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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 consagra o Brasil como um Es-
tado Democrático de Direito. Os direitos e garantias fundamentais da
população foram assegurados pelo constituinte,  o que significa dizer
que, além de trazer previsto um vasto rol de direitos e garantias em seu
texto, o constituinte também assegurou sua eficácia plena e aplicação
imediata. 

A concretização dos direitos reconhecidos pelo Estado é,  pri-
mordialmente, reservada aos poderes Legislativo e Executivo. Ao Po-
der Legislativo é atribuída a tarefa de regulamentar, por meio das leis,
a atuação do Poder Público e, ao Poder Executivo, a implementação
das políticas públicas. Ocorre que o exame do cotidiano sugere, muitas
vezes, a incoerência entre as ações desses poderes em relação aos reais
anseios dos seus destinatários. E é na seara dos direitos sociais, econô-
micos e culturais que as dificuldades afloram. 

Os direitos sociais, econômicos e culturais não se concretizam
sem a existência de um planejamento adequado, sem ações específicas
por parte do Poder Público. Aqui resta demonstrado a importância das
políticas públicas em um Estado Democrático de Direito. 

A Constituição traz  expressamente  em seu artigo quinto que
aquele que for lesado ou sofrer ameaça de lesão a algum direito pode
buscar, por intermédio do Poder Judiciário, coletiva ou individualmen-
te, a sua tutela. Quando se trata de direitos realizáveis por políticas pú-
blicas, o processo coletivo demonstra ser um instrumento mais adequa-
do, tendo em vista que esses direitos ultrapassam a esfera da tutela in-
dividual. 

Nesse contexto, os juízes passam a participar como verdadeiros
atores políticos. Tentam evitar que a ineficiência e/ou a omissão do Po-
der Executivo e do Poder Legislativo acarretem graves consequências à
população. Essa intervenção realizada pelo Poder Judiciário é conheci-
da como controle jurisdicional de políticas públicas. 

O controle jurisdicional de políticas públicas gera controvérsias
na doutrina e na jurisprudência em nosso País. Parte da doutrina e da
jurisprudência entende esse controle como ajustamento das ações do
Poder Público a fim de atingir os objetivos fundamentais do Estado.
Outra parte entende que essa interferência não é apropriada. 

A observação da prática forense aponta a ocorrência de equí-
vocos praticados pelos sujeitos do processo, o que demonstra a falta de
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conhecimento necessário para lidar com um tema tão complexo e im-
portante. A fundamentação dos provimentos judiciais é, muitas vezes,
inadequada. O tipo de tutela escolhido pelo autor das demandas nem
sempre é o mais adequado para a promoção da máxima realização do
direito  em  comento.  Os  argumentos  utilizados  pelo  Poder  Público,
quando do exercício do contraditório, não condizem com as reais con-
dições das políticas empregadas. Por tudo isso, justifica-se a importân-
cia e a necessidade de compreensão aprofundada do tema.

Destarte,  o presente estudo visa a analisar a legitimidade do
controle jurisdicional das políticas públicas, examinando os principais
argumentos favoráveis e contrários em cotejo com as normas constitu-
cionais vigentes. Além disso, foi analisado o instrumento processual ca-
bível, com a intenção de demonstrar qual o mais adequado à tutela
desse direito fundamental.

O tema de pesquisa insere-se nas linhas de pesquisa referentes
à efetividade dos direitos de terceira dimensão e tutela da coletividade,
dos povos e da humanidade.

O trabalho ampara-se em vários métodos de pesquisa e abor-
dagem. O método dedutivo é utilizado para, com fundamento em con-
ceitos gerais, explorar a interpretação e a compreensão de fatos parti-
culares, ao passo que o método indutivo é vocacionado para, partindo
de fatos particulares, alcançar conclusões gerais. 

Por meio do método analítico-sintético, analisam-se textos para
a extração de conclusões próprias. Os métodos histórico e comparativo
são utilizados para situar o tema no contexto atual e traçar um panora-
ma da situação em outros ordenamentos jurídicos. Não foi desenvolvi-
do capítulo autônomo para abordar conteúdo histórico e notícia de Di-
reito  estrangeiro.  Como  opção  metodológica,  foram feitas  inserções
pontuais sobre tais perspectivas,  conforme se revelaram úteis para a
compreensão dos temas abordados. 

No que concerne às técnicas de pesquisa, foram utilizadas as
modalidades documental e bibliográfica com a análise de doutrina, de
leis, de precedentes judiciais, de jurisprudências e de outras formas de
Direito sobre a matéria. 

O objetivo deste trabalho reside em propor a utilização e a insti-
tucionalização dos mecanismos democráticos e participativos no curso
do processo jurisdicional em que se veicula o controle de políticas pú-
blicas. Procurou-se demonstrar a pertinência do alargamento da rela-
ção dialética processual para além das partes formais do processo, con-
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ferindo, por meio desses institutos processuais, um potencial legitima-
dor das decisões jurisdicionais de grande interesse social.

O propósito  foi  demonstrar  que  o  Poder  Judiciário  também
pode ser instância adequada para o exercício dos valores democráticos,
por meio de oportunidades participativas da sociedade civil em contri-
buir para a revelação dos valores sociais constitucionais e, em conse-
quência, na busca da efetivação dos objetivos da República Federativa
do Brasil.

