Grinover; e d) Anteprojeto de
Código Brasileiro de Processos Coletivos, este elaborado em conjunto com os Programas de Pós-graduação
stricto sensu da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Universidade Estácio de Sá, e coordenado pelo
Prof. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Antonio Gidi descreve sua versão particular da cronologia dos
Códigos. GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas
do Brasil. Rio de Janeiro: GZ, 2008. p. 01-06.
152
Entretanto, mais do que o cadastramento das partes, necessário será cadastrarem-se os beneficiários da ação,
ou seja, os substituídos processuais, para fins de verificação de litispendência. Assim, será necessária a
relação nominal dos beneficiários, em especial nas demandas que envolvam direitos coletivos e, com mais
razão, direitos individuais homogêneos, nas quais estes são identificáveis, diferentemente da coletividade
beneficiada por uma demanda que envolva interesses difusos.
153
“Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir
no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por
parte dos órgãos de defesa do consumidor.”
154
GRINOVER, Ada Pellegrini. O projeto de lei brasileira sobre processos coletivos. Disponível em:
<http://www.tex.pro.br/home/artigos/257-artigos-nov-2013/6345-o-projeto-de-lei-brasileira-sobre-processoscoletivos>. Acesso em: 23/10/2014. In: O projeto de lei brasileira sobre processos coletivos. Disponível em:
http://www.tex.pro.br/home/artigos/257-artigos-nov-2013/6345-o-projeto-de-lei-brasileira-sobre-processoscoletivos.
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públicas, a se discutir uma Lei, e não um Código. Segundo Aluisio Castro de Mendes155, a
ideia fora elaborar um Anteprojeto da nova Lei de Ação Civil Pública, sendo o instrumento
central de um Sistema Único de Ações Coletivas. O Projeto tomou o número 5.139/2009, e
foi incorporado ao II Pacto Republicano de Estado. Contudo, recebeu rejeição em 17 de
março de 2010, em duro voto156 do Relator Deputado José Carlos Aleluia, o que demonstra a
“posição refratária do Parlamento às ferramentas da tutela coletiva”.157 No caso, foi interposto
recurso ainda não julgado.
No entanto, em nota técnica da Secretaria da Reforma do Judiciário, datada de
18/09/2013, o Projeto foi praticamente reapresentado, no PL 4.484/2012, recebendo
recomendação para ser inserido no III Pacto Republicano de Estado, sob o assunto;
“necesidade de sistematização das normas de Direito Processual no Brasil.” Merece menção
ainda o Projeto de Lei 282/2012, que visa alterar as regras sobre tutela coletiva no CDC,
como forma de unificar o sistema.
No que se refere à necessidade de novo regramento para processos coletivos, em
especial um Código, deve-se dizer que esta necessidade traz as vantagens da consolidação de
posições e entendimentos já sedimentados, mas também as desvantagens das incertezas em
eventuais modificações não ainda absorvidas pela comunidade jurídica. O que se percebe,
porém, é que não existe muita vontade legislativa em fazer evoluir tal sistema, até porque,
como apresentado no primeiro capítulo, trata-se de um sistema que envolve de fato uma
155

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito
comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 201.
156
Seguem trechos do voto: “Quanto ao mérito, no entanto, o projeto não prospera. A proposta cria processo em
que o réu recebe tratamento desigual de um juiz que terá liberdade para tomar partido sempre e somente em
favor do autor, inclusive alterando a ordem das fases processuais, e concedendo liminares (e antecipações de
tutela) sem que o autor as tenha pedido e sem que tenha sido dada oportunidade de defesa ao réu. [...] Mais:
praticamente quaisquer duas pessoas podem ir a juízo, apresentarem-se como representantes de um grupo ou
até mesmo de toda a sociedade brasileira e pedirem, por exemplo, a paralisação de uma iniciativa do poder
público por ofensa ao meio-ambiente. [...] As ações coletivas foram criadas, entre outros fins, para diminuir o
número de ações sobre a mesma matéria. Mas o projeto, tal como está, acaba por alimentar mais ações: a
ação coletiva pode conviver com ações individuais, sendo, assim, apenas mais uma, em vez de ser algo que
resolva o litígio por todas. [...] Em suma, a proposição não resolve os problemas do modelo atual das ações
civis públicas, gera insegurança jurídica em escala inimaginável, fomenta a ida irresponsável a juízo para a
defesa de interesses coletivos sem qualquer garantia de que esses interesses estejam sendo bem
representados, e expõe toda a economia, toda a sociedade e todos os indivíduos ao risco de se tornarem réus
numa ação em que serão tratados como párias, do começo ao seu longínquo fim. [...] Diante do exposto,
nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, e, no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei 5.139, de 2009, e do Substitutivo a ele apresentado”. Disponível na integra em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=754582&filename=PRV+1+CCJC
+%3D%3E+PL+5139/2009. Acesso em: 10/11/2014.de.
157
PINHO, Humberto Dalla Bernadina. Incidente de conversão da ação individual em ação coletiva no CPC
projetado: exame crítico do instituto. Processos Coletivos. Porto Alegre, ano 2014, v. 5, n. 4, out-dez/2014.
Disponível em: <http://www.processoscoletivos.net/revista-eletronica/63-volume-4-numero-3-trimestre-0107-2014-a-30-09-2014/1459-incidente-de-conversao-da-acao-individual-em-acao-coletiva-no-cpc-projetadoexame-critico-do-instituto>. Acesso em: 12/11/2014.
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grande novidade: a coletividade como sujeito de direito. A evolução deve dar-se em
concomitância com outras áreas, e representa uma mudança tão significativa que se desconfia
ser necessária a reformulação da própria teoria geral do direito.
Ademais, como sistema que tem vida própria, o sistema coletivo sobrevive de lege
lata, mais revive de lege ferenda, como é usual mencionar-se nos estudos que envolvem ações
coletivas. Jurisprudência e doutrina vêm buscando afinar soluções, independentemente da
modificação legislativa. Bom exemplo é o crescente critério da representatividade adequada,
que será rapidamente analisado no último subcapítulo deste trabalho.
As especulações em torno de uma unificação do microssitema processual coletivo
parecem ter adormecido. Enquanto isso, ganhou evidência a edição de um Novo Código de
Processo Civil, destinado a substituir o Código Buzaid, de 1973.
Delineia-se, portanto, o que Judith Martins-Costa muito bem identifica como a “Era
das Recodificações”158 no ordenamento brasileiro, refletida na decisão de editar novo Código
de Processo Civil, conjugando-se esforços para o aprimoramento do sistema geral, e também
do sistema individual. Avizinha-se a recodificação do Novo Código de Processo Civil, pelo
Projeto de Lei que teve início no Senado (PLS) 166/2010 e, remetido à Câmara dos
Deputados tornou-se o Projeto de Lei 8.046/2010. O referido projeto em seguida tornou-se o
Substitutivo da Câmara dos Deputados no Senado Federal em 31/03/2014, passando a tramitar
como SCD 166/2010. O projeto foi aprovado em 17/12/2014; aguardam-se eventuais vetos e,
enfim, sua promulgação.
É nesse movimento que se torna oportuno o conserto do que a doutrina sempre
analisou como o grande entrave às ações coletivas, qual seja um sistema geral que não
absorve as novas configurações do processo. Portanto, passa-se a analisar alguns aspectos das
interferências entre sistema geral e coletivo, e da recodificação do Novo Código de Processo
Civil.

158

“O desafio de normatizar as plurais relações intersubjetivas com base na concreção perpassa todo o novo
Código Civil, seja através de sua linguaguem (que alia modelos cerrados e modelos abertos), seja em razão
das soluções metodológicas que adota, viabilizadoras de uma intertextualidade com os outros corpos
normativos. Essa opera por meio de ligações inter, intra e extra sistemáticas com os valores do Ordenamento,
notadamente aqueles expostos na tábua axiológica dos Direitos Fundamentais. Tal é a subjacente ao que
tenho chamado de a “Era da Recodificação”, em contraponto ao célebre título dado por Irti, nos anos 70, aos
ensaios que detectavam a opção de política-jurídica, então corrente da descodificação. É uma concepção
radicalmente diversa da que orientou o Código de 1916, embasado no positivismo compreendido ao modo
das Ciências Naturais. Culturalismo e experiência no Novo Código Civil”. v. MARTINS-COSTA, Judith.
Culturalismo e experiência no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MAZZEI, Rodrigo
Reis (Coords.). Reflexos do novo Código Civil no direito processual. Salvador: JusPODIVM, 2006. p. 5.
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2.1.1

A aplicação do código de processo civil e do novo código de processo civil no
sistema coletivo

O Código de Processo Civil envolve mais do que um sistema para tratar ações
individuais. Constitui também fonte de regras gerais que permeiam muitos sistemas
circundantes, entre os quais o coletivo. A Teoria das Fontes, reformulada pelo
neoconstitucionalismo 159 com base na Constituição de 1988, impôs a era das recodificações, e
doze anos após a recodificação do Código Civil, ocorrerá a recodificação do Código de
Processo Civil, com o anunciado propósito de se adequar aos novos tempos, sedimentando
toda a leitura constitucional ocorrida. Segundo Hermes Zanetti:
[...] recodificar significa muito mais do que codificar novamente, simplesmente
substituir um Código antigo por um novo. Recodificar significa re-sistematizar,
melhor ainda, “reestruturar”, ou ainda, efetuar uma mudança estrutural que permita
160
ao novo diploma absorver as legislações vindouras e o avanço da jurisprudência.
e 161

No que se refere ao sistema coletivo, as maiores culpas atribuídas ao seu não
deslanche assentam-se no fato de que o sistema individual, trazido pelo Código de Processo
Civil, não comporta as novas situações geradas pela pós-modernidade.162 Microssistemas

159

“Justamente por isso, dentre os diversos ramos do direito, sobreleva a importância do direito constitucional,
porque ele representa o centro dessa unidade, “o tronco comum do qual trazem a sua seiva vital”,
principalmente quando se fala de direito processual, em que o enquadramento no direito constitucional tem
relação direta com a função do estado de prestar a jurisidição, o exercício do “poder jurisdiciomal que ao
Judiciário vem atribuído.” Cf. ZANETI JR., Hermes. O modelo constitucional do processo civil brasileiro
contemporâneo. In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador:
JusPODIVM, 2012. p. 92.
160
A efetividade do mandado de segurança coletivo no Código Brasileiro de Processos Coletivos. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.).
Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: RT,
2007. p. 399.
161
Recodificar é diferente de consolidar, conforme ensina ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do
Direito Processual Coletivo Brasileiro: análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova
proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 8: “A consolidação é o mero reconhecimento de
normas já existentes, com incidência especialmente nos momentos de exaustão legislativa, ao passo que o
código, formado por um corpo legislativo novo, é animado por um espírito inovador”.
162
“Tal sistema, por outro lado, foi moldado para atender a prestação da tutela jurisdicional em casos de lesões a
direitos subjetivos individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado. Assim, como regra,
"ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" (CPC, art. 6º).
Não se previu, ali, instrumentos para tutela coletiva desses direitos, salvo mediante a fórmula tradicional do
litisconsórcio ativo, ainda assim sujeito, quanto ao número de litisconsortes, a limitações indispensáveis para
não comprometer a defesa do réu e a rápida solução do litígio (art. 46, § único). Não se previu, igualmente,
instrumentos para tutela de direitos e interesses transindividuais, de titularidade indeterminada, como são os
chamados "interesses difusos e coletivos”. Outro marco norteador da estrutura do sistema processual civil
codificado decorreu da concepção segundo a qual a função jurisdicional - e o processo, como seu instrumento
- se destinam a formular e fazer atuar a regra jurídica em face de um conflito de interesses concretizado, ou
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devem trazer previsões específicas a casos extravagantes, mas não devem desonrar a
coerência da Teoria do Processo.
Concluído o processo de recodificação do Código de Processo Civil, percebem-se
algumas decisões tomadas pelo legislador, diante de todo sistema processual, refletidas na lei
já aprovada.
Acredita-se que a decisão do legislador foi buscar alternativa às ações coletivas
homogeneizantes163, em especial nos casos relativos a ações individuais repetitivas. O
instituto de maior relevo e de maior inovação164 no Novo Código de Processo Civil foi o
inicialmente denominado “incidente de coletivização de demandas”165, que mais tarde recebeu
o nome de “incidente de resolução de demandas repetitivas”. Em razão do recorte deste
estudo, não é possível aprofundar-se no novo instrumento, mas seguem alguns comentários
diante de tão inovadora previsão.
A técnica de padronização dos julgados é utilizada como forma de dar ordem e vazão
às denominadas ações repetitivas, uma vez que as ações coletivas, em especial as que tratam
de direitos individuais homogêneos, não se mostraram suficientemente capazes para tal.166
Muitos mecanismos de tratamento coletivo de demandas repetitivas já estavam sendo
inseridos no Código, por reformas legislativas e emendas à própria Constituição. Podem-se
citar: o art. 285-A do CPC; a Súmula Vinculante trazida pelo art. 103-A da Constituição; o
requisito da repercussão geral para os recursos extraordinários; o pedido de uniformização da
interpretação da lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Federais; e os
seja, de um específico fenômeno de incidência da norma abstrata sobre um suporte fático, já ocorrido
(hipótese que comportaria tutela reparatória) ou em vias de ocorrer (o que ensejaria pedido de tutela
preventiva)”. In: ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela
Coletiva de Direitos, 6. ed. São Paulo: RT, 2014. p. 13.
163
Já se esclareceu o uso do termo do capítulo 1.2.1.2. Referem-se às ações que envolvem direitos individuais
homogêneos.
164
BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de novo código de processo civil comparados e anotados: Senado
Federal PLS n. 166/2010 e Câmara dos Deputados PL n. 8.046/2010. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 467. No
Parecer Final, aprovado na Comissão do Senado, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas foi
previsto nos artigos 973 a 984, mas sofrerá renumeração, até em virtude da aprovação do instituto da
conversão, não previsto pelo mencionado parecer. Na versão do Substitutivo da Câmara dos Deputados esse
instituto era previsto nos arts. 988 a 999.
165
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Incidente de resolução de demandas repetitivas: tutela coletiva ou
padronização do processo? Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 32, dez. 2011. p. 93-114. Disponível em:
<http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/285/26>. Acesso em: 13/10/2014.
166
Leonardo Carneiro da Cunha enumera quatro motivos para a inefetividade: a) a insuficiência de associações a
fim de alcançar todas as situações de massa; b) a proibição da legislação decorrente do art. 1º da Lei 7.347/85
no que se refere a demandas envolvendo tributos, FGTS, contribuições previdenciárias e outros fundos
institucionais; c) a extensão da coisa julgada secundum eventum litis, e d) a restrição da eficácia subjetiva
estabelecida pelo art. 16 da Lei 7.347/85. Cf.CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos repetitivos. In:
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em
perspectiva: jornadas brasileiras de direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: RT,
2013. p. 248.
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denominados recursos extraordinários e especiais repetitivos, previstos nos art. 543-B e 543-C
do Código de Processo Civil que concebeu o embrião do sistema brasileiro de julgamento
“por amostragem”.167
O mecanismo do julgamento de recursos por amostragem, até então, limitava-se a
selecionar recursos representativos de controvérsias recorrentes nos Tribunais de segunda
instância, remetendo-os ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça.
Decidindo estes últimos pela afetação da questão, suspendem-se no Tribunal de origem os
recursos não selecionados168, para que depois do julgamento possam ser aplicadas as teses
jurídicas deliberadas na instância Superior.
A partir da implementação dos recursos representativos, iniciados nos Recursos
Extraordinários pela Lei 11.418/2006, e mais tarde nos Recursos Especiais através da Lei
11.672/2008, atualmente, conforme os relatórios disponíveis nos sítios eletrônicos do STJ e
STF, tira-se o seguinte retrato: no Supremo Tribunal Federal, encontram-se suspensos
756.936 processos por todos os Tribunais do país169, tendo sido afetados mais de 700 temas
como de repercussão geral, e destes, somente 222 foram julgados com mérito.170
No Superior Tribunal de Justiça, os dados são mais impressionantes. A quantidade de
temas existentes excede o número de 900 recursos afetados. Não há um relatório que
especifique a quantidade total de recursos suspensos, mas, a título de exemplo, o Tema 710
relativo ao Direito do Consumidor e ao sistema “credit scoring”, por si só, mantém suspensos,
mais de 103.236 processos.171 A decisão transcendeu a suspensão dos recursos em segundo
167

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos repetitivos. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em perspectiva: jornadas brasileiras de direito
processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: RT, 2013. p. 249.
168
A previsão legal é de suspensão somente dos recursos nos tribunais de segunda instância, porém, como será
visto, o STJ e o STF têm suspendido também casos em primeira instância.
169
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=sobrestadosrg>.
Acesso em: 04/12/2014.
170
Em crítica ao grande número de processos suspensos, traz-se a opinião de Joaquim Falcão: “Hoje, pelo site do
Supremo, existem 685.034 processos parados. Provavelmente mais de um milhão de interessados estão com a
vida em suspenso. Os processos não seguem o lento rito normal, nem são beneficiados pela inovação
anunciada e prometida. E não vinda. A fila cresce, mas não anda. Ministros não precisam nem devem
convergir nos votos. Mas precisam convergir em procedimentos que levem à eficiência institucional. Até o
Supremo americano tem metas a cumprir. A cada ano eles se comprometem a julgar um determinado número
de ações. E julgam. Se o Supremo se comprometeu com a repercussão geral, que a faça bem funcionar. A
sociedade, o Executivo e o Congresso têm lhe dado tudo o que pede e necessita”. Cf. FALCÃO, Joaquim. O
que falta no Supremo. O Globo, Rio de Janeiro, 05 jun. 2014. Disponível em:
<http://oglobo.globo.com/opiniao/o-que-falta-no-supremo-12723560>. Acesso em: 20/10/2014.
171
Disponível em http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Repetitivo/relatorio2.asp?area. Acesso em: 04/12/2014.
O tema recebeu a afetação em 26/11/2013, e foi julgado em 17/11/2014, decidindo-se pela licitude do sistema
que “envolve avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando
diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito)”.
Apesar de lícito, avaliou-se que “devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do
consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais,
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grau, para alcançar também as ações propostas em primeiro grau, verticalizando ainda mais a
suspensão a partir do Recurso Especial.
Esses foram os embriões do método de incidente-modelo que pretende o Novo
Código de Processo Civil expandir através do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, os quais replicariam o sistema, mas agora nos vários Tribunais de segundo grau.
De acordo com Aluisio Mendes:172
Os processos ou incidentes-modelo podem, por conseguinte, representar um
complemento e apoio para as ações coletivas, precipuamente no que diz respeito à
economia processual e ao princípio da igualdade, pois os processos e recursos
individuais ficam suspensos, enquanto se aguarda o julgamento do processo,
incidente ou recurso paradigmático. Desse modo, há uma relativa redução do
número de processos ou de recursos em tramitação, bem como se estabelece um
padrão de decisão que passa a ser observado como todo pelo Poder Judiciário.
A possibilidade e a correção na escolha do caráter complementar estão patentes no
contexto mundial. Em praticamente todos os países em que se adotou o sistema ou
incidentes-modelo, este se desenvolveu e figura lado a lado com as ações coletivas.
É o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos da América, nos quais a agregate
litigation convive com a força das class action. Na Alemanha, os procedimentosmodelo (Musterverfahren) também vieram para somar ao lado das ações
associativas (Verbandsklagen). Na Inglaterra e País de Gales, o Código Civil de
2000 previu na mesma parte 19, as Group Litigations Ordens, e as representative
actions. O mesmo deve acontecer no Brasil, com a convivência, atual, das ações
coletivas com os recursos repetitivos e, no futuro, com o projetado incidente de
resolução de demandas repetitivas.

Os numerosos novos instrumentos, todos eles dedicados ao controle de acervo e
uniformidade em casos que envolvem lesões de massa, são tipicamente afetos aos direitos
individuais ‒ alguns deles homogêneos, outros não – e modificam mais uma vez a forma de
litigar. Trata-se de alternativas às ações coletivas.173

172

173

concluindo-se que o desrespeito aos limites legais na utilização do sistema “credit scoring”, configurando
abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do
fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n.
12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou
sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de
crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. Ainda não houve o trânsito em julgado do tema.
Porém, conforme decisão determinou-se: a) a suspensão abrange todas as ações em trâmite e que ainda não
tenham recebido solução definitiva; b) não há óbice para o ajuizamento de novas demandas, mas as mesmas
ficarão suspensas no juízo de primeiro grau; c) a suspensão terminará com o julgamento do presente recurso
repetitivo”.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Resolução coletiva de conflitos. In: MENDES, Aluisio Gonçalves
de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em perspectiva: jornadas brasileiras de
direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: RT, 2013. p. 64-65.
Cf. CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (musterverfahren) alemão: uma alternativas
às ações coletivas. Revista de Processo, ano 32, n. 147, mai.-2007, p. 123-146.
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Para alguns doutrinadores, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nasce
dentro do próprio sistema processual coletivo174; para outros, trata-se de alternativa externa,
que deve ser enquadrada no sistema individual175, ou ainda enquadrada na técnica de
aplicação de precedentes.176 Os limites deste estudo, que tem por foco os casos relativos ao
tratamento processual de direitos essencialmente coletivos (ainda que em momentos muito
aproximados do tratamento dado aos direitos individuais homogêneos), impedem o
aprofundamento em questão tão instigante.
Entretanto, ainda como forma de provocação, deve-se perceber que tais sistemas e
mecanismos vêm se “hibridando”, o que possibilita a criação de novas espécies que alteram e
transformam o sistema original. Em especial tema afeto a este estudo, é o que se verifica do
julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 229.690177, os quais
converteram-se em recurso representativo da controvérsia mais adiante revisitada em função
das ações pseudoindividuais, gerando o Tema processual 589 no Superior Tribunal de Justiça,
174

“Dentro desse espectro fala-se em um direito processual coletivo, como ramo voltado exatamente para a
resolução coletiva de conflitos. O seu objeto incluiria: (a) as ações coletivas, que se caracterizariam pelas
demandas nas quais um legitimado extraordinário poderia defender, em juízo, os interesses de toda uma
sociedade, grupo ou pessoas, sem que todos os interessados tivessem que ingressar no Poder Judiciário; (b)
os processos ou incidentes modelo, que seriam decididos a partir de casos individuais, mas com a aplicação
da decisão sobre questões comuns a outros litigantes; (c) os meios de solução extrajudicial de conflitos
coletivos.” Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Resolução coletiva de conflitos. In: MENDES,
Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em perspectiva: jornadas
brasileiras de direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: RT, 2013, p. 48.
175
“É certo que o Projeto de novo CPC, desde o anteprojeto apresentado ao Senado pela Comissão de Juristas,
por esta nomeada, previu um incidente de resolução de demandas repetitivas (arts. 988/999 do Substitutivo
aprovado na Câmara dos Deputados), que de alguma maneira poderia amenizar o problema: mas aqui ainda
se trata de uma técnica (conhecida no exterior como caso piloto) para agrupar demandas e julgar algumas
delas por amostragem, aplicando às demais, que ficam suspensas, a mesma tese (exclusivamente de direito).
Todavia, as ações ainda são individuais e as decisões, embora uniformes, só operam inter partes. É uma
técnica que visa à celeridade e uniformidade de decisões, mas ainda não se trata de verdadeira coletivização e
nenhuma influência exerce sobre o minissistema de processos coletivos”.Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. O
Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos coletivos: a coletivização dos processos
individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014.
p. 1432.
176
“Quer isso dizer que o tema dos recursos repetitivos imiscui-se com a técnica de aplicação dos precedentes”.
Cf. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos repetitivos. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em perspectiva: jornadas brasileiras de direito
processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: RT, 2013. p. 249.
177
Tratou-se o caso concreto do recurso, afetado como representativo, de um servidor público inconformado
com a suspensão de sua demanda individual após a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público
do Rio Grande Sul. A enxurrada de processos individuais de professores que requeriam a implantação em
seus proventos do piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação
básica, em razão da declaração de constitucionalidade da Lei 11.738/2008, levou o Ministério Público a
requerer a implementação do piso em ação coletiva. Do relatório do acórdão proferido pelo STJ, percebe-se
que a suspensão fora determinada pelo juiz de primeiro grau que conduz a ação individual, e mantida pelo
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando do julgamento do agravo de instrumento. Não é possível,
pela leitura dos relatórios, afirmar se a suspensão também foi determinada na ação coletiva para atingir as
ações individuais, ou somente por conta do entendimento dos juízes dos casos individuais, o que se revela
outro problema na uniformidade da decisão.
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assim definido: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos
multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação
coletiva.”
A questão suspendeu 87.183 processos. Foi afetada em 13/11/2012, e julgada em
23/08/2013 pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Observe-se que,
concomitantemente ao Recurso Especial, foi também proposto Recurso Extraordinário por
afronta direta à matéria constitucional. No Supremo Tribunal Federal inicialmente
reconheceu-se a Repercussão Geral, gerando o Tema 675178, descrito como “suspensão de
ação individual em razão da existência de ação coletiva”, o qual, quando julgado em
27/09/2013, voltou atrás e reconheceu a inexistência de Repercussão Geral por se tratar de
matéria infraconstitucional.
Essa interessantíssima questão será esmiuçada no subcapítulo 3.3.6, exatamente por
envolver ações pseudoindividuais. Entretanto, somente a título de ilustração, percebe-se que,
na decisão em pauta, ocorreu a mescla do sistema coletivo com o sistema de julgamento de
recursos. Nas razões de decidir percebe-se a mescla, quando se aduz que os artigos 103 e 104
do Código de Defesa do Consumidor, que sempre resguardaram a decisão do lesado de
promover ou não ação individual sem interferência das ações coletivas, harmonizam-se com
art. 543 – C do CPC.179
Nesse entendimento houve a verdadeira criação de uma terceira regra. Em primeiro
lugar, porque o art. 543 – C do CPC refere-se a recursos, e em tese somente suspenderia
recursos de segundo grau, nada tendo de correlato com ações propostas em primeiro grau.
Com a extensão do raciocínio para a primeira instância, basta a propositura de ação coletiva
em primeiro grau, para que se suspendam as ações iniciais, também em primeiro grau. O
tratamento de suspensão, sem o pronunciamento de qualquer sentença ainda sujeita a recurso,
remete por óbvio ao instituto da litispendência, que guarda um tratamento muito próprio no
sistema coletivo.
Na concepção clássica, o que diferencia a litispendência da coisa julgada é tão
somente o estágio de desenvolvimento do processo ‒ antes ou depois da sentença transitado
em julgado. No sistema coletivo, porém, em especial o art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor, referente aos dois institutos no mesmo artigo, dissociou os eventos da
178
179

ARE 738109 Relator: Min. Teori Zavascki.
REsp 1.353.801/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 23/8/13 - Julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC. “Não nega vigência aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do
Consumidor; com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses
dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008).”
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litispendência e da coisa julgada, do único critério de estágio de julgamento do processo.
Ainda que a lei negue expressamente a existência de litispendência entre ações coletivas e
ações individuais em curso, permite, mais adiante, a existência de coisa julgada, caso ocorra a
suspensão do processo individual, demonstrando a peculiaridade do sistema coletivo.180
Tudo isto foi colocado, no entanto, para que se perceba a nítida interferência que, se
aprovado, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas trará ao sistema processual das
ações coletivas. O Novo Código de Processo Civil prevê a suspensão de ações coletivas, caso
estas não sejam escolhidas como processo representativo da controvérsia. E o Código ainda
prevê que o incidente terá preferência na tramitação, o que implica evidente reflexo nas outras
inúmeras preferências já existentes, sem que, entre estas se estabeleça uma ordem.
Parece, ao fim, que o legislador não quis alterar o difícil diálogo entre os sistemas
individual e coletivo de tutela jurisdicional181, mantendo entre estes a postura de mútua
indiferença, ainda que inevitavelmente muitas vezes se cruzem, como acima demonstrado.
Perdeu-se grande oportunidade de enfrentar especialmente as questões de litispendência;
conexão; relação entre demandas individuais e coletivas homogeneizantes; e um sistema
verdadeiro de opt out, ou opt in. Reconhece-se, no entanto, que isso implicaria profunda
reforma do sistema coletivo e a reconstrução do microssistema (de ações homogeneizantes)
que veio por fim a ficar excluído da recodificação.182

180

181

182

“É o benefício que o legislador dá ao indivíduo que tenha permanecido inativo – intencionalmente ou não –
esperando o desfecho do processo coletivo para dele se aproveitar. Então, parece claro que a inação do
indivíduo tem um prêmio, qual seja, se a ação coletiva for improcedente não o prejudica, mas se procedente
ele se beneficia. [...] Há possibilidade de coisa julgada prejudicial ao indivíduo, quando este aventurou-se
sozinho e perdeu e depois adveio a coisa julgada favorável em ação coletiva.” Cf. RODRIGUES, Marcelo
Abelha. Relações entre ação individuais e ações coletivas: anotações sobre os efeitos decorrentes da
propositura e extinção das ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos em relação às
pretensões individuais sob a perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In:
GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo
sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010.
p. 417 -419.
“É escolha política dos redatores e dos parlamentares que se ocuparam do anteprojeto e projetos do novo
Código de Processo Civil foi no sentido de restringir sua disciplina ao processo individual, deixando intacto o
minissistema de processos coletivos, constituído principalmente pela Lei de Ação Civil Pública e pelas
disposições processuais do Código de Defesa do Consumidor”. Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto
do novo CPC e sua influência no minissistema de processos coletivos: a coletivização dos processos
individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014.
p. 1432.
Como lamentou o Min. Teori Zavascki, na 8ª Reunião Ordinária da Comissão Especial – PL 8046/2010, em
06/10/2011: “Que novos mecanismos poderíamos agregar a esse Código? Eu disse, no início, que o projeto,
em parte, sistematiza, mas deixou uma parte importante de fora. O sistema de processo coletivo não foi
contemplado no Código. Nele, esse projeto em si está fundado numa ideia individualista das controvérsias.
Então, o processo coletivo vai continuar fora do Código, vai aplicar o Código individualista
subsidiariamente. Eu acho que já é tempo de imaginarmos que o sistema de coletivização da prestação
jurisdicional não digo que se sobrepuje às controvérsias individuais, mas tem de estar pelo menos no mesmo
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A aposta do Novo Código de Processo Civil deu-se nos procedimentos de
padronização de julgados e processos repetitivos. Desconfia-se que tais instrumentos não se
inserem na tutela coletiva, mas sim em um tratamento coletivo de processos individuais que
superam e derrotam suas regras por preponderância, especialmente diante da suspensão que
impõem, inclusive às ações coletivas. As ações coletivas são colocadas em espera diante da
novidade, para que com o tempo se tome a melhor decisão quanto ao tratamento de direitos
individuais homogêneos.
Não se nega a evidente proximidade do caso piloto à ação classicamente coletiva;
afinal, não deixa esta ação individual escolhida183 de falar em nome de tantas outras ações que
restaram suspensas. Espera-se que o caso eleito bem conduza a questão, sob pena de
prejudicar os demais envolvidos, da mesma forma que se espera tal conduta do legitimado
extraordinário nas ações coletivas. Em certo grau, repete-se o mesmo dilema que ronda as
ações coletivas, e pelo menos por enquanto não se consegue visualizar quais mecanismos no
sistema do Novo Código de Processo Civil seriam mais eficazes e protetores dos membros ‒
neste caso presentes, mas suspensos ‒ que assegurariam sua participação pelo processo, de tal
modo que fosse razoável exigir-lhes a submissão aos efeitos da coisa julgada de forma
constitucional.
Já as ações transindividuais não apresentam metade dos problemas que carregam as
ações homogeneizantes: não há necessidade de right to opt out/ opt in184 viável, diante da
indivisibilidade do objeto. Não há, em regra, ocorrência de litispendência de ações coletivas e
individuais, eis que estas últimas raramente demandam direitos essencialmente coletivos. Não

nível. Se quisermos realmente fazer um Código que tenha ideias para vigorar por 10, 20, 30 ou 50 anos,
temos de imaginar também o que acontecerá no futuro. Quem tem experiência no dia a dia da atividade
jurisdicional percebe como é importante encontrarmos mecanismos de solução coletiva de problemas, para
não repetirmos milhares de vezes as mesmas demandas. Então, eu acho importante agregarmos ao sistema o
processo coletivo.No meu entender, talvez fosse importante criarmos um livro do processo coletivo, em que
pudéssemos trazer para dentro do sistema esses mecanismos de tutela de direções individuais, de tutela
coletiva de direitos individuais homogêneos, que hoje estão em leis esparsas e, às vezes, não bem
disciplinadas.
Então,
eu
acho
que
poderíamos
aproveitar”.
Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54alegislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/documentos/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/nt06.10.11-cpc Acesso em: 11/10/2014.
183
Ainda não são claros os critérios de escolha, e talvez este seja o maior desafio do instituto.
184
No Brasil há construção jurisprudencial para adequar-se o “sistema de opção” adotado pelo Código de Defesa
do Consumidor, aplicável somente aos direitos individuais homogêneos. Isso porque o art. 104 não adotou
nem o sistema do right to opt-out (no qual os interessados requerem sua exclusão como beneficiários de
eventual ingresso, como se não anuíssem a representação do legitimado extraordinário, como ocorre na
Itália), nem o do right to opt in (no qual os interessados requerem seu ingresso na demanda, “anuindo” a
representação do legitimado extraordinário, como ocorre nos Estados Unidos). O art. 104 permitiu a
faculdade de requerer-se a suspensão de uma ação individual já proposta, para valer-se dos efeitos da ação
coletiva, no prazo de 30 dias, desde o seu conhecimento.
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há possibilidade de convivência de decisões conflitantes, eis que o objeto indivisível impede a
atuação de decisões diferentes em um mesmo objeto.
As ações homogeneizantes são, no fundo, uma corrente pesada que as ações
transindividuais carregam. Enquanto todos os esforços são voltados para a solução de direitos
individuais homogêneos, e suas ações propostas em repetição, permanecem sub-representados
os direitos essencialmente coletivos, ainda um tipo de processo sem clientela.
Para as ações coletivas transindividuais, a interação entre sistemas, pensada pelo
legislador, dar-se-ia através exatamente do denominado instituto da Conversão de Ação
Individual em Ação Coletiva ‒ objeto analisado no último capítulo, nada tendo a ver com o
denominado IRDR.185
Portanto, a fim de demonstrar a necessidade de diálogo entre os sistemas individual e
coletivo, coloca-se à prova uma regra que demonstra a instabilidade do sistema geral. A regra
que delimita a legitimidade extraordinária à autorização de lei, e se comporta como dogma
trazido pelo Código de Processo Civil, será analisada diante do sistema coletivo e individual.

2.2

A legitimidade extraordinária como regra no sistema coletivo. A aplicação do
art. 6º do Código de Processo Civil ao sistema coletivo

O sistema de ações coletivas enfrenta um grande dificultador: trata-se de um sistema
circunstancial. A mistura de direitos essencial e acidentalmente coletivos dificulta a
identificação de seus princípios, em razão da presença de elementos heterogêneos. Por vezes,
impedem-se consensos amplos e genéricos.186 Perceba-se que não se trata, no entanto, de uma
“sentença de morte” à Tutela Jurisdicional Coletiva, e sim de uma constatação: a tutela
185

No mesmo sentido: “Notícias dão conta que o projetado artigo 334 não será aprovado pelo Senado, porque os
parlamentares entenderam que suas hipóteses mais problemáticas – como a entrega de medicamentos ou sua
inclusão nas listas obrigatórias do SUS – enquadrar-se-iam na tutela de direitos individuais homogêneos, o
que já seria resolvido pelo incidente de resolução de demandas repetitivas, havendo expressa exclusão à
sindicância desses direitos por meio do incidente de conversão. Todavia, tratam ambos os instrumentos de
situações muito diferentes: a conversão versa sobre objetos que são, no mais das vezes, incindíveis, e, em
todas as vezes, erroneamente deduzidos em ação individual, pretendendo, além de franquear tratamento
isonômico, abarcar todas as pessoas que fazem jus àquela tutela. Nela, está em jogo a tutela de direitos
transindividuais; o incidente (apelidado carinhosamente de IRDR) trata de relações repetidas, questão, na
gênese, individuais, sendo coletivizadas apenas para dar racionalidade e garantir segurança jurídica. O
primeiro aborda preponderantemente os fatos, enquanto que, o último, restringe-se ao direito. Água e óleo.
Essa é a relação entre a conversão da ação individual em coletiva e o incidente de resolução de demandas
repetitivas”. Cf. SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente de coletivização da ação individual
ou mensagem ao Senado da República, artigo fruto de sua fala no X Jornadas Brasileiras de Direito
processual. No prelo.
186
DIAS, Jean Carlos. Existe um sistema processual coletivo? Uma reflexão a partir da teoria do direito. In:
DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique; MAZZEI, Rodrigo (Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva.
Salvador: JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 385-396.
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coletiva é um conjunto de regras, utilizando-se de poucas cláusulas gerais. 187 Neste tipo de
situações complexas, porém, é preciso estar muito atento às harmonizações de Princípios.
Devem ser regras que harmonizem Princípios, e estas novas regras somente podem ser
exceções às regras do sistema tradicional, e nunca exceções a Princípios. Portanto, trata-se de
um sistema que, em cotejo com o sistema individual, se utiliza de regras em exceção, mas não
excepciona Princípios, uma vez que, se assim ocorresse, estar-se-ia diante de regras
inconstitucionais que, consequentemente, deveriam ser extirpadas.188
A legitimidade é um dos pontos mais sensíveis do processo coletivo. É esta primeira
decisão de conferir a terceiro o direito de pleitear direito alheio que opera em cascata um
tratamento diferenciado para vários outros institutos, como o regime especial da coisa julgada,
e da litispendência.189
É por esse motivo que, mais uma vez, será inevitável debruçar-se sobre tema tão
tratado pela doutrina. Limita-se, no entanto, o enfoque à legitimidade do indivíduo para
propor ações coletivas, e à sua exclusão do rol legal existente. Acredita-se ser este um ponto
que inevitavelmente compõe a análise das ações pseudoindividuais e ações individuais com
alcance coletivo, razão pela qual é necessária uma visão que leve em conta os dois tipos de
direitos envolvidos nas ações coletivas: os individuais homogêneos e os direitos
essencialmente coletivos, distintos entre si por serem os primeiros pertencentes ao indivíduo,
e os segundos, a uma coletividade individualmente tratada.
Sem fazer qualquer diferenciação quanto aos direitos envolvidos no processo, o rol
do art. 5º da LACP atribui legitimidade ad causam aos entes e órgãos governamentais e às
associações. Ficou de fora do rol dos legitimados o indivíduo, um dentre os três grandes
gêneros que podem figurar no processo, para além dos órgãos públicos e associações. A
lacuna parece ter reflexos constitucionais, culminando em uma interpretação sistemática do
ordenamento e ultrapassando a vontade estrita do legislador.

187

O Capítulo da Coisa Julgada no Código de Defesa do Consumidor, envolvendo os arts. 103 e 104, é um
exemplo. Perceba-se que se fala do sistema processual, e não do sistema material coletivo.
188
“identificar o conteúdo do direito de ação é fundamental para que se conheçam os limites da atuação do
legislador infraconstitucional. Limitações ao direito de ação podem existir, como sempre em tema de direito
fundamental. Mas é preciso que tais limitações tenham justificação razoável, sob pena de
inconstitucionalidade.” In: DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. 16 ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 219
189
“A questão da legitimidade para agir nas ações é um problema cronologicamente anterior à da coisa julgada.
Entretanto, trata-se de problema logicamente posterior. Isto porque, em última análise, procura-se regular a
legitimidade para que os interessados tenham os seus interesses adequadamente representados em juízo, uma
vez que devem ser, de alguma forma, afetados pela imutabilidade do comando da sentença coletiva sem que
tenham sido parte do processo coletivo ou sequer ouvidos.” GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência
em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 34.
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O sistema processual coletivo opera necessariamente com partes ideológicas
(ideological plantiff) como autoras. Os autores pleiteiam em nome próprio direitos de
terceiros (no caso dos direitos individuais homogêneos) ou de terceiro (no caso dos direitos
essencialmente coletivos). O(s) substituído(s) são os membro(s) ausente(s) (absent parts).
Trata-se de uma regra, sem exceção190, para o sistema processual coletivo.191
Vale trazer a lume, em divergência ao que é aqui sustentado, a hipótese de ocorrência
de legitimação ordinária exclusiva, sustentada por Didier na interessantíssima regra trazida
pelo art. 232 da Constituição, que determina: “Os índios, suas comunidades e organizações
são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo
o Ministério Público em todos os atos do processo”.
Fredie Didier entende que se trata de hipótese de legitimidade ordinária. Aduz o
autor: “Não se trata de uma pessoa jurídica. É um grupo humano. Trata-se de caso raro, talvez
único, de legitimação coletiva ordinária, pois o titular da situação coletiva é, também, o
legitimado a defendê-la em juízo”.192
Ousa-se, porém, discordar desse entendimento. Somente é possível ter-se dimensão
da ação com a análise do direito envolvido. Para analisar se esta legitimidade referida na lei é
ordinária ou extraordinária, necessária seria a análise do caso concreto.