No capítulo inicial, é analisado o processo coletivo no ordena-
mento jurídico brasileiro atual, partindo da evolução do Processo Civil
ao longo da História e da comparação com as class actions do Direito
norte-americano, com destaque na possibilidade de sua contribuição
em  proporcionar  instrumentos  adequados  ao  Poder  Judiciário  de
modo a promover a justa distribuição dos recursos comuns.

O controle jurisdicional das políticas públicas é o tema do se-
gundo capítulo do trabalho. Nesse capítulo, tratou-se do conceito, da
origem e da evolução das políticas públicas. Discutiu-se a aplicação da
teoria da separação dos poderes desenvolvida por Charles de Montes-
quieu. Abordou-se, ainda, a separação dos poderes diante da socieda-
de de risco em que está inserida a sociedade brasileira. Foi abordado o
tema do controle de constitucionalidade, a necessidade e legitimidade
para  o controle  jurisdicional  das  políticas  públicas,  limites  para  esse
controle e foi analisado o Projeto de Lei 8.058/2014, que institui pro-
cesso especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo
Poder Judiciário.

No último capítulo abordou-se o processo coletivo como instru-
mento para efetiva realização de direitos no controle jurisdicional de
políticas públicas. 

Por fim, cumpre ressaltar que, em razão da complexidade e da
extensão do tema, que é permeado por questões de Direito material e
processual, não temos a pretensão de esgotá-lo. Pretendemos apenas
apresentá-lo e discuti-lo de forma simples e objetiva, com a finalidade
de provocar a reflexão dos operadores do Direito, buscando contribuir,
de  forma  modesta,  para  o  aperfeiçoamento  dos  métodos  utilizados
para o controle jurisdicional das políticas públicas por meio da instru-
mentalidade do processo coletivo. 
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1. PROCESSOS COLETIVOS

1.1 Do processo individual para o coletivo

As normas de Direito material,  ao reconhecerem interesses  e
lhes conferirem juridicidade, têm o condão de estabelecer um parâme-
tro para a resolução de conflitos de interesses intersubjetivos, cuja ocor-
rência é constante na vida em sociedade. Quando colidem interesses
de diferentes sujeitos, de forma que cada qual se prepare para fazer o
seu prevalecer, se eles não forem capazes de encontrar uma solução
adequada para o conflito, servirá o Direito como referencial para a des-
coberta de qual interesse vai prevalecer. 

Sob outra vertente, o Direito representa um instrumento para a
seleção de interesses em torno dos quais a coletividade, principalmente
por intermédio do Estado, reunirá esforços e recursos para dar atendi-
mento. Além de organizar a cooperação dos membros da sociedade, o
Direito servirá como parâmetro para a resolução de conflitos de interes-
ses. No universo de interesses existentes, não serão todos passíveis de
atendimento, sobretudo em função da limitação dos recursos à disposi-
ção do Estado. A escolha daqueles tidos por mais relevantes represen-
ta, assim, uma forma de resolução de conflitos pela alocação de bens e
de recursos coletivos.

De acordo com Cristiane Derani1

O homem é um ser social dotado de interesses próprios. A socie-
dade é o ambiente de sua existência. Nela estarão em contato a
multiplicidade de interesses, muitos nitidamente conflitantes, cuja
oposição levada ao extremo conduz à desintegração do agrupa-
mento. A sociedade moderna encontra no Estado e no direito a
forma de manutenção social. Organiza-se em vista da sua inte-
gração. Para isso, uma série de atividades são desenvolvidas, pa-
ralelas àquelas iniciadas pelo interesse individual. São atividades
definidas pelo direito,  conduzidas pelo Estado, o qual tem sua
origem motriz no interesse da coletividade, que é traduzido, em
última análise, no interesse de integração social.

O Direito, assim, exerce função ordenadora da sociedade, de
coordenação dos interesses que se manifestam na via social, de modo

1  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 52.
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a organizar a cooperação entre pessoas e compor os conflitos que se
verificarem entre os seus membros2. 

Para José Roberto dos Santos Bedaque “[...] o Direito materi-
al ou substancial é formado por um conjunto de regras abstratas de
conduta, destinadas à solução de conflitos de interesses entre as pesso-
as, determinando qual deve prevalecer e conferindo situação de vanta-
gem ao seu titular”3. 

A finalidade do Direito, muitas vezes, é caracterizada como so-
lução de conflitos, pacificação social, exatamente porque a sociedade
deve evitar o uso da violência, uma vez que ela representaria um risco
à paz social, capaz de criar sério entrave para a vida em comunidade e
prejudicar o desenvolvimento dos interesses coletivos. 

O Direito, por si só, no entanto, pode não ser capaz de evitar
ou de eliminar conflitos intersubjetivos4. Por mais que uma pretensão
encontre correspondência na norma jurídica, o indivíduo pode ficar pri-
vado de um pretendido bem, ou porque encontre a resistência do ou-
tro indivíduo que poderia satisfazê-la, ou porque o próprio Direito não
permita a satisfação voluntária de suas necessidades, de forma a gerar
um estado de insatisfação. 

O conflito de interesses sem solução, sobretudo ao significar a
violação de uma norma de Direito material em desfavor de uma parte,
caracteriza um fator de desagregação social. Além das normas de Direi-
to material, são necessários mecanismos de resolução de disputas, que
previnam o uso da violência e da autotutela. O próprio Estado, reser-
vando-se o monopólio do uso da força5, assume a função de oferecer o
Processo Civil como um mecanismo de solução de controvérsias, ou
técnica de solução imperativa de conflitos6. 
2  ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini;  DINAMARCO, Cândido

Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 30.
3  BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Tutela  Cautelar  e  Tutela  Antecipada:  tutelas

sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 11.
4  ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini;  DINAMARCO, Cândido

Rangel. Teoria Geral do Processo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 26.
5  O Estado permite a autodefesa em situações excepcionais, tais como: na legítima defesa no

âmbito penal (art. 25, CP); no desforço possessório conferido ao possuidor turbado (art. 1.210,
§1º, CC/2002); no direito de retenção do locatário (art. 578, CC/2002) e do depositário (art.
644, CC/2002); bem como no direito de greve, garantido constitucionalmente (art. 9º, CRFB)
no âmbito do Direito do Trabalho.

6  Não é o processo,  todavia,  o único mecanismo de resolução de disputas. Existem algumas
modalidades  de soluções  não jurisdicionais  de solução de conflitos,  que são tratadas como
meios alternativos de resolução de conflitos. O Novo Código de Processo Civil, alinhando-se à
Constituição Federal, traz em seu corpo algumas normas que privilegiam também a composição
endoprocessual, tais como: “Art. 3o [...] § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de
solução  consensual  de  conflitos  deverão  ser  estimulados  por  juízes,  advogados,  defensores
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É o Processo Civil um monopólio estatal, legitimador da deci-
são dele resultante, e obrigatório, à medida que independe da vontade
do réu para que seja instaurado e que tenha curso7.

Sob o viés dinâmico, a relação jurídica, entendida na perspecti-
va estática como uma forma de “coordenação da vontade de seus titu-
lares”8, dá ensejo à pretensão, consistente na “exigência da subordina-
ção do interesse alheio ao interesse próprio”9. Nessa situação, o titular
do interesse contraposto pode resignar-se e acatar a exigência, pondo
um fim pacífico no conflito, ou a ela resistir, nascendo, assim a lide, de-
finida por Francesco Carnelutti como “[...] o conflito de interesses qua-
lificado pela pretensão de um dos interessados e pela resistência do ou-
tro”10.  Nesse contexto,  Francesco Carnelutti  define processo como a
operação mediante a qual se obtém a justa composição da lide 11.

Segundo a doutrina de Giuseppe Chiovenda, serviria o proces-
so para a atuação da vontade concreta do Direito material12. Esse esco-
po jurídico do processo sempre teve grande significância e influenciou
a construção dos sistemas processuais.

A ligação do processo com o Direito material tem origem his-
tórica. No chamado período sincrético, o Direito Processual não existia
como um ramo próprio  da  ciência  do  Direito  e  era  compreendido
como parte do Direito privado. Cândido Rangel Dinamarco nota que
“[...] uma das mais sintomáticas características desse sincretismo inicial,
responsável pela colocação do sistema processual nos quadrantes do
Direito Privado, era a visão do processo como mero modo de exercício
dos direitos”13. O conceito de direito subjetivo tinha como uma de suas

públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Art. 139. O
juiz  dirigirá  o  processo  conforme  as  disposições  desse  Código,  incumbindo-lhe:  [...]  V  -
promover,  a  qualquer  tempo,  a  autocomposição,  preferencialmente  com  auxílio  de
conciliadores  e  mediadores  judiciais.  Art.  334.  Se  a  petição  inicial  preencher  os  requisitos
essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de
conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o
réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência”. 

7 BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Tutela  Cautelar  e  Tutela  Antecipada:  tutelas
sumárias e de urgência (tentativa de sistematização). 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 11.

8  CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Rio de Janeiro: Âmbito cultural, 2006,
p. 92.

9  Id. Ib. p. 93.
10  Id. Ib. p. 93.
11  Id. Ib., p. 93.
12  CHIOVENDA, Giuseppe.  Instituições de direito processual civil. Campinas: Bookseller,

2000, p. 56, Vol. I.
13  DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 151.
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marcas a possibilidade de o seu titular exercê-lo em juízo. Tratava-se
do domínio de sua vontade, em respeito à sua liberdade individual14.

Com base nessa concepção do fenômeno jurídico, estruturou-se
o Processo Civil, tendo por parâmetro o conflito de interesses individu-
ais,  fundado  no  exercício  ou  tutela  do  direito  subjetivo  do  autor15.
Como fora desenvolvido fundamentalmente sob o modelo de tutela de
interesses individuais, tradicionalmente volta-se o seu instrumental para
o tratamento de conflitos travados essencialmente entre dois sujeitos
com relação a interesses que lhes sejam próprios. 

René David utiliza a expressão “famílias jurídicas” para agrupar
os sistemas contemporâneos. Utiliza, para isso, determinadas categorias
que os aproximem entre si, descrevendo três grandes grupos de siste-
mas jurídicos. São eles: a família romano-germânica, a família dos sis-
temas socialistas e os sistemas filiados à common law, aos quais acres-
centa os sistemas jurídicos de cunho filosóficos ou religiosos, vigentes
nos países asiáticos, destacando-se entre esses o sistema mulçumano.
O direito brasileiro integra a família romano-germânica.16. 

Na evolução histórica do processo, naquela fase que veio a se
denominar autonomista ou conceitual, constituiu um marco, a sua rup-
tura17 com o Direito material, em razão do que pode assumir autono-
mia, fomentando o desenvolvimento dos princípios e institutos proces-
suais constituintes das bases para o nascimento da ciência processual.