190

191

192

“Ocorre que, nem mesmo nas ações coletivas do direito anglo-americano, em que o indivíduo lesado pode
representar os demais, o direito individual do autor não se confunde com o direito alheio, embora tenha o
mesmo fundamento. Basta ver pela disciplina da coisa julgada que o direito, em hipótese alguma, é próprio.
Do contrário, os autores adjudicariam para si as sentenças favoráveis e não para os representados. Por fim, se
a legitimação fosse ordinária, as ações não seriam coletivas.” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas:
história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 126.
Existe posição, bastante minoritária, defendida do Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e compartilhada por
Tesheiner, segundo a qual o Ministério Público representa a sociedade. Confira-se: “O Ministério Público,
como órgão agente no campo cível, promove a ação civil pública, figurando nessa qualidade, como parte
principal. Não se trata de substituição processual, pois a atuação do MP se dá nessa hipótese em nome
próprio, defendendo interesse público lato sensu, do qual é titular como órgão do Estado, da própria
sociedade como um todo. Pouco importa que existam, eventual e reflexamente, interesses patrimoniais de
pessoas ou grupos, vez que a intervenção do MP não tem por finalidade a defesa desses eventuais direitos
patrimoniais, mas antes sua atuação se dá porque o legislador, naquele momento, entendeu que aqueles
direitos interessariam diretamente à própria sociedade, politicamente organizada, como verdadeiros direitos
sociais”. Cf. CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no Processo Civil e Penal: promotor
natural, atribuição e conflito. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 26. No mesmo sentido: TESHEINER, José
Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações transindividuais e
homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20, abr/jun. 2012. p.
22. A doutrina já afastou a posição minoritaríssima. Isto porque não é o Ministério Público que suportará os
efeitos da sentença, não é o Ministério Público que afetará seu patrimônio em eventual ação coletiva passiva.
O Ministério Público é um autor ideológico, como todos os outros. Permita-se ainda dizer que somente as
associações, em sua condição de autores ideológicos, podem aproximar-se da legitimidade ordinária, ainda
que eventualmente tal condição se aplique aos indivíduos diretamente lesados, e em último grau aos entes
públicos.
DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador:
JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p. 383.
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Na admissão de que se trataria de ações que envolvem direitos individuais
homogêneos ou essencialmente coletivos, o problema se agrava exatamente no sentido de
saber como extrair, desta massa acéfala do grupo despersonificado, uma vontade geral. O
problema é do direito material, e não do processo.
Mais difícil do que definir a legitimidade extraordinária nos direitos essencialmente
coletivos é definir a legitimidade ordinária. Na verdade, a legitimidade ordinária nesses tipos
de direito não se materializa. É uma ficção. Caso seja possível materializá-la, através da
certeza de que um grupo resolveu suas dissidências internas por meios próprios e legais ‒
como no caso das pessoas jurídicas –, torna-se desnecessária a ação coletiva, visto que se está
diante de direitos individuais de uma pessoa jurídica ficta.
A questão dos índios é extremamente delicada e cultural. Pouco se sabe sobre a
forma pela qual se resolvem internamente, e aparentemente o legislador constitucional quis
respeitar seus meios de legitimação material de vontade e representação. Se a dificuldade já se
dá em culturas nas quais existem pessoas jurídicas e formas de pacificação quanto às
dissidências internas de um grupo, o que dizer da cultura indígena, que até onde se saiba não
abriga em suas tribos a cultura de formação de pessoas jurídicas e associações. Não é muito
conhecida a forma de explicitar vontade em tribos e suas lideranças, tão atípicas ao costume
tradicional. Talvez por isso o caso indígena seja exatamente excelente exemplo para verificarse como a manifestação de vontade em grupos necessita de consensos a serem trazidos pelo
direito material, e não pelo direito processual.
Portanto, segue-se na linha de que toda ação coletiva envolve um legitimado
extraordinário, uma vez que todo o sistema coletivo é desenvolvido para minimizar os riscos
aos membros ausentes. Caso fosse possível identificar o legitimado ordinário e a certeza de
suas convicções sem dissidências internas, não haveria motivo para a ação coletiva e todos
seus mecanismos de proteção, visto que os titulares estariam presentes na demanda.
É bem verdade que, em raríssimas hipóteses, o legitimado extraordinário pode
também acumular a condição de legitimado ordinário. Imagine-se o caso de uma associação
que requer indenização decorrente de fato do produto, a qual tenha também, em nome próprio,
adquirido o produto como consumidora. Contudo, ainda assim a legitimação extraordinária
ocorre, e é a regra, sem exceção, que envolve o sistema processual coletivo.193

193

“[...] No caso do sistema anglo-americano, em que um ou mais indivíduos representam a classe inteira, a
legitimação é ordinária em relação ao direito próprio em jogo e extraordinária, por substituição processual,
em relação ao direito dos demais membros da classe.” LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas:
história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998. p. 127.
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No caso dos direitos individuais homogêneos, caso fosse possível viabilizar-se um
litisconsórcio facultativo ativo simples, reunindo-se pessoalmente cada um dos lesados como
autores, sem que ocorresse um litisconsórcio multitudinário, a ação não seria coletiva, mas
individual.
Já no caso dos direitos essencialmente difusos e dos coletivos estrito senso, a
situação é bem diferente. O substituído é sempre uma pessoa ficta, uma massa ou grupo de
pessoas acéfalo e sem representação própria194, efetivamente difuso, sendo indeterminados
seus membros e inexistindo qualquer possibilidade de litisconsórcio.
Como já foi dito: em ações coletivas, o raciocínio torna-se mais fácil quando o olhar
é voltado para o(s) substituído(s). No processo, ainda que a parte seja o legitimado
extraordinário, deve-se recuar um passo, a fim de encontrar os legitimados ordinários. No
caso dos direitos individuais homogêneos são encontrados os indivíduos, e por isso utiliza-se
a analogia ao litisconsórcio simples. Já no caso dos direitos essencialmente coletivos, no
primeiro passo atrás se encontra o grupo, a coletividade como único substituído, mas como se
trata de uma ficção, volta-se mais um passo, e se encontram os membros do grupo,
indivíduos. Para estes, utiliza-se a analogia do litisconsórcio unitário, ainda que nos processos
coletivos não ocorra litisconsórcio, a não ser na rara hipótese de litisconsórcio entre
legitimados extraordinários.
Admite-se que neste raciocínio há uma zona cinzenta, em especial no caso dos
direitos coletivos estrito senso, visto que, por vezes, neste primeiro passo para trás, se
encontra uma pessoa física extremamente organizada, com personalidade jurídica, que dispõe
de formas legalizadas de resolver suas dissidências internas. Seria o caso de empresas e
sociedades que, quando manifestam suas vontades perante um juízo, já se utilizaram das
regras legais para apaziguar os indivíduos que a compõem. Até que se prove o contrário, a
pessoa jurídica devidamente personificada, quando em juízo, pode demandar direito próprio.
Há casos, no entanto, em que mesmo entre essas pessoas fictas devidamente
personalizadas podem ocorrer dissidências, e seus membros queiram questionar em juízo a
legalidade daquela manifestação de vontade. Nesse caso, não parece se estar diante de um
direito essencialmente coletivo, ainda que, em muitos casos, seja inviável a reunião de todos
os componentes do grupo, como ocorre em empresas de ações de mercado aberto. Trata-se de
194

“Os interesses metaindividuais têm como titular uma coletividade desprovida de personalidade jurídica. São
interesses que não pertencem a um indivíduo somente, mas a toda uma coletividade. Não podem ser
decompostos, pois dizem respeito a todo um grupo de pessoas.” COSTA, Susana Henriques. A
representatividade adequada e litisconsórcio – o projeto de lei n. 5.139/2009. In: GOZZOLI, Maria Clara;
CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de processos
coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 623.

83

um caso bastante limítrofe entre uma questão individual e uma questão coletiva, o qual suscita
dúvidas e, quando trazido a juízo por um dos sócios, gera a dispensa do denominado
litisconsórcio unitário, facultativo pela impossibilidade de reunião de todos os sócios ou
membros daquela pessoa jurídica em crise. O exemplo pode ser visualizado também em
ocasiões de condomínio, e será tratado em mais detalhes quando da hipótese de ações
individuais com alcance coletivo.
Aventadas tais hipóteses, a serem aprofundadas no próximo capítulo, demonstra-se
que, no sistema coletivo, a legitimação extraordinária é uma regra.
No sistema individual, porém, a legitimação ordinária é o padrão, e, como bem
define Susana Costa Rodrigues,195 se mostra basicamente intuitiva:
Percebe-se, portanto, que legitimidade ordinária é uma decorrência lógica do
sistema, quase intuitiva, ou seja, deve haver uma relação de adequação entre os
sujeitos da relação jurídica de direito material e as figuras de demandante e
demandado.
Por ser a normalidade dos casos, as hipóteses prescindem de existência de qualquer
lei autorizativa.

Nos direitos transindividuais, a legitimação ordinária, no entanto, não é nem um
pouco intuitiva. Ela mal existe. E sendo praticamente impossível definir o legitimado
ordinário, quem dirá o legitimado extraordinário.
Isso porque a liberdade, o valor que dita a regra da legitimidade ordinária196, é muito
fragilizada quando a decisão a ser tomada terá implicações na vida de toda uma
coletividade. 197 Mauro Cappelleti já observava:
A quem pertence o ar que respiro? O antigo ideal da iniciativa processual
monopolística centralizada nas mãos de um único sujeito, a quem o direito subjetivo

195

196

197

COSTA, Susana Henriques. A representatividade adequada e litisconsórcio – o projeto de lei n. 5.139/2009.
In: GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um
novo sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 621.
“Valor jurídico tutelado pelo art. 6º do CPC é a liberdade do titular de um direito de, livremente, e segundo
suas próprias conveniências, decidir se pede, ou não, a tutela deste direito de que ele alega ser titular. Salvo
em casos excepcionais, previstos em lei, é a sua livre vontade que deve prevalecer, não sendo permitido a
ninguém pedir, em nome próprio, esta tutela, senão seu próprio e suposto titular.” Cf. BENEDUZI, Renato
Resende. Legitimidade extraordinária convencional. RBDPro, Belo Horizonte, ano 23, n.86, abri./jun. 2014.
p. 127-142.
“Nos Estados Unidos as expressões public interest law e public interest litigation são bastante usuais para
designar aquelas situações nas quais o direito é relacionado ao interesse de uma coletividade em oposição
àquelas normas de interesse individual.” SALLES, Carlos Alberto de (Org.). Processo civil e interesse
publico: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: RT, 2003. p. 44.
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“pertence”, se revela impotente diante de direitos que pertencem, ao mesmo tempo,
198
a todos e a ninguém.

É diante desse quadro que se analisa o art. 6º do Código de Processo Civil, e sua
mais que conhecida regra: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei”. Confronta-se a seguir sua aplicação no sistema individual e no
sistema coletivo.
Assim, a pergunta que deve ser feita é se a regra do art. 6º do Código de Processo
Civil de 1973 é aplicável ao sistema coletivo. Estará a regra deste artigo entre aquelas que
devem ser enquadradas no art. 19 da LACP, como “naquilo em que não contrarie suas
disposições”?
Parece até contrassenso excluir do sistema coletivo exatamente aquilo que o
caracteriza, mas é pertinente discutir se é possível falar em legitimidade extraordinária,
quando a legitimidade ordinária constitui verdadeira ficção. O parâmetro fundador da regra no
sistema individual não é o mesmo que o do sistema coletivo.199
Posição intermediária pode sustentar que não se trata exatamente de excluir o art. 6º
do sistema coletivo, mas de entender se a concessão de legitimidade extraordinária deve ser
incumbência só do legislador. Ademais, pode-se pensar em restringir a aplicação somente aos
direitos individuais homogêneos, mas não aos direitos essencialmente difusos, demonstrandose que a mistura do tratamento processual de direitos de natureza diferente pode causar
incongruências.
Conferir o poder de decidir a quem incumbe a legitimação extraordinária ‒ não tão
somente à lei, mas à coerência do ordenamento jurídico ‒ foi necessidade sentida por Arruda
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CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Revista de Processo,
São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 135.
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É o que sustenta SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio
de Janeiro: GZ Editora, 2013. p. 153. “Não se considera a disposição do art. 6o do CPC (Art. 6o. “Ninguém
poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”) uma vedação legal para a
atuação do indivíduo na tutela coletiva. Isso porque o Código de Processo Civil Brasileiro trata dos processos
individuais, sendo aplicável, por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública (art. 19, Lei 7.347/85. Art. 19.
“Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.”) e do art. 90 do Código de Defesa
do Consumidor (Art. 90. “Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e
da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar
suas disposições”), ao processo coletivo apenas no que for compatível. Ocorre que o art. 6o trata a
legitimação extraordinária como exceção e, por isso, dependente de autorização legal expressa. É um
raciocínio típico e adequado estritamente ao processo individual. Já na tutela coletiva, a lógica é distinta: a
legitimidade extraordinária é a regra, não sendo razoável se exigir uma autorização legislativa expressa para
cada legitimado. Logo, não se deve considerar a previsão do art. 6o do CPC, compatível com o processo
coletivo.”
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Alvim200, quando comparou a redação do art. 6º do Código de Processo Civil ao art. 81 do
Código de Processo Italiano:
Entretanto pode-se admitir a substituição processual mesmo que não venha prevista
expressamente no texto legal, mas quando deflua do sistema. [...] A palavra lei, no
art. 6º, deve ser entendida como sistema, no que se compreende decreto, lei
complementar, etc.

Arruda Alvim ainda observou em outra oportunidade:201
A ideia central do Direito subjetivo é a sua rigorosa individuação e atribuição de
poder subjetivo a uma pessoa ou ente jurídico, em si mesmo e em relação à
titularidade, o que se projetou no Código de Processo Civil, encontrando o direito
subjetivo sua longa manus no art. 6º desse diploma, marcadamente individualista.

Hermes Zaneti Junior202, também desenvolve raciocínio fulcrado na tese de Arruda
Alvim, aferindo a legitimidade através da análise do sistema, o que denominou “legitimidade
conglobante”:
[...] Arruda Alvim vai mais longe que a doutrina italiana, antevendo o que estamos
agora denominando de legitimação conglobante, uma legitimação extraordinária que
decorre de todo o ordenamento jurídico, que este impõe ou fomenta: “Entretanto
pode-se admitir a substituição processual mesmo que não venha prevista
expressamente no texto legal, mas quando deflua do sistema”, conclui. Com essa
200

ARRUDA ALVIM, José Manoel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 1975, p. 426.
TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações
transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20,
p. 13-28, abr/jun. 2012.
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ZANETI JR. Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do
ordenamento jurídico. Homenagem ao Prof. Dr. José Manuel de Arruda Alvim. Videre. Dourados/MS, ano 2,
n. 3. p. 105. O contexto em que Zaneti insere tal análise se dá, ora dentro de uma limitação ao rol legal, ora
fomentando um alargamento, em especial para os casos de legitimação passiva coletiva. Confira-se: “Como
se defendeu, a análise da representação adequada deverá ocorrer em duas fases. Na primeira, “verifica-se se
há autorização legal para que determinado ente possa substituir os titulares coletivos do direito afirmado e
conduzir o processo coletivo”; na segunda,“o juiz faz o controle in concreto da adequação da legitimidade
para aferir, sempre motivadamente, se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade
adequada dos direitos em tela. (p. 113). [...] O certo é que, se pretendemos evoluir para o controle da
legitimação e para a legitimação passiva coletiva (defendant class actions), não podemos esquecer das sábias
e fortes lições da doutrina, que, com a vitoriosa tese de Arruda Alvim já afirmava ser a substituição
processual decorrente não só da expressa disposição da lei, mas também autorizada pelo sistema. Não haverá
possibilidade de autorizar a substituição processual quando esta contrariar o ordenamento jurídico, ferindo o
que aqui denominamos a “legitimação conglobante” por ele assegurada”. (p. 116). Ressalte-se que Zaneti já
vinha se posicionando quanto à possibilidade de ação coletiva passiva: “Parte-se da premissa de que não
existe regramento expresso sobre o tema no direito brasileiro. Essa lacuna não é suficiente, porém, para que
se negue a possibilidade de ajuizamento de ação coletiva passiva, que como visto, tem “aparecido ” no foro
brasileiro com bastante frequência. O princípio da adequação do processo impõe que se “crie” o sistema de
coisa julgada coletiva passiva. [...] A inexistência de texto legal expresso que confira legitimação coletiva
passiva não parece obstáculo intransponível. Conforme já foi visto, a atribuição de legitimação extraordinária
não precisa constar de texto expresso, bastando que se a retire do sistema jurídico”. Cf. DIDIER JR. Fredie;
ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed.
2014. v. 4. p. 385.
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denominação, entendemos a legitimação extraordinária permitida pelo ordenamento,
mesmo que não expressa na lei, por não estar contrariada por norma jurídica ou em
desacordo com os princípios do ordenamento coletivo. Dessa forma, com a adoção
de tal denominação, prestamos nossa justa homenagem aos juristas do direito penal,
Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, pela importante contribuição
científica na elaboração deste conceito [...] .

Extirpar do microssistema coletivo a aplicação do art. 6o do CPC parece um tanto ou
quanto radical, particularmente levando-se em conta os casos que envolvem direitos
individuais homogêneos. No entanto, com a nova redação do artigo pelo Novo Código de
Processo Civil, em especial considerando-se seu parágrafo único, a extirpação toma fôlego:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir
como assistente litisconsorcial.203

Na nova redação, percebem-se duas significativas mudanças. A primeira, já
sedimentada pela doutrina, como apresentado acima, mas pouco introjetada no espírito
positivista, trata da substituição da autorização por lei, por autorização pelo ordenamento
jurídico. Expressão pura da releitura constitucional do Código. Substitui-se a regra fechada
pela denominada cláusula geral. 204 A segunda, que trata da previsão do substituído intervir no
processo como assistente litisconsorcial, ou seja, parte não subordinada ao substituto,
inicialmente parece um tanto ou quanto óbvia: afinal, seria possível impedir alguém de
pleitear direito próprio?205
Contudo, pensando melhor, a regra do parágrafo único talvez caia como uma luva
nas ações homogeneizantes. Pode o indivíduo adentrar a demanda coletiva como autor
ulterior, que pleiteia um direito individual homogêneo, dentre o qual o seu próprio? Estaria
desnaturada a ação coletiva com essa possibilidade de litisconsórcio, talvez até tornado
multitudinários?
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A proposta inicial de redação do parágrafo único pelo PLS 166/2010 fora: “Havendo substituição processual,
o juiz determinará que seja dada ciência ao substituído da pendência do processo; nele intervindo, cessará a
substituição”. Foi aprovada, porém, a redação do substitutivo da Câmara dos Deputados pelo Senado Federal.
204
“Cláusula geral é um espécie de texto normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é composto por termos
vagos e o consequente (efeito jurídico) é indeterminado. Há, portanto, uma indeterminação legislativa em
ambos os extremos da estrutura lógica normativa.” DIDIER JR., Fredie. Reconstruindo a teoria geral do
processo. In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM,
2012. p. 37.
205
“Na câmara, a previsão é mais singela e um tanto quanto irrealista (e também desnecessária): o substituído
poderá intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. O problema é saber como e em que
medida ele terá ciência do processo.” Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de novo código de processo
civil comparados e anotados: Senado Federal PLS n. 166/2010 e Câmara dos Deputados PL n. 8.046/2010.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 48.
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A resposta pode parecer fácil ao caso dos direitos individuais homogêneos: não206,
caso queira pleitear seu próprio direito, que o faça em ação individual, uma vez que na ação
coletiva além do seu direito, atuaria como substituto processual de vários outros que não lhe
pertencem. 207 Entretanto, pode-se complicar a pergunta: caso se imponha a suspensão da ação
individual em razão da propositura da coletiva, como mencionado no subcapítulo anterior,
ainda assim parece razoável o substituído processual esperar o desfecho sem interferência na
ação coletiva? Considerando-se o regime especial da coisa coletiva, que no caso dos direitos
individuais homogêneos atua in utilibus, é possível sustentar que sim. E se o recurso que
julgar a questão coletiva for afetado por repercussão geral, haverá chances, no caso de
improcedência, de o autor individual não ser afetado pela coisa julgada coletiva? Como foi
dito, inevitavelmente as técnicas de padronização de julgamentos influenciam o sistema
coletivo. E por fim, controvertendo-se a questão pela fronte dos direitos transindividuais:
pode um indivíduo diretamente lesado ser assistente litisconsorcial em ação em que o direito
em questão não lhe pertence exclusivamente, mas sim à sociedade? A resposta torna-se ainda
mais difícil. É que neste momento, avivam-se os conceitos de liberdade, individualidade e
limites da vida em sociedade. Nos direitos transindividuais, o legitimado ordinário é a
sociedade, o que já é razão para afastar-se a propositura de ações que envolvem tais direitos,
por indivíduos na condição de legitimados ordinários.
Chega-se, afinal, ao ponto-chave do presente estudo, qual seja a solução para os
casos em que um indivíduo pretende demandar em decorrência de um fato que o lesa
diretamente, mas envolve objeto indivisível e de individualização indeterminada, implicando,
portanto, um pedido de obrigação de fazer, o qual necessariamente enquadrar-se-á em um
direito de características coletivas ou difusas, em razão de a decisão atingir outros indivíduos.
É proposital a escolha de ainda não denominar tais ações “pseudoindividuais” ou
“ações individuais de alcance coletivo”, uma vez que tais denominações vêm sendo utilizadas
em profusão e confundidas, e serão distinguidas com mais precisão no próximo capítulo.
206

Perceba-se, no entanto, que o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade do interessado
intervir como litisconsorte, no § 2º do art. 103: “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”.
207
“A categoria dos interesses e direitos individuais não oferece maiores dificuldades em relação à questão,
tendo em vista a divisibilidade do objeto e a possibilidade lógica e legal da persecução individual, como
expressamente veiculado, por exemplo, no art. 81, caput, e art. 103, in fine, do CDC. O princípio da
inafastabilidade estará preservado, na medida em que qualquer pessoa poderá buscar a respectiva tutela
jurisdicional diante da lesão ou da ameaça ao seu hipotético direito.” MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. A legitimação, a representatividade adequada e a certificação nos processos coletivos e as ações
coletivas passivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa
Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo:
RT. 2014. p. 1015.
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Assim, ainda sem entrar na polêmica dos nomes atribuídos a tais ações, a
problematização, por ora, centra-se no cidadão que, por exemplo, requer a iluminação pública
de sua rua ou a instalação de rede de esgoto em sua moradia; ou ainda no cidadão com
problema de locomoção, que postula a instalação de uma rampa de acesso a certo lugar que
lhe é inacessível. É a ação proposta pelo indivíduo que requer a instalação de um aparelho de
Raio X, indispensável para a realização de seu tratamento de saúde, no hospital de sua cidade;
ou a despoluição de um rio que margeia sua propriedade e intoxicou a água que consome.
Enfim, esses casos em que o indivíduo postula com base em um direito indivisível,
porém individualizável em razão da sua condição de lesado direto, culminam, em razão da
indivisibilidade do pedido, em uma ação que trará benefícios (ou malefícios) a pessoas não
envolvidas na demanda, e merecem melhor análise no que se refere à legitimidade. Esse
aspecto será tratado no seguinte subcapítulo.

2.2.1

A legitimidade constitucional do indivíduo para a propositura de ação envolvendo
direitos essencialmente coletivos

Pode um indivíduo cadeirante propor ação judicial que obrigue concessionária a
tornar acessível o aeroporto em que embarca com frequência? E um indivíduo que mora às
margens de um rio contaminado, pode propor ação requerendo sua despoluição? E o residente
em lugar sem saneamento básico, pode requerer a implementação desta medida? E o ateu,
vizinho de Igreja que promove cultos em altos decibéis, pode mover ação solitariamente e
sem o apoio dos demais vizinhos fervorosos?
Barbosa Moreira, em 1983, explicitou três soluções que entendia viáveis à natureza
jurídica da legitimação para agir nas ações coletivas, as quais norteiam até hoje a doutrina
brasileira. Já naquela época, o Mestre deixou claro que sua análise focava somente os direitos
essencialmente difusos.208 Para tanto cogitou três soluções, que advertiu não serem
“quimicamente puras”, podendo, portanto, ser mescladas na busca do ideal. 209
Antes de tudo, porém, o autor não deixou de observar que a natureza dos direitos
coletivos afastava qualquer possibilidade de exigir-se um litisconsórcio ativo necessário.

Cumpre portanto afastar in limine, por motivos óbvios, a eventualidade de atribuir-se
a legitimação, em conjunto, à totalidade dos co-titulares, isto é, de situar o caso na
208

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito
processual. São Paulo: Saraiva, 1984. 3ª série. Introdução. p. 197.
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área do litisconsórcio ativo necessário. De várias outras soluções, pode-se, em
princípio, cogitar:
a)
legitimação concorrente (e disjuntiva) dos co-titulares, que ficam habilitados
a agir em juízo, na defesa do interesse comum, quer isoladamente, quer mediante a
formação de um litisconsórcio voluntário;
b)
legitimação de pessoas jurídicas (sociedades, associações) cujo fim
institucional consista precisamente na defesa do interesse em foco, e que, ao lado
desse requisito, ou talvez mesmo sem ele, ofereçam boa garantia de “representar” de
maneira adequada, com sinceridade e eficiência, o conjunto dos interessados;
eventualmente, também em entidades não dotadas de personalidade jurídica no
plano do direito material, ou até de grupos formados com o puro e específico
objetivo de movimentar o pleito;
c)
legitimação de órgãos do próprio aparelho estatal, de que constitui protótipo
210
o Ministério Público.

É interessante perceber que, inexistindo na época em que Barbosa Moreira escreveu
qualquer lei que conferisse legitimidade extraordinária, a menção à figura de litisconsórcio
não era só uma analogia, mas uma realidade, pois, na falta de um ente organizado, a outra
opção seria reunir todos os membros da sociedade no polo ativo, o que por óbvio seria
impossível, como alertado de início.
A primeira solução Barbosa Moreira denominou “legitimação concorrente e
“disjuntiva” dos co-titulares”. De início, aplicou-a ao caso específico da ação popular, até
então o único instrumento existente para tratar direitos essencialmente coletivos. Ocorre que o
inigualável Mestre não se furtou a analisar a exata situação apresentada no primeiro parágrafo
deste subcapítulo, a qual foge ao âmbito da ação popular:
Fora do âmbito da ação popular, inexiste no direito positivo brasileiro regra
específica atinente à vindicação judicial de “interesses difusos”, em que se atribua
legitimação para agir a qualquer dos co-titulares, isoladamente ou não. [...]
Seja como for, em termos genéricos, não parece difícil demonstrar que a solução da
legitimatio concorrente e “disjuntiva” se harmoniza com a sistemática do direito
brasileiro. Não constitui fenômeno pouco familiar a esta, com efeito, reclamar uma
pessoa em juízo a satisfação de interesse que seja, ao mesmo tempo, “próprio” e
“alheio”. Tratando das obrigações indivisíveis, estatui o Código Civil, art. 892, 1a
parte, que, “se a pluralidade for dos credores, poderá cada um destes exigir a dívida
inteira”. Como a indivisibilidade é, precisamente, uma das características essências
da estrutura dos “interesses difusos” (supra, item no 1), basta, para resolver o
problema, operação hermenêutica simples que desprenda da acepção rigorosamente
211
técnica as palavras “credores”e “dívida”.

E seguiu o jurista citando exatamente um caso de 1980, em que um indivíduo
requereu, solitariamente, a implementação da rede de esgoto em sua cidade:
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Mesmo de lege lata, porém, uma atitude hermenêutica mais “aberta” e sensível às
necessidade práticas é capaz de superar obstáculos. A esse propósito merece
referência a sentença do Juízo de Passo Fundo (Rio Grande do Sul), de 17-11-1980,
que reconheceu legitimidade ativa a um habitante da cidade para pleitear a
condenação da Companhia Rio-grandense de Saneamento (sociedade de economia
mista) a pôr em funcionamento, dentro de certo prazo, as instalações destinadas ao
tratamento de esgoto sanitários, cumprindo assim a finalidade que lhe inspira a
criação, e da qual não se vinha desincumbindo, com detrimento para a salubridade
local. A sentença, que julgou procedente o pedido, ainda pende de recurso na data
em que escrevemos; seja qual for, todavia, o resultado final do processo, são
212
evidentes os sinais de mudança na maneira de encarar o fenômeno do gênero.

Depois de analisar a situação da legitimidade do indivíduo, Barbosa Moreira
defendeu os outros dois tipos de legitimação. Na época, sustentou o que os doutrinadores
atuais chamam de “criativa” legitimidade ordinária das associações para mover ações
transindividuais.213 E sobre o Ministério Público, como representante estatal, o autor lamentou
a ausência de “condições de independência de atuação de que precisaria para eventualmente
enfrentar a Administração em Juízo”.214
Após uma Constituição, uma Lei de Ação Civil Pública e um Código de Defesa do
Consumidor, acabaram por resolvidos os problemas referentes às associações e ao Ministério
Público. Este último recebeu legitimidade constitucional, bem como independência funcional.
As associações foram legitimadas pela Constituição e no rol do art. 5o da LACP. Doutrina e
jurisprudência acomodaram-se com o desfecho legislativo215, predominando a tese,
reformulada por Barbosa Moreira216 após o advento da Constituição de 1988, segundo a qual
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a legitimidade nas ações coletivas constitui legitimação extraordinária por substituição
processual. 217
Tem-se como superadas218 outras duas grandes correntes da natureza jurídica da
legitimação em ações coletivas ‒ a legitimação ordinárias das formações sociais, e a
minoritária “legitimação autônoma para a condução do processo”.219
Entretanto, e a situação do indivíduo? Ficou esquecido e excluído do rol legal o
solitário cidadão, em especial após o abandono das ações populares.220
Curiosamente, ainda que excluído do rol de legitimados extraordinários, o indivíduo
é o único que, ao fim de tudo, suporta os efeitos de eventual sentença. Trata-se, no caso dos
direitos essencialmente coletivos, de um terceiro, que por muitos não é considerado
substituído, mas é alcançado pelos efeitos da coisa julgada, em razão da redação do art. 103
do Código de Defesa do Consumidor, o que parece um tanto ou quanto contraditório.
No entanto, as questões colocadas no primeiro parágrafo deste subcapítulo persistem
até hoje. A necessidade de um indivíduo propor uma ação decorrente de um fato que o lese
diretamente, envolvendo um objeto indivisível que, além de si, atinge outros indivíduos, deixa
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Sobre a expressão “substituição processual” seguindo os ensinamentos de MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed.
São Paulo: RT, 2012. p. 241, quando o autor explicita a corriqueira utilização da expressão, citando os
ensinamentos de José Carlos Barbosa Moreira: “A expressão “substituição processual” tem sido utilizada,
com frequência, na doutrina e na vida forense, como sinônimos para a legitimação extraordinária. A
equiparação sofreu, no entanto, a ressalva precisa e pertinente de José Carlos Barbosa Moreira: “No rigor da
lógica, a denominação parece unicamente adequada aos casos de legitimação extraordinária autônoma
exclusiva: só nesses com efeito, é que a lei na verdade substitui o legitimado ordinário pelo legitimado
extraordinário, se por substituição se entende retirar coisa ou pessoa de determinado lugar para colocar
outra”.
218
ZANETI JR. Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do
ordenamento jurídico. Homenagem ao Prof. Dr. José Manuel de Arruda Alvim. Videre. Dourados/MS, ano 2,
n.
3,
p.
101-116,
jan.-jun.
2010.
Disponível
em:
<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/viewFile/884/pdf_26.> Acesso em: 18/11/2014.
p. 102. Observa o autor, no entanto, o fato de que ambas as teses supostamente vencidas vêm ganhando
grande fôlego na doutrina alienígena.
219
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery defendem tese de legitimação autônoma para condução
do processo: “A dicotomia clássica legitimação ordinária-extraordinária só tem cabimento para a explicação
de fenômenos envolvendo direito individual. Quando a lei legitima alguma entidade a defender direito não
individual (coletivo ou difuso), o legitimado não estará defendendo direito alheio em nome próprio, porque
não se pode identificar o titular do direito. Não poderia ser admitida ação judicial proposta pelos
‘prejudicados pela poluição’, pelos ‘consumidores de energia elétrica’, enquanto classe ou grupo de pessoas.
A legitimidade para a defesa dos direitos difusos e coletivos não é extraordinária (substituição processual),
mas sim legitimação autônoma para a condução do processo”. In: NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de
Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil em vigor. São Paulo: RT, 2001.
p. 1885
220
“Após a experiência da representação individual de direitos difusos ou coletivos em juízo, veiculada via ação
popular, por opção legislativa transferiu-se a responsabilidade do ajuizamento de ações coletivas para
entidades públicas e privadas, às quais se passou a imputar uma espécie de presunção de representatividade
adequada dos interesses da coletividade.” Cf. VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 172.
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o cidadão à mercê da escolha dos legitimados extraordinários.221 Uma solução de certa forma
um pouco arcaica e inconstitucional diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição.
Pode-se até mesmo cogitar em uma legitimidade ordinária do indivíduo, sendo
desnecessário ao legislador incluí-lo em um rol que trata de legitimidade extraordinária.
Deveria, portanto, ser o indivíduo entendido como um legitimado ordinário? E se afirmativo,
como tratar os demais que se submeterão a eventual sentença que se aplique ao objeto
indivisível da relação?
A simplista solução de Barbosa Moreira, segundo a qual o indivíduo postula em
litisconsórcio voluntário, sustenta a ideia de que os indivíduos lesados são co-legitimados, e
nesse sentido, detêm alguma parcela de legitimidade ordinária deste direito. Barbosa Moreira,
ao que parece, identifica nestes casos a ocorrência do sempre polêmico litisconsórcio unitário
facultativo, entendendo que o indivíduo, impossibilitado de convocar e obrigar os demais a
demandar, mas acolhido pelo Princípio Constitucional da Inafastabilidade de Jurisdição
previsto no Art. 5º, XXXV da Constituição da República, pode demandar sozinho.
Ainda que legitimado ordinário, a hipótese de facultatividade do litisconsórcio
unitário engloba em si um conceito de legitimidade extraordinária e de extensão da coisa
julgada, ‒ aqueles denominados “virtuais litisconsortes unitários”.222 A opção de Barbosa
Moreira dá-se na esfera das ações coletivas, mas a solução por ele trazida é aquela aplicada ao
sistema das ações individuais que envolvem objetos indivisíveis.
Nos tempos atuais, busca-se a solução dentro do próprio sistema coletivo, aventandose uma alternativa, fundada também em preservar o Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição (à semelhança do que ocorre no litisconsórcio unitário facultativo). Em nome de
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222

A pergunta é feita várias vezes pela doutrina. “Não é difícil imaginar, e.g., uma determinada atividade ou
obra, de responsabilidade do Município, provocando a poluição sonora junto a uma pequena comunidade,
desprovida de associação de moradores ou de defesa do meio ambiente, cuja Promotoria esteja com o cargo
de promotor vago. Estariam os moradores fadados a suportar o barulho, aguardando a designação de um novo
promotor, ou teriam de formar uma associação para serem admitidos em juízo?” Cf. MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e
nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 254. E ainda: “Neste caso em que a proposta da pretensão
pseudoindividual seja imprescindível, seria a hipótese de o autor aguardar e aceitar a violação do direito, pela
sua inércia e pelo fato de ser parte (supostamente) ilegítima para propor ação civil pública? É questão
tormentosa, especialmente com a promulgação da Constituição Federal de 1988, asseguradora, como garantia
fundamental de acesso à Justiça (art. 5o, XXV, da CF/ 1988)”. Cf. FONSECA, Bruno Gomes Borges da;
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Acesso à justiça e ações pseudoindividuais: (i)legitimidade ativa do
indivíduo nas ações coletivas. In: PELLEGRINI; BENJAMIN; WAMBIER; VIGORITI (Coords.). Processo
Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 783. Neste último caso, ressalva-se, no
entanto, que, seguindo a classificação de Kazuo Watanabe, seria mais adequado denominar a ação
“individual com alcance coletivo”, em lugar de “pseudoindividual”, como será analisado no decorrer de todo
o próximo capítulo.
Cf.
GRINOVER,
Ada
Pellegrini.
Coisa
julgada
e
terceiros.
Disponível
em:
<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
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conferir coerência ao sistema com fundamento na Constituição, estende-se ao indivíduo, ope
judicis, para além do rol legal, a legitimidade extraordinária em propor ação coletiva,
conforme defende Aluisio Mendes:
A impossibilidade lógica do fracionamento do objeto, em tais hipóteses, enseja
inclusive a dificuldade de diferenciação entre tutela coletiva e individual,
demandando desta forma, solução comum, ainda que a iniciativa tenha sido
individual. E, assim sendo, o melhor talvez fosse não a denegação pura e simples da
admissibilidade de ações propostas por cidadão ou cidadãos, até porque, ela já
existe, em certas hipóteses, em razão do alargamento do objeto da ação popular,
alcançando o próprio meio ambiente, mas a ampliação definitiva do rol de
legitimados. As ações receberiam, então, sempre tratamento coletivo compatível
com os interesses em conflito.
O direito moderno, de matriz constitucional ou processual, vem apontando na
direção do acesso à Justiça, da ampliação da legitimidade e da instrumentalidade do
processo. A limitação da legitimação do indivíduo, diante de interesses individuais
homogêneos, deixa de produzir resultados positivos: economia processual e judicial;
maior acesso ao Judiciário; melhoria da prestação jurisdicional, em termos de tempo
e qualidade, devido à redução do número de feitos; preservação do princípio da
igualdade etc. Mas em termos de interesses de natureza indivisível, o resultado é a
denegação absoluta de Justiça.223

O recurso ao Princípio Constitucional é também o mesmo raciocínio utilizado pelos
Estados Unidos, embora em situação inversa. Como já anunciado no primeiro capítulo, na
Rule 23 não constam órgãos públicos como legitimados a propor ações coletivas.224 No
entanto, as Cortes Americanas, com fundamento na antiga figura do parens patriae,
proveniente dos países de common law, e com fulcro no não impedimento em razão da 10ª
Emenda da Constituição Americana225, têm aceitado que tais órgãos, movidos pelo interesse
público, promovam ações coletivas.
Ademais, se a Constituição do Brasil permite que o indivíduo proponha ação
popular, o que dizer de uma ação referente ao direito de consumo, ao meio-ambiente e à
223

In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de
conflitos no direito comparado e nacional, 3. ed.- São Paulo: Ed. RT, p. 255. No mesmo sentido: “Não
havendo qualquer vedação expressa na lei e nem em uma interpretação do ordenamento jurídico pátrio,
parece que, se o indivíduo ajuizar uma ação civil púbica, a mesma deverá ser processada e julgada em
homenagem aos princípios do acesso à justiça e do direito à prestação jurisdicional. O reconhecimento da
legitimidade no sistema brasileiro poderia, então, ser espontâneo, diante da lacuna da lei”. SILVA, Larissa
Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013. p.
153.
224
“O direito Americano não possui previsões como as do art. 82, I, II e III do Código de Defesa do Consumidor
ou do art. 5º, caput, da Lei de Ação Civil Pública, legitimando o Ministério Público, a União, os Estados, os
Municípios e entidades e órgãos da Administração Pública a propor ações coletivas em benefício da
coletividade. Isso seria até certo ponto incompatível com a ideologia extremamente liberal, não-paternalista e
privatista em vigor nos Estados Unidos”. GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento de tutela
coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p. 124.
225
“The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are
reserved to the states respectively, or to the people.” (“Os poderes não delegados aos Estados Unidos pela
Constituição, nem vedados aos Estados, são reservados aos Estados respectivos, ou ao povo.”) (tradução
nossa).
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saúde? Parece um tanto ou quanto contraditório impedir-se tal demanda, sob o argumento de
falta de legitimação em um rol expresso.226
Mas quais as implicações existentes em eleger-se a possibilidade de propositura de
ação pelo indivíduo, utilizando-se da simplista solução do litisconsórcio necessário
facultativo, dentro do sistema individual; ou em conferir-se a legitimação extraordinária com
fundamento constitucional? Existe alguma diferença na finalidade, ou trata-se de uma
diferença exclusivamente de meio?
Dois caminhos que parecem desembocar no mesmo fim podem trazer consequências
distintas? Parece que sim. É que o regime de formação da coisa julgada e os limites subjetivos
de sua extensão diferem, ainda que minimamente. Há ainda a questão da litispendência, uma
vez que o sistema não reconhece litispendência entre ações coletivas e individuais, mas tão
somente destas entre si.
Sobre a coisa julgada, no sistema coletivo é o art. 103 do Código de Código de
Defesa do Consumidor que dita as regras para alcançar, ou não, os substituídos. Para estes,
ainda que ausentes, os efeitos da sentença podem, ou não, alcançá-los. Quando isto ocorre,
convencionou-se o efeito ultra partes, para além do efeito intra partes, em razão de
considerarem-se os substituídos como terceiros envolvidos. Ocorre que, quando os
substituídos são indetermináveis, o efeito inevitavelmente se dá erga omnes ‒ expressão
máxima que o efeito ultra partes pode alcançar.
Somente não serão alcançados os substituídos pelos efeitos da sentença caso ocorra a
improcedência por insuficiência de provas, o que se denomina secundum eventum probations
(segundo a sorte das provas)227 para os direitos essencialmente difusos e coletivos; ou se
ocorrer improcedência, no que se denomina secundum eventum litis (segundo a sorte da
lide)228, para casos envolvendo direitos individuais homogêneos.
226