Diferenciou-se a relação jurídica material das obrigações, direi-
tos e situações subjetivas a ela atinentes, da relação jurídica processual,
decorrente do exercício do direito de ação, com direitos, ônus, poderes
e deveres próprios e independentes daqueles de Direito material. Dessa
fase veio o reconhecimento de que o direito de ingressar em juízo e ob-

14  “Tinha-se, até então a remansosa tranquilidade de uma visão plana do ordenamento jurídico,
onde a ação era definida como o direito subjetivo lesado (ou o resultado da lesão ao direito
subjetivo), a jurisdição como sistema de tutela aos direitos, o processo como mera sucessão de
atos (procedimento); incluíam a ação no exercício dos direitos ( jus quod sihi debeatur, judicio
persequendi)  e  o  processo  era  tido  como  conjunto  de  formas  para  esse  exercício,  sob  a
condução pouco participativa do juiz. Era o campo mais aberto, como se sabe, à prevalência
do princípio dispositivo e ao da plena disponibilidade das situações jurídico-processuais – que
são diretos descendentes jurídicos do liberalismo político então vigorante (laissez faire, laissez
passer et le monde va de lui même)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. instrumentalidade do
processo. 14. Malheiros: São Paulo, 2009, p. 18).

15  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir. 6.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 89.

16  DAVID, Rene.  Os grandes sistemas do direito contemporâneo. Tradução Hermínio A.
Carvalho. São Paulo: Martins Fontes - selo Martins, 2014, p.21 et seq.

17  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Interesses Difusos: conceito e legitimação para agir. 6.
ed São Paulo: RT, 2004, p. 154
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ter um provimento jurisdicional de mérito não exigia um direito subjeti-
vo material subjacente.

Isso se dá, por exemplo, nas situações em que a demanda tem
por objeto a declaração de inexistência de certa relação jurídica – co-
nhecida como demanda declaratória negativa, sendo certo que do pro-
cesso poderá resultar uma decisão de procedência em que justamente
se  reconheça  inexistir  qualquer  direito  subjetivo.  Ademais,  também
desponta o direito à obtenção ao provimento jurisdicional de mérito,
caso se apure que o autor não é titular do direito subjetivo que alega,
apesar de que, nesse caso, a decisão resultante será de improcedência. 

Até o século XIX, o processo permanecia atrelado ao Direito
material, sem autonomia como ciência. Entretanto, com o trabalho de
vários juristas, são desenvolvidos conceitos e estruturas próprias que re-
sultam na autonomia do processo. A Teoria Geral do Processo ganha
conotação científica e é fortalecida por primorosos estudos sobre pro-
cesso, ação e jurisdição que, por fim, conduzem à independência desse
ramo do Direito18.

Isso decorre da constatação de que o objeto do direito de ação
consiste na obtenção de um provimento jurisdicional de mérito, e não
a um provimento de procedência. Por fim, há outros casos em que se-
quer se alega ou se discute um direito subjetivo material, concebendo-
se os processos cujo objeto também diga respeito a uma relação jurídi-
ca processual, como, por exemplo, uma ação rescisória em que se plei-
teie a rescisão de uma sentença transitada em julgado proferida por juiz
absolutamente incompetente.

Essa dissociação entre os planos material e processual teve o
mérito de libertar conceitualmente o Direito Processual das amarras do
Direito subjetivo, desenvolvendo-se o conceito de ação de forma des-
vinculada do Direito material.  O processo deixou de ser visto como
mero “modo de exercício dos direitos” para ser compreendido como
método para o recebimento da proteção do Estado-juiz, por meio da
tutela jurisdicional19.

Separando a ação do Direito material, assumiu aquela as fei-
ções de direito público. A relação jurídica de Direito processual diferen-
ciou-se da relação jurídica de Direito material  subjacente,  cada qual

18  Simbolicamente, aponta-se o ano de 1868, quando o jurista alemão Oskar von Bülow lançou
sua obra Teoria dos Pressupostos Processuais e das Exceções Dilatórias (em alemão Die Lehre
von den Processeinreden und die Processvorausserzungen) como marco de nascimento de uma
Teoria Geral do Processo.

19  DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. Vol. I. 5.ed., rev.,
atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 275.
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contendo elementos próprios. Por mais que o liame entre credor e de-
vedor seja de Direito Privado, a ação é exercida não em face do réu-
devedor, mas do Estado-juiz, a quem corresponde o dever de prover a
solução do conflito que lhe é colocado pelas partes20. 

Formou-se, assim, a base para o desenvolvimento de uma vi-
são publicista do processo, por mais que em muitos de seus institutos
fossem mantidas nuances privatistas. O foco dos processualistas sobre
temas como a ação e a pretensão revela a preocupação com o Direito
subjetivo subjacente, levando a um desbalanceamento do processo em
favor do autor e dos poderes a ele atinentes. Tal fenômeno leva Cândi-
do Rangel Dinamarco a afirmar ter sido a 

[...] ciência processual construída mediante afirmações e pressu-
postos publicistas, mas revelando surpreendentes posicionamen-
tos sobrevivos ao sincretismo privatista já superado. Seguramen-
te,  concorreu para essa predisposição psicológica a origem do
Direito Processual  Civil,  que hoje unanimemente se reconhece
ser ramo do Direito Público, nos compartimentos do Direito Pri-
vado,.

Durante o final do século XIX e o início do século XX, houve
grande desenvolvimento do processo pela doutrina, com destaque para
Giuseppe Chiovenda, Francesco Carnelutti e Piero Calamandrei, que
figuram entre os mais importantes doutrinadores para o Direito Proces-
sual. Todavia, o modo pelo qual o processo se desenvolveu na época
levou ao seu afastamento demasiado em relação ao Direito material.
Isso fez com que a ciência processual se visse despreocupada com as
pretensões para as quais servia21.

Explica Humberto Theodoro Junior22 que no século XX

O Estado Social publicizou o Processo Civil, de modo a conferir
ao juiz o comando efetivo do processo, em nome do interesse
público na pacificação dos conflitos jurídicos. Ao juiz se atribuiu
o poder de, ex officio, dirigir o andamento do processo e assumir
a iniciativa da prova. Registrou-se, ao lado do incremento dos
poderes do juiz, a exacerbação da autonomia do Direito Proces-
sual diante do direito substancial, a ponto de quase olvidar-se o
caráter  instrumental  do  processo,  tornando  a  técnica  procedi-
mental um fim em si mesma. Esse estágio, portanto, caracterizou-

20  Id. Ib., p. 44.
21  ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini;  DINAMARCO, Cândido

Rangel. Teoria Geral do Processo. 26 ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 48.
22  THEODORO JUNIOR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol. I. 56 ª ed. rev.

atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 17.
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se pela hipertrofia da ciência processual, afastando quase sem-
pre, o seu estudo dos problemas vividos pelo Direito material. 

A fase atual, instrumentalista, do processo se destaca por sua
qualidade crítica. O Processo Civil, pelo seu aspecto técnico-dogmático,
atingiu níveis expressivos de desenvolvimento, mas continua falho na
sua missão de produzir justiça23. 

Em 1950, durante o ato inaugural do Congresso Internacional
de Direito Processual Civil de Florença, o consagrado professor italiano
Piero Calamandrei apresentou profundas críticas a essa visão demasia-
damente abstrata e dogmática da ciência processual,  visão essa que
não atentava para as verdadeiras finalidades da atividade jurisdicional,
isto é, não buscava dar materialidade ao Direito nem possibilitava que
ele cumprisse sua função social24.

Partindo da constatação de que o processo não é um fim em si
mesmo, sobrepõe-se o seu caráter instrumental ou teleológico, ou seja,
concebe-se o processo como instrumento voltado ao atendimento de
certas finalidades que não lhe sejam internas. A partir da fixação desse
pressuposto, o processo, como técnica que é, submeteu-se à tendência
de ter seus regramentos e institutos configurados com vistas aos esco-
pos a ele atribuídos. Fala-se em um Processo Civil de resultados, legiti-
mando-se à medida que seja um mecanismo efetivo de implementação
das transformações que dele se espera25.

Mais do que um instrumentalismo meramente formal, preocu-
pado com a correlação lógica entre o Direito material e o Direito Pro-
cessual, propugna-se por um instrumentalismo substantivo, buscando o
redimensionamento metodológico de institutos e o desenvolvimento de
mecanismos processuais de forma a tornar o processo apto a produzir
23  ARAUJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini.  DINAMARCO, Cândido

Rangel Teoria Geral do Processo. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 49.
24  DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  Direito  e  processo.  In:  DINAMARCO,  Cândido  Rangel.

Fundamentos do processo civil moderno. 3. São Paulo: Malheiros, 2000, v. I., p. 151.
25  “A visão instrumental que está no espírito do processualista moderno transparece também, de

modo bastante visível, nas preocupações do constituinte e do legislador brasileiro da atualidade,
como se vê na Lei dos Juizados Especiais, na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa
do Consumidor e no Código de Defesa da Criança e do Adolescente (medidas destinadas à
efetividade do processo, especialmente mediante a oferta de tutela jurisdicional coletiva). [...]
Aprimorar  o serviço  jurisdicional  prestado através  do processo,  dando efetividade  aos  seus
princípios formativos (lógico, jurídico, político, econômico), é hoje uma tendência universal. E é
justamente  a  instrumentalidade  que  vale  de  suficiente  justificação  lógico-jurídica  para  essa
indispensável dinâmica do sistema e permeabilidade às pressões axiológicas exteriores: tivesse
ele seus próprios objetivos e justificação autossuficiente, razão inexistiria, ou fundamento, para
pô-lo  à  mercê  das  mutações  políticas,  constitucionais,  sociais,  econômicas  e  jurídico-
substanciais  da  sociedade”.  (DINAMARCO,  Candido  Rangel.  A  instrumentalidade  do
processo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 25).
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resultados efetivos, a fim de cumprir os escopos que lhe são designa-
dos, dos quais se podem depreender as funções a serem desempenha-
das e as finalidades a se alcançar 26.

O tratamento adequado dos conflitos que transcendem a esfera
individual  se  dava somente  por  intermédio  da função legislativa  ou
executiva do Estado27. Os interesses transindividuais eram concebidos
na esfera pública, sendo o Estado incumbido de protegê-los por meio
do interesse público, por ato de sua própria iniciativa, não demandan-
do para tanto o exercício da função jurisdicional, podendo fazer preva-
lecer sua vontade por meio de princípios como o da autoexecutorieda-
de dos atos administrativos. Mesmo no caso de violação pelo Estado
de direitos fundamentais dos cidadãos, era a eles que cabia socorre-
rem-se do Judiciário, de forma que o interesse defendido seria de natu-
reza individual. No mais, o interesse público era personificado no Esta-
do, de modo a assumir feições de interesse individual, por mais que es-
tatal. Em um polo, o cidadão e no outro, o Estado.