No mesmo sentido, MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A legitimacão, a representatividade adequada e
a certificação nos processos coletivos e as ações coletivas passivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo
Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1015. “É de se notar que na Constituição
encontram-se previstos diversos legitimados para o exercício da tutela coletiva: o Ministério Público, nos
termos do art. 129, III; as associações, com base no art. 5º, XXI e LXX; os sindicatos, com fulcro no art. 8º,
III; e os cidadãos, conforme disposto no art. 5º, LXXIII. Não se pode dizer, por conseguinte, que o
constituinte tenha consignado qualquer vedação a possíveis legitimados, em particular quanto às pessoas e
instituições supracitadas.”
227
A regra se encontra no art. 103, I e II do CDC, mas já era extraível do art. 16 da LACP e do art. 18 da Lei de
Ação Popular. Cf. DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo
Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p.336.
228
Didier guarda entendimento de que, diante da lacunosa redação do art. 103, III, deve-se recorrer aos incisos
anteriores para, por analogia, empregar aos direitos individuais homogêneos o mesmo regime adotado pelo
microssistema aos direitos essencialmente coletivos, excluindo, portanto, o que chama do inconstitucional
regime do secundum eventum litis (segundo a sorte da lide). O autor reconhece, porém, que sua posição é
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No caso aqui discutido, que envolve direitos essencialmente difusos e coletivos, o
regime de formação da coisa julgada será, portanto, secundum eventum probations. E a
extensão, ou seja, os limites subjetivos da coisa julgada, dar-se-á ultra partes ou erga omnes,
dependendo da dimensão do grupo.
De início pode parecer uma solução muito diferente da apresentada pelo sistema
tradicional, em que se forma a coisa julgada no sistema individual, solução esta que, em regra,
materializada no art. 472 do Código de Processo Civil de 1973, não permite a extensão dos
efeitos da coisa julgada a terceiros, operando-se inter partes, distinguindo-se a coisa julgada
pro et contra (pró e contra)229, que permite a ocorrência da coisa julgada independentemente
do teor da decisão judicial.
Contudo, mesmo dentro do sistema individual ocorrem exceções. E a legitimidade
extraordinária naquele sistema, em especial a materializada pelos casos que impedem a
exigência no polo ativo do litisconsórcio unitário, se revela grande ponto de conflito, em
virtude da extensão de seus efeitos subjetivos. E é exatamente daquela exceção do sistema
tradicional, que se está a tratar.
A questão clássica que envolve a extensão dos efeitos da sentença no litisconsórcio
unitário facultativo contrapôs grandes doutrinadores, e até hoje se afigura mal resolvida. 230 O
exemplo clássico e tantas vezes debatido é exatamente o caso do acionista que pretende anular
deliberação de sociedade anônima. 231

minoritária. p. 338. Aluisio Mendes também revolve críticas ao sistema da coisa julgada secundum eventum
litis para os casos que envolvem direitos individuais homogêneos. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro.
Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São
Paulo: RT, 2012. p. 263-264.
229
Por certo, é a forma que mais respeita o Principio da isonomia e igualdade das partes, eis que ocorrendo a
coisa julgada secundum eventum litis, com a improcedência da ação, ela poderá ser reproposta, tornando o
réu refém de quantas ações queira o autor propor, explicitando-se uma posição de desvantagem, fonte de
muitos questionamentos quanto à sua constitucionalidade.
230
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 350.
231
“É certo inexistir, no ordenamento brasileiro, lei que autorize o sócio a pleitear, em nome próprio, direito
alheio. No entanto, o escolho do art. 6º do CPC já foi superado pela doutrina que, antes da entrada em vigor
da Lei da Ação Civil Pública, entendeu que, nas obrigações indivisíveis, haveria de se dar uma interpretação
mais elástica ao dispositivo, para vislumbrar a legitimação à ação coletiva do membro do grupo, em razão de
ser o interesse, ao mesmo tempo, próprio e alheio: ninguém duvida, foi acrescentado, da legitimidade de
qualquer credor para, sozinho, reclamar em juízo a prestação Com maior razão, portanto, uma operação
simples de hermenêutica seria suficiente para entender ser o sócio que pretende a anulação da assembleia
substituto processual dos demais, que se encontram na mesma situação jurídica. E, na mesma causa, os sócios
interessados na validade da assembleia são substituídos pela parte contrária. Trata-se simplesmente de
observar a natureza das coisas e é exatamente a natureza das coisas que devem se adaptar os princípios e até
mesmo as garantias constitucionais.” Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada e terceiros. Disponível
em: <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
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No Brasil, depois de muito analisadas as soluções ocorridas na Itália e Alemanha
para a mesma situação232, sedimentaram-se três teses, sem prevalência de nenhuma delas nos
Tribunais Superiores: a) a primeira corrente entende que a coisa julgada estende seus efeitos,
sejam favoráveis ou desfavoráveis, ultra partes233, de forma pro et contra, alcançando os não
participantes do processo. Nessa corrente, entende-se que o autor, além de legitimado
ordinário de seu direito, é um legitimado extraordinário234 em relação aos demais
colegitimados não integrantes do polo ativo235; b) a segunda corrente entende que a coisa
julgada deve-se dar secundum eventum litis, estendendo-se ultra partes aos colegitimados
ausentes, mas somente para beneficiá-los236 com a procedência do pedido (in utilibus); e c) a
terceira corrente entende que, de acordo com o art. 472 do Código de Processo Civil, não
poderia ocorrer extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros, nem mesmo aos substituídos
processuais, operando-se inter partes. 237 A questão será renovada caso seja aprovada a
232

Cf.
GRINOVER,
Ada
Pellegrini.
Coisa
julgada
e
terceiros.
Disponível
em:
<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
233
“Observa Ada Pellegrini Grinover que a sucessão do terceiro à parte, na relação jurídica já deduzida em juízo,
e a substituição processual – não representam extensão da coisa julgada ultra partes, porquanto nem o
sucessor nem o substituído são propriamente terceiros. O primeiro porque, sucedendo à parte, se torna titular
da relação jurídica; o segundo porque, por definição, a atividade processual desenvolvida pelo substituto
processual tem necessariamente influência e eficácia sobre o substituído. O tema, porém, não é inteiramente
pacífico. Egas Moniz de Aragão, depois de referir que Liebman concorda em que o substituído fica sujeito à
autoridade da coisa julgada, embora não tenha participado da relação processual, manifesta sua discordância,
alegando que "sujeitar o titular da relação jurídica à coisa julgada oriunda de processo ao qual não lhe foi
dado comparecer e, nele, defender seu interesse importa em barrar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, o que
nem a lei nem ninguém poderá fazer. Entendemos que, embora terceiro, em sentido formal, a coisa julgada
atinge o substituído, tanto quanto o sucessor da parte. Embora o substituto processual não seja um
representante da parte, a sentença vincula o substituído, tanto quanto o representado. A extensão da coisa
julgada ao substituído é uma exigência lógica do próprio conceito de substituição processual. Efetivamente,
estando em jogo direito que não é do substituto processual, o julgado na verdade não o atinge. A vitória,
assim como a derrota, não é do substituto, mas do substituído. Negar-se a coisa julgada, com relação a este,
implicaria, em muitos casos, tornar inútil a substituição. Negar-se a extensão da coisa julgada ao substituído
importaria na criação de um caso, não previsto em lei, de coisa julgada secundum eventum litis (segundo o
resultado do processo), porque o adversário somente estaria sob o pálio da coisa julgada, se vencido;
vencedor, poderia sofrer a ação proposta diretamente pelo substituído”. In: TESHEINER, José Maria Rosa.
Autoridade e eficácia da sentença crítica à teoria de Liebman. Revista Síntese de Direito Civil e Processual
Civil. PortoAlegre, (3): 16-47, set/out 1999. Disponível em: <www.abdpc.org.br>. Acesso em: 23/10/2014.
234
“Com maior razão, portanto, uma operação simples de hermenêutica seria suficiente para entender ser o sócio
que pretende a anulação da assembleia substituto processual dos demais, que se encontram na mesma
situação jurídica. E, na mesma causa, os sócios interessados na validade da assembleia são substituídos pela
parte contrária. Trata-se simplesmente de observar a natureza das coisas e é exatamente a natureza das coisas
que devem se adaptar os princípios e até mesmo as garantias constitucionais.” GRINOVER, Ada Pellegrini.
Coisa julgada e terceiros. Disponível em: <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>.
Acesso em: 26/09/2014.
235 235
Filia-se a tal corrente Ada Pellegrini Grinover. Coisa julgada e terceiros. Disponível em:
<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
236
Adota tal posicionamento GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003.
p. 41.
237
Adota tal posicionamento Eduardo Talamini. Partes, Terceiros e Coisa Julgada (os limites subjetivos da coisa
julgada). In: Aspectos polêmicos e atuais sobre os terceiros no Processo Civil e assuntos afins. DIDIER JR.,
Fredie; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Coords.) São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 225
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redação do art. 506 do NCPC, o qual possibilita a extensão no caso de beneficiarem-se
terceiros, indicando a opção do legislador recodificante pela segunda corrente.
Perceba-se então que existe diferença em considerar, para fins de extensão dos
efeitos da coisa julgada, bem como de seu regime de formação, se a resolução da ação
proposta seguiu o caminho da ação individual ou da ação coletiva.238
Isso porque, no caso de enfrentar-se a formação e extensão da coisa julgada pelo art.
103, I e II do CDC, somente não se estenderá o efeito se houver improcedência por falta de
provas.239 Todavia, “a decisão de procedência ou de improcedência, com esgotamento da
prova, está apta a tornar-se indiscutível no âmbito coletivo”.240
Já no caso de recorrer-se ao sistema individual, abre-se a discussão com a
possibilidade de três entendimentos, nenhum deles exatamente igual ao coletivo, uma vez que
não envolvem a sorte da prova.
Entretanto, considerando-se que todos os outros legitimados extraordinários
submetem-se ao regime de formação da coisa julgada, bem como aos efeitos de extensão
conforme a dinâmica do CDC, seria no mínimo anti-isonômico tratar de forma diferente o
indivíduo que em mesma medida funciona como um legitimado extraordinário.
Há, porém, implicações ainda na consideração da litispendência. Caso se considere a
ação proposta pelo indivíduo como individual, esta não implicará litispendência às ações
coletivas, em razão da redação do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, o que já não
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Não é essa a opinião de TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos
nas ações transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n.
78, ano 20, abr/jun. 2012. p. 21. “No sistema tradicional das ações individuais, chega-se a um resultado
paradoxal: julgado procedente o pedido, a sentença, por efeito reflexo, atinge a todos os sócios, inclusive os
interessados na declaração de validade da deliberação; julgado improcedente, a eficácia da sentença é restrita
ao autor, podendo, pois, outros sócios, proporem outra ação, com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
Em consequência, há coisa julgada secundum eventum litis, uma aberração, em termos de ações individuais.
A solução de estender-se a autoridade da coisa julgada aos demais sócios encontra óbice na regra de que a
sentença não faz coisa julgada às quais é dada. Concebendo-se a hipótese como a de uma ação coletiva,
admitindo-se a legitimidade de titular de direito individual, como no sistema norte-americano, chega-se a um
resultado igualmente insatisfatório, porque, no sistema vigente, o julgamento de improcedência não impede
ações individuais. Resultado satisfatório apenas se obteria com o sistema da ação popular: coisa julgada erga
omnes, pro et contra, salvo se julgado improcedente o pedido por insuficiência de provas. Mas, é claro que,
na hipótese considerada, não nos encontramos no âmbito de incidência da ação popular. A conclusão, pois, é
que não temos como obter um resultado razoável, ainda que, negando a existência de direito individual,
qualificássemos como coletiva essa ação.” Observa-se, no entanto, que o autor desconsidera os termos do art.
103 do CDC, tratando a coisa julgada coletiva sempre como secundum eventus litis.
239
“A opção pela coisa julgada secundum eventum probationis revela o objetivo de prestigiar o valor justiça em
detrimento do valor segurança, bem como preservar os processos coletivos do conluio e da fraude
processual.” DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo
Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p. 336.
240
Ibid., p. 337.
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ocorreria no caso de ações coletivas, uma vez que se verificaria litispendência entre colegitimados, sendo necessária a reunião das ações.241
Ademais, mesmo que o art. 104 do CDC negue a ocorrência de litispendência entre
ações individuais e coletivas para caso de direitos essencialmente coletivos, como já referido
anteriormente, a natureza do objeto não permitirá a convivência das decisões conflituosas,
prevalecendo, na vida real, alguma das soluções determinadas pelo Poder Judiciário.
A questão da litispendência talvez seja um grande motivador para, de fato,
entenderem-se estas ações como efetivamente coletivas.
Assim, a defesa da legitimidade do indivíduo em ações coletivas ‒ ressaltando que,
neste estudo, defende-se tão somente a legitimidade extraordinária constitucional para direitos
essencialmente coletivos, e não para ações que envolvem direitos individuais homogêneos – é
foco de inúmeras divergências na doutrina pátria. Colecionam-se vantagens e desvantagens.242
Em especial, rebate-se o argumento de Antônio Gidi, segundo o qual a legitimidade do
indivíduo não seria bem-vinda no Brasil, em comparação ao quadro americano.
Se a experiência norte-americana ensina alguma coisa ao comparatista, é que
devemos evitar esse tipo de escolha. Conforme já tivemos oportunidade de
demonstrar, na prática norte-americana todo o poder sobre a class action repousa
inteiramente nas mãos do advogado e não das do representante. É o advogado quem
descobre que o ato ilícito ocorreu, define os contornos do grupo, seleciona um dos
membros para ser seu representante e decide quando, como e se deve propor a ação
ou fazer um acordo, e em que termos. O representante é apenas a “chave” que o
243
advogado precisa para abrir as portas do Judiciário.

Ocorre que a situação no Brasil, em relação ao interesse por ações coletivas, é bem
diferente da situação americana. Curiosamente, tais ações ainda são vistas como um péssimo
negócio para todas as partes. Juízes, promotores, defensores, advogados parecem preferir

241

No âmbito das ações coletivas concorrentes, deve ser feito um ajuste aos critérios de identidade da demanda.
Não se pode levar em conta tão somente a parte, ou seja, os substitutos processuais que figuram como parte
na ação, segundo determina o art. 301 §2º do CPC, para verificar-se a litispendência, mas sim os substituídos.
Neste sentido: “em causas coletivas, não se exige a identidade de parte para a configuração da litispendência;
basta a identidade de pedido e da causa de pedir. A exigência da tríplice identidade para a configuração da
litispendência; basta a identidade de pedido e causa de pedir. A exigência da tríplice identidade para a
configuração da litispendência não se aplica no âmbito da tutela coletiva”. Ibid. p. 162. Assim também
entende a jurisprudência: REsp 1168391/ SC Min. Eliana Calmon. Segunda Turma. 20/05/2010.
242
Exemplifique-se o corriqueiro argumento de que há despreparo do cidadão brasileiro: “O argumento de que
há despreparo cultural, político e, até mesmo, intelectivo-educacional do cidadão brasileiro e de que o
brasileiro não conhece seus direitos, também não se justifica, conforme já analisado por Ferraresi. “Negar
legitimidade ao indivíduo para a tutela coletiva, sob o argumento de que ainda não está “maduro” é o mesmo
que dizer que o brasileiro não sabe votar, já que escolhe mal seus governantes.” Cf. SILVA, Larissa Clare
Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2013. p. 171.
243
GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas do Brasil.
Rio de Janeiro: GZ, 2008. p. 227. O autor não distingue a legitimidade nos casos de ação homogeneizante ou
transindividual.

99

manejar 300 ações individuais, a uma coletiva.244 Explicar a uma parte que talvez a ação que
deve propor seja uma ação coletiva é praticamente dar-lhe a certeza de que sua contenda
nunca terá fim.245 Nomear uma ação de coletiva, no Brasil, é praticamente rogar-lhe uma
praga.246 O lucro de um advogado com muitas ações individuais, nas quais a tese jurídica já
está formulada, somente sendo necessário mudar o nome das partes, é muito mais atrativo do
que o trabalho e estudo envolvidos em manejar o sistema processual coletivo, pleno de
nuances. A multiplicação de clientes e a diluição de preço pelo acompanhamento simples,
rende-lhe muito mais do que um único cliente.
A própria experiência da ação popular confirma que a conferência de legitimidade
extraordinária aos indivíduos, em especial em ações que tratam de direitos essencialmente
coletivos, não trará uma temível avalanche de ações. Nem mesmo as associações aventuramse no campo das ações coletivas, quem dirá o simples cidadão. Somente em casos de
desespero, como os apresentados no primeiro parágrafo do subcapítulo anterior.
Não se trata de oportunidade, mas de necessidade, diante de causas em que o cidadão
desamparado pelos legitimados previstos em lei, recorre ao Poder Judiciário em situação de
desespero, a fim de conseguir a atenção que sua situação particular não despertou nos
legitimados extraordinários.247
Em geral, tais causas a serem propostas por indivíduos envolvem questões não muito
complexas, mas com objetos indivisíveis. Trata-se de instalação de postes de luz em uma rua;
instalação de rede de água em comunidades carentes; adaptação de escolas e logradouros
públicos aos deficientes físicos; respeito à tranquilidade, impedindo-se cultos (em especial
244

FORTES, Olga Vishnevsky. Um estudo prático sobre ações coletivas trabalhistas. Revista Consultor Jurídico,
9 de abril. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr-09/olga-fortes-estudo-pratico-acoescoletivas-justica-trabalho>. Acesso em: 06/11/2014.
245
Aliás, neste ponto, uma das causas de repulsa ao instituto da conversão da ação individual em coletiva,
prevista na Lei projetada do Novo Código de Processo Civil, foi o fato de que o indivíduo seria
extremamente prejudicado na celeridade de sua demanda.
246
“A ação coletiva é o patinho feio do cartório, os funcionários deixam seus autos longe, bem longe, embaixo,
bem embaixo (será curioso saber como ocorrerá o tratamento eletrônico, mas certamente encontrar-se-á um
jeito de deixar a ação coletiva de lado. Quem sabe um aviso intermitente na tela, com os dizeres: “Cuidado.
Perigo. Ação coletiva”).” SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente de coletivização da ação
individual ou mensagem ao Senado da República. Artigo fruto da fala do autor em X Jornadas Brasileiras de
Direito processual. No prelo.
247
“Em certas ocasiões o manejo de ações pseudoindividuais parece ser involuntário; em outras, talvez
imprescindível. No primeiro caso, o imprescindível. No primeiro caso, o postulante propõe a demanda,
inadvertido, sem perceber a real natureza da pretensão deduzida, Acredita ter consignado pleito individual.
Na segunda hipótese, ao exercer garantia de acesso à justiça, enxerga necessidade e interesse em aforá-la para
salvaguardar direito que também possui, embora sem exclusividade.” FONSECA, Bruno Gomes Borges da;
LEITE; Carlos Henrique Bezerra. Acesso à justiça e ações pseudoindividuais: (i)legitimidade ativa do
indivíduo nas ações coletivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São
Paulo: RT. 2014. p. 783.
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religiosos) em áreas residenciais. Enfim, demandas que não trazem um componente de
complexidade tão forte, e até mesmo por isso podem facilmente ser percebidas por cidadãos
que, lesados, buscam o Poder Judiciário, mas veem-se alijados da propositura de ações que os
afetam diretamente, caso os legitimados extraordinários não se convençam de sua
importância.
Não se trata de buscar o reflorestamento da Floresta Amazônia, mas de questões bem
mais corriqueiras. Ainda assim, se por acaso algum cidadão ou empresa, diretamente lesados
e com conhecimento suficiente em direito ambiental, puderem trazer elementos suficientes
para uma demanda de cunho ambiental, será um favor que farão à sociedade, eis que
infelizmente, os órgãos públicos brasileiros não têm essa expertise.
Se o preço a pagar pela abertura dessa legitimidade for tão somente um incremento
da advocacia privada, trata-se de uma benesse, não de uma punição. A pluralidade de
legitimados é essencial para o desenvolvimento das ações coletivas no Brasil, em especial nos
direitos essencialmente coletivos. São direitos sub-representados, diferentemente dos direitos
individuais homogêneos.
Tome-se como exemplo a conferência de legitimidade à Defensoria Pública, órgão
que, mesmo sem a legitimação expressa já se destacava no cenário nacional como um agente
extremamente eficaz na defesa de direitos coletivos. Nada mais saudável.
A tentativa de conferir o monopólio dessas ações a certos agentes, supostamente
iluminados, do Poder Público, ou a corpos intermediários que revelam nítida dificuldade de
organização, é bem mais nociva do que uma “comercialização” destes direitos pela advocacia
privada.
No Brasil, há um temor tão grande em relação às ações públicas, em especial às que
tratam de improbidade e ações de controle do poder público, que por muitas vezes sua
legitimidade é vista como um poder que permitiria trocas escusas entre legitimados restritos e
eventuais réus. Reconhece-se, contudo a autonomia e independência do Ministério Público no
Brasil. 248

248

“Por fim, cabe assinalar que as objeções feitas por Mauro Cappelletti em relação à perspectiva de atuação do
Ministério Público nas ações coletivas, ao menos quanto ao Brasil, não se confirmaram, diante do
desenvolvimento e atuação prática da instituição. O dia a dia vem revelando a atuação corajosa e aguerrida
dos membros do Ministério Público, bem como a predominância do seu papel diante dos processos coletivos
em tramitação no Brasil. Não se pode, entretanto, deixar de reconhecer, nas palavras do eminente
processualista italiano, a correta preocupação em torno da concentração de poderes e atribuições nos órgãos
do Estado, ainda quando providos de independência funcional. As ações coletivas, como invocado por
Vicenzo Vigoriti, representam a ampliação da participação da sociedade no processo e devem, por isso,
estabelecer padrões comportamentais condizentes com indivíduos esclarecidos e organizados. Para tanto, o
quadro de legitimados deve continuar a ser ampliado, para que se configure uma realidade ainda mais
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Os legitimados extraordinários, ao fim e ao cabo, são feitos da mesma matéria que
qualquer um. São falíveis, e no Brasil, muitos ainda amadurecem o poder que detêm. Tome-se
como exemplo a lamentável249 propositura de ADIN 3943 pela Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (CONAMP). De acordo com a CONAMP, a Lei Federal n.
11.448/2007, que conferiu legitimidade ativa às Defensorias Públicas em ações coletivas, fere
as prerrogativas constitucionais do Ministério Público, o que, ao menos liminarmente, foi
afastado pelo Supremo Tribunal Federal.
A legitimação do indivíduo para propor ações coletivas transindividuais é mais do
que bem-vinda.

2.2.2

A representatividade adequada no Brasil

O instituto da representatividade adequada, segundo Ada Pellegrini “constitui outro
instrumento de controle para evitar os possíveis abusos cometidos no ajuizamento de
processos coletivos”.250 É tema complexo, mas em razão do subcapítulo anterior, onde se
aventou o alargamento de legitimados com inserção do diretamente lesado, será feita breve
abordagem.
O medo de que o autor ideológico não corresponda aos anseios de sua classe ou
coletividade é justificável. 251 Se é possível visualizar-se bem o descompasso que pode ocorrer
em uma legitimação extraordinária clássica ‒ tal como o pedido de anulação de casamento
proposto pela mãe da cônjuge, esta última menor de 16 anos, conforme o art. 1.552 do Código
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pluralista e aberta à participação e ao acesso à justiça.” MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A
legitimacão, a representatividade adequada e a certificação nos processos coletivos e as ações coletivas
passivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT.
2014. p . 1011.
“É triste e lamentável, para dizer o mínimo, ler, na petição inicial da ADI n. 3943, que a legitimação dada à
Defensoria Pública “afeta diretamente” as atribuições do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal
deveria ser provocado para resolver outros tipos de questão. O curioso é que não consta que a mesma
CONAMP tenha alegado a não-recepção pela Constituição dos velhos dispositivos da Lei de Ação Civil
Pública, que conferem a órgãos despersonalizados e as associações privadas, não estariam eles “afetando
diretamente” as atribuições do Ministério Público?” DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de
Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p. 196.
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os processos coletivos nos países
de civil law e common law: uma análise de direito comparado. 2 ed. São Paulo: RT, p. 2011. P. 235.
“Trata-se, antes de tudo, de interesses (se posso exprimir-me com fórmula pirandeliana) a respeito do autor.
Quem pode se fazer de paladino ou tutor? Em particular, quem é legitimado (ou, na terminologia angloamericana, quem tem o locus standi ou standing) a representá-lo e defendê-lo em Juízo? Põe-se em suma o
problema de saber-se quem seria a justa parte, ou seja, a parte legitimada a agir em um processo vertente
sobre tais interesses.” CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça
civil. Revista de Processo, São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 132
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Civil252 ‒ o que dizer de casos em que as animosidades e conflitos internos são muito mais
aguçados, e em geral envolvem muitos mais do que três indivíduos.
A comunicação entre o autor ideológico da demanda e os membros ausentes é
sempre um ponto de desgaste nas ações coletivas253, o qual se expõe mais quando a
legitimação é exclusivamente conferida pela lei, como no sistema brasileiro.
Podem-se identificar duas formas de filtrar o representante adequado nas ações
coletivas: a denominada ope legis, quando delegada ao legislador, presumindo ser o rol legal a
certeza absoluta da boa escolha do representante, sem que possa o juiz intrometer-se na
escolha legislativa. Há ainda o sistema que funciona com a escolha ope judicis, sendo
constante a verificação da adequacy of representation, muito referido como o sistema
utilizado nas class actions norte-americanas. Neste, ainda que exista um rol de legitimados
mínimos254, a adequação da representação é fortemente conferida pelo juiz da causa, que em
qualquer momento pode entender esteja a classe mal representada e prejudicada, destituindo o
autor.
Para um ordenamento fundado no civil law, o controle judicial da legitimidade é
visto com desconfiança. 255 Confia-se mais, por enquanto, no legislador. Entretanto a
252

“Imagine-se, todavia, que a filha tenha se casado com menos de 16 anos, e que a sua mãe decida pedir em
juízo a anulação do casamento. Embora o direito tutelado não lhe pertença, autoriza-lhe a lei, considerando a
pouca idade de sua filha, a pedir, em nome próprio, a tutela de um direito alheio, nos termos do disposto no
art. 1.552 do Código Civil. É bem possível, com efeito, que a causa de anulabilidade alegada pela mãe não se
prove verdadeira, e que o pedido de desconstituição venha a ser julgado improcedente; é possível até que a
filha se oponha, resolutamente, à anulação de seu casamento. Não importa. Nesta hipótese excepcional, ela, a
sogra, é também titular do poder de pedir, em nome próprio, a tutela de um direito de outra pessoa, sua filha.”
Cf. BENEDUZI, Renato Resende. Legitimidade extraordinária convencional. RBDPro, Belo Horizonte, ano
23, n.86, abri./jun. 2014, p. 127-142.
253
“Nas ações coletivas, as dissidências internas, diante do mecanismo de substituição processual, tornam-se um
problema ainda mais sensível. Isso porque a diferença de formato da legitimidade ordinária para a
extraordinária distância enormemente a estratégia processual da vontade da coletividade substituída. A
análise da legitimidade extraordinária é aferida na lei, sem uma necessária ligação do litigante ao direito
material ou afinidade de seus interesses próprios com aqueles da parte substituída. Nosso modelo á
frontalmente oposto ao modelo do common law, em que a legitimidade é verificada pelo juiz no caso
concerto. Lá, um dos requisitos apreciados pelo julgador ao verificar a adequacy of representation é a
proximidade entre o autor e a coletividade substituída.” Cf. CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do
processo e “zonas de interesse”: sobre a migração entre polos da demanda. In: DIDIER JR. Fredie (Org.).
Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 159.
254
A Rule 23, por exemplo, inicia-se com o requisito: “One or more members of class may sue or be sued as
representative parties on behalf of all members only if: [...]” (“Um ou mais membros da classe podem
processar ou serem processados como partes representantes em nome de todos os membros sempre que:
[...]”) ( tradução nossa).
255
“Há quem afirme, como foi visto, que, no Brasil, para a averiguação da legitimação coletiva, é suficiente o
exame do texto de lei. Não poderia o magistrado, por exemplo, afirmar que um ente legalmente legitimado
não tem, em determinado caso, o direito de conduzir o processo. Para esta doutrina, o legislador teria
estabelecido um rol legal taxativo de legitimados, firmando uma presunção absoluta de que seriam
‘representantes adequados’, não cabendo ao magistrado essa avaliação. A verificação da adequacy of
representation seria tarefa do legislador. A legitimação coletiva seria, pois, ope legis. Há outros, porém, que,
com base na experiência americana (art. 23 das Federal Rules), admitem o controle judicial da

103

tendência, pelo menos no Brasil, vem se alargando, e é crescente a aceitação do controle
judicial, feito de lege ferenda.
Na verdade, não opera no Brasil um sistema ope judicis puro, já há muito tempo. A
jurisprudência pátria também já vem se utilizando da representatividade adequada, no que se
denomina pertinência temática256 entre a defesa do direito trazido pelo legitimado
extraordinário.
Diante desse quadro, a representação adequada tem sido o remédio apontado por
parte da doutrina brasileira para sanar as implicações decorrentes do sistema de legitimação
ope legis, eleito pelo ordenamento brasileiro. Entretanto, esse remédio é aplicado também
quando da amplicação do rol de legitimados ope judicis, como defendido neste estudo, no
qual se entende ser legitimado o indivíduo diretamente lesado em algum direito
essencialmente coletivo.
No entanto, a escolha brasileira talvez tenha um motivo. Como bem observa Ada
Pellegrini Grinover, o sistema especial de extensão da coisa julgada é um componente que
influencia diretamente na rigidez ou não da escolha do representante adequado:
Quanto mais ampla a legitimação, tanto mais se faz necessário o pré-requisito da
representatividade adequada. Quanto mais amplo o princípio da extensão a terceiros
da coisa julgada – como no sistema do opt out (v. infra) -, mais necessário esse
controle. Aliás, nos processos coletivos, existe uma correlação inequívoca entre os
esquemas de legitimação e o regime da coisa julgada.
Todavia, somente alguns sistemas adotam o critério da aferição do pré-requisito pelo
juiz: o Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero América é expresso nesse
sentido. Adota-o Uruguai. A Itália o acolheu, na nova lei de ação de classe. Na
Argentina e no Paraguai foi estabelecido pela jurisprudência. O anteprojeto
brasileiro, que estendia a legitimação à pessoa física e adotava a defendant class
action, exigia nestes casos a aferição da representatividade adequada pelo juiz. O
relator do Chile acentua a necessidade de o sistema adotar o critério.
Mas, sem dar-lhes essa denominação, o pré-requisisto da representatividade
adequada, no sentido da conditio sine qua non estabelecida por lei para que o
legitimado possa agir em juízo, é comumente aceito nos ordenamentos da civil law:
basta ver o sistema da Áustria, Bélgica, Chile, Colômbia, França, Japão, Holanda,

256

‘representatividade adequada’. Ou seja, permitem que o magistrado possa examinar e controlar a legitimação
coletiva. Para esses autores, não basta a previsão legal da legitimação. Parte-se da seguinte premissa, que
parece correta: não é razoável imaginar que uma entidade, pela simples circunstância de estar autorizada em
tese para a condução de processo coletivo, possa propor qualquer demanda coletiva, pouco importa quais são
as suas peculiaridades. É preciso verificar se o legitimado coletivo reúne atributos que o tornem o
representante adequado para a melhor condução de determinado processo coletivo, devendo essa adequação
ser examinada pelo magistrado de acordo com critérios gerais, mas sempre à luz da situação jurídica litigiosa
deduzida em juízo. Todos os critérios para a aferição da representatividade adequada devem ser examinados
a partir do conteúdo da demanda coletiva.” Cf. DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito
Processual Civil. v. 4: Processo Coletivo. Salvador: Juspodivm, 2007. p. 54 et seq.
“Não vejo com bons olhos a idéia de uma associação de funcionários se legitime a propor uma ação de
separação de um de seus membros do respectivo cônjuge; eu não veria com muita simpatia essa hipótese.”
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo.
São Paulo: RT, n. 61 p. 191.
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Itália (para os interesses difusos e coletivos), Portugal, Província argentina de
Catamarca, Suécia e Suíça.
Pode-se, então, concluir, reconhecendo do pré-requisito da representatividade
adequada, por força de lei, restando apenas alguns países em que ele é aferido pelo
juiz.257

O regime brasileiro de funcionamento da coisa julgada parece ser beneficente (até
demais) com os membros ausentes, em cotejo com a situação do réu. Portanto, talvez não seja
mesmo muito adequado o controle judicial, além do já operado pela lei. Pontue-se, no entanto,
o fato de que somente o regime da coisa julgada não é suficiente para resguardar de todo o
mal os membros ausentes. Por vezes, o deferimento de liminares pode estender efeitos
práticos incontroláveis pela técnica somente adstrita à sentença258, sem alcançar os efeitos de
decisões não confirmadas por sentença.
Relembre-se

que,

mesmo

não

vigorando

formalmente

o

instituto

da

representatividade adequada no Brasil, já é bem difícil que uma ação coletiva ultrapasse a
preliminar de ilegitimidade do autor. Entretanto, no caso de o indivíduo propor ação coletiva,
parece ser adequado o controle ope judicis, já que semelhante legitimação já é per si, uma
construção desta técnica.

257

258

GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os processos coletivos nos países
de civil law e common law: uma análise de direito comparado. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 235-236.
“Mas não é apenas nesses casos extremos, de usurpação do direito individual, que o problema se coloca,
sobressaindo várias vezes o problema do respeito à vontade do titular de direito. Cite-se um exemplo recente,
que foi amplamente divulgado, relativo às ações coletivas propostas para elidir o pagamento do CPMF.
Concedidas liminares em alguns Estados, anunciou-se a satisfação de todos os interessados...mas quando os
pedidos foram julgados improcedentes, e verificou-se que haveria a cobrança imediata de vários meses,
talvez com a cobrança de multa e juros moratórios, começaram as discussões sobre a legitimidade dessa
cobrança, já que os outrora “beneficiários” nada teriam requerido, pois tratava-se de ações coletivas, e que
seria injusto que tudo pagassem de uma só vez, ainda mais com juros etc. Mas a União, que deixou de
receber os valores do tributo em imensas proporções, exatamente por causa da natureza coletiva das ações,
não teria o direito de receber os valores atrasados e os consectários da mora, uma vez julgada infundada a
pretensão.”ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos.
Revista Forense. v. 360. março-abril 2002. p. 366.
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3

AÇÕES PSEUDOINDIVIDUAIS E AÇÕES INDIVIDUAIS COM ALCANCE

COLETIVO: IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO, MARCOS TEÓRICOS E
PROBLEMÁTICA
É só teu nome que é meu inimigo.
[...] Ah, se fosses algum outro nome!
O que significa um nome?
Aquilo a que chamamos rosa,
com qualquer outro nome teria o mesmo e doce perfume. 259
William Shakespeare

3.1

A importância de definir uma ação como individual ou coletiva. A forma de
certificar ou analisar a petição inicial no ordenamento brasileiro

A denominação de uma ação é direito que assiste ao autor, sem dúvida. Não se trata,
no entanto, de um dever, por não ser um dos requisitos obrigatórios da petição inicial
prescritos no art. 282 do Código de Processo Civil de 1973.260
Ademais, são tantas as denominações que a praxis forense utiliza, que pouco importa
o nome que se dê à ação: o que a define são seus elementos, quais sejam as partes, o pedido e
a causa de pedir, já analisados no primeiro capítulo deste estudo.
Contudo, aqui, parece merecer certa atenção a autodenominação da ação pelo autor,
sua conferência pelo juiz, e a eventual aceitação pelo réu, a fim de que se estabeleça sua
condição de ação coletiva ou individual, sem surpresa a nenhuma das partes.
Em geral, quando uma ação coletiva é proposta, é comum que se denuncie, pelos
nomes e procedimentos talhados em legislação específica, como ocorre com ações populares,
ação de improbidade, mandados de segurança coletivos, ou a própria ação civil pública. Além
disso, como muito bem observa Hermes Zanetti261, no que se refere às demandas coletivas,
são praticamente onipresentes as justificações de legitimidade do autor: “não existe ação
coletiva que não contenha um tópico expresso justificando, em preliminar, a legitimação do

259

Shakespeare, William. Romeu e Julieta. Tradução de Beatriz Viégas-Faria. Porto Alegre: LP&M, 1998. p. 27.
(Ato II. Cena II. O Jardim de Capuleto).
260
O Novo Código de Processo Civil somente altera substancialmente o inciso VII, decorrente da modificação
da sistemática da audiência de conciliação. Onde havia a previsão para o requerimento de citação do réu, o
projeto inovou, determinando que o autor se manifeste pela realização ou não de audiência de conciliação ou
mediação.
261
ZANETI JR. Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do
ordenamento jurídico. Homenagem ao Prof. Dr. José Manuel de Arruda Alvim. Videre. Dourados/MS, ano 2,
n. 3, p. 101-116, jan.-jun. 2010. Disponível em:
<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/viewFile/884/pdf_26.> Acesso em: 18/11/2014.
p. 103.
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autor”. Já para as chamadas ações individuais, desafia-se quem já tenha encontrado inicial
atribuindo-lhe tal condição.
Ocorre que, como sustentado no capítulo anterior, vislumbra-se a possibilidade de
uma legitimação (extraordinária e com base constitucional, é verdade) do indivíduo para
propor ações coletivas, em especial as que envolvem direitos difusos. A facilidade de
identificação de demandas coletivas pelas partes incluídas no rol legal esmaece diante do
indivíduo autor. Em consequência, ainda que este não autodenomine sua ação como coletiva
ou individual, será necessário que se decida sob o manto de qual dos sistemas processuais
seguirá a ação.
A definição é extremamente importante para outros dois fins: a verificação de
litispendência e a definição do alcance dos efeitos da sentença. Isso porque, na seara da
litispendência, esta pode se operar em três situações: há a litispendência verificável nas ações
individuais entre si262; a litispendência verificável nas ações coletivas entre si263; e uma
imensa incerteza sobre a litispendência que pode ocorrer entre ações individuais e coletivas.
Neste último caso, que particularmente interessa ao presente estudo, a lei definiu um
regime de interação um tanto confuso, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor.264 A litispendência é um ponto sensível, uma vez que, “sendo o objeto da ação
coletiva totalmente inconfundível com o da ação individual, é evidente que o ajuizamento de
uma não induz litispendência em relação ao ajuizamento da outra”.265 Todavia, o que por

262

Regido pelos §§ 2º e 3º do art. 301 do Código de Processo Civil .
Curiosamente, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 104, não trata da hipótese de ocorrer
litispendência entre ações coletivas. Deste “não dizer” da lei o que se extrai é que devem ser aplicadas as
regras do Código de Processo Civil. Contudo, no âmbito das ações coletivas concorrentes, deve ser feito um
ajuste aos critérios de identidade da demanda. Não se pode levar em conta tão somente a parte, ou seja, os
substitutos processuais que figuram como parte na ação, como determina o art. 301 §2º do CPC. Devem-se
identificar os substituídos. Neste sentido, Didier Jr., Fredie; Zaneti Jr., Hermes, Curso de Direito Processual
Civil – Processo Coletivo, v. 4, Ed. Podivm, 2007, p.. 162. Assim também entende a jurisprudência: REsp
1168391/ SC Min. Eliana Calmon. Segunda Turma. 20/05/2010.
264
A doutrina já entrou em consenso quanto ao erro remissivo da segunda parte do artigo, que se refere ao
incisos II e III do art. 103, quando, o mais coerente seria a menção aos incisos I e II. Porém, mesmo fazendose tal correção mental, ainda permanece truncada a interpretação, razão pela qual “A doutrina tem apontado
principalmente para interpretar como aplicável a todas as categorias de ações coletivas as duas partes do art.
104”. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no
direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 260.
265
Mazzilli, Hugo Nigro, A Defesa dos Interesses Difusos em Juizo: meio ambiente, consumidor, patrimônio
cultural. 26. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 262. No mesmo sentido “em síntese, a ação coletiva não
substitui a ação individual, não esgota o seu objeto, nem possibilita por si só, a resolução da mesma lide ou a
obtenção total dos mesmos resultados”. Cf. MATTOS, Luiz Norton Baptista de. A litispendência e a coisa
julgada nas ações coletivas segundo o Código de Defesa do Consumidor e os Anteprojetos do Código
Brasileiro de Processos Coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de
Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007.p. 196-197.
263
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algumas vezes já restou demonstrado, e a seguir será mais esgarçado, é que podem existir
pontos de interseção entre as definições.
Nas ações pseudoindividuais e ações individuais de alcance coletivo, há proximidade
muito grande entre as ações individuais e coletivas, e uma classificação errada pode gerar a
sobrevida de decisões conflitantes que devem ser solucionadas exatamente pelo instituto da
litispendência.
No que se refere à extensão dos efeitos da coisa julgada, no sistema individual, a
regra do art. 472 do Código de Processo Civil somente encontra flexibilização nas hipóteses
do litisconsórcio unitário facultativo e da legitimidade extraordinária. De outro lado, ações
coletivas têm um regime de formação e extensão dos efeitos da sentença regulado pelo art.
103 do Código de Defesa do Consumidor, extremamente peculiar, e em alguma medida
aproximado das exceções do regime tradicional, analisadas no decorrer deste capítulo, mas já
referidas no subcapítulo 2.2.1 deste estudo.
Demonstra-se o quanto é necessária uma certificação para todas as partes sobre o tipo
de ação que discute o direito. Ainda na esteira do raciocínio de Hermes Zaneti:
Esta realidade tende a se aprofundar, na medida em que da expressa disposição
legislativa, critério único que antes autorizava ao ajuizamento da ação, passamos
gradativamente para o controle judicial da legitimação coletiva. Este controle será
efetivado pelo juiz, no uso das, recentemente, fomentadas defining functions que
lhes permitem determinar quem será adequadamente legitimado para representar a
266
classe.