Foi na década de 1970 que o processo passou por uma grande
transformação e enfrentou os problemas percebidos anos antes. Essa
evolução foi liderada pelo jurista Mauro Cappelletti, que, baseado em
profundo trabalho de pesquisa do Instituto de Pesquisas de Florença e
de diversas escolas ao redor do mundo, escreveu extensa obra denomi-
nada “Acesso à Justiça”. Essa obra, contendo relatórios e conclusões
de anos de pesquisa, apontava os problemas do sistema jurídico e pro-
punha sugestões. A obra de Cappelletti é o momento em que o proces-
so entra em seu atual estágio, a fase instrumentalista ou teleológica da
ciência processual.

No trabalho de Cappelletti, são expostos os diversos problemas
encontrados em vários países que impediam a existência de uma justi-
ça efetiva. Ele identifica três pontos sensíveis nesse tema, que denomi-
nou “ondas renovatórias do Direito Processual”: a assistência judiciá-
ria, que facilita o acesso à Justiça do hipossuficiente; a tutela dos inte-
resses difusos, permitindo que os grandes conflitos de massa sejam le-
vados aos tribunais; o modo de ser do processo, cuja técnica processu-
al deve utilizar mecanismos que levem à pacificação social, com justi-
ça28.

26  SALLES,  Carlos  Alberto  de.  Processo  civil  e  interesse  público:  o  processo  como
instrumento  de  defesa  social/organizador  Carlos  Alberto  de  Salles.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2003, pp 45/46.

27  MANCUSO, Rodolfo  de  Camargo.  Interesses Difusos:  conceito  e  legitimação para  agir.
6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 159.
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Isso gerou um novo conceito de processo como algo a serviço
do Direito material e da Justiça. Assim, deve ser entendido que essa
fase busca ampliar o aceso efetivo à Justiça. O Judiciário, conforme
idealizado por Cappelletti, é acessível a todos e deve responder a todas
as espécies de demandas, individuais e coletivas, contemplando o titu-
lar de um direito com a totalidade do que o ordenamento jurídico lhe
assegura. A atividade jurisdicional deve, além disso, buscar e prover re-
sultados individuais e socialmente justos.

Nos dizeres de Cintra, Grinover e Dinamarco29

Mas ainda resta muito a fazer. A fase instrumentalista não terá
desempenhado o relevante papel que se propõe para o aprimo-
ramento  do  serviço  de  pacificação  social,  enquanto  não  tiver
cumprido razoavelmente os propósitos expressos nas três ondas
renovatórias desenvolvidas em sede doutrinaria. Se temos hoje
uma vida societária de massa,  com tendência a um direito de
massa, é preciso ter também um processo de massa, com a proli-
feração dos meios de proteção a direitos supraindividuais e relati-
va superação das posturas  individuais  dominantes;  se  postula-
mos uma sociedade pluralista, marcada pelo ideal isonômico, é
preciso ter também um processo sem óbices econômicos e soci-
ais ao pleno acesso à Justiça; se queremos um processo ágil e
funcionalmente coerente com seus escopos,  é preciso  também
relativizar o valor das formas e saber utilizá-las e exigi-las à medi-
da que sejam indispensáveis à consecução do objetivo que justifi-
ca a instituição de cada uma delas. 

Desse modo, o Direito Processual, em sua concepção atual, tem
uma valorização maior com a justiça da decisão e seus reflexos na soci-
edade, do que com os ritos e procedimentos ou a forma de um proces-
so. Tem-se, portanto, como objetivo, a criação de um processo e de
um sistema de Justiça aptos à realização dos objetivos políticos e soci-
ais da sociedade na qual estão inseridos. 

A compreensão do Direito Processual não se pode limitar ao
conjunto fechado de regras processuais do Código de Processo Civil30

28  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet.
Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 15 et seq.

29  ARAÚJO  CINTRA,  Antonio  Carlos;  GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  DINAMARCO,  Cândido
Rangel. Teoria Geral do Processo. 26ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 50.

30  Cumpre aqui ressaltar que o trabalho foi escrito no período de vacatio legis do Novo Código
de Processo Civil,  Lei  13.015/2015. O novo código traz  em suas normas  fundamentais  do
processo o art. 8º que diz: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e
às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”
Confirma  assim  que  todo  o  processo  civil  deve  ser  aplicado  respeitando  os  direitos
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ou de leis processuais esparsas. Cada ato normativo deve respeitar a
Constituição e ser interpretado de acordo com seus princípios e direitos
fundamentais. Fernanda Tartuce explica que: “[...] configurada a dedu-
ção em juízo da controvérsia,  os  sujeitos  do processo  situam-se em
uma arena pública e o juiz, enquanto agente estatal, precisa observar
as pautas constitucionais para realizar as promessas isonômicas”31.

Atualmente, a visão que melhor atende ao Estado Democrático
de Direito, é o processo como procedimento em contraditório com efe-
tiva oportunidade de participação32. Nesse sentido, o processo deve ser
instrumento para garantir efetivação de direitos. 

1.2 Processos coletivos

A  sociedade  contemporânea  apresenta  conflitos  de  massa,
que não conseguem ser  solucionados efetivamente com os institutos
tradicionais do processo individual. É preciso buscar um processo que
possa solucionar esses conflitos. As Ações Coletivas são o reflexo desse
contexto. 