Observe-se que se um indivíduo somente relatar a causa de pedir, o pedido
apresentando-se como parte, não necessitará nominar sua ação como individual ou coletiva. E
ainda que o fizesse, cai como uma luva a citação que inaugura esse capítulo e se reforça com
o lembrete de José Maria Tesheiner: “Disse Shakespeare que uma rosa é uma rosa, seja qual
for o nome que se lhe dê”. 267

266

. ZANETI JR. Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição processual decorrente do
ordenamento jurídico. Homenagem ao Prof. Dr. José Manuel de Arruda Alvim. Videre. Dourados/MS, ano 2,
n. 3, p. 101-116, jan.-jun. 2010. Disponível em:
<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/viewFile/884/pdf_26>. Acesso em: 18/11/2014.
p. 103.
267
TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações
transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20,
abr/jun. 2012. p. 13.
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É preciso descobrir a essência da ação, se individual ou coletiva, e dar certeza às
partes, em especial se envolvidos direitos de terceiros ausentes268, para que se defina em que
sistema será resolvido o imbróglio apresentado ao juiz.
No sistema brasileiro, a certeza sobre a viabilidade de um julgamento de mérito é
colocada à prova em vários momentos. O primeiro é o deferimento ou indeferimento da
petição inicial, eis que, diferentemente de alguns sistemas europeus, por exemplo, a petição é
destinada ao juiz, e não a oficiais de justiça269, e o deferimento ou indeferimento da petição
inicial é causa de extinção sem resolução do mérito, sendo mesmo permitido o julgamento do
mérito, conforme o art. 285 do Código de Processo Civil de 1973, mantido pelo Novo Código
de Processo Civil. Existe, ainda, prévia análise do pedido, na qual se viabilizam também
emendas, evidenciando-se a triangulação da relação processual com o juiz.
Não se pretende, até pelo recorte do tema, adentrar a polêmica questão sobre as
denominadas “condições da ação”, o infindável debate sobre o julgamento de mérito ou não, e
toda a questão sobre a teoria eclética de Liebman, pressupostos processuais e teoria da
asserção no direito brasileiro. Ainda que para alguns se trate de questão resolvida e
sepultada270, inclusive pelo Novo Código de Processo Civil, pressente-se que a discussão é
revivida na análise da legitimidade extraordinária nas ações coletivas, em especial na
representação adequada, que vem ganhando força de lege ferenda.271

268

Dispõe o art. 94 do CDC que “proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os
interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios
de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor”. Observando-se que o cadastro único
de ações coletivas seria mais efetivo, se fosse efetivamente implantado, como explicitado no capítulo
anterior.
269
“Nisso o sistema vigente no Brasil difere de outros, notadamente europeus, em que o demandante vai com sua
petição escrita diretamente aos oficiais de justiça e um deles realiza a citação, independentemente de
qualquer determinação do juiz; na Itália o juiz só toma o primeiro contato com a causa na audiência que se
realiza com o fim específico de estabelecer esse contato de fazer as primeiras verificações relacionadas com a
regularidade do processo (audienza di comparizione).” DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de
Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. v. 2. p. 46.
270
Sobre a démodée discussão sobre as condições da ação, consulte-se o excelente texto de Didier: Um réquiem
às condições da ação. Estudo analítico sobre a existência do instituto. O autor afirma: “O estudo sobre o
direito de ação aparece freqüentemente nos obituários jurídicos de nossos professores — e é nesse necrológio
que se encontram as condições da ação, tema que reputamos, sem hesitação, como dos mais áridos e mal
explicados em toda a seara processual”. Cf. DIDIER JR., Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação:
um
estudo
analítico
sobre
a
existência
do
instituto.
Disponível
em:
<http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B090C3970-2C5E-423E-9D19-26ECDDC04872%7D_028.pdf>.
Acesso em: 18/10/2014.
271
Muito apropriada para o momento em que se anuncia o novo Código de Processo Civil é a análise de
Leonardo Carneiro da Cunha: “Embora a legitimidade extraordinária esteja relacionada com a relação
material, sendo estabelecida em razão do nexo existente entre as relações jurídicas de titularidade do
legitimado ordinário e do extraordinário, não constitui uma questão de mérito. Se o substituto processual não
dispõe de legitimidade, a sentença que assim o reconhece não denega o direito do substituído. Com efeito,
quando o juiz reconhece a ilegitimidade ad causam do substituto processual, não está a rejeitar o
reconhecimento do direito do substituído; está, apenas, a observar que, naquele caso, o sujeito não está

109

De retorno, no entanto, ao que oferece nosso ordenamento de lege lata, é após a
contestação e a eventual tentativa de conciliação272 que o juiz, ao sanear o processo, decide e
afasta as questões preliminares. Para Didier, trata-se de nossa certificação, ou momento do
“juízo de admissibilidade da demanda, exigência natural de um procedimento com tantas e tão
graves consequências para as partes”.273
Ações individuais e coletivas seguem em geral o mesmo procedimento de certeza274,
finalizado no despacho saneador, o qual, entretanto, pode ainda ser reanalisado na sentença, e
em uma posição mais moderna, no decorrer da ação e das situações jurídicas que se
apresentem.275
Há ainda o sistema coletivo especial, já referido no capítulo 2 deste estudo, relativo
ao controle de constitucionalidade. Nesse sistema exemplifica-se bem o papel do saneamento
no conhecido caso jurisprudencial da propositura de ações civis públicas que trazem como
pedido principal a declaração de inconstitucionalidade, e são rechaçadas pelo Supremo
Tribunal Federal, diante do entendimento de que camuflam, de fato, uma ação de controle de
constitucionalidade direita. Essas ações são, porém, permitidas, quando incluem como
questão prejudicial a declaração de inconstitucionalidade. 276

autorizado a, em nome próprio, postular direito alheio. Significa, então, que a legitimidade extraordinária é
uma questão de admissibilidade do processo, e não de mérito. [...]”. v. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Será
o fim da categoria condições da ação? Uma intromissão no debate travado entre Fredie Didier Jr. e
Alexandre Freitas Câmara. Disponível em: <http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-ofim-da-categoria-condicoes-da-acao-uma-intromissao-no-debate-travado-entre-fredie-didier-jr-e-alexandrefreitas-camara/>. Acesso em: 18 nov. 2014.
272
A lógica é invertida no Código de Processo Civil projetado: primeiro há tentativa de conciliação ou mediação,
e só depois, apresentação de contestação.
273
DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. Salvador:
JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4. p. 103.
274
Ibid. p. 102. Onde o autor faz referência a uma fase própria de verificação da “justa causa” nas ações de
improbidade administrativa, trazida pelo art. 17 da Lei 8.429/1992.
275
Para uma análise da legitimidade ad actum (referente ao ato processual específico), confira-se CABRAL,
Antonio do Passo. Despolarização do processo e “zonas de interesse”: sobre a migração entre polos da
demanda. In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM,
2012. p. 133-192. O autor identifica como uma das razões atuais da dificuldade de conceber-se a posição das
partes: “a legitimidade ad causam e o interesse de agir relacionados com o direito material, petrificadas e
“fotografados”no momento da propositura da demanda”.
276
Cf. Rcl 1898 ED / DF Relator(a): Min. CELSO DE MELLO. No mesmo sentido, esclarece Ada Pellegrini
Grinover: “Na verdade, nas ações coletivas que se fundamentam numa questão de inconstitucionalidade, o
controle é evidentemente difuso, nada apresentando de especial em relação ao controle difuso exercido em
uma ação individual. A questão da constitucionalidade, tanto numa ação coletiva como individual, é colocada
como questão prejudicial, a ser enfrentada pelo juiz antes do julgamento da causa, e não faz coisa julgada,
nem mesmo entre as partes. O que faz coisa julgada é exclusivamente o julgamento da questão principal, e
nenhuma diferença faz que a sentença que passa em julgado tenha eficácia inter partes ou erga omnes”. Cf.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle difuso da constitucionalidade e a coisa julgada erga omnes das
ações coletivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT, 2014.
p. 491.
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O cerne deste estudo, no entanto, reside na análise das ações pseudoindividuais e
individuais com alcance coletivo, que desvela este processo de descoberta e certeza sobre a
ação que parece ser o que não é, e por isso recebe a denominação pseudo, com uma carga
pejorativa: é uma coisa, mas finge ser outra.
Parece bastante oportuna a menção ao instituto da certificação277 (certification order)
presente no direito norte-americano, e muito citado pelos comparatistas. A Rule 23 é um
verdadeiro jogo de análise combinatória de requisitos e tipos de ação278 para quem se aventura
a propor uma ação coletiva no sistema norte-americano. Traz-se a comparação, observando no
entanto seu viés vertical, em especial no que se refere aos poderes conferidos ao juiz em
sistemas de common law e civil law. 279
Há um imenso poder conferido ao juiz na certificação ocorrida no modelo norteamericano. Aos juízes americanos, investidos de forma diferente dos juízes brasileiros,
atribui-se a análise de uma infinidade de requisitos, dentre os quais a representação
adequada.280 Confere-se ao julgador liberdade e confiança, em uma análise bastante casuística
277

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito
comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 81. A certificação trata-se do “pronunciamento que
permite a manutenção da ação como de classe, encerrando, assim, a fase prévia de admissibilidade da
demanda coletiva. Ademais, é a certificação que deve indicar a categoria mais apropriada, levando-se em
consideração que o procedimento e a sistemática, pertinentes às espécies de ações de classe, não são sempre
comuns e uniformes”.
278
A análise minuciosa dos pré-requisitos expostos nas alíneas a e dos tipos de ações de classe da alínea b, é
feita por MENDES, 2012, p. 72-92.
279
“O conteúdo das tradições se revela na história (comparação vertical). Toda a historiografia liberta. Por essa
motivação histórica, as tradições apresentam distintas características. A tradição de common law apresenta-se
ligada ao direito como argumento, ao controle do poder por meio do juiz (que representa o júri histórico, o
julgamento pelos seus pares, garantido na Magna Charta Libertatum). A jurisprudência aparece como fonte
primária do direito. Tudo em um processo simétrico, com poderes e deveres iguais para as partes, mas com
excessiva ausência do estado na investigação da verdade. A tradição romano-germânica, por outro lado,
aparece ligada ao direito como demonstração, ao poder centralizado no soberano (nas democracias
representativas atuais, substituído pelo legislador popular, em assembleias, ou pelo chefe do Poder
Executivo, mediante o uso dos chamados “decretos-leis”). O julgador é o juiz-burocrata, aplicador lógico do
direito, sem a interferência da vontade criativa na jurisprudência. Contrapõem-se, perfeitamente, os modelos
do juiz Hércules e do juiz Júpiter.” Cf. ZANETI JR., Hermes. O modelo constitucional do processo civil
brasileiro contemporâneo. In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador:
JusPODIVM, 2012. p. 114-115. Zaneti faz referência ao indispensável artigo de OST, François. Júpiter,
Hércules y Hermes: três modelos de juez. Academia. Revista sobre enseñanza del Derecho. Año 4, número
8,
2007,
p.
101-130.
Disponível
em:
http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/08/jupiter-hercules-hermes-tres-modelos-dejuez.pdf. Acesso em: 24/11/2014.
280
A representação adequada (adequacy of representation) é muito mencionada na doutrina brasileira, e começa
a ser também pela jurisprudência. Contudo, os requisitos para a certificação norte-americana são
infinitamente maiores. Seguindo a descrição de MENDES, op. cit., p. 73 et seq. São analisadas: as
possibilidades de existir uma classe identificável, com implicações na viabilidade de comunicação aos
membros (notice); a numerosidade e inviabilidade de litisconsórcio (numerosity); a existência de questões
comuns de fato e de direito (commonality); a identificação de pretensões ou defesas entre o representante e a
classe (tipicality) ‒ que ainda devem ser conjugados com as espécies de class action, a saber: a prevista na
Rule 23 (b)(1)(A) “denominada “incompatible standards class action”; a do tipo Rule 23 (b)(1)(B), nomeada
“limited fund class action”; a do tipo Rule 23 (b)(2) uma injuctive relief ou declaratory relief; as ações de
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e extremamente circunstancial. Há de se convir que se trata de uma importação muito delicada
para nossa inspiração romana, que prefere confiar à lei a legitimação sobre quem propõe
ações coletivas, ainda que a jurisprudência já se manifeste sobre requisitos atinentes à
pertinência temática do objeto e da parte.281
Todavia, a questão analisada neste estudo seria anterior à aplicação da Rule 23. Na
verdade, o que se questiona é: como decidir se será o caso de aplicação desta regra? Observese que, no sistema americano, o cidadão é amplamente reconhecido como legitimado à
propositura da ação coletiva, mas também é legitimado, por óbvio, a propor ações individuais.
Assim, a questão que se apresenta é anterior: quando se saneia uma ação individual americana
(ou supostamente individual) que em sua essência é coletiva? Muito se menciona a
possibilidade de converter uma ação coletiva em individual, após a (des)certificação282, mas o
contrário é possível? E havendo o julgamento de uma ação individual com efeitos coletivos,
qual será o desfecho?283
No Brasil, a visão dos poderes do juiz é bem mais limitada, em especial quando se
trata de definir os limites da lide. O pedido e os limites da lide são definidos pelas partes, sem

classe em razão de questão comum ou indenizatória da Rule 23 (b)(3), nas quais se encaixam as mass torts,
que decidem sobre responsabilidade civil quando um grande número de pessoas é lesado, o que significou
profunda discussão sobre a utilização da Rule 23 para certificação deste tipo de ação. Percebe-se, assim, que
o sistema americano comporta vicissitudes absolutamente diversas das do sistema brasileiro; nos Estados
Unidos, 90% das class actions findam-se em acordos ‒ seguindo ainda MENDES, op. cit. p. 90.
281
Citem-se os casos em que se entende a exigência de pertinência temática quanto à finalidade de associações
autoras, bem como a exigência de que a Defensoria Pública demande em casos que envolvam, ainda que
parcialmente, hipossuficientes.
282
Rule 23 (d)(4). Cf. GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. P. 70.
283
Owen Fiss traz uma análise interessante sobre o caso Martin vs Wilks, julgado pela Suprema Corte
Americana em 1989, o qual, segundo o autor, colocou em xeque a efetividade das chamadas injunctions
estruturais, ações em geral ligadas ao movimento dos direitos civis. Nessa decisão da Suprema Corte, um
grupo de bombeiros brancos requereu a anulação de uma decisão estrutural proferida em uma ação que
promoveu políticas de eliminação de discriminação racial contra negros no corpo de bombeiros de
Birmingham. Esse grupo de bombeiros brancos se sentiu prejudicado pelo sistema de preferência aos negros,
alegando ser atingido por uma “discriminação inversa”. O Presidente da Corte Rehnquist decidiu que os
bombeiros brancos não poderiam ser atingidos por uma adjudicação anterior da qual não tenham
participado. Essa decisão implantou o que se denominou o valor de fornecer a cada cidadão seu dia na corte
ou o direito de participação. Owen Fiss faz séria crítica ao chamado litisconsórcio idealizado que Rehnquist
criou ao determinar que todos sejam ouvidos, o que seria impossível e colocaria a efetividade das injuctions
estruturais em jogo, eis que todas estariam vulneráveis a impugnações. Em proposta de solução, Owen Fiss
diferencia o direito de participação do direito de representação. Em relação a este último, o autor aduz: Não é
que toda a pessoa tem o direito de ser representada em um processo judicial estrutural, mas apenas que todo
o interesse envolvido deve ser representado. FISS, Owen. A sedução do individualismo. In: Um Novo
Processo Civil: Estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: RT, 2004.
p. 218-219.
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grandes interferências do juiz, ainda que modernamente seja muito questionada tal
delimitação.284
Feita esta inevitável introdução, destinada a provocar a finalidade da identificação do
que a doutrina vem denominando ações pseudoindividuais e individuais com alcance coletivo,
passa-se à efetiva análise dos institutos em si.

3.2

Ação individual e ação coletiva: o litisconsórcio unitário facultativo e a
legitimação extraordinária. Pontos de interseção
Inúmeros são os critérios para classificar uma ação.285 A doutrina desenvolveu uma

série de tipologias286 de ações, que em alguns casos detêm implicações puramente teóricas,
mas em outros apresentam aplicação prática, por verificarem se o enquadramento da ação no
correto tipo de tutela jurisdicional propiciou a utilização das técnicas processuais adequadas

284

285

286

“Uma vez formulado o pedido, ele passa por alguns mecanismos de filtragem. O primeiro deles está
relacionado ao direito material, pois sem o seu suporte, não há interesse nem possibilidade da parte para
propor uma demanda judicial. Além de ser titular de um direito, ao escolher a ação, ou seja, o provimento
jurisdicional pretendido, bem como a parcela do conflito que será levada ao Judiciário, a parte também
exerce uma triagem do conflito, submetido, ainda, aos requisitos de admissibilidade da ação (pressupostos e
condições da ação). Há também mecanismos de filtragem involuntária, como aqueles representados pela
conformação lingüística do pedido (pois diversas vezes as palavras empregadas não exprimem a exata
intenção da parte, ou mesmo dependem do subjetivismo do intérprete) e por questões procedimentais, tais
como as preclusões rígidas de nosso sistema processual (responsáveis por um engessamento do pedido, que
não pode ser alterado pelo autor após a citação do réu, sem a sua anuência expressa, e em nenhuma hipótese
após o saneamento da demanda) e a polarização do conflito empreendida pela lógica do Judiciário, cujas
demandas submetem-se a um jogo de soma zero de procedência ou improcedência. A correspondência entre
ambos parece também depender da voluntariedade das partes, notadamente do autor (na formulação do
pedido), de forma que cada vez mais se questiona até que ponto o conflito do mundo dos autos é um retrato
do conflito existente no mundo dos fatos.” Cf. GABBAY, Daniela Monteiro. Como permitir que o recorte do
conflito promovido pelo pedido promova a sua resolução efetiva na esfera judicial. Anais do XV Encontro
Preparatório do CONPEDI/UNICAP – Recife. Recife: Fundação Boiteux, 2006. Disponível em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/efetividade_daniela_gabbay.pdf>. Acesso em:
28/10/2014.
O uso da palavra ação não se dá com o sentido de direito de ação. Trata-se de utilizar a palavra ação no
sentido ‒ por alguns, tido como impróprio, mas muito utilizado ‒ de classificar uma demanda, às vezes por
seu rito, às vezes pelo procedimento, ou por algum dos elementos da demanda. Afinal, como ensina GRECO,
Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003. p. 14. “[...] seja qual for o conceito
adotado, em nenhum deles o rito processual ou à espécie de bem ou a natureza do direito servirão para
atribuir ou retirar o direito de ação”. Ainda, MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Teoria
Geral do Processo. São Paulo: RT, 2006. v.1. p. 169.
Didier enumera algumas tipologias: “a) segundo a natureza da relação jurídica discutida: real e pessoal;
segundo o objeto do pedido mediato: mobiliária ou imobiliária; segundo o tipo de tutela jurisdicional:
conhecimento, cautelar e executiva, esclarecendo, no entanto, “atualmente, essa distinção tem perdido o
prestígio, porquanto as demandas têm assumido natureza sincrética; vai-se a juízo em busca de uma
providência jurisdicional que implemente mais que uma função, satisfazendo/ assegurando, certificando/
efetivando etc. Não deixa de ter importância a distinção entre as funções, que são diversas; perde-se a
importância em distinguir as demandas conforme as funções”. v. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito
Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 16. ed. Salvador:
JusPODIVM. v. 1. p. 241 et seq.
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ao devido processo legal, possibilitando o processo justo e garantístico287, o que, não
observado, culmina em eventual ineficácia ou nulidade da sentença.
Não se trata exclusivamente de decidir sobre a escolha de um rito ou de um
procedimento, trata-se também de decidir qual tutela jurisdicional será aplicada, decorrente de
microssistemas processuais bem distintos, seja o chamado geral, regulado pelo Código de
Processo Civil, seja um microssistema existente dentro de lei especifica, como o Código de
Defesa do Consumidor.
O equívoco na classificação da ação e seu seguimento em um sistema processual
inadequado importarão, portanto, em uma nulidade ou ineficácia da sentença, em respeito aos
preceitos constitucionais, como analisada a experiência americana no subcapítulo anterior.
A busca desta classificação pretende evitar um equívoco: a classificação da ação
deve ser anterior à definição da tutela jurisdicional aplicada, sob pena de criar-se um fim em
si mesmo, o que não é o escopo da atual da teoria do processo, como já explicado no primeiro
capítulo deste estudo. Devem-se buscar as causas da ação, e não seus efeitos.
Não parece, assim, ser interessante definir uma ação em razão do regime especial da
coisa julgada. Esta é uma consequência da submissão da ação à tutela que lhe deva ser
aplicada, é um passo posterior à definição, razão pela qual é abandonada diante da
autorreferenciabilidade ao considerar o processo em si mesmo.
A ocorrência de substituição processual, no entanto, é uma característica não
exatamente da ação, mas do próprio direito coletivo, sendo invariavelmente presente em ações
coletivas, como analisado no subcapítulo 2.2. Todavia, trata-se de um fenômeno verificado
em ações tanto coletivas quanto individuais288, não sendo seguro utilizá-lo como único ponto
de distinção.

287
288

GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003. p. 14.
Enumerem-se alguns casos de ocorrência: o alienante de coisa litigiosa, se não aceita a sucessão processual,
conforme o artigo 42, §1º do Código de Processo Civil; o copossuidor a reivindicar o domínio ou defender a
posse de terceiros (art. 1.314 do Código Civil); o condômino de edifício edilício para reivindicar o domínio
ou defender a posse de área comum (art. 926 do Código de Processo Civil c/c Art. 1.335, II do Código Civil),
ou o copossuidor para ajuizar ação de usucapião em benefício deles e dos demais comunheiros (o antigo
artigo 488 do Código Civil Brasileiro de 1916). Há ainda o polêmico caso do art. 3º da Lei 12.016/2009, que
autoriza titular de direito líquido e certo, decorrente do direito de terceiro, a impetrar mandado de segurança
quando o terceiro não o fizer; o credor solidário para ação de execução ou cobrança exigindo a totalidade do
crédito (Artigo 267 do Código Civil Brasileiro); dentre outros exemplos menos corriqueiros, cite-se o caso do
Ministério Púbico ao promover ação de alimentos na justiça da infância e juventude (Artigo 201, III da Lei
N.º 8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente); o curador especial para propositura de ação de
embargos do devedor na defesa do executado citado por editais e para ação de denunciação a lide nos casos
do artigo 70, I do Código de Processo Civil. Exemplo mais controverso, o condômino para ação de execução
ou de cobrança de multa ou indenização devida ao condomínio de apartamentos, na inércia do síndico
(Artigo 21, parágrafo único da Lei N.º4591/64 – Lei do Condomínio e Incorporações), para aqueles que
entendem que a referida lei não foi totalmente revogada pelo novo Código Civil.
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Também nesta análise deve-se observar um imenso dificultador, talvez foco de
equívocos na teorizações sobre a classificação de uma ação como coletiva ou individual.
Ocorre que a nomeação de uma ação como individual289 foi um fenômeno decorrente do
surgimento das ações coletivas. Nasceram ambas no mesmo parto. Uma é a oposição da outra:
às ações coletivas destinou-se o novo, e a todo o restante, velho e usual no direito processual,
destinou-se a classificação genérica de ações individuais.
Aprofundados os reflexos dos novos direitos, a categorização das ações coletivas
tornou-se

profícua.

Distinguiram-se

as

ações

coletivas

possíveis,

fossem

estas

homogeneizantes ou transindividuais, e formaram-se categorias dentro das ações coletivas,
havendo divergência na doutrina sobre a utilização do termo ação civil pública.290 Enquanto
isso, as ações individuais são tratadas como um grande grupo restante, sem que sejam
esmiuçados alguns possíveis pontos de aproximação destas com as ações coletivas, como se
verifica nos institutos do litisconsórcio unitário facultativo, sempre ativo, e na substituição
processual.
Ofuscados pela busca do reconhecimento de uma ação coletiva, esqueceram-se de
bem definir uma ação individual, tornando-se esta um gênero tão extenso que, por vezes, sua
única classificação possível é a que a entende como aquela ação que tutela direitos
individuais. No entanto, tal critério mostra-se insuficiente291, em razão do fato de ações

289

A primeira vez que o legislador referiu-se a uma ação como individual foi no art. 104 do Código de Defesa do
Consumidor:
290
Dalla, por exemplo, aduz que este termo deve ser somente reservado para o uso das ações que manejem
direitos essencialmente coletivos: “Um pouco mais à frente, no art. 91, o legislador define a ação coletiva
como o instrumento adequado para a tutela dos direitos individuais homogêneos, deixando claro, ao menos
ao nosso ver, que nos dias atuais, a expressão “ação civil pública”deve ser reservada à tutela dos direitos
difusos e coletivos (art. 81, parágrafo único, incisos I e II, do CDC), e o termo “ação coletiva” à defesa dos
direitos individuais homogêneos (inciso III)”. v. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do
Processo Civil Contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 430. Tesheiner também realiza
distinções das denominações. v. TESHEINER, José Maria. Aplicação do Direito objetivo e tutela de direitos
subjetivos nas ações transindividuais e homogeneizantes. In: Revista Brasileira de Direito Processual RBDPro, Belo Horizonte: Editora Fórum, ano 20, n. 78, p. 13-28, abr/jun. 2012.
291
Foi também a conclusão a que chegou o relatório sobre judicialização da saúde elaborado – FGV/ CEBEPEJ:
“Esta divisão teórica bastante simples, segundo a qual os interesses individuais são tutelados por ações
individuais e os interesses coletivos por ações coletivas, no entanto, não parece corresponder à prática
atualmente vivida pelos tribunais brasileiros. Por uma série de motivos, tem se verificado na práxis forense
diferentes formas de manejo dos instrumentos processuais existentes, conduzindo a uma realidade muito mais
complexa, na qual ações individuais provocam efeitos na coletividade e ações coletivas, muitas vezes, têm
alcances consideravelmente limitados. Nesse sentido, pesquisadores do campo do processo civil vêm
relatando a existência de novos tipos de demandas, às quais vêm chamando de pseudocoletivas ou individuais
de efeitos coletivos e pseudoindividuais, dentre outras nomenclaturas. Embora ainda exista ampla
divergência na doutrina sobre a possibilidade de identificar diferentes tipos de demandas e a classificação que
deveria ser atribuída a cada uma delas, há consenso de que essas formas alternativas de manejo dos
instrumentos processuais que se desenvolveram na prática desafiam a teoria do processo e trazem problemas
reais para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional. Isso porque há dúvida de como essas
demandas devem ser tratadas: devem ser consideradas como ações individuais e sujeitas às regras
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coletivas também tutelarem direitos individuais, ainda que homogêneos. E ainda, por vezes,
ações individuais acolhem situações coletivas, como as que podem ocorrem nos casos de
litisconsórcio unitário facultativo, referidos no subcapítulo 2.2.1.
Talvez essa definição circular entre ação individual e coletiva, na qual uma nega a
outra, possa dificultar ou inviabilizar a visualização de situações de interseção e confusão
entre os tipos de sistema.
Afasta-se, também, a utilização do critério de classificação da ação pela parte
processual que demanda, sendo equivocado, ainda que tentador, classificar como individual a
ação movida pelo indivíduo. Não se pode esquecer que a ação popular tem expressa previsão
do autor cidadão, e há a possibilidade de um indivíduo mover ações coletivas na condição de
legitimado extraordinário, ainda que não previsto expressamente na lei, caso seja diretamente
lesado em direitos essencialmente coletivos, como defendido no subcapítulo 2.2.1. Portanto, é
inegável que ações coletivas e individuais guardam alguns pontos de interseção, e estes
devem ser investigados. Por alguns momentos, esqueceu-se que ações individuais permitem
situações de legitimidade extraordinária, e ações individuais manejam objetos indivisíveis, em
especial nos litisconsórcios unitários ativos facultativos. Ademais, as ações coletivas
permitem, nos casos de direitos individuais homogêneos, o tratamento de direitos individuais.
Diante desse quadro, o que se pergunta é se é possível haver áreas de interseção entre ações
individuais e coletivas, e como estas se manifestam, o que passa a ser aventado nas ações
pseudoindividuais e individuais com alcance coletivo.

3.3

Ações pseudoindividuais e ações individuais de alcance coletivo: marcos teóricos

As ações pseudoindividuais e ações individuais de alcance coletivo são
subclassificações que evoluíram dos estudos das ações coletivas e de toda a problemática
acima evidenciada, relativa à existência de casos limítrofes entre os extremos da ação
individual e da ação coletiva.

estabelecidas no Código de Processo Civil ou deveriam ser tratadas como coletivas e sujeitas às normas do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública? Ou deveriam receber um regime legal
intermediário mais adequado?” Cf. v. GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia Paula P. Pinto (Coords).
Avaliação da prestação jurisdicional coletiva e individual a partir da judicialização da saúde. São Paulo:
CEBEPEJ: Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas,
2014.
p.
4.
Disponível
em:
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_judializacao_da_saude.pdf>. Acesso em: 14/10/2014.
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A descrição dessas ações terá como marco teórico a visão de seu primeiro
identificador, o Professor Kazuo Watanabe.292 Em um segundo momento, haverá uma análise
mais crítica, problematizando-se as ações descritas.
As ações pseudoindividuais e individuais com alcance coletivo evidenciaram-se, no
entanto, por um motivo bastante atual: são estas ações que justificam o movimento de
tentativa de criação de novo instituto processual bastante polêmico, qual seja a conversão de
ação individual em ação coletiva, prevista no Novo Código de Processo Civil e no Projeto de
Lei 8.058/2014, que busca “instituir o processo especial para o controle e intervenção em
políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providências”. Pela importância deste
tema, o último capítulo será integralmente dedicado à análise da proposta.
No entanto, as ações pseudoindividuais (bem como seu inverso: ações
pseudocoletivas) e também a denominada ação individual com alcance coletivo são, como
ressalta o prefixo pseudo, um epifenômeno. Na verdade, não criam novas categorias293 de
ação ao lado das coletivas e individuais, mas sim subdivisões que se inserem nas duas
categorias já existentes. É que, no fundo, até pelas denominações, percebe-se que as ações
pseudocoletivas são ações individuais; as pseudoindividuais são ações coletivas, e as ações
individuais com alcance coletivo são nada mais do que ações individuais.
Não há, pelo menos por enquanto, criação de um sistema processual específico para
tais ações, como se deu com as ações coletivas, ainda que por algumas vezes se desconfie que

292

Acredita-se que a posição de Ada Pellegrini Grinover seja bastante similar, senão idêntica à posição de Kazuo
Watanabe, o que é expresso no texto O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais, e se reflete nos tantos projetos de Pesquisa que a autora
divide e coordena com o Prof. Kazuo. No entanto, por tratar-se de tema novo e muito controvertido, optou-se
por colocar a opinião do cunhador do conceito e da expressão. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do
novo CPC e sua influência no minissistema de processos coletivos: a coletivização dos processos individuais.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;
VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p.
1431-1436.
293
A doutrina, no entanto, já utiliza como critério para pesquisas científicas, como se pode constatar no Relatório
de Pesquisa, denominado Avaliação da Prestação Jurisdiconal Coletiva e Individual a partir da Judicialização
da Saúde, conduzida pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ e Centro de
Pesquisa Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, coordenada por Ada
Pellegrini Grinover e Ligia Paula P. Pinto Sica, onde se aduz: “Buscando acomodar alguns dos principais
critérios propostos na literatura brasileira sobre processo civil, propõe-se, aqui, uma classificação segundo a
qual seria possível identificar cinco tipos de ação que vêm sendo utilizados para a tutela jurisdicional do
direito à saúde – as ações tipicamente individuais, as ações coletivas, as ações individuais com efeitos
coletivos (em certas situações, admissíveis),as ações pseudoindividuais e as ações pseudocoletivas (essas
duas últimas inadmissíveis)– conforme se passa a descrever adiante. [...] Importante esclarecer que a
classificação aqui sugerida não tem a pretensão de ser a única, a mais correta ou a mais acertada. Trata - se de
uma classificação que se apoia na doutrina brasileira existente sobre o tema e que se revelou útil para orientar
a realização da pesquisa”. v. GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia Paula P. Pinto (Coords), Relatório
FGV/CEBEPEJ. p. 19.
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um tratamento híbrido294 dos casos possa ser uma solução futura, consagrando essa sempre
peculiar solução brasileira em encontrar, no meio do caminho, o consenso.
Portanto, são ações que não chegam a afetar a classificação dicotômica, eis que
somente confundem o classificador, mas não importam em uma nova categoria.
Ressalte-se ainda que, por refugir dos limites deste estudo, não se analisou qual a
melhor forma de tratar a consumação de uma errônea classificação, como o julgamento de
uma ação coletiva julgada como individual e os efeitos da coisa julgada, no qual não observou
a garantia constitucional do devido processo legal.
O instituto da conversão trata exatamente da possibilidade de conferir nova rota
(verdadeira correção) a uma ação que ‒ sustentam seus idealizadores ‒ foi proposta de forma
equivocada, e por isso, funcionaria como uma espécie de certificação, como comentado no
subcapítulo anterior. Observa-se, no entanto, que parece mais uma certificação às avessas,
uma vez que, nos países onde a certificação existe, esta ocorre em pretensas ações coletivas, e
não em pretensas ações individuais.
Na verdade, trata-se de um instrumento inovador no sistema brasileiro, e até mesmo
no sistema estrangeiro, visto que se situa entre o indeferimento da petição inicial e o
recebimento da petição inicial, constituindo-se em alternativa a algum destes dois momentos.
O instrumento da conversão chega a prever a intimação do réu, antes de sua citação, e um
extenso diálogo entre as partes, para depois decidir-se pela citação, em verdadeira inversão ao
sistema tradicional (art. 334, § 4º da lei projetada em sua versão da Câmara dos Deputados).
A menção ao instituto da certificação é uma analogia um tanto ou quanto virtual, no
Brasil; eis que aqui todo e qualquer processo, seja individual, seja coletivo, é saneado, ainda
que se reconheça ser, na prática, o saneamento de ações coletivas uma decisão bem mais
elaborada do que o saneamento de ações individuais, fazendo as vezes de uma certificação.

3.3.1

O contexto da categorização feita por Kazuo Watanabe
Foi Kazuo Watanabe quem fundou o marco teórico295 da presente reflexão. Em

artigo296 referência sobre o fenômeno que circunda a instigante relação ente demanda coletiva
e demandas individuais, o autor expôs de forma precisa o cerne da questão:

294

295

É o que também se aventou no Relatório FGV/CEBEPEJ: Cf. v. GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia
Paula P. Pinto (Coords). p. 4.
Kazuo, no entanto, ressalta que se trata de uma derivação da denominação pseudocoletiva feita por Luiz
Paulo da Silva Araújo Filho, a qual será mais adiante analisada.
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Luiz Paulo da Silva Araújo Filho menciona a existência, na práxis forense, de ações
pseudocoletivas (cf.: Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 199-200), fenômeno inverso ao que é
tratado neste trabalho.
Uma das dificuldades consiste em saber se as pretensões deduzidas em juízo são
efetivamente individuais, ou seja, se a relação de direito substancial a que essas
pretensões estão referidas admite a formulação de vários pedidos individualizados
da mesma espécie, ou se, acaso, pela sua natureza e peculiaridade, é ela de natureza
incindível, de modo que, em princípio, são inadmissíveis postulações individuais.

O artigo de Kazuo é reflexo297 de um parecer requerido pelas telefônicas envolvidas
no Conflito de Competência nº 46.731 – DF, no caso emblemático que tramitou na Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido julgado em 14/09/2005. A história do
Conflito de Competência 46.731 – DF é longa, mas acredita-se que é essencial para
contextualizar o problema, razão pela qual foi feito a seguir rápido histórico do caso.
Tratou-se de Conflito de Competência suscitado perante o Superior Tribunal de
Justiça, em que foi suscitante a Agência Nacional de Telecomunicações –ANATEL, em face
de diversos juízos federais e estaduais (constam como suscitados 61 juízos diferentes)298, onde
eram julgadas ações coletivas. As ações coletivas questionavam a legalidade da cobrança de
tarifa de assinatura básica mensal pelas operadoras de serviço de telefonia fixo comutado STFC, decorrente de mera disponibilização do serviço, independentemente de seu efetivo uso.
A ANATEL, na qualidade de agência reguladora, autorizava, nos contratos de concessão com
as operadoras, a cobrança da taxa ao usuário.
Houve no Conflito de Competência deferimento de liminar reconhecendo a
competência para medidas urgentes do Juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do
296

297

298

WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: Direito Processual
Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Coordenação: Ada Pellegrini
Grinover; Aluísio Gonçalves de Castro Mendes; Kazou Watanabe –São Paulo: Editora RT, 2007, p. 156-160.
Alguns doutrinadores referem-se ao texto como um parecer. Cf. O Projeto do novo CPC e sua influência no
minissistema de processos coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.).
Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1431-1436. Ocorre que não
contém o mencionado artigo nenhuma referência expressa ao caso, ou mesmo formato de parecer, razão pela
qual se identifica a opinião como artigo doutrinário, sem deixar de ressaltar que se trata também da opinião
dada por Kazuo em um caso concreto.
Conforme o relatório do Min. Relator. Francisco Falcão, a primeira ação coletiva fora proposta em
04/05/2000, e em sequência foram distribuídas outras tantas ações coletivas pelo país, inclusive duas que
tramitavam na seção judiciária do Distrito Federal, sem contar as ações individuais que passaram a ser
propostas, em sua grande parte perante Juizados Especiais. A ANATEL, parte passiva nas ações coletivas
suscitadas, aduziu que se tratava de discussão que envolvia dano de âmbito nacional, requerendo que a
competência fosse atraída para a Comarca do Distrito Federal, por força do art. 93, II do Código de defesa do
Consumidor. Ademais, o Min. Relator ponderava a replicação do tema em milhares das ações individuais.
Foram admitidos como assistentes litisconsorciais Brasil Telecom S/A; CTBC Telecom. Disponível no site
do Superior Tribunal de Justiça, através do link <www2.stj.jus.br/revistaeletronica>. Consulta em:
28/02/2014.
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Distrito Federal, vindo-se a sobrestar os feitos em trâmite perante os juízos suscitados.
Contudo, em decisão colegiada, com votação299 apertada, o voto vencedor300 não admitiu o
conflito, ponderando que não se estava diante de real conflito de competência, eis que não
havia qualquer manifestação de disputa ou declaração de incompetência por parte dos juízos
onde tramitavam as ações coletivas.
O Min. Zavascki ressaltou que era a suscitante quem anunciava suposta conexão de
causas, da qual decorreria a incompetência de todos os juízos que não o prevento,
pretendendo a reunião e o julgamento em conjunto das demandas, o que deveria ser resolvido
perante os juízes de primeiro grau, e não através de conflito de competência julgado pelo
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o Min. Zavascki ponderou que a “simples
possibilidade de sentenças divergentes sobre a mesma questão jurídica não configura, por si
só, conflito de competência”, em especial quando referentes às decisões divergentes
envolvendo interpretação de atos normativos, primários ou secundários, ou cláusula de
contratual, ressaltando a existência de instrumentos do sistema que se dedicam a minimizar a
indesejável, porém previsível, coexistência de decisões conflitantes, tais como incidentes de
uniformização de jurisprudência, embargos de divergência e súmulas.
Ainda que reconhecesse a conexão das ações coletivas, o voto vencedor fez
minuciosa análise dos autores das ações coletivas, ressaltando os substituídos processuais com

299

Restou vencido o Min. Relator Francisco Falcão, junto com os Min. Luiz Fux, João Otávio de Noronha e
Eliana Calmon, restando Relator para acórdão do voto-vista vencedor o Min. Teori Albano Zavascki, que
contou com os votos dos Ministros Castro Meira, Denise Arruda e Francisco Peçanha Martins, e por fim com
o voto desempate do Presidente da Primeira Seção, Min. Franciulli Neto.
300
Por tratar-se de caso histórico, transcreve-se parte conclusiva do voto vencedor: “Em suma, ficou evidenciado
que, na presente hipótese, não há conflito de competência, nem positivo, nem negativo, a ser dirimido pelo
Tribunal. O próprio pedido formulado pela Suscitante — para "ver definido o juízo competente para o
julgamento de diversas demandas de índole coletiva e individual, cujo objeto é a discussão a respeito da
validade da assinatura básica cobrada pelas operadoras de serviço de telefonia fixo comutado - STFC, tarifa
esta autorizada contratualmente pela ora suscitante" (fl. 7) — não passa de um pedido para fixar a
competência, não sendo pedido para dirimir um conflito. Por outro lado, a intervenção, nesse incidente, da
Brasil Telecom S/A, da Companhia de Telecomunicações do Brasil Central - CTBC Telecom e da CTBC
Celular S/A — que pleitearam seu ingresso na qualidade de assistentes litisconsorciais da Suscitante, sob
alegação de que, sendo também concessionárias do STFC, têm interesse no deslinde do feito, noticiando a
existência de outras demandas, "sobre as quais a liminar deve ter seus efeitos estendidos" —, fica
prejudicada, em razão do não-conhecimento do pedido principal. Ainda que assim não fosse, seu pedido não
poderia ser acolhido também pela razão de que, sem noticiar qualquer conflito, essas concessionárias
deduzem pretensão inteiramente dissociada do âmbito de um conflito de competência. A eventual
incompetência de juízo, que alegam existir, deve ser dirimida, enquanto não ocorrer hipótese do art. 115 do
CPC, nas vias ordinárias. 10. O pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento das ações
coletivas, além de estranho aos limites do conflito de competência, não pode ser acolhido, não apenas pela
autonomia de cada uma dessas demandas, mas também pela circunstância de que as ações individuais, na
maioria dos casos, foram propostas por quem não figura como substituído processual em qualquer das ações
coletivas. Suspender o curso dessas ações significa, portanto, negar, na prática, acesso ao Judiciário. 11. Ante
o exposto, não conheço do conflito de competência. É o voto.” Disponível no site do Superior Tribunal de
Justiça através do link www2.stj.jus.br/revistaeletronica. Consulta em: 28/02/2014.
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partes, a fim de verificar-se a litispendência entre ações coletivas, e concluindo não ter
verificado “a superposição de ações envolvendo os mesmos substituídos”. Por fim,
estabeleceu-se que o pleito da suscitante no sentido de suspender todas as ações individuais
extrapolava os limites da decisão em um mero conflito de competência.
Não foram poucos os apelos dos Ministros que entendiam o julgamento como
oportunidade de unificação de julgados envolvendo o tema. O Min Luiz Fux chegou a
utilizar-se da expressão “simulacro de uma ação individual”301 quando se referiu às milhares
de ações individuais existentes, sem, no entanto, convencer a maioria.
As ações que trataram o mencionado conflito seguiram seus caminhos sem a reunião
de ações coletivas em um único juízo ou a suspensão de ações individuais, dando início a um
debate que se mantém bastante atual.
O Superior Tribunal de Justiça deu início à modificação de tal entendimento na
exposição da controvérsia repetitiva do Recurso Especial no 1.110.549/RS, em 2009, que
julgava a questão dos expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. Aplicou-se, à
época, a recém-editada lei 11.672/2008, vindo o Min. Sidnei Beneti a decidir que “ajuizada
ação coletiva atinente à macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as
ações individuais, no aguardo da ação coletiva”. Em sequência a alguns casos repetitivos
originou-se o Tema processual 589 no Superior Tribunal de Justiça, que expandiu o
entendimento acima e será analisado com mais profundidade quando da problematização das
ações pseudoindividuais.
Assim, foi no contexto da análise da existência de mais de 30.000 (trinta mil)
processos que discutiam o mesmo assunto: a revisão da cobrança da tarifa de assinatura
básica, imposta ao consumidor, decorrente da previsão e autorização em contrato de
concessão firmado entre o Poder Público e concessionárias de telefonia. Tais contratos,
firmados com diferentes operadoras e em diferentes Estados, tinham em comum, porém, a
anuência e fiscalização da ANATEL.

301

Segue parte do voto do Min. Luiz Fux: “Um outro argumento subjacente que gostaria de trazer é no sentido
de que as ações individuais recorrentes nos juizados especiais têm a finalidade de transformar aqueles
resultados individuais em resultados transindividuais. Essas ações repetidas nos juizados especiais estão
fazendo as vezes de ações coletivas de altíssima complexidade - vejam agora como estamos nos deparando
com essa dificuldade toda - nos juizados especiais, que não têm a menor competência para julgar tais causas.
Na verdade, é um simulacro de uma ação individual. Esta é uma ação coletiva, que versa e que interessa a
todos. Uma ação dessa tem gerado a repetição de inúmeras ações. Nossa opção na vida é: ira ou amor. Temos
que fazer uma opção. Vamos receber cem mil ações, cada uma com uma decisão diferente e vamos bater no
peito que somos um tribunal da cidadania, mas violando a isonomia, ou daremos uma solução para essa
questão, que é nacional?”
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Exposto o contexto, passa-se à análise dos conceitos trazidos no pensamento de
Kazuo Watanabe.
3.3.2 As ações pseudocoletivas: o marco teórico do marco teórico
Antes de o doutrinador mergulhar nas ações denominadas pseudoindividuais e nas
ações individuais com alcance coletivo, foi feita menção ao instituto das ações
pseudocoletivas, referidas como o fenômeno inverso das ações analisadas. Portanto, ainda que
não seja possível uma análise aprofundada deste instituto, é necessária breve definição, em
razão de se tratar de importante contraponto.
As ações pseudocoletivas foram identificadas na obra de Luiz Paulo da Silva Araújo
Filho

302

, dedicada às ações coletivas que envolvem direitos individuais homogêneos. Trata-se,

portanto, de um fenômeno verificável na seara desses tipos de direitos subjetivos, sendo
definido como “falsas ações coletivas”.303
Parece ser bastante importante a correta identificação do conceito de ações
pseudocoletivas, pois estas refletem um problema identificado, há certo tempo, na eficácia das
ações coletivas que tratam dos direitos individuais homogêneos, motivo até mesmo de busca
de meios alternativos, qual seja o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas”, já
analisado rapidamente no capítulo anterior.
Como já dito, são os direitos individuais homogêneos o grande nó górdio que precisa
ser desatado pelo sistema. Enquanto ações que envolvem direitos essencialmente coletivos
são subutilizadas, as ações que envolvem direitos individuais, homogêneos ou não, proliferam
aos montes, explicitando contradições e incoerência sistêmica na comparação de decisões
conflitantes.
Direitos essencialmente coletivos não permitem, em regra, decisões conflitantes.304 A
indivisibilidade do objeto, e também do pedido que o envolve, não permite comparações por
uma questão natural e prática: não é possível ser efetivada a mesma solução duas vezes em
um único objeto. Trata-se de uma regra física, não jurídica.
302

Cf. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
303
Cf. Ibid., p. 199. O caso citado como exemplo fora o requerimento que algumas associações fizeram para
levantar concretamente os valores de FGTS de seus associados. O autor cita o caso de um colega que
descobriu casualmente que seu valor havia sido levantado pela associação, recebendo-o meses depois sem as
devidas correções e também com o desconto de honorários. Tal caso é ainda tratado, como colocado no
primeiro capítulo, no que se refere à legitimidade das associações para efetivarem execução de julgados
coletivos.
304
Em menor escala elas até podem existir. Veja-se o caso que discute a comercialização e a extração de alguns
tipos de amianto, uns permitidos e outros proibidos em alguns estados do país, conforme ADPF 109.
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Portanto, voltando às ações pseudocoletivas, o que Luiz Paulo muito bem identificou
é o fato de que, em alguns casos (desconfia-se que até na maioria), estas pretendem a
“satisfação imediata”305 de pedidos individuais, quando a regra é que o pedido de ações
coletivas homogeneizantes deva ser genérica, como muito bem prevê o art. 95 do Código de
Defesa do Consumidor.
Identifica-se, ademais, um fato que se quer esquecer: as ações coletivas
homogeneizantes inevitavelmente vão desdobrar-se em outras ações individuais. É uma
ilusão, que ainda encanta alguns, pensar que ações desta espécie farão sumir os lesados e seus
pedidos de levantamento espalhados por diversos juízos. A ação coletiva é um excelente
remédio processual, mas não é mágico.
Na verdade, a ação homogeneizante somente encurta306 o caminho do substituído,
retirando-lhe a necessidade de percorrer a ação de conhecimento, mas não o isenta do dever
de realizar a liquidação do julgado.
Portanto, o que alguns entendem como demérito para esse tipo de ação coletiva, qual
seja sua condenação genérica, é uma necessidade, pois é com a defesa de uma tese jurídica
que se assegura que as questões pessoais de cada autor não influenciarão no julgamento, e por
isso, não é necessária ao extremo sua participação. Ora, se for necessário o exame de questões
pessoais, deve-se permitir a participação dos substituídos.
Neste sentido, conclui Luiz Paulo:
Mais do que isto, porém, tratando-se de pedidos específicos, e visando à satisfação
imediata e concreta dos interessados, verdadeiras pretensões individuais
simplesmente aglutinadas, caberia ao ente legitimado nomear e qualificar todos os
substituídos, para permitir a identificação dos titulares dos direitos efetivamente
pleiteados, bem como detalhar os elementos de cada uma das relações, para não
ofender as garantis de ampla defesa e do devido processo legal.
Dessa forma, proposta a ação com elementos específicos para a satisfação in
concreto do próprio direito subjetivo dos substituídos, e não com a formulação de
pedido genérico, tendente à prolação de uma sentença também genérica, para o mero
reconhecimento in abstrato do direito de ser, depois, efetivamente exercido pelos
interessados em ações individuais, ou seja, não sendo aplicada a regra do art. 95 do
CDC, não pode incidir, da mesma forma, a norma do art. 104 do mesmo Código,
voltada evidentemente para o sistema por ele instituído.
De conseguinte, frequentemente haveria litispendência entre as ações
pseudocoletivas e as ações individuais, na proporção em que seriam os pedidos e as
causas de pedir sem falar na discutível sujeição dos particulares à coisa julgada da
305

Cf. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 199.
306
Observa Luiz Paulo que “a condenação genérica, na atual perspectiva, não pode ser considerada como menor
que a condenação específica, uma vez que constitui simplesmente condenação diversa. De qualidade
diferente [...] decisão coletiva representa um minus em relação às decisões individuais, estávamos dizer, à
evidencia que a decisão coletiva é inferior em condição individual, como realmente nos parece que seja, no
que se refere à formulação de uma norma jurídica concreta. Mais daí não se pode inferir que a condenação
seja menor, no sentido de “mais pequena”, menos extensa, que a condenação específica”. Cf. Ibid, p. 199.
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falsa ação coletiva, à falta de normas próprias, já que as regras do CDC apenas
cuidam das genuínas ações coletivas, ou na irremissível probabilidade de decisões
praticamente contraditórias. 307

A solução para não se cair nessa armadilha é bem trazida por Ada Pellegrini
Grinover308, que ressalva os dois critérios a serem analisados; “a) prevalência das questões de
direito ou de fato individuais; e b) a superioridade da tutela coletiva sobre a individual, em
termos de justiça e eficácia da sentença quando aduz”.
Senhora do tema, Ada Pellegrini, em outra oportunidade, conclui;

Se as questões individuais forem predominantes, a sentença condenatória genérica
não terá nenhuma utilidade, pois nas liquidações cada interessado deverá fazer a
prova completa do nexo causal, que dará tanto trabalho quanto uma ação individual
de conhecimento. É por isso que surgem inúmeros problemas na liquidação de certas
sentenças condenatórias genéricas, em ações coletivas em defesa de interesses
309
individuais que não são homogêneos. Trata-se aqui das ações pseudocoletivas.

Portanto, o que se percebe em relação às ações pseudocoletivas é que se trata de uma
ação coletiva que deveria ser composta de várias ações individuais, sejam apartadas, seja uma
única ação, mas com autores individuais em litisconsórcio, tamanha a complexidade dos
casos. Sem homogeneidade e causas comuns, tais ações renderão condenações específicas,
inimagináveis em uma sentença de ação coletiva, visto que esta não se destina a analisar a
situação jurídica de cada um dos substituídos, mas sim, a formular uma solução-modelo para
todos os que se encontrarem na mesma situação.

3.3.3

307

308

309

Ações individuais de alcance coletivo segundo Kazuo Watanabe

Cf. ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 199.
GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela coletiva dos investidores no mercado de valores mobiliários: questões
processuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda
Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014.
p. 1164-1165: “O requisito de prevalência dos aspectos comuns sobre os individuais indica que, sem isso,
haveria desintegração dos elementos individuais; e o da superioridade leva em conta a necessidade de se
evitar o tratamento de ação de classe nos casos em que ela possa acarretar dificuldades insuperáveis,
aferindo-se a vantagem, no caso concreto, de não se fragmentarem as decisões. Inexistindo a prevalência dos
aspectos coletivos, em nosso sentir, os direitos serão heterogêneos, ainda que tenha origem comum. Por isso,
não se tratando de direitos homogêneos, a tutela coletiva não deverá ser admitida, por falta de possibilidade
jurídica do pedido ou de adequação e utilidade da via coletiva (interesse de agir.)”.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: PELLEGRINI; BENJAMIN; WAMBIER;
VIGORITI (Orgs.), op. cit., p. 1434.
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De partida, já se adverte que ações individuais de alcance coletivo e ações
pseudoindividuais são duas categorias bastante similares, mas constituem diferentes
classificações de ações.310 e 311. É por isso que será, cada uma, analisada em um subcapítulo.
São as ações individuais com alcance coletivo312 que conduzem inicialmente a
reflexão de Kazuo Watanabe sobre a coexistência de ações coletivas e ações individuais. O
autor cita dois exemplos de ações individuais com alcance coletivo: o primeiro é relativo ao
sempre discutido caso de “anulação de deliberação assemblear de uma sociedade anônima,
que veicula matéria de ordem geral, e não uma questão de interesse específico de algum
acionista”; e o segundo é relativo ao caso do morador, vizinho a uma indústria que promove
poluição ambiental, o qual além de requerer a indenização pelos danos causados, realiza a
“pretensão à cessação da poluição”.
A denominação de uma ação como individual com efeitos coletivos é um paradoxo:
trata-se afinal de uma ação individual ou de uma ação coletiva? Ao que parece, Kazuo
Watanabe as entende como individuais, ainda que devessem ser coletivas, quando anuncia:
“São “individuais” apenas no sentido de que são propostas por indivíduos, mas a pretensão é

310

Confirma a distinção a Profa. Ada Pellegrini Grinover: “Mas existe um plano intermediário, com duas
hipóteses distintas; a) a ação é ajuizada como sendo individual, mas na verdade, em função do pedido, os
efeitos da sentença acabam atingindo a coletividade. Assim se um indivíduo, invocando seu direito subjetivo,
pretendendo o fechamento de uma casa noturna, em virtude do ruído que o perturba, ou de uma fábrica
poluente, que o atinge, a sentença, favorável, ou desfavorável, atingirá todos os membros da comunidade que
sofriam os efeitos da casa noturna ou da fábrica poluente. Neste caso, teremos uma ação individual com
efeitos coletivos. De nada adiante afirmar que a coisa julgada atua inter partes, por se tratar de ação
individual, porque (ainda que reflexamente) atingirá a todos. E há ainda uma outra hipótese b) trata-se das
ações que denominamos pseudoindividuais, porque o pedido, embora baseado num direito subjetivo, na
verdade só pode ser formulado coletivamente, pois só pode afetar diretamente a todos. Trata-se de casos em
que a relação de direito material, jurídica ou de fato, é unitária, e só pode ser resolvida de maneira igual para
todos. Se se tratasse de litisconsórcio, estaríamos perante o litisconsórcio unitário, de natureza facultativa”.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1436.
311
Aqui se discorda da interpretação de SABINO, Marco, que trata estas denominações como sinônimos: “O
segundo caso – rememore-se, de relações jurídicas plurilaterais – trata daquelas circunstâncias que revelam o
que Ada Pellegrini Grinover denominou ações individuais com efeitos coletivos e ações pseudoindividuais
(este último nome, justiça seja feita, criado por Kazuo Watanabe a partir do conceito de ações
pseudocoletivas de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho)”.v. SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o
incidente de coletivização da ação individual ou mensagem ao Senado da República. (Artigo fruto da fala do
autor em X Jornadas Brasileiras de Direito processual. No prelo.).
312
Tesheiner denomina tais ações “ações individuais com eficácia reflexa coletiva”. v. TESHEINER, José Maria.
Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações transindividuais e homogeneizantes.
Revista Brasileira de Direito Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20, p. 13-28, abr/jun. 2012.
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de alcance coletivo, pois beneficia a totalidade das pessoas que se encontram na mesma
situação, e não somente o autor da ação”.313
Portanto, a afirmação é bastante significativa em dois sentidos: o primeiro, de que o
autor verifica nessas ações envolvimento de direitos coletivos, confirmando-se a possibilidade
de em ações individuais manejarem-se direitos coletivos, mesmo que inapropriadamente; e o
segundo, de que, seguindo a linha de raciocínio do autor, não seria possível um indivíduo
capitanear uma ação coletiva, eis que, caso fosse, nada impedira identificar-se tal ação como
coletiva, levando-se em consideração pedido e causa de pedir. Identifica-se, portanto, um
problema de legitimidade, exaustivamente enfrentado no subcapítulo 2.2.1, com exemplos
exatamente iguais aos ora analisados.
Ademais, fossem essas ações coletivas, bastaria a aplicação do instituto da
litispendência entre ações coletivas para resolver-se a questão que se anuncia. No entanto, o
autor se refere a um verdadeiro confronto entre ação individual e ação coletiva, e a todas as
implicações decorrentes desse confronto no tratamento de litispendência e de coisa julgada.
Na verdade, a primeira hipótese trazida por Kazuo Watanabe, relativa à anulação de
decisão de assembleia através de ação individual, trata da antiga questão que envolve o
litisconsórcio ativo unitário facultativo, sendo mesmo esta a razão pela qual tantas vezes
buscam-se luzes neste instituto.
A questão da inviabilidade de os demais envolvidos serem obrigados a demandar já
foi por diversas vezes enfrentada pela doutrina, chegando-se ao consenso de que, mesmo se
ausentes alguns dos diretamente lesados, não é possível condicionar o direito de ação à
presença de todos no polo ativo. Assim, verifica-se no litisconsórcio unitário facultativo que,
ao fim e ao cabo, ocorre uma espécie de legitimação extraordinária314, a qual inevitavelmente
aproxima a hipótese das ações coletivas.
Na segunda hipótese, qual seja a do indivíduo que postula a cessação de poluição
lesiva em sua vizinhança, parece que o autor também considera esta hipótese uma forma de
litisconsórcio unitário facultativo ativo, nos termos do que foi defendido por Barbosa Moreira
e explicitado no subcapítulo 2.2.1.
Para além da questão da coisa julgada e seus efeitos em casos como esses, o que fica
bastante exposto por Kazuo Watanabe é o fato de que, independentemente de tratar-se de
313

WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito Processual
Coletivo e o anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 157.
314
Cf. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo
de Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 350.
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suposta ação individual, deve ser reconhecida a litispendência, caso exista uma ação coletiva
proposta, ou até mesmo outra ação individual de alcance coletivo proposta. Seria inaplicável,
portanto, o art. 104 do Código de Defesa do consumidor, visto que “seria suficiente uma só
demanda, seja individual ou coletiva.
Isso porque, nas ações individuais de alcance coletivo, existe a incindibilidade
prática de convivência de julgados conflitante, em decorrência da unicidade do próprio objeto.
Conclui, portanto, o autor que: “não há lugar para a concomitância de demandas individuais
que objetivem o mesmo resultado prático”. Tais questões da convivência, nesses casos, de
ações individuais e coletivas são “inadmissíveis por significarem um bis in idem, que poderá
dar origem a conflitos práticos, e não apenas lógicos, de julgados, o que o nosso ordenamento
não tolera (daí os institutos da litispendência e coisa julgada)”.315
Nas ações individuais com alcance coletivo, a convivência entre decisões conflitantes
c ações coletivas, e até outras ações individuais de alcance coletivo, não é apenas lógica, mas
prática. O objeto indivisível não comporta duas soluções de natureza diferente: ou se anula ou
não a assembleia, ou cessa-se a poluição, ou não. Não há meio-termo que permita duas
decisões para o mesmo objeto, e, portanto, a regra do art. 104 do CDC se mostra
completamente inviável, quando aduz não haver litispendência em casos como o apresentado.
Parece, portanto, tratar-se de um fenômeno que envolve direitos essencialmente
coletivos.
A uniformidade da decisão deve permear tais ações individuais, que, no entanto,
refletem a inexigibilidade de um litisconsórcio ativo unitário; o autor não esclarece se entende
estes autores como legitimados extraordinários dos demais envolvidos, e diretamente
atingidos pela decisão, ainda que não participantes do processo.
Ainda que por diversas vezes tenha sido invocado o instituto do litisconsórcio
unitário, Watanabe não adentra na tormentosa discussão sobre ser tal instituto facultativo no
polo ativo, bem como na extensão desejável à coisa julgada, dando a entender que, tendo
eleito somente uma das ações como suficiente para resolver a questão, teriam ambas, seja a
individual, seja a coletiva, a mesma extensão e o mesmo regime de formação.
A solução é diferente daquela conferida às ações pseudoindividuais, na qual se
sustenta a proibição de demandas individuais. Essa diferenciação de soluções para as ações

315

WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito Processual
Coletivo e o anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 157.
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também parece ser emblemática, e será analisada com mais detalhes no subcapítulo dedicado
às ações pseudoindividuais.

3.3.4

Problematizações envolvendo as ações individuais com alcance coletivo

As ações individuais de alcance coletivo, nos exemplos apresentados por Kazuo
Watanabe, retratam duas questões já muito discutidas pela doutrina. Todavia, acredita-se que
são dois casos diferenciados, razão pela qual será analisado um de cada vez.
A questão do acionista dentro da sociedade anônima é bastante conhecida e fruto de
muitas discussões que ainda se propagam no sistema individual. Essa questão é a hipótese que
concluiu pela inexigibilidade de figurarem, no polo ativo de uma ação, todos os colegitimados
em situações que envolvam objetos indivisíveis, eis que seria inviável tal reunião, abrindo-se
mão da necessária presença de todos no polo ativo, em nome do Princípio Constitucional da
Inafastabilidade da Jurisdição.316 Assim, permite-se que o diretamente lesado postule
solitariamente317, caso não se disponham a litigar os demais interessados. Esse exemplo da
situação relativa à legitimação extraordinária do acionista que postula solitariamente
aproxima a ação individual das ações coletivas, sendo evidente local de estrangulamento entre
os dois sistemas, aparentemente havendo aí uma interseção.
Perceba-se também que esse exemplo, passível também se replicar no caso dos
condôminos insatisfeitos com alguma decisão condominial, sempre é atrelado ao caso do
chamado litisconsórcio unitário ativo facultativo. No entanto, não se verifica nesse tipo de
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“É certo inexistir, no ordenamento brasileiro, lei que autorize o sócio a pleitear, em nome próprio, direito
alheio. No entanto, o escolho do art. 6º do CPC já foi superado pela doutrina que, antes da entrada em vigor
da Lei da Ação Civil Pública, entendeu que, nas obrigações indivisíveis, haveria de se dar uma interpretação
mais elástica ao dispositivo, para vislumbrar a legitimação à ação coletiva do membro do grupo, em razão de
ser o interesse, ao mesmo tempo, próprio e alheio: ninguém duvida, foi acrescentado, da legitimidade de
qualquer credor para, sozinho, reclamar em juízo a prestação Com maior razão, portanto, uma operação
simples de hermenêutica seria suficiente para entender ser o sócio que pretende a anulação da assembléia
substituto processual dos demais, que se encontram na mesma situação jurídica. E, na mesma causa, os sócios
interessados na validade da assembleia são substituídos pela parte contrária. Trata-se simplesmente de
observar a natureza das coisas e é exatamente a natureza das coisas que devem se adaptar os princípios e até
mesmo as garantias constitucionais.” Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada e terceiros. Disponível
em: <http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
“As situações de litisconsórcio facultativo unitário ocorrem notadamente quando o litisconsórcio unitário
deveria formar-se no polo ativo da relação jurídica processual, mas se reconhece a legitimação ordinária
individual ou mesmo a legitimação extraordinária para a propositura da demanda. A facultatividade ocorre
porque: a) não se pode condicionar o direito de ação do autor à participação dos demais colegitimados como
litisconsortes ativos e b) proposta a demanda sem a presença de todos os colegitimados, não poderia o
magistrado ordenar a integração do polo ativo pelos colegitimados faltantes, já que não é admissível no nosso
sistema, que alguém seja obrigado a litigar, como autor, em demanda judicial.” DIDIER JR., Fredie. Curso
de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. 16. ed.
Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 348-349.
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demanda qualquer litisconsórcio; no fundo, trata-se de um litisconsórcio imaginário e virtual,
o qual até deveria ocorrer, mas não ocorre pela impossibilidade da reunião de todos os
legitimados ordinários, o que permite ao autor postular sozinho.318 Assim, se ‒ e somente se ‒
houvesse litisconsórcio, este seria unitário e necessário. Parece, portanto, bastante familiar tal
analogia à comparação que sempre se costuma fazer nas ações coletivas.
Como já antes referido, quando se analisa uma ação coletiva, todo o tempo,
imaginariamente, tenta-se buscar o(s) legitimado(s) ordinários, e nesta busca mental sempre
há referência ao fenômeno do litisconsórcio, mas, de fato, este não se materializa. Da mesma
forma ocorre com o litisconsórcio unitário facultativo ativo, que deveria ocorrer, mas não
sendo possível, muitas vezes desemboca na legitimidade extraordinária do autor, que além de
si, postula pelos outros litisconsortes virtuais não presentes no polo ativo da demanda.
A aproximação do denominado litisconsórcio facultativo unitário com as ações
coletivas é confirmada, também, pela solução que a doutrina tem evidenciado para tais casos,
muito aproximada das soluções aplicadas às demandas coletivas:
Diante dessa situação – demanda proposta por um litigante, mas que poderia ter sido
proposta por mais de um, em litisconsórcio unitário -, é prudente que o magistrado,
porquanto não possa extinguir o feito por carência do direito de ação, tampouco
possa exigir a presença obrigatória, no polo ativo da relação, dos demais
colegitimados, determine a intimação daqueles que seriam, tal como o autor,
titulares da mesma relação jurídica deduzida em juízo, e que estariam, tal como o
319
autor, submetidos à coisa julgada.

Tal situação, tratada pelo sistema individual, é bastante parecida com as demais
tratadas pelo sistema coletivo; mas seriam apenas parecidas ou seriam iguais, a ponto de se
deslocarem do tradicional sistema individual para o sistema coletivo? Em especial,
observando-se que apresentam diferentes320 tipos de formação e extensão da coisa julgada,
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Esta hipótese também é aventada no caso de anulações de concurso público, no qual se permite que
demandante postule sozinho, sem necessidade dos demais inscritos. Por algum tempo cogitou-se a
necessidade de incluir os demais inscritos no polo passivo, o que, porém, vem sendo superado pela
jurisprudência dos tribunais superiores.
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DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1. p. 349.
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A opinião de José Maria Tesheiner, externada em Ações pseudoindividuais ‒ Disponível em:
http://www.processoscoletivos.net/ponto-e-contraponto/587-acoes-pseudoindividuais.
Acesso
em:
10/10/2014 ‒, é no entanto, no sentido de que os efeitos de tais ações seriam iguais, fossem estas tratadas
pelo sistema coletivo, ou pelo sistema individual: Não se compartilha de tal visão, por dois motivos:
primeiro, porque o autor iguala ações pseudoindividuais a ações individuais com alcance coletivo, o que
parece ser equivocado, como defendido neste estudo; segundo, porque o autor valora a extensão da coisa
julgada no sistema coletivo como se esta envolvesse direitos individuais homogêneos, quando, de fato, a
situação envolveria direitos essencialmente coletivos.
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bem como da litispendência, como referido no subcapítulo 2.2.1? Existe uma incongruência
sistêmica que trata situações iguais em sistemas diferentes?
Em busca de uma resposta, é valioso o pensamento de Barbosa Moreira321, em 1984,
que categorizou tais situações entre as clássicas, afastando-as do tratamento coletivo, eis que
não ofereceriam à técnica processual dificuldades de feição “nova”. Assim, manifestou-se o
autor:
Com esse propósito, cabe assinalar sumariamente que, se tomássemos na acepção
mais ampla da designação “coletivos”, de tal sorte que a fizéssemos abranger, de
modo geral, as hipóteses de pluralidade de interessados, a problemática a ser
enfrentada teria de desdobrar-se numa série de tópicos entre si bastante diversos a
outros ângulos. Recordaremos desde logo duas situações típicas, bastante familiares
aos juristas de qualquer especialidade:
a)
a da existência de vários titulares no lado ativo ou no passivo de uma única
relação jurídica (condôminos de determinada coisa, credores de um devedor comum,
devedores de um credor comum etc.);
b)
a da existência de titulares de relações jurídicas distintas mas análogas,
derivadas de uma relação-base que todos participam (acionistas de uma sociedade
anônima, considerados nas suas relações com a própria sociedade).
No âmbito de tais situações obviamente se manifestam interesses aos quais, porque
comuns a uma pluralidade de pessoas, não seria impróprio, em sentido lato, chamar
de coletivos. É evidente, por exemplo, o interesse de todos os condôminos em que
solidez e a segurança do imóvel em condomínio não sejam atingidas por obra em
terreno vizinho; ou o de todos os acionistas em que a companhia seja ressarcida do
prejuízo acaso resultante de ato ilegal do administrador.
Não é, porém, a semelhantes fenômenos que se costuma aludir, hoje em dia, quando
se fala de “interesses coletivos” e se medita sobre os problemas relacionados com a
respectiva proteção judicial. As questões suscitáveis nesse plano a respeito de
situações dos tipos a e b, acima descritos, podem considerar-se “clássicas” e não
oferecem à técnica processual dificuldade de feição “nova”.

Como se vê, Barbosa Moreira reconhece a proximidade de tais exemplos às ações
coletivas, mas é categórico em afirmar que são tratados no contexto da pluralidade de
interessados pela doutrina clássica.
Contudo, passado o tempo e tendo ficado velho o que era novo, persiste a pergunta:
seria interessante reenquadrar essas situações clássicas no sistema coletivo, uma vez que
descritivamente de fato parecem situar-se dentro do direito coletivo, em especial das ações
transindividuais, pois envolvem um objeto indivisível, um legitimado extraordinário e a
necessidade de uma solução uniforme?
A resposta a tal indagação pode aventar uma questão que realmente envolve o
direito, e não necessariamente o processo. Nesses casos, o se identifica é uma dissidência
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MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos. In: Temas de direito
processual. São Paulo: Saraiva, 1984. 3ª série. p. 194.
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interna de uma pessoa jurídica formalmente constituída. Na verdade, busca-se a análise do
processo de formação de vontade do ente coletivo.
Em geral, quando uma pessoa jurídica, seja uma empresa, seja um condomínio, se
apresenta em juízo, representada (e tão somente representada) por seu presidente ou por seu
síndico, em busca de um direito próprio, não se vê qualquer legitimidade extraordinária, ou
necessidade de investigar se aquela vontade apresentada é mesmo condizente com a de seus
membros. As fórmulas já instituídas de formação da vontade de pessoa coletiva organizada
fornecem a segurança de que todos os membros anuíram ao que a pessoa jurídica pretende.
Todavia, quando um dos membros da pessoa jurídica apresenta-se em juízo,
buscando destituir uma vontade da pessoa coletiva que também figurará como Ré, deve-se
tentar entender se este pleito envolve um direito coletivo, ou não. De fato, parece que a
própria presença da pessoa jurídica no polo passivo da demanda equaciona um problema
interno daquele ente, ali totalmente representado, seja no polo passivo, seja, e muito mais, no
pólo ativo, havendo representação de todos os interesses do grupo, ainda que não estejam
presentes todos seus membros na demanda.
Trata-se de uma situação diferente da ação coletiva, na qual geralmente o direito em
questão parece ser além daquele que engloba as partes da demanda. No entanto, reconhece-se
que se trata de situações muito próximas, e o enquadramento de tais situações em ações
coletivas talvez fosse maior ganho do que perda à coerência sistêmica, no sentido de
uniformização da forma e extensão da coisa julgada em casos semelhantes, visto que o
tratamento distinto enfraquece o sistema.322
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Perceba-se o desfecho do seguinte caso envolvendo condomínio e condôminos, no qual não se concedeu
extensão à coisa julgada para alcançar o próprio condomínio: RECURSO ESPECIAL - PROCESSO CIVIL E
DIREITO CIVIL – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO GENÉRICA À LEI N. 4.591/64 DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF -CONDOMÍNIO
EDILÍCIO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE ÁREA COMUM MANEJADA PELO CONDOMÍNIO COISA JULGADA FORMADA EM ANTERIOR DEMANDA REIVINDICATÓRIA PROPOSTA POR
ALGUNS CONDÔMINOS - EXTENSÃO AO CONDOMÍNIO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6. “Em se tratando de assenhoreamento de área comum de
condomínio edilício por terceiro, a competente ação reivindicatória só poderá ser ajuizada pelo próprio
condomínio, salvo se o uso desse espaço comum for: (1) exclusivo de um ou mais condôminos ou (2)
essencial ao exercício do direito de usar, fruir ou dispor de uma ou mais unidades autônomas. Nesses dois
casos excepcionais, haverá legitimação concorrente e interesse de agir tanto do condomínio como dos
condôminos diretamente prejudicados. 7. Todavia, nessas hipóteses de legitimação concorrente em
condomínio edilício, a coisa julgada formada em razão do manejo de ação reivindicatória dos alguns
condôminos diretamente prejudicados não inibirá a futura propositura de outra demanda reivindicatória pelo
condomínio. 8. Os limites subjetivos da coisa julgada material consistem na produção de efeitos apenas em
relação aos integrantes da relação jurídico-processual em curso, de maneira que - em regra – terceiros não
podem ser beneficiados ou prejudicados pela res judicata. 9. In casu, o trânsito em julgado do decisum que
apreciou anterior demanda reivindicatória ajuizada por alguns condôminos relativamente à área comum de
uso comum imprescindível ao exercício do direito de usar e fruir das respectivas unidades autônomas não
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Não se deve esquecer, porém, que para fins de litispendência, a mantença destas
situações dentro do sistema individual supostamente impediria uma verificação do instituto
com eventuais ações coletivas, propostas pelo rol de legitimados extraordinários, ainda que,
como última tergiversação sobre o assunto, seja um tanto ou quanto inimaginável que um dos
colegitimados usuais do sistema coletivo se interesse por anular uma decisão de condomínio,
ou de empresas menores. No caso de empresas com grande espectro e atuação social, ou de
grandes concursos públicos, até é possível visualizar a ocorrência, o que pode reforçar a tese
de, nestes casos, ser a demanda tratada como coletiva.
Diferente, no entanto, parece ser o caso do vizinho à fábrica poluidora, o qual requer,
além de sua indenização pelos danos sofridos, uma obrigação de fazer de caráter indivisível.
Neste caso, não se visualiza primeiro uma pessoa jurídica que englobe autor e réu em crise,
uma vez que, por muitas vezes, estes sequer mantêm uma relação preexistente.
Para além dessas situações, retratam-se questões nas quais se envolvem pessoas que
em nenhum momento anuíram a qualquer regra ou sistema anterior à demanda. Perceba-se,
porém, que a comparação se enfraquece, caso a pessoa jurídica lesadora seja o Estado, ou
algum órgão estatal, visto que aí há uma relação pública que necessariamente confere caráter
coletivo à questão.
Portanto, nessas questões que não refletem dissidência interna do autor com o réu, e
detêm um caráter mais público de limites da vida em sociedade, sem que antes tenham as
partes firmado qualquer acordo de vontade, para além da imposição da vida em sociedade ‒
parece ser mais adequado enquadrar a questão no direito coletivo, em vez de enquadrá-la no
direito estritamente privado.
Como referido no subcapítulo 2.2.1, esses são casos muito mais corriqueiros, que
envolvem cidadãos desassistidos pelos legitimados extraordinários clássicos, os quais
necessitam agir, sob pena de serem seriamente prejudicados. Trata-se da instalação de postes
de luz em uma rua323; da instalação de rede de água à comunidades carentes; da adaptação de
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inibe futura ação reivindicatória pelo condomínio. 10. Recurso especial conhecido parcialmente e, nesse
ponto, provido.” (REsp 1015652/RS, Relator Ministro: MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, j. 02/06/2009,
Public.: 12/06/2009.).
Pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e disponíveis para consulta no site
<www.tjrj.jus.br>, acessado em 03/05/2014, é possível vislumbrar três diferentes desfechos para demandas
propostas por cidadãos que pretendiam a instalação de postes de iluminação em logradouro público: no
primeiro julgado, reconheceu-se a legitimidade do requerente, porém houve negativa no mérito; no segundo
caso, negou-se legitimidade ao cidadão; e no terceiro, julgou-se procedente o pedido autoral, inclusive no que
concerne à obrigação de fazer, o que fica mais claro na íntegra do acórdão que pode ser consultado. Seguem,
respectivamente, as referências dos julgados: 1) 0000776-07.2008.8.19.0069 Apelação. Desemb.. Agostinho
Teixeira de Almeida Filho - julgamento: 15/01/2014 - Décima Terceira Câmara Cível. 2) 002441408.2011.8.19.0023 – Apelação Desemb.. Gabriel Zefiro - Julgamento: 21/11/2012 - Décima Terceira Câmara
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escolas e logradouros públicos aos deficientes físicos; de respeito à tranquilidade, impedindose cultos (em especial religiosos) em áreas residenciais; e em casos mais graves, da própria
sobrevivência, como no caso da contaminação do ar ou de rios. Enfim, são demandas que não
trazem um componente de complexidade de identificação tão forte324, e até mesmo por isso,
podem facilmente ser percebidas por cidadãos que, lesados, buscam o Poder Judiciário, mas
veem-se alijados para a propositura de ações que os afetam diretamente, caso os legitimados
extraordinários não se convençam de sua importância.
Para tais situações, como exaustivamente analisado no subcapítulo 2.2.1, defende-se
a legitimidade do cidadão diretamente lesado, fulcrada diretamente no art. 5º, XXXV da
Constituição.
Ainda que o caso possa ser inserido no sistema individual, exatamente valendo-se da
dinâmica da desnecessidade de um indivíduo reunir toda a sociedade em um polo ativo para
completar seu direito de ação, o que se mostra absolutamente inconstitucional, e remonta toda
a construção do litisconsórcio unitário facultativo ‒ aparentemente, mais uma vez se
aproximam o sistema individual e o coletivo.
Nessa ocorrência, porém, em que parece ser mais razoável a atuação dos legitimados
extraordinários, melhor apresenta-se o enquadramento da situação na tutela coletiva, até
mesmo para que se igualem os legitimados extraordinários ao cidadão lesado, sem que este
receba impressões de um tratamento mais benevolente.
E ainda, o enquadramento dessas ações no mesmo sistema proporciona a
possibilidade de, sem qualquer maior resistência, observar-se a litispendência das ações e
coisas julgadas conflitantes, tão importante para a coerência do sistema.

3.3.5

Ações pseudoindividuais segundo Kazuo Watanabe

Sobre as ações pseudoindividuais é marcante, no decorrer de todo o raciocínio de
Kazuo Watanabe, o destacamento de uma relação jurídica substancial e da possibilidade de
pedidos individualizados.
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Cível. 3) 0011584-48.2011.8.19.0075 - apelação Desemb. Jesse Torres - Julgamento: 08/05/2013 - Segunda
Câmara Cível.
Carlos Alberto Salles alerta para o fato de que “a própria dificuldade de percepção do problema afasta
qualquer iniciativa em solução”. SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e a legitimidade para a
defesa de interesses difusos e coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à
atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 190.

133

Nestas ações, diferentes das ações individuais com alcance coletivo, identifica-se
uma “relação jurídica substancial de natureza incindível”, a qual, no entanto, pelo aspecto
prático (mas não lógico), permite pretensões individualizáveis, colocando-se o fenômeno
dentro da esfera dos direitos individuais homogêneos.
No entanto, o autor destaca que as posições jurídicas individuais se inserem em uma
situação global, e em alguns casos é esta que deve ser levada em conta, impedindo-se a
análise de “pretensões individuais referidas a um ponto da situação global”.325
Assim, no cenário que envolvia mais de 130.000 (cento trinta mil) processos
individuais, só no Estado de São Paulo, e tantos outros coletivos que envolvem o mesmo
assunto, conforme analisado no subcapítulo 3.3.1, Kazuo Watanabe vislumbrou a
identificação do que chamou de ações pseudoindividuais. Confira-se:
Muitos erros têm sido cometidos na práxis forense pela desatenção dos operadores
de direito às peculiaridades da relação jurídica material em face da qual é deduzido o
pedido da tutela jurisdicional, como a inadmissível fragmentação de um conflito
coletivo em múltiplas demandas coletivas, quando seria admissível uma só, ou senão
a propositura de demandas pseudoindividuais fundadas em relação jurídica
substancial de natureza incindível. Um caso paradigmático desses equívocos na
atualidade, que vem causando enormes embaraços à nossa Justiça, é o pertinente às
tarifas de assinatura telefônica. Num só Juizado Especial Cível da capital de São
Paulo foram distribuídas mais de 30.000 demandas individuais dessa espécie, que
em nosso sentir, na conformidade das ponderações a seguir desenvolvidas são
demandas pseudoindividuais [...] Pela natureza unitária e incindível e pelas
peculiaridades já mencionadas do contrato de concessão, qualquer modificação na
estrutura de tarifas, inclusive por decisão do Judiciário, somente poderá ser feita de
modo global e uniforme para todos os usuários. Jamais de forma individual e
diversificada, com exclusão de uma tarifa em relação apenas a alguns usuários e sua
manutenção em relação aos demais.
As ações individuais, acaso fossem admissíveis, e não o são, devem ser decididas de
modo geral, atingindo a todos os usuários, em razão da natureza incindível da
relação jurídica substancial. Todas elas, na verdade, buscam a tutela de posições
individuais que “se inserem homogeneamente na situação global” (na expressão de
Barbosa Moreira, v. citação supra), de modo que a decisão deve ser do mesmo teor
para todos que se encontrarem na mesma situação jurídico-substancial, o que
significa que uma só demanda seria suficiente para a proteção da totalidade de
usuários.326 (Grifo nosso).

Para concluir sobre a impossibilidade de o consumidor postular individualmente a
revisão de sua tarifa mensal, contratada diretamente com uma concessionária de serviço
público, foi tangenciada a solução aplicada pelo ordenamento às ações de alcance coletivo,
325
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WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo
(Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 237.
WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo
(Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 235 - 237.
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acima referidas, a qual não permite a convivência de mais de uma ação para a resolução da
lide.
O litisconsórcio unitário também foi um instituto muito utilizado para fornecer luzes,
pois entende que a relação jurídica substancial de natureza incindível impõe uma solução
uniforme para todos os sujeitos desta relação jurídica plurisubjetiva.
Ainda que o litisconsórcio unitário seja muito referenciado, é bom dizer que não se
trata de um litisconsórcio unitário. Trata-se de uma analogia, de um “como se fosse”. A Prof a.
Ada Pellegrini esclarece, em outro momento: “Se se tratasse de litisconsórcio, estaríamos
perante o litisconsórcio unitário, de natureza facultativa”.327
Ademais, valendo-se das lições de Barbosa Moreira328, Kazuo Watanabe ressaltou
que o pedido e a causa de pedir, bem como o resultado deles decorrente, deve ser o “critério
utilizável” para que se analise a relação jurídica substancial de natureza incindível.
No caso da revisão das tarifas telefônicas, foi observada a existência de dois
contratos: um, entre as concessionárias e a ANATEL; e outro, entre as concessionárias e o
consumidor. Ainda que reconhecidas as posições jurídicas individuais em cada um desses
contratos, Kazuo Watanabe acredita que devem ser tais situações inseridas em uma situação
global, sendo os dois contratos analisados como um só. Para Kazuo, esses dois contratos estão
ligados umbilicalmente.
Filiou-se o autor ainda a Flávio Luiz Yarshell, para quem, mais do que a ANATEL, o
consumidor e a concessionária diretamente envolvida, também deveriam participar da ação as
demais outras concessionárias em similar situação, “porque todos eles – destinatários que são
de regulação ditada por determinada agência – compõem uma relação jurídica incindível: não
seria possível alterar a regulação para um sem alterar a regulação para todos”.
De fato, o que fica bem evidenciado é que existe uma analogia entre as ações
pseudoindividuais e o que foi denominado ações individuais de alcance coletivo: estas últimas
envolvem um litisconsórcio unitário facultativo prático, enquanto as primeiras envolveriam
um litisconsórcio unitário facultativo lógico. Tenta Watanabe, assim, tornar o que é
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GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1433.
MOREIRA, Carlos Barbosa. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense. Parag. 83, p. 43-144. “O eixo
de referência é sempre o resultado prático a que tende o processo, à vista do pedido e da causa de petendi Se
esse resultado for tal que haja de incidir sobre ponto de inserção homogênea de vários co-autores ou co-réus
na situação jurídica substancial, o litisconsórcio será ativa ou passivamente unitário”. Apud WATANABE,
Kazuo. Relação ente demanda coletiva e demandas individuais. In: GRINOVER; BENJAMIN; WAMBIER;
VIGORITI (Coords.), op. cit., p. 234.
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praticamente cindível ‒ uma vez que os pedidos de revisão de tarifas individuais são pedidos
praticáveis e reais, afinal surgem e efetivam-se revisões aos montes – em uma incindibilidade
lógica, que deve ser avaliada globalmente.
Contesta o autor, por isso, o entendimento de que tais ações individuais e coletivas
podem conviver de acordo com o art. 104 do CDC, descartando também a solução da
suspensão das ações individuais por vontade do autor.
Isso porque, devendo ser uniforme a solução, não se permitiriam coisas julgadas
distintas. Ao final de sua conclusão, Watanabe invoca o art. 6º

329

do anteprojeto de Código

Brasileiro de Processos Coletivos, o qual prevê a relação de ações individuais e coletivas,
determinando a suspensão das ações individuais, em especial no § 3º onde há referência
àquelas que “devam ser decididas de modo uniforme e globalmente, quando houver sido
ajuizada demanda coletiva versando sobre o mesmo bem jurídico”.
Conclui o autor, sem exatamente decidir por qual o motivo processual deve ser
proibida a propositura de demandas individuais que tratem de relações jurídicas globais,
ressaltando, no entanto, que a suspensão de tais demandas produziriam efeitos bem próximos
à proibição:

A solução que seria mais apropriada, em nosso sentir, na conformidade das
ponderações acima desenvolvidas, seria a proibição de demandas individuais
referidas a uma relação jurídica global incindível. Porém, a suspensão dos processos
individuais poderá, em termos práticos, produzir efeitos bem próximos da proibição,
se efetivamente for aplicada pelo juiz da causa.