As Ações Coletivas33 têm o intuito de tutelar direitos que atin-
gem a sociedade como um todo ou, ainda, determinados grupos devi-
damente organizados, desde que exista comunhão de situação de fato
e de direito, justificando o tratamento coletivo do problema. Aumenta
cada vez mais a preocupação com a tutela de direitos como Saúde,
Educação, cultura, segurança, meio ambiente sadio, entre outros. Di-
reitos de natureza fluída, atribuindo-se sua titularidade a todo e qual-
quer cidadão. 

fundamentais e princípios previstos na Constituição. Necessário ainda esclarecer que ao longo
do trabalho será citado o Código de Processo Civil de 73 com sua correspondente norma no
novo código. 

31  Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 352.
32  PELLEGRINI, Flaviane de Magalhães Barros. O processo, a jurisdição e a ação sob a ótica de

Elio Fazzalari.  Virtualjus, Belo Horizonte, v. 1, p. 01-29, 2003, p. 28. TARTUCE, Fernanda.
Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 353.

33  De acordo com Luiz Manoel Gomes Jr. quando se tratar de demanda na qual esteja veiculada
pretensão coletiva,  a ação terá  natureza de Ação Coletiva.  GOMES JÚNIOR, Luiz  Manoel.
Curso de Direito Processual Civil Coletivo. 2. ed. São Paulo: SRS, 2008, p. 14. Gregório
Assagra  de  Almeida  conceitua  Ação  Coletiva  como  “instrumento  processual  constitucional
colocado à disposição de determinados entes públicos ou sociais, arrolados na Constituição ou
na  legislação  infraconstitucional  –  na  forma  mais  restrita,  o  cidadão,  para  a  defesa  via
jurisdicional dos direitos coletivos em sentido amplo”. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito
Processual  Coletivo  Brasileiro:  um  novo  ramo  do  Direito  Processual:  princípios,
regras interpretativas e a problemática da sua interpretação e aplicação. São Paulo: Saraiva,
2003, p. 30.
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O caráter individual desses direitos não é afastado, mas eles
transcendem a esfera do indivíduo, o enfoque não se dá nas relações
intersubjetivas, mas, sim, nas relações inerentes às sociedades de mas-
sa34 35. Daí o motivo de serem chamados direitos transindividuais, me-
taindividuais, ou supraindividuais. 

Nesse novo contexto social, o Processo Civil clássico, indivi-
dualista, não consegue mais outorgar a toda a gama de novos direitos
então surgidos (decorrentes da massificação da sociedade), a efetivida-
de pretendida. 

Regras tradicionais de prescrição, decadência, competência, li-
tispendência, coisa julgada, legitimidade, usadas no processo individual
não podem simplesmente ser aplicadas a direitos que ultrapassam a es-
fera da individualidade. 

Em razão dessa dificuldade e da relevância que esses direitos
atingiram na sociedade contemporânea, passou a ordem jurídica a pro-
tegê-los,  criando  mecanismos  processuais  que  possibilitam  a  alguns
grupos, indivíduos ou instituições a sua defesa, independente da titula-
ridade do Direito material.36

Para Ada Pellegrini Grinover, os estudos sobre os interesses
difusos e coletivos se iniciaram na: 

[…] Itália nos anos setenta. Denti, Cappelletti, Proto Pisani, Vigo-
riti, Trocker anteciparam o Congresso de Pavia de 1974, que dis-
cutiu  seus  aspectos  fundamentais,  destacando com precisão as
características que os distinguem: indeterminados pela titularida-

34  Como  observa  Sérgio  Shimura,  “[...]  com  o  surgimento  da  sociedade  de  massa,  que
caracteriza a civilização  pós-industrial,  as relações jurídicas ultrapassaram a esfera puramente
individual para afetar grupos de pessoas, determináveis ou não, exigindo a transformação do
direito, material ou processual, e principalmente a mudança de mentalidade, de postura e de
cultura” (SHIMURA, Sérgio. Tutela coletiva e sua efetividade. São Paulo: Método, 2006. p.
33. 

35  Mauro Cappelletti afirma que “Não é necessário ser sociólogo de profissão para reconhecer
que a sociedade (poderemos usar a ambiciosa palavra: civilização?) na qual vivemos é uma
sociedade ou civilização de produção em massa, bem como de conflitos ou conflitualidades de
massa (em matéria de trabalho, de relações entre classes sociais,  entre raças, entre religiões,
etc.).  Daí deriva que também as situações de vida, que o Direito deve regular, são tornadas
sempre  mais  complexas,  enquanto,  por  sua  vez,  a  tutela  jurisdicional  –  a  “Justiça”  –  será
invocada não mais somente contra violações de caráter essencialmente individual,  enquanto
envolvem  grupos,  classes  e  coletividades.  Trata-se,  em  outras  palavras,  de  “violações  de
massa”.  Formações  Sociais  e  Interesses  Coletivos  Diante  da  Justiça  Civil. Revista  de
Processo, n. 05, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977.p. 130.