Passa-se, a seguir a uma breve problematização das definições apresentadas, a fim de
preparar uma visão crítica ao próximo capítulo que discutirá o instituto da conversão.

3.3.6

329

Problematizações envolvendo ação pseudoindividuais

“Art. 6º Relação entre demanda coletiva e ações individuais – A demanda coletiva não induz litispendência
para as ações individuais em que sejam postulados direitos ou interesses próprios e específicos de seus
autores, mas os efeitos da coisa julgada coletiva (art. 12 deste Código) não beneficiarão os autores das ações
individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência efetiva da
demanda coletiva nos autos da ação individual. [...], § 3º O Tribunal, de ofício, por iniciativa do juiz
competente ou a requerimento da parte, após instaurar, em qualquer hipótese, o contraditório, poderá
determinar a suspensão de Instituto Brasileiro de Direito Processual processos individuais em que se postule
a tutela de interesses ou direitos referidos à relação jurídica substancial de caráter incindível, pela sua própria
natureza ou por força de lei, a cujo respeito as questões devam ser decididas de modo uniforme e
globalmente, quando houver sido ajuizada demanda coletiva versando sobre o mesmo bem jurídico. § 4º Na
hipótese do parágrafo anterior, a suspensão do processo perdurará até o trânsito em julgado da sentença
coletiva, vedada ao autor a retomada do curso do processo individual antes desse momento.”
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Para fins de problematização das ações pseudoindividuais, entende-se necessário
traçarem-se alguns pontos sensíveis. O primeiro deles, refere-se ao fato de tratar-se
aparentemente de um fenômeno que se dá envolvendo direitos individuais homogêneos, assim
como sucede com as ações pseudocoletivas. Em sua condição de fenômeno inverso, segundo
relata o próprio Kazuo Watanabe, entende-se ser aferível dentro das ações homogeneizantes, e
não em ações transindividuais, como parece ocorrer nas ações individuais de alcance coletivo.
Na verdade, durante todo o raciocínio do Prof. Watanabe, o que se tenta é
exatamente

conferir,

aos

direitos

individuais

dos

usuários,

uma

questão

de

transindividualidade peculiar aos direitos essencialmente difusos. Porém, não parece ser
razoável tratar-se tal questão como essencialmente difusa.330
O raciocínio dessa indivisibilidade lógica e global em que se devem inserir situações
individuais é sustentado por alguns, em especial quanto a milhões de casos judicializados que
envolvem distribuição de medicamentos para o tratamento de doenças crônicas, devidamente
listados na RENAME, ou eventualmente não listados, bem como requerimentos de internação
em Hospitais do SUS que não disponibilizam vagas para todos os doentes.331 Trata-se de um
caso análogo ao exemplo das telefônicas, e será analisado em detalhes no último subcapítulo
deste estudo, em razão da importância do tema.
Entretanto, retornando-se ao caso da revisão de tarifas, concorda-se que esta é uma
situação bem limítrofe, visto que, a partir do raciocínio contrário, e imaginando-se que fosse
proposta uma ação coletiva por algum legitimado, requerendo a revisão de tarifas, por certo
tratar-se-ia de ação transindividual, e não homogeneizante. Contudo, de outro lado, é possível
aplicar-se a regra do art. 104 do CDC, que regula um pseudo right to opt-out brasileiro, e
imaginar que o indivíduo cujo pedido individual foi tido como improcedente continuará a
pagar uma conta de telefone maior, mesmo que a ação coletiva reste vencedora.332
330

Esse também é o entendimento de Tesheiner em TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e
tutela de direitos subjetivos nas ações transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito
Processual, Belo Horizonte, n. 78, ano 20, p. 13-28, abr/jun. 2012. Também entendem como ação
envolvendo direitos individuais homogêneos DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito
Processual Civil,. 2. ed. Salvador: JusPdivium, v. 4, 2007, p. 92.
331
“A lógica por trás da garantia destes direitos é a lógica da justiça distributiva, cuja compreensão requer que se
recupere a noção de bem comum e de bem indivisível. Os direitos sociais apresentam justamente as
características de indivisibilidade e de comunhão: “[...] direitos sociais são bens coletivos universais de
natureza continuativa, prestacional e plurilateral, ou seja, a relação que os envolve é duradoura, voltada para
o futuro e o seu objeto é (ou está) indivisível”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia Paula P. Pinto
(Coords). Avaliação da prestação jurisdicional coletiva e individual a partir da judicialização da saúde. São
Paulo: CEBEPEJ : Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação
Getúlio
Vargas,
2014.
Disponível
em:
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_judializacao_da_saude.pdf>. Acesso em: 14/10/2014.
332
Para fins de contextualização, já faz algum tempo que o Superior Tribunal de Justiça, depois de afetar o Tema
77 através de recurso repetido o Resp 1068944/PB, julgou em 12/11/2008 pela Primeira Seção, assentando
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Todavia, se admitido ser um caso de direitos essencialmente coletivos, pode-se
imaginar o indivíduo atuando como legitimado extraordinário, para além de sua revisão,
requerendo a dos demais assinantes? Seria possível, como sustentado neste estudo, uma
legitimação do indivíduo para ações coletivas transindividuais? Seria constitucional exigir do
assinante que aguardasse a propositura de alguma ação coletiva para discutir a legalidade de
seu contrato?
Reforça tais questionamentos, o fato de o Prof. Kazuo não negar a existência da
legitimidade do indivíduo para requerer a revisão de tarifas, ou a impossibilidade de tal
pedido. O que se aduz é que, por uma questão lógica, deveria haver uma única ação.
Outro ponto que parece ser sensível é o tratamento de dependência entre relações
jurídicas, quando estas são naturalmente independentes. Exigir a presença da ANATEL em
todas as ações de usuários é, mal comparando, como exigir que para a concessão do divórcio
seja necessária a resolução judicial da guarda e dos alimentos dos filhos. Esse tempo já
passou. A vida prática contemporânea impõe soluções práticas.
Ademais, pensando no inverso do caso, qual seja a propositura de uma revisão
contratual no contrato de concessão entre a ANATEL e as concessionárias, deve-se perguntar
se necessária seria a inserção no polo passivo desta demanda da coletividade? Será que a mera
ação de revisão, de caráter administrativo, deve tomar proporções de ação coletiva?
Ainda que se invoque o amicus curiae e muitos outros institutos que vêm ganhando
fôlego com a coletivização de grande número de questões, parece que considerar a vida em
sociedade como um bloco indiviso dificulta por demais as soluções que o sistema atual
apresenta ‒ não obstante a constatação de que esta inversão no olhar de questões individuais e
seus reflexos coletivos, em oposição a questões coletivas em seu reflexo individual, venha
operando visível modificação na forma de se entenderem os direitos e a forma de litigar.
Ressalte-se que já houve o enfrentamento da questão na Súmula Vinculante 27 do
Supremo Tribunal Federal333, onde, no precedente representativo, é possível verificar a
completa desnecessidade de inserir-se a ANATEL na demanda individual.
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através da Súmula 356 do STJ, ser legítima a cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia
fixa. O tema chegou a ser remetido ao Supremo Tribunal Federal, que inicialmente afetou com repercussão
geral o assunto, através do tema 35, pelo Recurso Representativo RE 567454 / BA, que, no entanto, em
06/10/2009, entendeu não haver repercussão geral, tratando-se de matéria infraconstitucional.
Súmula Vinculante 27: “Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de
serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem
opoente”. As razões do precedente representativo são as seguintes: “O litisconsórcio necessário estabelece-se
pela natureza da relação jurídica ou por determinação legal, sendo insuficiente, para a sua caracterização, que
a decisão a ser proferida no processo possa produzir efeitos sobre esfera jurídica de terceiro. A eficácia
natural das sentenças, como regra, alcança terceiros, sem que esta circunstância obrigue à respectiva inclusão
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No entanto, o ponto mais sensível do caso reflete-se na afronta ao Princípio da
Inafastabilidade de Jurisdição, muito bem identificada por Didier e Zaneti:
O que surpreende, e com o que, desde logo, discordamos, é com a vedação da tutela
dos direitos em seu reflexo individual. Por certo a tutela coletiva se apresenta, em
muitos casos, como a mais adequada. Aliás, essa é a conclusão óbvia que ampara o
princípio da primazia da tutela coletiva sobre a individual, ao qual nos referiremos
no próximo capítulo.
A vedação de processos individuais, como proposta por Kazuo Watanabe, é
impensável no Estado Democrático Constitucional, até pela óbvia limitação ao
direito de acesso à Justiça. Garantia Constitucional universalmente aceita.
Mas a gravidade do problema prático envolvido exige uma disciplina jurisdicional
processual que comporte a racionalização das decisões judiciais.334

A solução de proibição de demandas individuais parece ser afronta a um sistema
jurisidicional de acesso à justiça, amplo e já adquirido, não condizente com tantas e tantas
ações individuais já propostas em casos semelhantes. É como se voltasse ao tempo em que o
entrave para a efetivação de direitos era o processo, e não o direito material.
O próprio Kazuo Watanabe reconhece, ao final de seu pensamento, que a proibição
pode ser substituída pela suspensão das demandas. Portanto, sendo a proibição de demandar
um tanto ou quanto superada, parece ser mais interessante enfrentar o tema sob a ótica da
suspensão deste tipo de ações e da dinâmica do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.
Como já ventilado no capítulo 2 deste estudo, a suspensão de ações individuais em
razão da existência da propositura de uma ação coletiva que envolva o mesmo caso é vedada
pelo art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao indivíduo o direito de
escolher como resolver seu problema. Entre as opções legais, a primeira é postular
autonomamente e em concomitância com a ação coletiva, sem ser afetado pela decisão
coletiva; neste caso o indivíduo escolhe entre submeter-se ao risco de amargar uma derrota,
ainda que a demanda coletiva seja procedente, ou assegurar que sua condução do processo
seja mais atenta, podendo sair vencedor, ainda que o pedido coletivo reste improcedente.
Como segunda opção, o indivíduo pode requerer a suspensão de seu processo individual, ou
simplesmente quedar-se inerte, e mesmo assim será beneficiado, caso a demanda coletiva saia

334

no processo. [...] Não há disposição expressa de lei a obrigar à formação de litisconsórcio, no caso em exame.
Não exige a lei a participação da ANATEL nas ações em que sejam parte as operadoras de telefonia e os
consumidores. Também não resulta a pretendida obrigatoriedade do litisconsórcio, da natureza da relação
jurídica.” RE 571.572, Relator Ministro Gilmar Mendes - Tribunal Pleno, julgamento em 8.10.2008, DJe de
13.2.2009.
Didier e Zaneti, desde as primeiras edições do Curso de Direito Processual Civil, volume 4, mantêm um
subcapítulo dedicado ao tema intitulado: “Ações Pseudoindividuais?”.
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vencedora, e não prejudicado, caso o legitimado extraordinário perca, como prevê o art. 103,
III do CDC.335
Ocorre que, em virtude da criação de novos mecanismos de tratamento coletivo de
demandas repetitivas, já analisados no subcapítulo 2.1.2, entre os quais se inclui a técnica de
julgamento de recursos repetitivos, a questão da suspensão de ações individuais por razão de
ações coletivas que versam sobre o mesmo tema ganhou nova interpretação por parte do
Superior Tribunal de Justiça.
Na decisão decorrente do julgamento do Edcl no Agravo em Recurso Especial
336

229.690

, que se converteu em recurso representativo da controvérsia, gerando o Tema

processual 589337 no Superior Tribunal de Justiça, houve mescla de sistemas que resultou em
uma terceira regra, qual seja a extraída da ementa do julgamento, na qual se determina que
“Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários,
suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”.
Em concomitância

ao

Recurso

Especial,

foi também

proposto

Recurso

Extraordinário por afronta direta à matéria constitucional. No Supremo Tribunal Federal
inicialmente reconheceu-se a Repercussão Geral, gerando-se o Tema 675, decorrente do ARE
738109 Relator: Min. Teori Zavascki, descrito como “suspensão de ação individual em razão
da existência de ação coletiva”, o qual quando julgado em 27/09/2013 voltou atrás e
reconheceu a inexistência de Repercussão Geral, por se tratar de matéria infraconstitucional.
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“É o benefício que o legislador dá ao indivíduo que tenha permanecido inativo – intencionalmente ou não –
esperando o desfecho do processo coletivo para dele se aproveitar. Então, parece claro que a inação do
indivíduo tem um prêmio, qual seja, se a ação coletiva for improcedente não o prejudica, mas se procedente
ele se beneficia. [...] Há possibilidade de coisa julgada prejudicial ao indivíduo, quando este aventurou-se
sozinho e perdeu e depois adveio a coisa julgada favorável em ação coletiva.” v. RODRIGUES, Marcelo
Abelha. Relações entre ação individuais e ações coletivas: anotações sobre os efeitos decorrentes da
propositura e extinção das ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos em relação às
pretensões individuais sob a perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In:
GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo
sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010.
p. 417-419.
Tratou-se o caso concreto do recurso, afetado como representativo, de um servidor público inconformado
com a suspensão de sua demanda individual após a propositura de ação civil pública pelo Ministério Público
do Rio Grande Sul. A enxurrada de processos individuais destes professores que requeriam a implantação em
seus proventos do piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação
básica, em razão da declaração de constitucionalidade da Lei 11.738/2008, levou o Ministério Público a
requerer a implementação do piso de forma coletiva, e nesta ação coletiva. Do relatório do acórdão proferido
pelo STJ, o que se percebe é que a suspensão fora determinada pelo juiz de primeiro grau que conduz a ação
individual, e mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, quando do julgamento do agravo de
instrumento. Não é possível, pela leitura dos relatórios, afirmar se a suspensão também foi determinada na
ação coletiva, para atingir as ações individuais, ou somente em virtude do entendimento dos juízes dos casos
individuais, o que se revela outro problema na uniformidade da decisão.
A questão suspendeu 87.183 processos. Foi afetada em 13/11/2012 e julgada em 23/08/2013 pela Primeira
Seção do STJ, conforme consulta no site do Superior Tribunal de Justiça.
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O precedente, caso acolhido pelo juiz de primeiro grau, suspenderá a ação individual.
A nova “regra” jurisprudencial é uma visível mescla de sistemas, não obedecendo nem ao
sistema coletivo, nem ao sistema de recursos repetitivos.
Isso porque, diferentemente do que se aduz nas razões de decidir, quando se afirma
que os artigos 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor harmonizam-se com art. 543 –
C do CPC338, a análise dos sistemas demonstra que em nenhuma dos institutos há previsão de
suspensão de ações em primeira instância. No máximo, o que se prevê é a suspensão de
recursos em segunda instância. O art. 543 – C do CPC determina somente suspensão de
recursos de segundo grau, nada tendo de correlato com ações propostas em primeiro grau. E o
art. 104 do CDC, não impõe suspensão da ação, mas sim uma escolha do autor em esperar o
desfecho da ação coletiva, caso assim deseje.
Houve extensão do raciocínio da suspensão em recursos repetitivos para a primeira
instância, uma vez que basta a propositura de ação coletiva em primeiro grau, para que se
suspendam as ações iniciais, também em primeiro grau. O tratamento de suspensão, sem o
pronunciamento de qualquer sentença ainda sujeita a recurso, remete por óbvio ao instituto da
litispendência, tendo sido criada uma terceira regra, que não extingue a ação, mas, por
entendimento jurisprudencial, culmina em suspensão.
Sintomáticos, porém, são os reflexos que se apresentam quando da criação de uma
terceira norma ao arrepio da lei. A decisão inovadora cria uma patologia sistêmica,
nitidamente visualizada nos casos de não suspensão de demandas em Juizados Especiais,
primeira porta de entrada das demandas repetitivas. Quando tais demandas não são suspensas
em sede de Juizado Especial, somente resta ao réu a interposição de recurso extraordinário,
em razão da norma constitucional; pelo fato de o Supremo Tribunal não entender a matéria
como de cunho constitucional, estes recursos extraordinários sequer são conhecidos.339 O
338

339

REsp 1.353.801/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, DJe 23/8/13 - Julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC. “Não nega vigência aos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do
Consumidor; com os quais se harmoniza, atualizando-lhes a interpretação extraída da potencialidade desses
dispositivos legais ante a diretriz legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com
a redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008).”
Por todos, confira-se o julgamento de ARE 827066 AgR / PE. Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento:
21/10/2014 Órgão Julgador: Primeira Turma. Não obstante os clamores do réu, o INSS, conforme o relatório
do julgado este assim se manifestou: “Além disso, a pretensão de direito material afirmada pela parte autora
não é propriamente individual, mas ‘pseudoindividual’, que é modalidade de interesse coletivo, só
recentemente estudada pela dogmática processual (Sobre o tema: WATANABE, Kazuo. Relação entre
demanda coletiva e demandas individuais. Revista de Processo 139, p. 29-35). A procedência de ações
individuais para antecipação do ARE 827066 AGR / PE cronograma estabelecido na ACP, devido ao efeito
de baque no orçamento previdenciário que causaria em curtíssimo prazo, implicaria também violação ao
equilíbrio financeiro e atuarial do sistema e afronta direta ao art. 201, caput, da Constituição”. Foi mantida a
decisão
do
Juizado
Especial,
que
não
suspendeu
a
demanda.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao> sob o número 7135919. Acesso em: 10/10/2014.
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resultado é que, em geral, as demandas são suspensas em instâncias ordinárias, mas nos
Juizados Especiais ficam à mercê do julgador de primeiro grau.
Deve-se dizer, por fim, que parece não proceder a afirmação de Kazuo Watanabe,
segundo a qual a suspensão das demandas praticamente equivale à proibição de demandar.
Quando se tomam os números que demonstram a quantidade de processos suspensos em
decorrência de um caso de repercussão geral ou de recursos repetitivos, por exemplo, o mero
ato de propor a ação ganha representação. A visualização da quantidade de demandas que
permanecem à espera de julgamento é evidente fator de pressão sobre o julgador, e excelente
instrumento que humaniza a tutela coletiva, quando é possível imaginar quantos indivíduos
estão sendo afetados pela querela em julgamento. A simples propositura, para fins de
contabilização em tempos de transparência e controle estatístico, constitui uma poderosa arma
do indivíduo.
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4

O INSTITUTO DA CONVERSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO

COLETIVA PREVISTO NA LEI PROJETADA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Três palavras retificadoras do legislador,
e bibliotecas inteiras se convertem em
papéis inúteis340
Julio H.Von Kirchmann

4.1

Breve histórico da redação do artigo

Depois da explicitação e de uma tentativa de consenso quanto às denominações
utilizadas pela doutrina e jurisprudência pátria no capítulo anterior, compreende-se como
seguro aventurar-se na análise do polêmico instituto denominado “conversão da ação
individual em ação coletiva”, previsto no projeto aprovado pelo Senado Federal em
17/12/2014, o qual pretende instituir o novo Código de Processo Civil.
Aguardam-se, ainda, eventuais vetos e a promulgação do Novo Código de Processo
Civil, que somente entrará em vigor um ano após sua publicação oficial.
Foi surpresa, porém, a aprovação no texto-base do instituto da “conversão da ação
individual em ação coletiva”, eis que o artigo, até então numerado como art. 334, contava com
forte oposição à aprovação, havendo proposta de emenda supressiva de número 123
apresentada pelo senador Ricardo Ferraço341, conforme relatório do senador Vital do Rêgo.
Em breve histórico sobre o instituto e a redação dos dez parágrafos que o compõem,
deve-se dizer que a conversão não fez parte da redação original do anteprojeto, elaborado pela
Comissão de Juristas presidida pelo Min. Luiz Fux, em 2009, e convertido no Projeto de Lei
do Senado (PLS) 166/2010. A conversão também não fez parte do substitutivo encaminhado à
Câmara dos Deputados, razão pela qual não há correspondente de sua versão no projeto
original.
De fato, o instituto inovador fora incluído no projeto tão somente na versão
apresentada pela Câmara dos Deputados, após ter recebido o protocolo de Projeto de Lei

340

341

Von Kirchmann, Julio H. La falta de valor de la Jurisprudencia como ciencia. Conferência realizada em
Berlim, 1847.
Entre os motivos de supressão, argumentava-se que o “dispositivo é regulado por 10 parágrafos, numa
tentativa de comportar, num só artigo, o que caberia numa Seção inteira”. Disponível em:
<http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=152359&tp=1> p. 3387-3391. Acesso em:
11/11/2014.
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8.046/2010342, sendo mencionado pela primeira vez nos documentos oficiais disponíveis no
site da Câmara dos Deputados, no parecer do então Relator-Geral Deputado Sérgio Barradas,
datado de 18/09/2012.343
Nessa primeira ocasião, o instituto tomou o número de art. 315 e apresentava redação
bastante diferente344, menor e simplificada, da que tomou na redação final, qual seja o artigo
334, após uma série de modificações decorrentes da vida própria que adquiriu ao longo do
processo legislativo.
A redação do então art. 315 era bem parecida com a redação do art. 28 do anteprojeto
de Lei sobre processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas do Poder
Judiciário.345 Esse anteprojeto tornou-se o Projeto de Lei 8.058/2014, que busca “instituir o
processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário e
dá outras providências”, e foi apresentado na Câmara dos Deputados, em 04/11/2014. 346 Na
proposta de processo especial, o instituto da conversão é mais uma vez apresentado em um

342

É necessário que se relate a preexistência de uma série de Projetos de Lei em trâmite na Câmara para
reformas pontuais do Código de Processo Civil, dentre estes o Projeto de Lei 6.025/2005, oriundo do Projeto
de Lei do Senado (PLS) 37/2004, o qual em virtude da proposta de criação de um Novo Código de Processo
Civil, culminou na unificação de tais propostas no PL 8.046/2010. Muitos dos relatórios mencionados neste
estudo encontram-se disponíveis na página de tramitação referente ao PLS 6.025/2005, para fins de pesquisa
em documentos oficiais.
343
Em seu relatório, o Deputado limita-se a dizer que “acrescenta-se um novo capítulo, a dispor sobre a
conversão da ação individual em ação coletiva. Acolhe-se a proposta de Kazuo Watanabe, no sentido de criar
um incidente de transformação de ações pseudoindividuais em ações coletivas. Trata-se de técnica de
racionalização da função jurisdicional e de prestígio à isonomia”. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54alegislatura/8046-10-codigo-deprocessocivil/arquivos/ParecerRelatorGeralautenticadoem18091222h47.pdf. p.
192 Acesso em: 09/11/2014.
344
“Art. 315. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o
juiz, ouvido o Ministério Público, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que: I –
tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico coletivo e indivisível, cuja ofensa afete, a um só
tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade; II – tenha por objetivo a solução de conflito de
interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por disposição
de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do
grupo. §1º Determinada a conversão, o juiz intimará o Ministério Público, a Defensoria Pública ou outros
legitimados para a condução de um processo coletivo, que, no prazo fixado, poderão aditar ou emendar a
petição inicial, para adequá-la à tutela coletiva. §2º O autor originário da ação individual atuará na condição
de litisconsorte do legitimado para a condução do processo coletivo. §3º Após a conversão, observar-se-ão as
regras do processo coletivo. §4º A conversão poderá ocorrer mesmo que autor tenha cumulado pedido de
natureza estritamente individual, mas o seu processamento dar-se-á em autos apartados e ficará sobrestado
até o julgamento da ação coletiva, ressalvada a possibilidade de concessão de tutela de urgência.”
345
O mencionado Anteprojeto, datado de outubro de 2012, foi resultado da pesquisa que se seguiu ao Seminário
de Controle de Políticas Públicas, ocorrido em 14 e 15 de abril de 2010, conforme explicado no Apêndice da
obra O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, observando-se que quem presidiu e coordenou as
pesquisas foram os Professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover. v. GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense,
2013. p. 505-506.
346
Disponível em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1283918&filename=PL+8058/201
4. Acesso em: 13/11/2014.
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capítulo especial que trata de ações individuais347, com redação muito semelhante à da
primeira versão do art. 334, na Lei projetada do Novo Código de Processo Civil.
Acredita-se, também, que a apresentação deste Projeto de Lei, destinado ao “controle
e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário”, seria nova tentativa de inserção no
sistema processual do instituto da conversão, caso ocorresse no Senado a rejeição do instituto
no Novo Código de Processo Civil.
Não obstante as críticas e a desconfiança da comunidade jurídica em relação ao
348

instituto

, foi aprovada a redação da conversão no texto-base do Novo Código de Processo

Civil.
Passa-se a analisar essa versão do instituto, deixando de lado, a redação apresentada
no Projeto de Lei 8.058/2014.
A “conversão de ação individual em ação coletiva”, delineado pelo Novo Código de
Processo Civil, segundo Cassio Scarpinnella Bueno349:
[o] dispositivo, que surgiu de proposta formulada pelo Professor Kazuo Watanabe
ao Relator-Geral do projeto da Câmara, o Deputado Paulo Teixeira, quer adaptar o
certification process das class actions norte-americanas para a realidade brasileira e
ao nosso sistema. Seu objetivo é o de viabilizar a transformação (conversão) de uma
350
“ação individual” em “ação coletiva”.

347

“Art. 30. Atendido o requisito da relevância social e ouvido o Ministério Público, o juiz poderá converter em
coletiva a ação individual que: I -tenha efeitos coletivos, em razão da tutela de bem jurídico coletivo e
indivisível, cuja ofensa afete ao mesmo tempo as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade; II –tenha
por escopo a solução de conflitos de interesses relativos a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja
solução deva ser uniforme, por sua natureza ou por disposição de lei, assegurando-se tratamento isonômico
para todos os membros do grupo e padrão de conduta consistente e unitária para a parte contrária. § 1º
Determinada a conversão, o autor manterá a condição de legitimado para a ação em litisconsórcio necessário
com o Ministério Público ou outro co-legitimado para a ação coletiva. § 2º O Ministério Público ou outro
legitimado poderão aditar ou emendar a petição inicial para adequá-la à tutela coletiva, no prazo a ser fixado
pelo juiz. § 3º Se nenhum dos co-legitimados aditar ou emendar a petição inicial, o juiz encaminhará os autos
ao Conselho Superior do Ministério Público para que indique membro da instituição para fazê-lo. § 4º A
coisa julgada terá efeito erga omnes, nos termos do disposto nos arts. 103 e 104 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990. § 5º O Ministério Público atuará como fiscal da ordem Jurídica se não intervier como
parte.”
348
Ada Pellegrini Grinover, no seu mais recente texto sobre o tema, aduz: “O Substituto acabou acolhendo a
proposta de redação formulada por comissão do Ministério Público de São Paulo, que complementou a
proposta inicial, de Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe”. Em seguida anuncia que “há graves
defeitos na redação do dispositivo”. v. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência
no minissistema de processos coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.).
Processo Coletivo. Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1436.
349
BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de novo código de processo civil comparados e anotados: Senado
Federal PLS n. 166/2010 e Câmara dos Deputados PL n. 8.046/2010. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 178.
350
Aqui se observa que conforme é possível concluir da análise cronológica dos relatórios apresentados, a
proposta fora formulada em um primeiro momento ao Relator-Geral da época, o deputado suplente Sérgio
Carneiro Barradas.
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Desde a primeira redação do mencionado artigo, já se desenharam duas hipóteses de
cabimento para o instituto. A primeira hipótese, prevista no inciso I, em um primeiro
momento referiu-se à “ação individual que veicule pedido que tenha alcance coletivo, em
razão da tutela de bem jurídico coletivo e indivisível, cuja ofensa afete, a um só tempo, as
esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade”; e a segunda hipótese, contemplada pelo
inciso II, referiu-se aos casos de “ação individual que veicule pedido que tenha por objetivo a
solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja
solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme,
assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo”.
As definições acima desenham exatamente as ações individuais de alcance coletivo
no primeiro inciso, e as ações pseudoindividuais no segundo inciso, conforme as explicitações
feitas no capítulo anterior.
Todavia, após realizações de audiência públicas e debates, o instituto da conversão
sofreu segunda modificação, justificada já pelo novo Relator-Geral, deputado Paulo Teixeira,
em 08/05/2013351. Nessa redação intermediária352 houve grande modificação quando da
inserção do parágrafo segundo, impedindo a utilização do instituto para os casos de direitos

351

352

A justificativa deu-se nos seguintes termos: “Aperfeiçoa-se a conversão da ação individual em coletiva,
prevendo-se algumas regras, tais como: a) proibição de o juiz converter ex officio, cabendo ao Ministério
Público ou à Defensoria Pública formular o pedido; b) proibição de formação de processo coletivo para a
tutela de direitos individuais homogêneos; c) proibição de conversão quando a audiência de instrução já
houver iniciado, ou o juízo for incompetente para o processo coletivo ou, finalmente, quando já houver
processo coletivo instaurado com o mesmo objeto. Também se garante o processamento do pedido
estritamente
individual
que
tenha
sido
formulado
pelo
autor”.
Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54alegislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/arquivos/parecer-do-relator-geral-paulo-teixeira-autenticado.
Acesso em: 09/11/2014. p. 66.
“Art. 334. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o
juiz, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de outro legitimado para a condução do
processo coletivo, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que: I – tenha alcance
coletivo, em razão da tutela de bem jurídico coletivo e indivisível, cuja ofensa afete,a um só tempo, as esferas
jurídicas do indivíduo e da coletividade; II – tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a
uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, deva ser
necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo. § 1.º A
conversão não pode implicar a formação de um processo coletivo para a tutela de direitos individuais
homogêneos. § 2.º Não se admite a conversão, ainda, se: I – já iniciada, no processo individual, a audiência
de instrução e julgamento; ou II – houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou III – o juízo
não tiver competência para o processo coletivo que seria formado. § 3.º Determinada a conversão, o juiz
intimará o autor do requerimento para que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adequá-la
à tutela coletiva. § 4.º O autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte do legitimado
para a condução do processo coletivo. § 5.º O autor originário não é responsável por qualquer despesa
processual decorrente da conversão do processo individual em coletivo. § 6.º Após a conversão, observar-seão as regras do processo coletivo. § 7.º A conversão poderá ocorrer mesmo que autor tenha cumulado pedido
de natureza estritamente individual; neste caso, o processamento desse pedido dar-se-á em autos apartados. §
8.º O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento a que se refere o caput, salvo quando ele
mesmo o houver formulado.”
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individuais homogêneos, o que praticamente anulou a aplicação do instituto para o segundo
inciso, referente às ações pseudoindividuais.
Por fim, em sua redação final aprovada pela Câmara, após complementação do voto,
chegou-se a 10 (dez) parágrafos dentro do artigo, e ainda, após reformulação do voto do
Relator-Geral Paulo Teixeira, no qual, em sede de destaque apresentado pela Bancada do
PSDB, que pretendia a supressão do artigo, foi realizado acordo353, acomodando-se a redação
final na seguinte forma, no substituto aprovado pela Comissão354, e enviado ao Senado
Federal, com aprovação em 17/12/2014:
Art. 334. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de
formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da
Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual
que veicule pedido que:
I – tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo,
assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e cuja ofensa afete, a um só tempo, as
esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade;
II – tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma
relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei,
deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos
os membros do grupo.
§ 1º O requerimento de conversão poderá ser formulado por outro legitimado a que
se referem os arts. 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e 82 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.
§ 2º A conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de
direitos individuais homogêneos.
§ 3º Não se admite a conversão, ainda, se:
I – já iniciada, no processo individual, a audiência de instrução e julgamento; ou
II – houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou
III – o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado.
§ 4º Determinada a conversão, o juiz intimará o autor do requerimento para que, no
prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à tutela coletiva.
§ 5º Havendo aditamento ou emenda da petição inicial, o juiz determinará a
intimação do réu para, querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias.
§ 6º O autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte
unitário do legitimado para condução do processo coletivo.
§ 7º O autor originário não é responsável por qualquer despesa processual decorrente
da conversão do processo individual em coletivo.
§ 8º Após a conversão, observar-se-ão as regras do processo coletivo.
353

354

Conforme se verifica no texto do relatório: “Em relação ao destaque nº 13, apresentado pela Bancada do
PSDB, visando à supressão do art. 334 do substitutivo, foi realizado acordo para aprovação desse artigo com
as seguintes modificações: i) inclusão da expressão “ouvido o autor” no caput; ii) no inciso I, substituição da
expressão “coletivo e indivisível” por “difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81,
parágrafo único, incisos I e II da Lei nº8.078, de 11 de setembro de 1990, e”, mantendo-se o restante do texto
do dispositivo. iii) fica introduzido o termo "unitário" a "litisconsorte", compondo a expressão "litisconsorte
unitário"
no
parágrafo
6º”.
Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/8046-10-codigo-de-processocivil/proposicao/pareceres-e-relatorios/reformulacao-de-voto-oficial acesso em09/11/2014. p. 64. Acesso em:
09/11/2014.
Disponível
em:
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoestemporarias/especiais/54a-legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/proposicao/pareceres-erelatorios/substitutivo-comissao-oficial. Acesso em: 09/11/2014.
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§ 9º A conversão poderá ocorrer mesmo que o autor tenha cumulado pedido de
natureza estritamente individual, hipótese em que o processamento desse pedido darse-á em autos apartados.
§ 10. O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto no
caput, salvo quando ele próprio o houver formulado.

Recebido o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado
166/2010, este foi protocolado no Senado Federal em 31/03/2014, passando a tramitar como
SCD 166/2010.
Não obstante a apresentação de emenda supressiva 123, para que fosse extirpado o
art. 334 do texto-base, a conversão foi aprovada em votação dos destaques em 17/12/2014,
pelo Senado Federal.
Trata-se, por certo, de um dos dois artigos355 do novo Código que se aventuram a
tangenciar os direitos essencialmente coletivos, trazendo para dentro do Código algo
realmente destinado a comunicar-se com o microssistema de tutela coletiva.
Como já analisado anteriormente, os esforços do Novo Código de Processo Civil
destinam-se ao controle de acervo de processos e ao controle de casos individuais de
litigância repetitiva, o que constitui pleito mais do que justo e necessário no quadro atual do
Poder Judiciário Brasileiro. Dentre suas grandes inovações, destaca-se

o incidente de

resolução de demandas repetitivas356; no entanto, este exerce pequena influência sobre o
microssistema coletivo, o qual se evidencia com a previsão expressa de que tal incidente pode
suspender ações coletivas, demonstrando a existência de comunicabilidade dos sistemas,
ainda que em pequeno reflexo. É, portanto, somente com essa ressalva que se adota o
pensamento de Ada Pellegrini, quando esta bem observa:

É certo que o Projeto do novo CPC, desde o anteprojeto apresentado ao Senado pela
Comissão de Juristas por este nomeada, previu um incidente de resolução de
demanda repetitivas (arts. 988/999 do Substituto aprovado na Câmara dos
355

Cf. Ada Pellegrini Grinover: “No entanto, dois artigos inseridos no Substituto da Câmara dos Deputados, já
aprovado em Plenário, se mantidos pelo Senado, terão grande influência sobre as ações coletivas brasileiras.”
v. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento
à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1436.
1431. Da mesma forma refere-se Marcos Antonio da Costa Sabino quanto ao arts. 334 e 139, X, que tratam do
poder do juiz de oficiar os legitimados disjuntivos para proporem ação coletiva em virtude de efeitos
individuais. v. (SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente de coletivização da ação individual
ou mensagem ao Senado da República. (artigo fruto da fala do autor em X Jornadas Brasileiras de Direito
processual. No prelo). É de ressaltar, porém, que a suposta grande novidade do art. 139, X do CPC, já é velha
no art. 6º da Lei 7.347/85, qual seja: “Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a
iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil
e indicando-lhe os elementos de convicção”.
356
O instituto foi rapidamente analisado no subcapítulo 2.1.2 deste estudo.
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Deputados), que de alguma maneira poderia amenizar o problema: mas aqui ainda se
trata de uma técnica (conhecida no exterior como caso piloto) para agrupar
demandas e julgar algumas delas por amostragem, aplicando às demais, que ficam
suspensas, a mesma tese (exclusivamente de direito). Todavia, as ações ainda são
individuais e as decisões, embora uniformes, só operam inter partes. É uma técnica
que visa à celeridade e à uniformidade de decisões, mas ainda não se trata de
verdadeira coletivização e nenhuma influência essa técnica exerce sobre o
357
microssistema de processos coletivos.

Estabelecida tal premissa, passa-se a tentar decifrar o escopo do instituto da
conversão, sabendo-se que inicialmente este fora destinada a viabilizar demandas
pseudoindividuais, como alertou o Relator-Geral, ao justificar sua inserção na versão da
Câmara.

4.2

A identificação das ações pseudoindividuais e individuais de alcance coletivo no
Novo Código de Processo Civil e a vedação à conversão em ações que envolvam
direitos individuais homogêneos

Apresentado o histórico da redação do artigo, aprovada no texto-base do Novo
Código de Processo Civil, são necessárias algumas considerações, tendo-se em mente toda a
análise das chamadas ações pseudoindividuais e individuais com alcance coletivo.
Por ter sido a redação inicial do artigo idealizada por Kazuo Watanabe e Ada
Pellegrini Grinover, reforçam-se os motivos para ter as definições das ações acima citadas
como marco teórico deste estudo, no capítulo 3.
Assim, identifica-se que as hipóteses dos dois incisos apresentados no art. 334 da Lei
Projetada358 referem-se, respectivamente, às ações individuais com alcance coletivo, no caso
do inciso I, e às ações pseudoindividuais, no caso do inciso II do Novo Código de Processo
Civil.
De início, o legislador traz a hipótese de conversão de uma “ação individual que
veicule pedido”. Portanto, a partir da análise do pedido se fornecem as hipóteses que
envolvem: no primeiro inciso, “bem jurídico difuso ou coletivo, e cuja ofensa afete, a um só
tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade”; e no segundo inciso, a “solução de

357

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento
à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p.1432.
358
Ainda não se sabe qual número de artigo restará ao instituto depois das supressões decorrentes da aprovação
do texto-base do Novo Código de Processo Civil, em razão da natureza recente desta aprovação. Até a
redação final deste trabalho, não havia a divulgação do texto final pelo Senado.
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conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua
natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme”.
É preciso identificar o motivo pelo qual foi reconhecida como individual uma ação
que, pelo menos no inciso I, veicula pedido relativo necessariamente a direitos coletivos. Já se
vê que o pedido não foi critério de classificação. Fosse, seria a ação necessariamente coletiva.
Afinal, analisando seus elementos ‒ causa de pedir, pedido e parte – e sabendo que um deles é
necessariamente coletivo, percebe-se que o pedido não foi suficiente para caracterizar a ação
como coletiva.
Assim, em busca do modo pelo qual pode o legislador entender uma ação como
individual, resta analisar a causa de pedir e partes. Sobre a causa de pedir, sabendo-se que
deve guardar congruência com o pedido, somente em uma petição inicial inepta seria possível
afastar-se de fatos e fundamentos de cunho coletivo.
Diante desse quadro não há como não presumir que o critério utilizado pelo
legislador, ao denominar individual uma ação, foi tão somente o fato de o demandante ser um
indivíduo359, ou ao menos, não ser um dos legitimados do rol legal das ações coletivas.
Ademais, consenso mínimo e lógico deve existir no sentido de que não faria qualquer
nexo converter uma ação em outra, sem que fossem ações distintas. Senhora do tema,
esclarece Ada Pellegrini Grinover:
Mas, se se tratar de uma ação individual com efeitos coletivos ou de uma ação
pseudoindividual, por sua própria natureza deverá ela ser convertida em ação
coletiva em defesa de interesses ou direitos difusos ou coletivos (strictu sensu). Não
é possível tratá-la como individual, porque individual não é, e a coletivização deve
ser feita ope judicis. Claro que, nesses casos, o contraditório deverá ser preservado e
360
deverá ser permitida a presença do autor original no polo ativo.

Pressupondo-se este critério de identificação de ação individual, passa-se ao restante
do caput, que se refere aos pressupostos de “relevância social” e da “dificuldade de formação
do litisconsórcio”. A questão da relevância social é um tanto ou quanto dúbia, uma vez que no
caso de direitos difusos ela será sempre presumida, mas no caso de direitos coletivos (ss), é
359

360

Ressalte-se, porém, que não parece ser bom critério, eis que a ação popular, por exemplo, permite um autor
cidadão. Perceba-se, ainda, que o indivíduo poderia tratar-se de pessoa jurídica também. E ainda, sendo o
caso de um indivíduo que pretenda ver reconhecido seu legítimo direito de intentar ação coletiva, pelo fato de
ser diretamente lesado, reforça-se o argumento de que o termo “ação individual” é um complicador nas bases
do instituto, em razão de ser um critério jurídico pouco utilizado na prática forense, levando-se em conta,
também, o Princípio da Asserção e a não usual identificação de demandas como “individuais”.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento
à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1434.

150

possível que a questão não comporte esse vulto, como foi aventado em questões de discussão
de anulações de decisões de assembleias de condomínio ou de empresas de pequeno porte,
abordadas no subcapítulo 3.3.4. No entanto, mesmo que não esteja presente a relevância
social, ainda assim não se veem motivos para afastar a conversão. Como é sabido, a maioria
dos casos que envolvem direitos individuais homogêneos não envolve relevância social, e
ainda assim são tratados como demandas coletivas.361
Sobre a dificuldade de formação do litisconsórcio, também mencionada no caput,
para alguns esta é entendida como incompatível com os incisos do artigo.362 Acredita-se, no
entanto, que se trata do processo mental, já antes referido neste estudo, de detectar a situação
do(s) legitimado(s) ordinários, quando se está diante de demandas que envolvem legitimados
extraordinários. Imagina-se que, se fosse possível a reunião de todos os legitimados ordinários
‒ e somente se fosse, ou seja, hipoteticamente –, estar-se-ia diante de um litisconsórcio que,
no entanto, não se materializa. No caso de direitos essencialmente difusos, como também já
apresentado, esta análise faz uma busca ainda mais profunda, visto que o legitimado ordinário
é sempre o grupo ou uma coletividade, mas em última análise envolve sempre um indivíduo.
Sabe-se que é na hipótese da dispensabilidade de um litisconsórcio unitário ‒ seja
entre o indivíduo diretamente lesado, seja entre o membro insatisfeito de um grupo por uma
questão de dissidência interna ‒ que proliferam questões que, embora teoricamente
individuais, se aproximam das ações coletivas. Isso porque tais ações desembocam em uma
legitimidade extraordinária do autor, que, além de si, postula pelos outros litisconsortes
virtuais não presentes no polo ativo da demanda. Assim, nesta perspectiva, a menção ao
litisconsórcio faz sentido.

361

Nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2014, realizou-se, sob a coordenação de Fredie Didier Jr. e com o apoio do
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, o III Encontro do Fórum Permanente de Processualistas
Civis – FPPC, onde se discutiu o Projeto do Novo Código de Processo Civil, tendo dali resultado os
Enunciados aprovados, inseridos na denominada Carta do Rio. Sobre o caput do art. 334, destacam-se os
seguintes enunciados: Enunciado 37. (art. 334, I). É presumida a relevância social na hipótese do inciso I do
art. 334, sendo dispensável a verificação da “dificuldade de formação do litisconsórcio”. (Grupo: Conversão
de Ação Individual em Coletiva). Enunciado 38. (art. 334, II) Os requisitos de relevância social e de
dificuldade de formação do litisconsórcio são alternativos. (Grupo: Conversão de Ação Individual em
Coletiva; redação revista no III FPPC-Rio).
362
Ada Pellegrini expressa a seguinte opinião: “a menção à dificuldade de litisconsórcio é totalmente inadequada
no caso: as ações em defesa de direitos difusos e coletivos (ss) não têm nada a ver com litisconsórcio”. v.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de processos
coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo. Do surgimento
à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1436. Em argumento contrário, observa-se que, caso fosse possível o
litisconsórcio, não haveria nenhuma necessidade de ação coletiva, sendo também inadequada a conversão de
ação individual em coletiva, uma vez que todos os virtuais membros ausentes estariam exercendo seu direito
ordinário.

151

Ao passar aos incisos, percebe-se que o inciso I retrata, conforme a análise do
subcapítulo 3.3.3, os casos de ações individuais com alcance coletivo, eis que envolve toda a
problemática decorrente do indivisível objeto do direito e da extensão da coisa julgada a
terceiros não identificáveis, referente às ações individuais com alcance coletivo. A redação do
inciso é clara ao afirmar que se veicula pedido que “tenha alcance coletivo, em razão da tutela
de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo
único, incisos I e II, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e cuja ofensa afete, a um só
tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade”.363
Trata-se dos casos por tantas vezes analisados: quer aqueles em que se envolvem as
questões de litisconsórcio unitário facultativo, quer aquele em que o indivíduo como um
lesado direito, mas parte da coletividade, propõe a ação com fulcro no Princípio
Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição.
Em uma primeira situação possível de ações individuais com alcance coletivo,
encontram-se aquelas ações que se enquadram na descrição das ações coletivas: envolvem
objeto indivisível, decisão uniforme e impossibilidade de reunião de todos os afetados. No
entanto, por uma imprecisão sistêmica, tais ações sempre foram tratadas como individuais, e
aparentemente neste instituto toma-se a decisão de inseri-las no tratamento coletivo. Como
explicitado no subcapítulo 3.3.4 pode mesmo trazer mais ganhos do que perdas, tal
modificação. Ressalte-se, porém, que muitos casos, tais como decisões de assembleias de
condomínio, eventuais concursos privados e dissidências internas de pessoas jurídicas, não
devam interessar aos legitimados extraordinários usuais, que provavelmente se utilizarão do
critério de relevância social, para desincumbir-se de converter a ação individual em coletiva,
permitindo que a primeira prossiga como individual. Neste caso, persistirá a dúvida de como
estender os efeitos da sentença aos litisconsortes virtuais.
Ainda neste primeiro inciso se insere também, em segunda hipótese, a situação,
tantas vezes aventada, da possibilidade de um indivíduo propor a ação coletiva, desde que este

363

Traz-se o entendimento contrário ao exposto, qual seja o de Marco Antonio da Costa Sabino, no qual se
visualiza a questão do litisconsórcio facultativo unitário somente no segundo inciso do artigo: “O instrumento
projetado, como já enunciado, prevê duas hipóteses de coletivização forçada da ação individual: quando os
direitos (i) tenham égide essencialmente coletiva, assim entendidos os coletivos em sentido estrito, e difusos;
e (ii) por força de lei ou relação jurídica plurilateral, tenham que receber o mesmo tratamento. A primeira
circunstância pretende tratar objetos indivisíveis de maneira a assegurar sua fruição a todos os seus titulares,
sejam determinados, determináveis ou indeterminados. A segunda contempla situação similar à do
litisconsórcio facultativo unitário, que demanda solução idêntica a todos os membros da relação plurilateral.
A partir, portanto, de fundamentos assimétricos, o código projetado contempla uma ferramenta que pode
auxiliar, e muito, a tutela adequada de direitos”. v. SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente
de coletivização da ação individual ou mensagem ao Senado da República. (Artigo fruto da fala do autor em
X Jornadas Brasileiras de Direito processual. No prelo.).
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seja diretamente lesado em um direito essencialmente coletivo. Ao que parece, não
compartilha de tal possibilidade o legislador, que descartou já de início o fato de se entender
como coletiva uma ação proposta nesses termos, classificando-a como individual. Uma pena.
Todavia, como a ação ultrapassou a análise dos requisitos da petição inicial, referidos
no art. 331, II do NCPC, no qual se encontra a manifesta ilegitimidade da parte, parece o
legislador ter adotado uma posição intermediária, segundo a qual, neste caso, há legitimidade
ordinária do indivíduo, podendo-se mover a ação na forma estritamente individual, aplicando
o raciocínio da facultatividade do litisconsórcio unitário em nome do Princípio Constitucional
da Inafastabilidade da Jurisdição, e da impossibilidade de obrigar os demais colegitimados a
demandarem, em nome do Princípio da Liberdade.
Já o inciso II do instituto trata da hipótese das ações pseudoindividuais, nas quais,
por um raciocínio lógico, tenta-se tornar indivisível aquilo que permite distribuição em partes
a cada um, “assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo”. É um
caso que mais se assemelha aos direitos individuais homogêneos. Aliás, são os casos em que
se pretende por uma questão lógica, transformar o que é divisível em indivisível, forçando-se
uma decisão uniforme para todos.
Ora, trata-se de buscar um ideal de justiça. A questão de assegurar “tratamento
isonômico para todos os membros do grupo” é exatamente o desejo de qualquer ação coletiva
que maneje direitos individuais homogêneos, para além daquelas que manejam objetos
indivisíveis por natureza, nas quais o tratamento isonômico é inevitável pela impossibilidade
natural do objeto.
Para direitos individuais homogêneos, o Código de Defesa do Consumidor prevê a
convivência entre a ação individual e a coletiva, permitindo que o indivíduo, caso queira,
postule solitária e diretamente seu direito.
Esse segundo inciso, adotando-se o entendimento de que envolve direitos individuais
homogêneos, foi diretamente anulado pela inserção do parágrafo segundo do artigo, que
claramente impede a utilização do instituto para a formação de processo coletivo em tais
casos.
Suspeita-se que a inserção do mencionado parágrafo tenha desvirtuado o intuito de
sua inicial idealização. No projeto de Lei 8.058/2014 não foi prevista tal vedação.
Não obstante esse sentimento, a vedação parece bastante coerente, eis que
transformar uma ação validamente individual em coletiva seria impor-se ao autor um deslinde
absolutamente díspar daquilo que requereu. Seria transformar o jurisdicionado em um infeliz,
que, por azar, teve sua demanda eleita para capitanear uma batalha de gigantes. Não parece

153

razoável impor-se tal ônus a qualquer um que possa demandar solitariamente, e assim tenha
decidido, sob pena de ferir-se o Princípio da Legalidade insculpido no art. 5º , II da
Constituição da República, considerando que não há previsão anterior no sentido de ser
necessária a propositura de uma ação coletiva, para o indivíduo postular um direito individual.
A conversão se tornaria uma verdadeira surpresa ao jurisdicionado, e uma leitura francamente
inconstitucional do artigo.
Ademais, para casos de demandas repetitivas, há duas outras providências no Novo
Código de Processo Civil, uma delas a previsão do art. 139, X364, na possibilidade de que o
juiz oficie Ministério Público e Defensoria Pública, bem como outros legitimados, quando
verificar a existência de demandas repetitivas. E ainda, há a grande vedete do Novo Código: o
incidente de resolução de demandas repetitivas que, como diz o próprio nome, destina-se a tal
problema. Não faria sentido aplicar-se o instituto em questão a problemas que já estão em
tratamento.
Considerada a premissa de que o inciso II do instituto foi anulado pela inserção do
parágrafo 2º do artigo, passa-se a seguir a uma análise que somente envolve o primeiro inciso,
e, portanto, casos relativos aos direitos essencialmente coletivos.

4.3

Conversão ou correção da ação? Uma leitura constitucional do instituto
projetado

O instituto da conversão foi previsto no capítulo IV do Título I da Parte Especial. De
início prevê que o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública e
ouvido o autor, poderá converter a ação individual em coletiva. Ressalte-se, porém, que a
redação inicial e também a que se encontra prevista no art. 30 da Lei 8.058/2014 permitem
que o juiz realize a conversão ex officio. Respeitadas as opiniões que entendem ter o juiz esse
poder de aditamento365, essa decisão parece uma afronta ao Princípio da Inércia da Jurisdição
e da vontade do autor originário.

364

“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] X - quando
se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública
e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem os arts. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, e 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação
coletiva respectiva.”
365
É como entende Ada Pellegrini Grinover, visto que “a obrigatoriedade da conversão está na necessidade de
atingir uma sentença com efeitos erga omnes (art. 334, I), ou de tratar unitariamente a relação de direito
matéria (art. 334, II)”. GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema
de processos coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
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Infelizmente, as intervenções dos juízes ex officio em pedidos não se mostram
vantajosas no nosso sistema. Tome-se o recentíssimo caso de pedidos de reconhecimento de
União Estável por casais homossexuais, no qual por muitas vezes presenciou-se verdadeira
negativa de jurisdição brasileira. Durante anos ocorreu a curiosa situação: não obstante o
pedido fosse claro (reconhecimento de união estável) e proposto na vara competente (vara de
família), era (e em algumas comarcas, ainda deve ser) bastante comum os juízes destas varas
declinarem366 o processo para a vara cível, ao argumento de que lá poderiam ser reconhecidas
sociedades de fato, uma vez que entendiam impossível o pedido de casamento entre
homossexuais, promovendo-se verdadeiro aditamento forçado e contra a vontade das partes.
Negou-se por anos a declaração de improcedência sobre o direito material, ao argumento de
pedido juridicamente impossível e declínio sem extinção do mérito, o que mais tarde veio a
ser reconhecido como possível pelo direito material. 367
Assim, há motivos para a falta de confiança no julgador. Parece oportuna a oitiva do
autor e o requerimento dos legitimados extraordinários, observando-se que o § 2º prevê que o
pedido de conversão pode ser formulado por qualquer outro legitimado.368
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BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo
Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 1436.
0064752-30.2010.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1ª Ementa DES. KATYA MONNERAT Julgamento: 18/04/2011 - SÉTIMA CAMARA CIVEL Agravo de Instrumento. Decisão que declinou da
competência para a 1ª Vara Cível de Maricá. Ação de declaração de União Homoafetiva. Impossibilidade de
equiparação da relação homoafetiva com a entidade familiar, que tem como requisito natural a diversidade
dos sexos - art.1.723, do Código Civil. Competência das Varas de Família que, no caso, restringe-se às
causas originadas de união estável e sociedade de fato entre homem e mulher - Art.85, I, g, do CODJERJ.
Precedentes. Competência da 1ª Vara Cível, corretamente fixada pela decisão de 1º grau, que fica
confirmada. Recurso que tem seu seguimento negado autorizado pelo art.557, caput, do CPC.
O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no julgamento na ADI nº 4277, de relatoria do
Min. Ayres Britto, julgada em 05/05/2011, reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como entidade
familiar, equiparando-a com a união estável.
Ressalte-se a opinião de Humberto Dalla ao entender que a menção ao Ministério Público e Defensoria
Pública configuraria o que denominou “legitimidade primária”: “No momento, faremos o exame das questões
ligadas à hermenêutica do art. 334 Começamos pela legitimidade, e este ponto tem especial relevância pois o
Projeto é assertivo ao impedir a instauração do incidente ex officio pelo magistrado. Aqui encontramos a
chamada legitimidade primária, que toca ao M.P. e à D.P., e a secundária, prevista no § 1°, que abrange os
"demais legitimados" elencados tanto no art. 5° da L n° 7.347/85, como no art. 82 da Lei nº 8.078/90. Dessa
forma, é retomada uma antiga classificação dos legitimados para a tutela coletiva: a parte prioritária; em
outras palavras, todas as instituições que constam nos acima referidos dispositivos legais são legitimados,
mas M.P. e D.P. teriam uma legitimidade mais proeminente. Isto não quer dizer que exista alguma ordem de
preferência ou maior ou menor relevância dos legitimados. Na verdade todos têm a chamada legitimidade
autônoma e disjuntiva, ou seja, cada um pode agir independentemente do outro, sem necessitar de qualquer
tipo de autorização prévia ou chancela posterior”. PINHO, Humberto Dalla Bernadina. Incidente de
conversão da ação individual em ação coletiva no CPC projetado: exame crítico do instituto. Processos
Coletivos.
Porto Alegre,
ano 2014,
v.
5, n.
4,
out-dez/2014.
Disponível
em:
http://www.processoscoletivos.net/revista-eletronica/63-volume-4-numero-3-trimestre-01-07-2014-a-30-092014/1459-incidente-de-conversao-da-acao-individual-em-acao-coletiva-no-cpc-projetado-exame-critico-doinstituto. Acesso em: 10/10/2014.
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Como bem ressalta Humberto Dalla Bernardina Pinho369 em um dos poucos textos
escritos sobre o tema, ao juiz cabe, quando recebida a petição inicial: “a) aplicar o instituto da
improcedência liminar do pedido; b) examinar se é o caso de convolar a demanda em coletiva;
e c) designar a audiência preliminar ou, não sendo possível ou permitido o acordo, apenas
citar o réu e aguardar a vinda da resposta”.
Destarte, teria sido ultrapassada a primeira análise do juiz, que, atento aos
pressupostos processuais e ao Princípio da Asserção para fins de recebimento da ação, já teria
afastado a hipótese do art. 331, II do CPC, relativo à manifesta ilegitimidade da parte.
Interessante.
Como exposto no subcapítulo anterior, acredita-se que, para os fins do inciso I,
entendeu-se então que o postulante, seja este uma pessoa jurídica, seja uma pessoa física, não
é um dos legitimados extraordinários. Afinal, se o fosse, considerando o teor do pedido
veiculado e a parte, estar-se-ia inevitavelmente diante de uma ação coletiva.
Nesse cenário, parece que a conversão torna-se obrigatória, uma vez que o autor não
teria legitimidade para conduzir a ação. Caracteriza-se um instituto criado para corrigir uma
ação que, proposta por um indivíduo, de forma individual, deveria ter sido proposta de forma
coletiva. Nessa visão, entende-se que talvez o melhor nome para o instituto devesse ser
correção de ação individual em coletiva, em vez de conversão. A hipótese aventada é de que
se pretende corrigir aquilo proposto de forma equivocada.370
É bom, no entanto, que se traga aqui uma veemente ressalva. Este estudo acredita
possível que um indivíduo seja legitimado a propor ações coletivas que tratem de direitos
coletivos stricto senso, como se sustentou no subcapítulo 2.1.2.
A provocação deve-se dar no sentido de que, se o instituto foi pensado a fim de
resolver as denominadas ações individuais de alcance coletivo, certo é que se quis dar outro
fim, que não a extinção, às mencionadas ações propostas por indivíduos. Por que não
extinguir a ação por manifesta ilegitimidade?371
Acredita-se que a resposta a tal questionamento caminha no sentido de que, de fato,
não existe manifesta ilegitimidade, como já se explicitou anteriormente. Ao postular o
369

Incidente de Conversão da Ação Individual em Ação Coletiva no CPC Projetado: Exame Crítico do Instituto.
Porto Alegre, ano 2014, v. 5, n. 4, out-dez/2014. Disponível em: http://www.processoscoletivos.net/revistaeletronica/63-volume-4-numero-3-trimestre-01-07-2014-a-30-09-2014/1459-incidente-de-conversao-daacao-individual-em-acao-coletiva-no-cpc-projetado-exame-critico-do-instituto Acesso em: 12/11/2014.
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E foi nesse sentido que se consolidou o Enunciado 148 do III Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas Civis – FPPC, Carta do Rio: “Nos casos em que o juiz reconhecer a ilegitimidade do autor
individual para requerer a tutela de interesse de alcance coletivo, será possível a conversão, como forma de
saneamento do vício, no prazo de noventa dias”.
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No atual CPC trata-se do art. 295, I e no Novo Código aprovado trata-se do art. 331, II.
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indivíduo como diretamente lesado, o que lhe seria assegurado pelo Princípio da
Inafastabilidade da Jurisdição, há de se entender que a ação definida como individual ‒ não se
sabe por quem, se pelo autor ou pelo juiz – deveria ser uma ação coletiva, ainda que proposta
por um indivíduo.
Aqui, volta-se ao que parece ser o nó do problema: o que e quem, enfim, define uma
ação como individual ou coletiva? Afinal, ainda não é comum que, ao protocolar uma inicial,
se qualifique a ação como individual, e mesmo que assim se faça, o Princípio da Asserção não
terá vida eterna.
Em contribuição a essa resposta, é curioso perceber que o instituto constitui
verdadeira inovação no sistema brasileiro, vez que o § 5º do art. 334 prevê que tendo ocorrido
“aditamento ou emenda ao pedido, o juiz determinará a intimação do réu para, querendo,
manifestar-se no prazo de quinze dias”. A intimação do réu ocorre antes da citação.
Somente haverá citação após a ocorrência da conversão, do aditamento da inicial, e
do eventual recebimento da inicial pelo juiz, quando, aí sim, o processo passará a tramitar,
observando-se as regras do processo coletivo (§7º do art. 334). É só nesse momento que
finalmente será citado o réu, dando-se oportunidade à apresentação de contestação, ou ao
comparecimento em audiência de conciliação e mediação, ao réu. Sobre o cabimento de
designação de conciliação ou mediação em processos coletivos, acredita-se que haverá outro
embate na doutrina.
É nesse longo diálogo entre autor, réu e juiz, que se pode encontrar a única leitura
constitucional do artigo, qual seja, o caso do individuo que, cansado de esperar uma
providência dos legitimados legais, decide ajuizar uma ação de caráter nitidamente coletivo.
Nesses casos, talvez a propositura da ação seja a única forma de mover o Judiciário e
os mais poderosos legitimados extraordinários, caso, depois de ouvido o autor372 ‒ e essa foi
uma boa alteração do caput –, este esclareça que atua em última tentativa 373, e gostaria de ser
ouvido, cogitando, por vezes, até mesmo em abandonar a lide, depois que esta fosse assumida
por um legitimado extraordinário.
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É neste sentido o Enunciado 147 do III Encontro do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC,
Carta do Rio. “O autor poderá requerer a intimação, prevista no caput do art. 334, para a conversão da ação
individual em coletiva”.
Sobre o importante papel que desempenha o indivíduo da comunicação de certos casos em juízo: “É preciso
entender, e insiste-se nesse sentido, que a ação não é individual, ela é coletiva, sempre foi, só foi manejada,
equivocadamente, a título individual. O autor, nesse sentido, desempenhou o importante papel de despertar o
interesse pela busca daquele dado direito, daquele almejado bem. Todos dormiam. O autor acordou.
Movimentou a máquina contramajoritária judicial, deu o passo inicial, e, então, propiciou a coletivização de
sua ação”. SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente de coletivização da ação individual ou
mensagem ao Senado da República. (Artigo fruto da fala do autor em X Jornadas Brasileiras de Direito
processual. No prelo.).
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Caso nesse diálogo elucide o autor sua real vontade de mover uma ação coletiva – o
que é hipótese rara diante da ausência de justificação de legitimidade extraordinária por parte
do autor, na inicial –, não há nenhum prejuízo no compartilhamento da ação com um
colegitimado. E menos prejuízo haverá ainda se, após os esclarecimentos, nenhum
colegitimado quiser assumir a ação, e esta siga como coletiva, ou ainda como individual, mas
sem surpresa para as partes.

4.4

Um instituto pensado para o controle de políticas públicas?

Explicitadas todas as contradições do instituto e destacados seus pontos positivos e
negativos, aguarda-se com desconfiança quais serão os efeitos deste inovador instituto no
mundo jurídico, depois de sua entrada em vigor.
Como acima referido, somente se vislumbra uma leitura constitucional possível do
instituto, qual seja, o caso de ‒ depois de ouvido o autor ‒ constatar-se ser de sua vontade a
conversão em ação coletiva, a qual ainda não tinha batido às portas do Poder Judiciário tão
somente pela desatenção dos legitimados extraordinários. Ressalte-se, porém, que não
desejando os legitimados extraordinários a autoria da ação, deverá ser reconhecido ao autor o
direito Constitucional de funcionar como legitimado extraordinário, seguindo a ação, seja
como individual, seja como coletiva ‒ o que não ficou claro na Lei, dando-se a entender que
seguirá como individual.
As críticas ao instituto, em especial ao desvirtuamento do pedido inicial do autor por
decisão unilateral do juiz, fazem sentido. O papel do julgador deve ser bem pensado,
particularmente em nosso sistema, no qual nenhum juiz é eleito, mas sim aprovado por
concurso público.
Foram pertinentes os motivos de pedido da supressão do artigo, e ainda que não
acolhidos, detectaram, dentre outros defeitos na redação do artigo, o fato de que “não se pode
conceber que o juiz posteriormente decida a ação a cuja propositura ele próprio deu causa”.
Da mesma forma, foi identificado como inconstitucional impor-se ao autor prosseguir como
litisconsorte ativo, ao argumento de que “não pode ser forçado a prosseguir nesse papel”.374
Entretanto, as críticas podem ser superadas, sendo possível salvar-se o instituto, caso
seja permitida a oitiva do autor, como previsto no caput, após alteração bastante significativa
da redação original do artigo.
374

Disponível em: <http://www.senado.leg.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=152359&tp=1> p. 3387-3391.
Acesso em: 11/11/2014.
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Ademais, a inserção do parágrafo segundo, que impede a utilização do instituto para
os casos que envolvam direitos individuais homogêneos, pode ter sido a salvação da
conversão. Obrigar a conversão de uma ação que pode ser proposta de forma individual, tratase de imposição flagrantemente inconstitucional, que afrontaria os Princípios da Liberdade e
da Legalidade. É diferente da imposição aos casos em que a ação, na forma individual, sequer
seria viável.
Porém, sintomaticamente, quando ainda se aventava a quase certeza da rejeição do
instituto da conversão na Lei Projetada do NCPC, foi apresentado, na Câmara dos Deputados,
o Projeto de Lei 8.058/2014, que trata de controle de políticas públicas. No Projeto também
foi prevista a conversão de ações, porém de forma específica.
Na verdade, não há dúvidas de que instituto foi pensado para controle de Políticas
Públicas, e inserido no Novo Código de Processo Civil na casa revisora, no afã de introduzir
um instrumento totalmente inovador, que mereceria maior amadurecimento na comunidade
jurídica.
O instituto da conversão implica profunda reflexão sobre o microssistema coletivo,
envolvendo discussões como legitimidade do cidadão, representatividade adequada,
certificação da ação, e reconhecimento de litispendência entre ações individuais e coletivas.
Tais reflexões serão inevitáveis, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil.
Observa-se, porém, que a inserção do instituto da conversão em um projeto de lei
referente a controle de políticas públicas renovará uma série de discussões, em especial as
relativas aos direitos individuais homogêneos, visto que neste projeto não há a vedação
prevista no Novo Código de Processo Civil. Ademais, trata-se de uma tentativa mais
específica para a busca de convivência de ações individuais e coletivas em uma área sensível,
qual seja, a judicialização da política, decorrente da escolha do Judiciário como o local para
discutirem-se políticas públicas. É uma realidade que merece ser enfrentada.
Em um Estado Social, segundo Carlos Alberto de Salles, a implementação de políticas
públicas é um serviço para o qual as ações coletivas receberam bom uso:
O Estado torna-se um implementador de política públicas. É nessa perspectiva que a
atividade jurisdicional do Estado volta-se para a solução de conflito de natureza
coletiva, os quais, em última análise, têm a ver com fazer valer aqueles objetivos
sociais incorporados ao ordenamento jurídico.
As ações coletivas, nessa medida, representam um novo modelo de litigância, em
muito diverso daquele relacionado a lides individuais. Note-se tratar de diferenças
não apenas em de forma, mas também de substância. Como se pretende demonstrar
a seguir, nesse novo modelo não basta estar aberta a porta da legitimidade, ainda que
da maneira mais ampla possível, mas são necessários meios processuais
especialmente arranjados para se atingir o objetivo de defesa dos interesses de
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natureza coletiva. Por outro lado, verifica-se, em muitos casos, ser o processo
judicial a única via para defesa dessa modalidade de interesse. Em razão de sua
natureza, se não houver defesa pela via do processo judicial, é muito provável que
também não haja por meio dos demais processos sociais, restando tais interesses
375
sub-representados.

Não há dúvidas de que a ação coletiva é um instrumento poderoso, e temido, para fins
de trazer à tona processos de discussão de decisões políticas não devidamente discutidos nas
vias extrajudiciais, em especial pelo indivíduo contramajoritário, que discorda das decisões do
Poder Executivo e Legislativo e utiliza-se do modelo democrático de Estado e seu controle
jurisdicional.
Contudo, “direito social é uma coisa, política social é outra. São órbitas distintas, que
geram efeitos diversos e não devem ser confundidas”.376 Uma coisa é requerer o cumprimento
de políticas sociais já definidas, já determinadas, outra coisa é decidir377 qual a política social
que será adotada e as formas de sua implementação.
Para melhor visualização, note-se a diferença entre uma demanda individual que
requer a entrega de um medicamento já incluído na RENAME378 ‒ que se utiliza de dados
técnicos e científicos para a inclusão do medicamento na listagem de dispensação obrigatória
de medicamentos ‒, e aquela demanda individual que requer a entrega de um medicamento
não incluído na lista, seja por falha do administrador, que se esquece da minoria populacional
acometida por doenças raras, seja em razão de o administrador opor-se à comercialização do
medicamento experimental, em ausência de dados seguros para sua utilização sem riscos ao
cidadão. São causas de pedir bem diversas.
375

Carlos Alberto Salles alerta para os chamados custos de informação e a dificuldade do cidadão comum para
identificar casos envolvendo meio ambiente e saúde. “A própria dificuldade de percepção do problema afasta
qualquer iniciativa em solução”. SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e a legitimidade para a
defesa de interesses difusos e coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à
atualidade. São Paulo: RT. 2014. p. 188 - 189.
376
BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 7. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003. p. 151. Ainda para distinção: “São as políticas públicas o conjunto de atos estatais para a
implementação dos direitos sociais”. SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus
limites constitucionais e institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE,
Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 357.
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“A equação, nesses casos, é muito mais complexa: quando se fala em direitos sociais, fala-se em quem ganha
e quem perde. Essa bilateralidade de efeitos advém do simples fato de que, sendo escassos os recursos e
infinitas as necessidades, a definição a respeito do modo, da seara e da estratégia de aplicabilidade de
recursos sempre ensejará o ganho de unas, a perda de outros.” SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o
judiciário ultrapassa seus limites constitucionais e institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada
Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro:
Forense, 2013. p. 356
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Desde 1977, a Organização Mundial da Saúde estabelece o uso de listas de dispensação de medicamentos. No
Brasil há, em geral, dois tipos: a primeira se denomina RENAME – Relação Nacional dos Medicamentos
Essenciais, sendo a mais utilizada. Há ainda uma lista de medicamentos excepcionais, de alto custo, de baixa
incidência de uso pela população, e de tratamento continuado. Cf. SABINO, op. cit., p. 368.
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Na primeira ação se requer um direito social; na segunda, antes disso, há uma
discussão de implementação de políticas públicas. No pedido de cumprimento de políticas
públicas encontra-se o que se denomina justiciabilidade dos direitos fundamentais379; já na
implementação, alguns defendem a ideia de que ainda não existe a justiciabilidade, e esta
deveria ser precedida de uma discussão somente possível através de ação coletiva.
Assim, a demanda para receber um medicamento sem que este seja antes incluído na
RENAME, ou na lista excepcional, comportaria um elemento de indivisibilidade, visto que
importaria a discussão de custos e formas de compra do medicamento, os quais, em razão da
escassez do produto, acarretariam possível prejuízo aos cofres públicos. Ademais, muitos que
não recebem tal medicação, e não buscam o judiciário por falta de informação, receberiam um
tratamento desigual.380
Acredita-se, portanto, que neste exemplo seria identificado o inciso II do art. 30 da Lei
8.058/2014, que dispõe: “tenha por escopo a solução de conflitos de interesses relativos a uma
mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução deva ser uniforme, por sua natureza ou por
disposição de lei, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo e
padrão de conduta consistente e unitária para a parte contrária”.
Já o inciso I do art. 30 poderia acolher aquelas demandas que requerem a efetivação de
um plano de adequação de acessibilidade, já traçado pelo Poder Público e descumprido, como
ocorre em pleitos de efetivação de adaptabilidade de transporte público a portadores de
necessidades especiais. Nesse caso, a indivisibilidade se demonstra da forma física, enquanto
no inciso II visualiza-se a denominada indivisibilidade lógica do objeto381, geradora das ações
pseudoindividuais, já referidas tantas vezes neste estudo.
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“Nesse ponto, é necessário esclarecer bem a acepção do vocábulo “justiciabilidade” (alguns adotam o termo
“acionabilidade”) dos direitos fundamentais. O que quer explicitar que ele não é o requisito para acesso à
justiça ou para o exame do mérito da ação, e sim o requisito para o acolhimento, pelo mérito, da pretensão
de tutela jurisdicional dos direitos fundamentais sociais, ou seja, a efetiva existência do direito fundamental
social tutelável jurisdicionalmente. É um qualificativo do direito material.” WATANABE, Kazuo. Controle
jurisdicional das políticas públicas – “mínimo existencial” e demais direitos fundamentais imediatamente
judicializáveis. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de
políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 216.
“Ao Estado passou a incumbir a tarefa de distribuir a população esses bens, da maneira mais igualitária
possível, sem que houvesse privilégio ou prejuízo de cada qual, dentro de suas respectivas necessidades,
mormente porque bens sociais devem ser considerados como indivisíveis, no sentido de que pertencem a
todos e, ao mesmo tempo, a ninguém”. SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa
seus limites constitucionais e institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: Forense,
2013. p. 355.
“Isso se deve ao fato de o direito à saúde ter natureza bidimensional, ou seja, possuir uma dimensão
individual e uma coletiva. Trata se de direito de todos e de cada um. Dessa forma, é juridicamente admissível
tanto a ação do indivíduo que na condição de detentor de direitos subjetivos, ingressa em juízo para pedir, por
exemplo, o fornecimento de medicamento pelo Estado, quanto a ação ajuizada pelos legitimados para
pleitear a correção ou a melhoria da política pública para todos os beneficiários do SUS. O direito à saúde,
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Nessa visão, que impõe a necessidade de uma conversão da ação, não se possibilita a
legitimidade do indivíduo para conduzir a ação coletiva, o que parece uma negativa do
Princípio Constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição, maculando o instituto em sua raiz.
Trata-se, nesse instituto, de entender que a demanda individual não é a seara de
discussão de políticas públicas a serem efetivadas de forma individual, e não pode ser movida
por indivíduos, ainda que diretamente lesados. A ação, segundo essa ótica, poderia discutir a
política pública, mas só de forma coletiva, merecendo a conversão.
Nessa reapresentação do instituto da conversão, um requisito que não pode ser oposto
é a vedação de sua aplicação às demandas que envolverem direitos individuais homogêneos,
sob pena de anular-se o inciso II do artigo, como ocorreu no Novo Código de Processo Civil.
Contudo, esse aspecto esbarra em uma questão constitucional, qual seja alterar a vontade de
um indivíduo que, querendo e podendo buscar seu direito subjetivo individualmente, vê-se
impedido e obrigado a demandar coletivamente.
O que se receia, e esta talvez seja a grita geral, é que o instituto, na conformação desse
processo especial, se legitime a retroceder às conquistas constitucionais que tornaram efetivas
normas constitucionais até então tidas como programáticas, impedindo-se a ação individual, e
voltando-se ao tempo em que o processo era um obstáculo ao direito.
Por fim, é sintomático constatar que a conversão de uma ação individual em coletiva é
vista como uma sentença de morte à ação, diante da costumeira inefetividade de demandas
coletivas. Ainda que se opere apenas uma conversão, o sentimento predominante é de que
ocorre verdadeira extinção da ação. É preciso mudar esse sentimento, mas isso demanda um
esforço de fortalecimento da tutela coletiva, de desmistificação e popularização de seu uso,
por onde, talvez, a legitimação do indivíduo seja um bom caminho, em especial quando
envolvidos direitos essencialmente coletivos.

portanto, pode ser tutelado tanto individualmente como coletivamente. Mas na prática forense, muitas vezes a
distinção entre o individual e o coletivo é menos clara e muito mais complexa do que se pode imaginar,
dando origem, por exemplo, a demandas individuais com efeitos coletivos e demandas coletivas com
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2014.
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em:
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CONCLUSÃO

Os quatro capítulos deste trabalho foram destinados à análise de eventuais pontos de
interseção entre os sistemas processuais individual e coletivo, possivelmente existentes nas
denominadas ações individuais com alcance coletivo e ações pseudoindividuais. O instituto da
conversão da ação individual em coletiva, recém-aprovado e inserido no ordenamento
processual brasileiro pelo Novo Código de Processo Civil, foi desenvolvido exatamente na
tentativa de resolver esses casos limítrofes. Em breve análise, estas foram as conclusões que,
resumidamente, passa-se a expor:
A evolução dos direitos, consensualizada nas clássicas três primeiras gerações, ou
dimensões, refletiram também na evolução do sistema processual, demonstrando a estrita
conexão que anima a relação entre direito material e direito processual. Reflexo direto entre
direitos de diferentes gerações foi o surgimento gradativo de processos também de diferentes
gerações, com base nas Constituições modernas, fonte primeira para ambos os direitos, seja
material, seja processual.
De início, foi o desencantamento com Deus que revelou a pessoa física como principal
sujeito de direito e dono de sua vontade, no conhecido movimento antropocêntrico do
Iluminismo. Mais tarde, para além do indivíduo como sujeito de direito, foram as ficções
jurídicas de organização coletiva que assumiram deveres de manutenção de liberdade e
igualdade entre seus membros, em especial o Estado e seu dever de agir como garante dos
direitos mais básicos do ser humano. Os sindicatos e as organizações paraestatais foram os
corpos intermediários e o resgate de ficções para fora do Estado, em prol de indivíduos que
buscaram melhor proteção processual em face de grandes réus, tais como grandes empresas e
o próprio Estado.
Foi a partir dessa segunda dimensão de direitos que o sistema processual buscou
reinvenções diante da sociedade de massa, para dar resposta eficaz às lesões em grande escala
e com mesma origem. Os direitos individuais homogêneos apresentaram novidade em sua
forma de tratamento processual, mas em seu conteúdo continuaram a refletir um direito
individual. Nestes, os legitimados ordinários são indivíduos substituídos por uma parte
ideológica, na condição de legitimado extraordinário. As situações jurídicas de cada
substituído são consideradas independentes entre si, nas ações coletivas homogeneizantes.
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Em movimento concomitante, na esfera do direito material, e com reflexos no
processo, deflagrou-se a descoberta dos direitos essencialmente coletivos, quais sejam os
direitos coletivos estrito senso e os direitos difusos. No que se refere aos direitos
essencialmente coletivos, diferentemente dos direitos individuais homogêneos, mais do que
na sociedade de massa, foi na sociedade de risco e nas catástrofes ambientais, onde todos são
atingidos ‒ igualando-se trabalhadores e empregados, raças, e por vezes nações ‒, que o risco
equalizador formou grupos extensos e heterogêneos.
Ademais, a proteção de atributos para além de simples questões patrimoniais, com a
proteção de valores imateriais, desnorteou a clássica correspondência linear entre sujeito do
direito e parte da ação, objeto do direito e pedido. Objetos e valores globais, bem como
consequências catastróficas na má proteção de direitos, provocaram sentida mudança nos
pedidos realizados em ações e na extensão da coisa julgada.
Riscos desconhecidos e inimagináveis pela humanidade alçaram, à condição de sujeito
de direito, “ a coletividade” e os grupos despersonalizados, desta vez frutos do
desencantamento do Homem consigo mesmo e suas ficções de pessoas jurídicas, insuficientes
para solver as novas situações trazidas pela modernidade.
Os direitos de terceira geração são, de fato, o ponto de partida para o que se pode
chamar de direitos efetivamente novos. Apresentam uma nova situação desestruturante dos
paradigmas do direito material e processual, com a criação de um novo sujeito de direito. São
chamados de direitos metaindividuais ou supraindividuais, por estarem acima dos interesses
meramente individuais.
Esses movimentos, tão próximos, de identificação de direitos individuais homogêneos
e direitos essencialmente difusos, provocaram o surgimento do microssistema de tutela
coletiva, que reuniu dupla incumbência: reorganizar o sistema das ações individuais de massa,
e implementar nova forma de litigar, para novos direitos decorrentes da coletividade como
sujeito de direito.
Contudo, o tratamento processual igual para direitos individuais homogêneos e
direitos essencialmente coletivos pode ocasionar erros sistêmicos. Na verdade, os primeiros
são processos de terceira geração, e não direitos de terceira geração, um híbrido de direito
material individual e tratamento processual coletivo. São direitos individuais tratados de
forma coletiva. Já os direitos essencialmente coletivos são direitos de terceira geração tratados
em novos processos. O tratamento deve ser diferenciado, em especial no que se refere à
decisão sobre qual legitimado extraordinário ‒ fenômeno comum aos dois tipos de processo ‒
deve figurar no polo ativo da ação.
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Isso porque nos direitos individuais homogêneos são muitos os substituídos e muitos
objetos individuais perquiridos, sendo possível soluções diferentes, utilizando-se, por
analogia, a figura do litisconsórcio simples dos substituídos. Nos direitos essencialmente
coletivos somente há um substituído, qual seja a coletividade, e um objeto em análise. Muitos
são tratados como um. Existe um único titular do direito, sem voltarem-se os olhos para os
membros que compõem o grupo ou sociedade.
Nesse contexto, a indivisibilidade do objeto pode apresentar duas acepções: uma física
e outra lógica. A acepção física é facilmente visualizada, e não se trata de uma escolha, mas
de uma imposição da natureza. Já na segunda a acepção lógica, trata-se de uma escolha:
depois de reconhecida a existência de situações jurídicas plurissubjetivas divisíveis, estas são
menosprezadas em nome de uma coletividade ligada pelo vínculo da unitariedade. O sujeito
de direito “coletividade” prepondera sobre o sujeito de direito “indivíduo”.
A inserção da coletividade como sujeito de direito implica ao indivíduo inserido nesta
coletividade certo grau de limitação da sua vontade, quando se está diante de um objeto de
fruição coletiva. Tal limitação é fonte de inúmeras discussões que envolvem os direitos de
grupo, uma vez que a vontade não é considerada individualmente, mas sim dentro do grupo,
proporcionando os embates entre as denominadas “maiorias” e “minorias”, na atualidade.
Neste raciocínio, não se confere ao indivíduo a titularidade de tais direitos, ainda que
eventualmente lesado como componente da sociedade. A exclusividade do titular do direito,
atribuída à sociedade ou ao grupo, impede que o indivíduo seja visto dentro desta condição.
Trata-se de uma situação um tanto ou quanto confusa: considerar o indivíduo um elemento
estranho dentro do grupo ou coletividade, não o tratando como um substituído na relação
processual, envolve uma série de consequências, em especial o questionamento de quem vai
suportar os efeitos de eventual sentença proferida, senão um simples mortal individual.
No microssistema coletivo, a legitimidade extraordinária é um dos pontos mais
sensíveis. É esta primeira decisão de conferir a terceiro o direito de pleitear direito alheio que
vai operar em cascata um tratamento diferenciado para vários outros institutos, como o regime
especial da coisa julgada, e da litispendência.
O sistema processual coletivo é um sistema que opera necessariamente com partes
ideológicas como autoras, e o(s) substituído(s) é (são) o(s) membro(s) ausente(s). Trata-se de
uma regra, sem exceção, sendo todo o sistema desenvolvido para minimizar os riscos aos
membros ausentes. Caso fosse possível identificar-se o legitimado ordinário, e a certeza de
suas convicções, sem dissidências internas, não haveria motivo para a ação coletiva e todos
seus mecanismos de proteção, visto que os titulares estariam presentes na demanda.
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Isso porque, nos direitos essencialmente coletivos, mais difícil do que definir a
legitimidade extraordinária é definir a legitimidade ordinária. Na verdade, a legitimidade
ordinária nesses tipos de direito não se materializa. É uma ficção. Caso seja possível
materializá-la, através da certeza de que um grupo resolveu suas dissidências internas por
meios próprios e legais ‒ como no caso das pessoas jurídicas –, torna-se desnecessária a ação
coletiva, estando-se diante de direitos individuais de uma pessoa jurídica ficta.
Ocorre que, diante de toda esta problemática, sem fazer qualquer diferenciação
quanto aos direitos envolvidos no processo ‒ se individuais homogêneos ou essencialmente
coletivos ‒, o rol do art. 5º da LACP atribui legitimidade ad causam aos entes e órgão
governamentais e às associações. Ficou excluído do rol dos legitimados o indivíduo, um
dentre os três grandes gêneros que podem figurar no processo coletivo, considerando-se
outros ordenamentos jurídicos. A lacuna tem reflexos constitucionais, que culminam em uma
interpretação sistemática do ordenamento, e ultrapassam a vontade estrita do legislador.
Na análise da decisão sobre quem melhor representa os membros ausentes,
questionou-se a aplicabilidade da regra do art. 6º do Código de Processo Civil de 1973 ao
sistema coletivo. Ainda que pareça contrassenso excluir do sistema coletivo exatamente
aquilo que o caracteriza, é pertinente discutir se é possível falar em legitimidade
extraordinária quando a legitimidade ordinária é verdadeira ficção. O parâmetro fundador da
regra no sistema individual não é o mesmo do sistema coletivo.
A doutrina diante desse cenário já convergia ao entendimento de que não se deveria
conferir todo o poder de decidir a quem incumbe a legitimação extraordinária tão somente à
lei, mas à coerência do ordenamento jurídico. Tal entendimento fora sedimentado pela nova
redação do artigo que trata da legitimação extraordinária, no Novo Código de Processo Civil.
No entanto, a redação do parágrafo único do mencionado artigo ainda mantém viva a dúvida
sobre se deve ser aplicada a disposição do Código de Processo Civil ao microssistema
coletivo, eis que agora determina-se que havendo substituição processual, poderá o
substituído intervir como assistente litisconsorcial. Eventual aplicação de tal dispositivo às
ações coletivas homogeneizantes parece desnaturar o escopo do microssistema coletivo.
Não há dúvidas, porém, de que a nova redação, aplicada aos casos de direitos
transindividuais e ações também transindividuais, nos quais é a sociedade o legitimado
ordinário, permite uma resposta constitucional bem mais adequada para aqueles casos em que
o cidadão não pode ficar à mercê da escolha dos legitimados extraordinários, quando diante
da necessidade de propor uma ação decorrente de um fato que o lese diretamente, envolvendo
um objeto indivisível que, além de si, atinge outros indivíduos. A inacessibilidade do cidadão
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à justiça para tais casos e a espera pela decisão do legitimado extraordinário são uma solução
um tanto ou quanto arcaica e inconstitucional diante do Princípio da Inafastabilidade da
Jurisdição.
Tais hipóteses de possibilidade de legitimação para demandar se exemplificam, por
exemplo, quando um indivíduo requer a instalação de postes para iluminação pública de sua
rua ou a instalação de rede de esgoto em sua moradia; ou ainda quando um deficiente postula
a instalação de uma rampa de acesso a certo lugar que lhe é inacessível. É também o caso de
ações propostas pelo indivíduo que requer a despoluição de um rio que margeia sua
propriedade, o qual intoxicou a água que consome.
Nessas ações, em nome do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição previsto no art.
Art. 5º, XXXV da Constituição da República, poderá o indivíduo demandar sozinho. A
solução para possibilitar a propositura da ação pelo indivíduo pode trilhar dois caminhos. No
primeiro, considera-se o indivíduo um legitimado ordinário, que nos moldes do litisconsórcio
unitário facultativo está dispensado de reunir todos os colegitimados, culminando, pelo
sistema individual, em igual legitimidade extraordinária, com a extensão da coisa julgada
àqueles denominados virtuais litisconsortes unitários. No segundo, busca-se a solução dentro
do próprio sistema coletivo, alçando o indivíduo à posição de legitimado extraordinário não
previsto no rol legal, ope judicis, aplicando, portanto, as regras de extensão da coisa julgada
conforme o art. 103 do Código de Defesa do Consumidor.
As implicações existentes em eleger-se a possibilidade de propositura de ação pelo
indivíduo através de sistemas diferentes – ou o coletivo, ou o individual – não são poucas.
Ainda que aparentem ser dois caminhos que desembocam no mesmo fim, há distinções entre
o regime de formação da coisa julgada e os limites subjetivos de sua extensão, ainda que
mínimos.
Sobre a coisa julgada, no sistema coletivo, será o art. 103 do CDC a ditar as regras
para alcançarem-se, ou não, os substituídos. Somente não serão alcançados os substituídos
pelos efeitos da sentença, se ocorrer a improcedência por insuficiência de provas.
De início, pode parecer uma solução muito diferente da oferecida pelo sistema
tradicional, regido pela regra do art. 472 do Código de Processo Civil de 1973, a qual não
permite a extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros, operando-se inter partes. Todavia,
haverá inversão da regra que envolve a extensão dos efeitos da sentença, diante do
denominado litisconsórcio unitário facultativo. No Brasil, depois de muito debatida a solução
para tais casos, sedimentaram-se três teses, sem prevalência de nenhuma delas nos Tribunais
Superiores: a) a primeira corrente entende que a coisa julgada estende seus efeitos, sejam
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estes favoráveis ou desfavoráveis, ultra partes, de forma pro et contra, alcançando os não
participantes do processo. Nessa corrente, entende-se que o autor, além de legitimado
ordinário de seu direito, é um legitimado extraordinário em relação aos demais colegitimados
não integrantes do polo ativo; b) a segunda corrente entende que a coisa julgada deve-se dar
secundum eventum litis, estendendo-se ultra partes aos colegitimados ausentes, mas somente
para beneficiá-los com a procedência do pedido (in utilibus); e c) a terceira corrente entende
que, de acordo com o art. 472 do Código de Processo Civil, não poderia ocorrer extensão dos
efeitos da coisa julgada a terceiros, nem mesmo aos substituídos processuais, operando-se
inter partes.
Assim, no caso de enfrentar-se a formação e extensão da coisa julgada pelo art. 103,
I e II do CDC, somente não se estenderá o efeito se houver improcedência por falta de provas.
Já no caso de recorrer-se ao sistema individual, abre-se a discussão com a possibilidade de
três entendimentos, nenhum dos quais exatamente igual ao coletivo, uma vez que não
envolvem a sorte da prova.
Todavia, considerando que todos os outros legitimados extraordinários submetem-se
ao regime de formação da coisa julgada, bem como aos efeitos de extensão conformes à
dinâmica do CDC, seria no mínimo anti-isonômico tratar de forma diferente o indivíduo que
em mesma medida funciona como um legitimado extraordinário.
Há ainda implicações no que se refere à litispendência. Como o sistema não reconhece
litispendência entre ações coletivas e individuais, mas tão somente destas entre si, a escolha
destas ações como coletivas demonstra-se como mais acertada, visto que aí poderá haver
litispendência entre eventuais ações propostas por outros legitimados extraordinários.
Ademais, mesmo que o art. 104 do CDC negue a ocorrência de litispendência entre
ações individuais e coletivas para caso de direitos essencialmente coletivos, a natureza do
objeto não permitirá a convivência das decisões conflituosas, prevalecendo, na vida real,
algumas das soluções determinadas pelo Poder Judiciário.
Diante da defesa da legitimação do indivíduo em ações coletivas que envolvem
direitos transindividuais, nos quais autor é diretamente lesado, parece ser conveniente o
controle ope judicis da representatividade adequada, por ser esta legitimação per si uma
construção desta técnica, devendo ser duplamente controlada.
Observa-se, porém, que para os demais legitimados inseridos no rol legal, o controle
de legitimidade ope legis parece ser suficiente, pelo menos no ordenamento brasileiro, no qual
o funcionamento da coisa julgada é beneficente (até demais) com os membros ausentes, em
cotejo com a situação do réu. Há estrita relação entre o sistema especial da extensão da coisa
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julgada e a rigidez ou não da escolha do representante adequado, razão pela qual a importação
pura e simples do instituto americano da adequacy of representation não será sempre
necessária.
Demonstrada a importância de definir uma ação como coletiva ou individual, há mais
casos, além do ilustrado acima, em que é possível uma confusão de identificação. Isso porque
a ocorrência de substituição processual é uma característica não exatamente da ação, mas do
próprio direito coletivo, sendo invariavelmente presente em ações coletivas. No entanto,
também é um fenômeno verificado em ações individuais, não sendo seguro utilizá-lo como
único ponto de distinção de ações coletivas.
O entusiasmo trazido pela novidade das ações coletivas fez esquecer que ações
individuais também permitem situações de legitimidade extraordinária e de manejo de objetos
indivisíveis, em especial nos litisconsórcios unitários ativos facultativos. Ademais, as ações
coletivas envolvem, nos casos de direitos individuais homogêneos, o tratamento de direitos
individuais. Diante desse quadro, é possível haver áreas de interseção entre ações individuais
e coletivas, visíveis nas denominadas ações pseudoindividuais e individuais com alcance
coletivo.
Alerte-se, porém, para o fato de que a ação pseudoindividual e a ação individual com
alcance coletivo são, como ressalta o prefixo pseudo, um epifenômeno. Na verdade, não criam
novas categorias de ação ao lado das coletivas e individuais, mas sim subdivisões que se
inserem dentro das duas categorias já existentes. As ações pseudoindividuais são ações
coletivas, e as ações individuais com alcance coletivo são ações individuais. Não chegam a
afetar a classificação dicotômica, somente confundindo o classificador. Ademais, ainda que se
trate de duas categorias bastante parecidas, guardam importantes diferenças.
Para Kazuo Watanabe, pioneiro na identificação, são ações individuais com alcance
coletivo aquelas que envolvem direitos coletivos, mas são propostas por um indivíduo, em
razão da sistemática individual do litisconsórcio unitário facultativo ativo. Confirma-se,
assim, a possibilidade de ações individuais manejarem direitos coletivos, mesmo que
inapropriadamente. Desta perspectiva, não seria possível a um indivíduo capitanear uma ação
coletiva. Resguardou-se, portanto, o clássico enquadramento de tais ações na sistemática
individual, por conta do litisconsórcio unitário facultativo ativo.
Os exemplos trazidos por Watanabe para ações individuais de alcance coletivo são
dois: o conhecido caso da ação proposta pelo acionista para anular deliberação assemblear de
uma sociedade anônima, a qual veicula matéria de ordem geral; e o caso do vizinho à fábrica
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poluidora, o qual requer, além de sua indenização pelos danos sofridos, uma obrigação de
fazer de caráter indivisível, qual seja a cessação da poluição.
Nas ações individuais com alcance coletivo, o objeto indivisível é uma característica
marcante, envolvendo, portanto, direitos essencialmente coletivos. O objeto indivisível em
tais casos não comporta duas soluções de natureza diferente. No exemplo de Watanabe: ou se
anula, ou não, a assembleia; ou cessa-se a poluição, ou não. Não há um meio-termo que
permita duas decisões para o mesmo objeto, e, portanto, a regra do art. 104 do CDC se mostra
completamente inviável, quando aduz não haver litispendência em casos como o apresentado.
São situações muito próximas entre ações individuais e coletivas, em razão do objeto
indivisível e da legitimidade extraordinária do autor. Ainda que sempre tratadas dentro do
sistema individual clássico, o enquadramento de tais situações em ações coletivas traz maior
ganho do que perda à coerência sistêmica, no sentido de uniformização da forma e extensão
da coisa julgada em casos semelhantes, bem como a possibilidade de, sem qualquer maior
resistência, observar-se a litispendência das ações e coisas julgadas conflitantes.
Sobre as ações pseudoindividuais, trata-se de uma construção de interpretação da
ação mais complexa. Isso porque, no decorrer de todo o raciocínio de Watanabe, há a
referência de uma relação jurídica substancial e a possibilidade de pedidos individualizados.
Nestas ações, diferentes das ações individuais com alcance coletivo, identifica-se uma relação
jurídica substancial de natureza incindível, que, no entanto, pelo aspecto prático (mas não
lógico), permite pretensões individualizáveis, colocando-se o fenômeno entre a esfera dos
direitos individuais homogêneos e dos direitos essencialmente coletivos.
Sustenta-se que em ações pseudoindividuais, diante das posições jurídicas
individuais que se inserem em uma situação global, deveria somente esta última ser levada em
conta, impedindo-se a análise de pretensões individuais referidas a um ponto da situação
global.
Kazuo Watanabe utilizou-se do caso concreto ocorrido quando milhares de
consumidores abarrotaram o Poder Judiciário para postular, individualmente, a revisão de
tarifa mensal em contratos de telefonia fixa. Neste caso, havia a existência de dois contratos:
um entre as concessionárias e a Anatel; e outro, entre as concessionárias e o consumidor. A
revisão de um, por seu raciocínio, importaria a revisão do outro. Tratar-se-ia de uma situação
individual inserida em uma situação global, que não permitiria a análise em ações meramente
individuais.
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Para tal conclusão, foi mais uma vez foi utilizado o litisconsórcio unitário
facultativo, sob o argumento da existência de uma relação jurídica substancial de natureza
incindível, que obrigaria solução uniforme para os sujeitos da relação jurídica plurisubjetiva.
Ainda que o litisconsórcio unitário seja muito referenciado, é bom dizer que nunca
existirá um litisconsórcio unitário em tais casos. Trata-se de uma analogia, de um “como se
fosse”.
De fato, o que fica bem evidenciado é a existência de uma analogia entre as ações
pseudoindividuais e o que foi denominado ações individuais de alcance coletivo; estas
envolvem um litisconsórcio unitário facultativo prático, enquanto as primeiras envolveriam
um litisconsórcio unitário facultativo lógico. Tenta-se tornar o que é praticamente cindível em
uma incindibilidade lógica, que deve ser avaliada globalmente.
A problemática referente às ações pseudoindividuais aguça-se, porém, quando Kazuo
Watanabe defende a proibição de propositura de demandas individuais que tratem de relações
jurídicas globais. A solução de proibição de demandas pseudoindividuais parece ser afronta a
um sistema jurisdicional de acesso à justiça, amplo e já adquirido. Watanabe reconhece,
também, ao final de seu pensamento, que a proibição pode ser substituída pela suspensão das
demandas, que deveria ser determinada por reforma legislativa.
De fato, a suspensão de tais demandas, ainda que em afronta ao art. 104 do CDC,
acabou por ocorrer em razão da criação de novos mecanismos de tratamento coletivo de
demandas repetitivas. O Superior Tribunal de Justiça, através do Tema processual 589
decidido em sede de repercussão geral, mesclou os sistemas individual e coletivo, para
sedimentar o entendimento de que “ajuizada ação coletiva atinente à macro-lide geradora de
processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da
ação coletiva”.
Houve uma extensão do raciocínio da suspensão em recursos repetitivos para a
primeira instância, bastando a propositura de ação coletiva em primeiro grau, para que se
suspendam as ações iniciais, também em primeiro grau. O tratamento de suspensão sem o
pronunciamento de qualquer sentença ainda sujeita a recurso remete, por óbvio, ao instituto da
litispendência, tendo-se criado uma terceira regra, que não extingue a ação, mas por
entendimento jurisprudencial culmina em suspensão.
Ressalte-se, porém, que a suspensão das demandas não equivale à proibição de
demandar. Quando se tomam os números que demonstram a quantidade de processos
suspensos em decorrência de um caso de repercussão geral, ou recurso repetitivo, é a
visualização das demandas à espera de julgamento que atua como fator de pressão sobre o
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julgador. É uma estatística que humaniza a tutela coletiva, sendo possível imaginar quantos
indivíduos aguardam o julgamento. A simples propositura, para fins de contabilização e
controle estatístico é, ainda, uma poderosa arma do indivíduo.
Por fim, foi analisado o instituto da “conversão da ação individual em ação coletiva”,
previsto no Novo Código de Processo Civil.
A Teoria das Fontes reformulada pelo neoconstitucionalismo, com base na
Constituição de 1988, impôs a recodificação do Código de Processo Civil, estando este
prestes a ser promulgado, adequado às mudanças trazidas pela leitura constitucional do
sistema.
No Novo Código de Processo Civil, percebe-se a decisão do legislador no sentido de
buscar uma alternativa às ações coletivas homogeneizantes, em especial nos casos que
envolverem ações individuais repetitivas. Para além da conversão, é o instituto de maior
relevo e de maior inovação, o denominado “incidente de resolução de demandas repetitivas”.
A técnica de padronização dos julgados foi utilizada como forma de dar ordem e vazão às
ações repetitivas, uma vez que as ações coletivas, em especial as que tratam de direitos
individuais homogêneos, não venceram tal desafio.
O Novo Código de Processo Civil apostou suas fichas nos procedimentos de
padronização de julgados e processos repetitivos, dando a entender que não compartilha da
tese de que tais instrumentos inserem-se na tutela coletiva, mas sim em um tratamento
coletivo de processos individuais que a superam e derrotam suas regras por preponderância,
tendendo a abandonar as ações coletivas, nos casos de direitos individuais homogêneos.
Tampouco quis o legislador promover a difícil conversa entre os sistemas individual e
coletivo de tutela jurisdicional, mantendo, entre estes, a postura de mútua indiferença, ainda
que muitas vezes estes sistemas se cruzem. Perdeu-se grande oportunidade de enfrentar,
especialmente, a questão da litispendência, a conexão, a relação entre demandas individuais e
coletivas, e um sistema verdadeiro de opt out, ou opt in para tais casos. Reconhece-se, no
entanto, que semelhante enfrentamento implicaria verdadeira reforma do sistema coletivo e
uma reconstrução do microssistema, que veio a ficar ausente da recodificação.
Paradoxalmente, enquanto todos os esforços são voltados para a solução de direitos
individuais homogêneos e seus inúmeros processos de massa, permanecem os direitos
transindividuais sub-representados, ainda como um tipo de processo sem clientela. Para esse
cenário, a conversa entre os sistemas individual e coletivo, pensada pelo legislador
recodificante, ocorrerá através do denominado instituto da “Conversão de Ação Individual em
Ação Coletiva”.
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O instituto da conversão não fez parte do substitutivo encaminhado à Câmara dos
Deputados, tendo sido incluído na casa revisora através de proposta formulada exatamente
pelo Prof. Kazuo Watanabe.
Foi surpresa a aprovação no texto-base do instituto da conversão no Senado Federal,
eis que este contava com forte oposição: nomear uma ação de coletiva, no Brasil, é
praticamente rogar-lhe uma praga. A comunidade jurídica tende a enxergar a conversão de
uma ação individual em coletiva como uma sentença de morte à ação, diante da costumeira
inefetividade de demandas coletivas, e ainda que se opere apenas uma conversão, o
sentimento predominante é de que ocorre uma verdadeira extinção da ação. Assim, explica-se
a repulsa pelo instituto.
Não obstante esse aspecto, a inspiração do instituto decorre dos estudos realizados
pelos Profs. Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover para o controle e intervenção em
políticas públicas do Poder Judiciário, visto que nos últimos tempos foi neste palco que se
resolveu discutir tais assuntos. O Projeto de Lei 8.058/2014 busca “instituir o processo
especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário”, e também
prevê o instituto da conversão especificamente para tais casos.
Na verdade, o instituto foi pensado para controle de Políticas Públicas, e foi inserido
no projeto na casa revisora no afã de resolver um problema muito profundo. Não se nega que
o instrumento merecia maior amadurecimento na comunidade jurídica.
As hipóteses legais para a ocorrência da conversão da ação, em seus dois incisos
existentes, desenham exatamente as ações individuais de alcance coletivo no primeiro inciso,
e as ações pseudoindividuais no segundo inciso.
Contudo, houve grande alteração do projeto inicial, quando da inserção do parágrafo
segundo no artigo, o qual impediu a conversão nos casos de direitos individuais homogêneos,
praticamente anulando a aplicação do instituto para o segundo inciso, referente às ações
pseudoindividuais.
Isso porque, nas hipóteses das ações pseudoindividuais, tenta-se por um raciocínio
lógico, tornar indivisível aquilo que permite distribuição em partes. No fundo, exterioriza-se
verdadeiro caso de direitos individuais homogêneos, que, em nome de um “tratamento
isonômico para todos os membros do grupo”, pretende transformar o que é divisível em
indivisível.
Ocorre que o desejo de um tratamento isonômico para todos é desejo de qualquer
ação, seja esta coletiva ou não. E em nome de tal ideal, não parece constitucional impedir uma
viável demanda individual em coletiva, alterando a vontade do proponente. Transformar uma
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ação validamente individual em coletiva seria impor-se ao autor um deslinde absolutamente
díspar daquilo que requereu. Seria transformar o jurisdicionado em um infeliz, que, por azar,
teve sua demanda eleita para capitanear uma batalha de gigantes. Não parece razoável imporse tal ônus a qualquer um que possa demandar solitariamente e assim tenha decidido, sob
pena de ferir-se o Princípio da Legalidade insculpido no art. 5º, II da Constituição da
República, considerando que não há previsão anterior no sentido de ser necessária a
propositura de uma ação coletiva para o indivíduo postular um direito individual.
Caso prevalecesse tal entendimento, a conversão se tornaria verdadeira surpresa ao
jurisdicionado, em leitura francamente inconstitucional do artigo. A vedação foi pertinente.
Ainda sobre a conversão, lamenta-se, porém, que o critério utilizado pelo legislador
para denominar individual uma ação tenha sido o fato de tratar-se o demandante de um
indivíduo, e não de um dos legitimados legais das ações coletivas.
Ocorre que, diante do sobrevivente inciso I da conversão instituída pelo Novo
Código de Processo Civil, que trata das ações individuais com alcance coletivo, vem a se
tornar obrigatória a conversão, em razão de suposta ilegitimidade do autor para conduzir a
ação. Caracteriza-se um instituto criado para corrigir uma ação que, proposta por um
indivíduo, de forma individual, deveria ter sido proposta de forma coletiva. Melhor nome,
nessa visão, seria “correção de ação individual em coletiva”, em vez de “conversão”.
Na verdade, trata-se de instituto que se posicionou exatamente entre o recebimento
da petição inicial – ultrapassada, portanto, a manifesta ilegitimidade da parte ‒, e a designação
de audiência de preliminar. Parece ter o legislador adotado uma posição intermediária,
segundo a qual neste caso há legitimidade ordinária do indivíduo, podendo este mover a ação
na forma estritamente individual, aplicando-se o raciocínio da facultatividade do
litisconsórcio unitário.
Por fim, a conversão significa verdadeira inovação no sistema brasileiro. A intimação
do réu ocorre antes da citação. Somente haverá citação após a ocorrência da conversão, o
aditamento da inicial, e o eventual recebimento da inicial pelo juiz, quando, aí sim, o processo
passará a tramitar, observando-se as regras do processo coletivo, se for o caso. É só depois de
longo diálogo entre autor, réu e juiz, que se poderá encontrar a única leitura constitucional do
artigo, qual seja o caso do individuo que, cansado de esperar uma providência dos legitimados
legais, decide ajuizar uma ação de caráter nitidamente coletivo.
Caso nesse diálogo elucide o autor sua real intenção de mover uma ação coletiva –
hipótese rara diante da ausência de justificação de legitimidade extraordinária por parte do
autor, na inicial –, não há nenhum prejuízo no compartilhamento da ação com um

174

colegitimado. Menos prejuízo haverá ainda, se após os esclarecimentos, nenhum colegitimado
quiser assumir a ação, e esta siga como coletiva, ou ainda como individual, mas sem surpresa
para as partes.
O instituto da conversão implica uma reflexão profunda sobre o microssistema
coletivo, envolvendo discussões como legitimidade do cidadão, representatividade adequada,
certificação da ação, e reconhecimento de litispendência entre ações individuais e coletivas.
Tais reflexões serão inevitáveis com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil.

175

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do Direito Processual Coletivo Brasileiro:
análise crítica das propostas existentes e diretrizes de uma nova proposta de codificação. Belo
Horizonte: Del Rey, 2007.
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo: revisitando os paradigmas
clássicos. Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/direito-materialcoletivo--revisitando-os-paradigmas-classicos/5659>. Acesso em: 21/10/2014.
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2008.
ANDRADE, Adriano. MASSON, Cleber. ANDRADE, Landolfo. Interesses Difusos e
coletivos esquematizado. 3. ed. São Paulo. Método. 2013.
ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos
individuais homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000.
ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Tutela jurisdicional dos direitos individuais
homogêneos. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 360, ano 98, p. 363-368, mar-abr/2002.
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito (o triunfo
tardio do direito constitucional do Brasil). In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio
Pereira (Coords.). A constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações
específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 203-250.
BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 7. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34,
2010.
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre
o processo. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2011.
BENEDUZI, Renato Resende. Legitimidade extraordinária convencional. RBDPro, Belo
Horizonte, ano 23, n. 86, abri./jun. 2014. p. 127-142.
BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
BODIN, Maria Celina. Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

176

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.
BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 1993.
BUENO, Cassio Scarpinella. Projetos de novo código de processo civil comparados e
anotados: Senado Federal PLS n. 166/2010 e Câmara dos Deputados PL n. 8.046/2010. São
Paulo: Saraiva, 2014.
BURGO, Vitor. Em busca da legitimação perdida: a exclusão da pessoa física do rol de
legitimados do PL n. 5.139/2009. In: GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON,
Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos
em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 679-704.
CABRAL, Antonio do Passo. Despolarização do processo e “zonas de interesse”: sobre a
migração entre polos da demanda. In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria
geral do processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 133-192.
CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (musterverfahren) alemão: uma
alternativas às ações coletivas. Revista de Processo, ano 32, n. 147, mai.-2007, p. 123-146.
CAPPELLETTI, Mauro. A ideologia no processo civil. AJURIS, Porto Alegre, n. 23, p. 1633, nov/1981. Ano VIII.
CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil.
Revista de Processo, São Paulo, n. 5, jan-mar/1977. p. 128-159.
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 1988.
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O Ministério Público no Processo Civil e Penal:
promotor natural, atribuição e conflito. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
COSTA, Susana Henriques da. A imediata judicialização dos direitos fundamentais sociais e
o mínimo existencial. Relação direito e processo. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) . O processo em perspectiva: jornadas brasileiras
de direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2013. p. 345-370.
COSTA, Susana Henriques. A representatividade adequada e litisconsórcio – o projeto de lei
n. 5.139/2009. In: GOZZOLI, Maria Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio;
QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 619-642.
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos repetitivos. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.) . O processo em perspectiva: jornadas
brasileiras de direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa. São Paulo: Ed. Revista
dos Tribunais, 2013. p. 247-258.
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Será o fim da categoria condições da ação? Uma
intromissão no debate travado entre Fredie Didier Jr. e Alexandre Freitas Câmara.
Disponível em: http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-

177

condicoes-da-acao-uma-intromissao-no-debate-travado-entre-fredie-didier-jr-e-alexandrefreitas-camara/. Acesso em 18 nov. 2014.
DIAS, Jean Carlos. Existe um sistema processual coletivo? Uma reflexão a partir da teoria do
direito. In: DIDIER JR. Fredie; MOUTA, José Henrique; MAZZEI, Rodrigo (Coords.).
Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador: JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 385-396.
DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo
Coletivo. Salvador: JusPODIVM, 9. ed. 2014. v. 4.
DIDIER JR., Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação: um estudo analítico sobre a
existência do instituto. Disponível em: <http://www.juspodivm.com.br/i/a/%7B090C39702C5E-423E-9D19-26ECDDC04872%7D_028.pdf>. Acesso em: 18/10/2014.
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual
Civil e Processo de Conhecimento. 16. ed. Salvador: JusPODIVM. v. 1.
DIDIER JR., Fredie. Reconstruindo a teoria geral do processo. In: DIDIER JR. Fredie (Org.).
Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador: JusPODIVM, 2012. p. 15-46.
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil:
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. 12. ed. Salvador:
JusPODIVM. v. 3.
DIDIER JR., Fredie; e Hermes Zaneti Jr, Curso de Direito Processual Civil: processo
coletivo,. 2. ed. Salvador: JusPdivium, 2007, v. 4.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. v. 1.
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. v. 2.
FALCÃO, Joaquim. O que falta no Supremo. O Globo, Rio de Janeiro, 05 jun. 2014.
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/opiniao/o-que-falta-no-supremo-12723560>.
Acesso em: 20/10/2014.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Ação civil pública e a defesa dos direitos constitucionais
difusos. MILARÉ, Édis (Coord.) A ação civil pública: Lei 7.347/85 – Reminiscências e
reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1995. p. 163-192.
FISS, Owen. A sedução do individualismo. In:______. Um Novo Processo Civil: Estudos
norte-americanos sobre jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2004.
FIÚZA, César. Pequena abordagem crítica à teoria dos entes despersonalizados. Rev. da Fac.
de Direito da UFMG, n. 43, jul.-dez./2004, p. 65-72.
FONSECA, Bruno Gomes Borges da; LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Acesso à justiça e
ações pseudoindividuais: (i)legitimidade ativa do indivíduo nas ações coletivas. In:
PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;

178

VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 777-792.
FORTES, Olga Vishnevsky. Um estudo prático sobre ações coletivas trabalhistas. Revista
Consultor Jurídico, 9 de abril, 10h45. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2013-abr09/olga-fortes-estudo-pratico-acoes-coletivas-justica-trabalho>. Acesso em: 06/11/2014.
GABBAY, Daniela Monteiro. Como permitir que o recorte do conflito promovido pelo
pedido promova a sua resolução efetiva na esfera judicial. Anais do XV Encontro
Preparatório do CONPEDI/UNICAP – Recife. Recife: Fundação Boiteux, 2006. Disponível
em:
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/efetividade_daniela_gabbay.pdf>.
Acesso em: 28/10/2014.
GIDI, Antônio. A “class action” como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007.
GIDI, Antonio. Coisa Julgada e Litispendência em Ações Coletivas. São Paulo: Saraiva,
1995.
GIDI, Antonio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações
coletivas do Brasil. Rio de Janeiro: GZ, 2008.
GOMES JR., Luiz Manoel; CHUEIRI, Miriam Fecchio. Sistema coletivo: porque não há
substituição processual nas ações coletivas. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio
Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo
‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. p. 1271-1280.
GRECO, Leonardo. A teoria da ação no processo civil. São Paulo: Dialética, 2003.
GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela coletiva dos investidores no mercado de valores
mobiliários: questões processuais. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 1161-1186.
GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada e terceiros. Disponível em:
<http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Civil/doutciv02.html>. Acesso em: 26/09/2014.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle difuso da constitucionalidade e a coisa julgada erga
omnes das ações coletivas. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 487-492.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O projeto de lei brasileira sobre processos coletivos.
Disponível em: < http://www.tex.pro.br/home/artigos/257-artigos-nov-2013/6345-o-projetode-lei-brasileira-sobre-processos-coletivos>. Acesso em: 23/10/2014.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Projeto do novo CPC e sua influência no minissistema de
processos coletivos: a coletivização dos processos individuais. In: PELLEGRINI, Ada;
BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo
(Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais. 2014. p. 1431-1436.

179

GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY JR., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro
de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2001.
GRINOVER, Ada Pellegrini; SICA, Ligia Paula P. Pinto (Coords). Avaliação da prestação
jurisdicional coletiva e individual a partir da judicialização da saúde. São Paulo: CEBEPEJ :
Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas, 2014. Disponível em:
<http://cpja.fgv.br/sites/cpja.fgv.br/files/relatorio_final_judializacao_da_saude.pdf>. Acesso
em: 14/10/2014.
GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo; MULLENIX, Linda. Os processos
coletivos nos países de civil Law e common Law: uma análise de direito comparado. 2 ed.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011.
HENSLER, Deborah R. The globalization of class actions: an overview. In: HENSLER,
Deborah; HODGES, Christopher; TULIBACKA, Magdalena. The Annals of the American
Academy of Political and Social Science Series. Thousand Oaks, California: Sage, 2009. v.
622. p. 7-29.
HOUAISS, Antonio et al. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo:
Objetiva, 2007.
LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris, 1998.
MAIA, Diogo Campos Medina. Ação coletiva passiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
(Coleção Direito Processual Coletivo. Coordenação: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes).
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceitos e legitimação para agir. 8.
ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013.
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das
ações coletivas, 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012.
MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Teoria Geral do Processo. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006. v.1.
MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 26. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A coisa julgada e os processos coletivos no direito
vigente e no projeto de nova lei da ação civil pública (PL n. 5.139/2009. In: GOZZOLI, Maria
Clara; CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo
sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 67-78.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A legitimacão, a representatividade adequada e a
certificação nos processos coletivos e as ações coletivas passivas. In: PELLEGRINI, Ada;
BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo
(Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais. 2014. p. 1007-1024.

180

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações Coletivas e meios de resolução coletiva de
conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.
(Coleção temas atuais de Direito Processual Civil. v. 4).
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto de código brasileiro de processos
coletivos: visão geral e pontos sensíveis. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito Processual Coletivo e o
anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007. p. 16-32.
MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Resolução coletiva de conflitos. In: MENDES,
Aluisio Gonçalves de Castro; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Org.). O processo em
perspectiva: jornadas brasileiras de direito processual: homenagem a José Carlos Barbosa.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 47-70.
MENDES, Gilmar Ferreira. Direito fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos
de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: C. Bastos Editor: Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional, 1999.
MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de
tutela jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN,
Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.).
Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014.
p. 25-38.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista
de Processo, n. 61, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, jan./mar. 1991, p. 187-200.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo código civil: exposição sistemática do
procedimento. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos. In:
______. Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1984. 3ª série.
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 2. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
PINHO, Humberto Dalla Bernadina. Incidente de conversão da ação individual em ação
coletiva no CPC projetado: exame crítico do instituto. Processos Coletivos. Porto Alegre, ano
2014, v. 5, n. 4, out-dez/2014. Disponível em: <http://www.processoscoletivos.net/revistaeletronica/63-volume-4-numero-3-trimestre-01-07-2014-a-30-09-2014/1459-incidente-deconversao-da-acao-individual-em-acao-coletiva-no-cpc-projetado-exame-critico-doinstituto>. Acesso em: 12/11/2014.
PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo. 3.
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

181

RAND, Ayn. A virtude do egoísmo: a verdadeira ética do homem: o egoísmo racional. Porto
Alegre: Ortiz, 1991. Disponível em: <http://portalconservador.com/livros/Ayn-Rand-AVirtude-do-Egoismo.pdf>. Acesso em: 01/10/2014.
RAWLS, John. Uma teoria da Justiça. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
REALE JR., Miguel. A lei de crimes ambientais. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 95, n.
345, p. 121-127, 1999.
REGAN, Tom. Jaulas Vazias: encarando o desafio dos direitos animais. São Paulo: Lugano,
2006.
ROCHA, Ruth. Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. São Paulo: Salamandra, 1976.
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relações entre ação individuais e ações coletivas: anotações
sobre os efeitos decorrentes da propositura e extinção das ações coletivas para defesa de
direitos individuais homogêneos em relação às pretensões individuais sob a perspectiva dos
arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In: GOZZOLI, Maria Clara;
CIANCI, Mirna; CALMON, Petrônio; QUARTIERI, Rita. Em defesa de um novo sistema de
processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva,
2010. p. 407-426.
SABINO, Marco Antonio da Costa. In: Sobre o incidente de coletivização da ação individual
ou mensagem ao Senado da República (Artigo fruto da fala do autor em X Jornadas
Brasileiras de Direito processual. No prelo.)
SABINO, Marco Antonio da Costa. Quando o judiciário ultrapassa seus limites
constitucionais e institucionais. O caso da saúde. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo (Coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de
Janeiro: Forense, 2013. p. 353-386.
SALLES, Carlos Alberto de (Org.). Processo civil e interesse publico: o processo como
instrumento de defesa social. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003.
SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e a legitimidade para a defesa de interesses
difusos e coletivos. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Orgs.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à
atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 187-198.
SALLES, Carlos Alberto de. Por uma nova abordagem do Direito Processual Civil.
Apresentação geral a FISS, Owen. Um Novo Processo Civil: Estudos norte-americanos sobre
jurisdição, constituição e sociedade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2004. p. 5-16.
SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil de interesse público. In: ______ (Org.). Processo
Civil e interesse Público: o processo como instrumento de defesa social. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 2003. p. 39-77.
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva,
1995. v. 1.
SARLET, Ingo. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
1998.

182

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25. ed. São Paulo:
Malheiros, 2005.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. A Legitimidade do Indivíduo nas Ações Coletivas. Rio
de Janeiro: GZ Editora, 2013.
SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Incidente de resolução de demandas repetitivas: tutela
coletiva ou padronização do processo? Rev. SJRJ, Rio de Janeiro, v. 18, n. 32, dez. 2011. p.
93-114. Disponível em:
<http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/285/26>. Acesso em:
13/10/2014.
SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia.
2. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. (3ª tiragem).
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. (Ciência do direito penal contemporânea. v. 3).
SINGER, Peter. Libertação animal. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
TAVARES, André Ramos. O modelo brasileiro de controle difuso-concreto da
constitucionalidade das leis e a função do Senado Federal. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, n. 819, janeiro 2004. p. 45-64.
TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional
Brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
TESHEINER, José Maria. Aplicação do direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas
ações transindividuais e homogeneizantes. Revista Brasileira de Direito Processual, Belo
Horizonte, n. 78, ano 20, p. 13-28, abr/jun. 2012.
VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Defesa do Consumidor, processo coletivo e judicialização da
regulação tarifária das telecomunicações no Brasil. In: SALLES, Carlos Alberto de (Org.). As
grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao Prof. Kazuo Watanabe.
São Paulo: Quartier Latin, 2009.
VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Alguns aspectos sobre a ineficácia do procedimento
especial destinado aos interesses individuais homogêneos. In: MILARÉ, Édis (Coord.). A
ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais,
2005. p. 323-329.
VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela Jurisdicional Coletiva. São Paulo: Atlas, 1998.
WATANABE, Kazuo et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos
autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
WATANABE, Kazuo. Relação ente demanda coletiva e demandas individuais. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo
(Coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de código brasileiro de processos
coletivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 156-160.
WATANABE, Kazuo. Relação ente demanda coletiva e demandas individuais. In:
PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;

183

VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 231-238.
WATANABE, Kazuo. Tutela jurisidicional dos interesses difusos: a legitimação para agir. In:
PELLEGRINI, Ada. BENJAMIN, Antonio Herman; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim;
VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do surgimento à atualidade. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 61-70.
ZANETI JR, Hermes. A efetividade do mandado de segurança coletivo no Código Brasileiro
de Processos Coletivos. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de
Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de
código brasileiro de processos coletivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 388402.
ZANETI JR. Hermes. A legitimação conglobante nas ações coletivas: a substituição
processual decorrente do ordenamento jurídico. Homenagem ao Prof. Dr. José Manuel de
Arruda Alvim. Videre. Dourados/MS, ano 2, n. 3, p. 101-116, jan.-jun. 2010. Disponível em:
<http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/viewFile/884/pdf_26.> Acesso
em: 18/11/2014.
ZANETI JR., Hermes. A teoria circular dos planos (direito material e direito processual). In:
DIDIER JR., Fredie (Org.). Leituras complementares de processo civil. 5. ed. Salvador:
JusPODIVM, 2007. p. 385-414.
ZANETI JR., Hermes. O modelo constitucional do processo civil brasileiro contemporâneo.
In: DIDIER JR. Fredie (Org.). Reconstruindo a teoria geral do processo. Salvador:
JusPODIVM, 2012. p. 89-132.
ZANETI JR., Hermes; FERRAZ, Claudio Ferreira. A doutrina da legitimação dos órgãos do
Estado para tutela coletiva. In: PELLEGRINI, Ada; BENJAMIN, Antonio Herman;
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; VIGORITI, Vicenzo (Coords.). Processo Coletivo ‒ Do
surgimento à atualidade. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2014. p. 1087-1110.
ZANETI JR., Hermes; GOMES, Camilla de Magalhães. O processo coletivo e o formalismovalorativo como nova fase metodológica do processo civil. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA,
José Henrique; MAZZEI, Rodrigo (Coords.). Tutela Jurisdicional Coletiva. Salvador:
JusPODIVM, 2012. 2a série. p. 309-326.
ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de Direitos Coletivos e Tutela Coletiva
de Direitos, 6 ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014.
ZAVASCKI, Teori Albino. Pronunciamento na 8ª Reunião Ordinária da Comissão Especial –
PL 8046, de 2010, em 06/10/2011. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividadelegislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-legislatura/8046-10-codigo-deprocesso-civil/documentos/controle-tramitacao-e-notas-taquigraficas/nt-06.10.11-cpc>.
Acesso em: 11 out. 2014.
ZAVASCKI, Teori Albino. Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina
diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In:
GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo
(Coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos
Coletivos. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 33-38.