36  Nesse sentido Dinamarco argumenta que a Lei da Ação Civil Pública é um reflexo da ordem
constitucional  vigente,  sensível  à  relevância  sociocultural  de  valores  dessa  ordem  e  à
necessidade de oferecer efetivas garantias de sua preservação e fruição geral. DINAMARCO,
Cândido Rangel.  A Instrumentalidade do Processo,  São Paulo: Malheiros, 14 ª ed., São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 33.
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de, indivisíveis com relação ao objeto, colocados a meio cami-
nho entre os interesses públicos e os privados, próprios de uma
sociedade de massa e resultado de conflitos de massa, carrega-
dos de relevância política e capazes de transformar conceitos ju-
rídicos  estratificados,  como  responsabilidade  civil  pelos  danos
causados no lugar da responsabilidade civil pelos prejuízos sofri-
dos, como a legitimação, a coisa julgada, os poderes e a respon-
sabilidade do juiz e do Ministério Público, o próprio sentido da
jurisdição, da ação, do processo37.

Insta salientar que existe no Brasil um sistema próprio para o
processo coletivo, ou seja, um sistema próprio para a tutela dos interes-
ses provenientes dos conflitos de massa, a Tutela Jurisdicional Diferen-
ciada, assim chamada pelos processualistas italianos. 

Os diversos textos legais acerca dos direitos ou interesses tran-
sindividuais formam um sistema interligado, um verdadeiro ramo autô-
nomo do Direito Processual. Existindo lacuna ou ausência de disciplina
normativa em um texto legal, aplica-se a norma de outra lei pertencen-
te ao sistema de processos coletivos. Dessa forma, o Código de Proces-
so Civil só será invocado na ausência total de uma disciplina específica
ou caso haja expressa previsão legal38. 

Vários institutos jurídicos foram surgindo para fazer com que a
proteção dos interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos se
tornasse mais eficaz. E as normas que disciplinam esses direitos e inte-
resses - Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), Lei que estabelece a Políti-
ca Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), Lei da Ação Civil Públi-
ca (Lei 7.347/85), Código do Consumidor (Lei 8.078/90), Lei da Im-
probidade  Administrativa  (Lei  8.429/92),  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente (Lei 8.069/90),  Lei da Pessoa Portadora de Deficiências
(Lei 7.853/89), Lei Protetiva dos Investidores do Mercado de Valores
Mobiliários (Lei 7.913/89) e Lei de Prevenção e Repressão às Infrações
contra a Ordem Econômica – Antitruste (Lei 8.884/94), Lei do Manda-
do de Segurança Individual e Coletivo (Lei 12,016/09), entre outras,
formam o Processo Civil coletivo, de proteção dessas espécies de direi-
tos (direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos).

37  GRINOVER,  Ada  Pelegrini.  Significado  social,  político  e  jurídico  da  tutela  dos  interesses
difusos. Revista de Processo, n.97, São Paulo, jan-mar, 2000, p. 9-10.

38  GOMES JR., Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. Anotações sobre o projeto da nova lei da ação
civil  pública: principais inovações.  Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009, p. 176. 
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O microssistema de processos coletivos encontra amparo na
doutrina39 e jurisprudência40: 

[...] Diante do microssistema processual das ações coletivas, em
interpretação sistemática de seus dispositivos (art. 5°, § 3°, da Lei
n.  7.347/1985 e art.  9° da Lei  n. 4.717/1965), deve ser dado
aproveitamento ao processo coletivo, com a substituição (suces-
são) da parte tida por ilegítima para a condução da demanda.

Esses  diplomas  legais  foram  surgindo  para  regulamentar  a
preocupação de que categorias de direitos coletivos não poderiam ficar
relegadas a  procedimentos  individuais.  E  conseguiram demonstrar  a
autonomia metodológica do Direito Processual coletivo como um novo
ramo do Direito Processual brasileiro41.

A defesa dos direitos coletivos no ordenamento jurídico brasi-
leiro decorre do common law42, mais especificamente das class actions
for damages43 do sistema norte-americano. 44

Por sua vez, a  class action do sistema norte-americano teve
origem no Bill of Peace45 do Direito inglês do século XVII46. O Bill of

39  Inúmeros autores reconhecem o microssistema de processos coletivos, entre eles Érica Barbosa
e Silva e Flávia Regina Ribeiro da Silva. SILVA, Érica Barbosa e. Cumprimento de Sentença
em Ações Coletivas. São Paulo: Atlas, 2009, p. 5. SILVA, Flávia Regina Ribeiro da.  Ação
Popular Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 25. 

40  REsp 1192577/RS, Rel.  Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
15/05/2014, DJe 15/08/2014.

41  ALMEIDA, Gregório Assagra de.  Direito Material Coletivo: superação da  Summa Divisio
Direito  Púbico  e  Direito  Privado  por  uma  nova  Summa  Divisio Constitucionalizada.  Belo
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 1.

42  Common law ou direito costumeiro é uma expressão utilizada para caracterizar o sistema de
direito vigente em países de origem anglo-saxônica como Estados Unidos e Inglaterra.

43  Class actions for damages em tradução livre: ações de classe em virtude de danos. 
44  GRINOVER, Ada Pelegrini, WATANABE, Kazuo, NERY JR. Nelson.  Código Brasileiro de

Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto. Vol. II, 10. ed., 2010, p.
393 et. seq.

45  “As class actions, narra a doutrina norte-americana, têm sua origem no bill of peace do direito
inglês do século XVII, procedimento no qual era possível propor uma ação ou sofrer uma ação
por intermédio de partes representativas (representative parties). Seus requisitos assemelhavam-
se aos da atual class action, porquanto tinham cabida quando o número de pessoas envolvidas
no litígio era muito grande, de forma a inibir sua reunião, quando os membros deste grupo
compartilhavam entre si um interesse comum na questão a ser julgada e, finalmente, quando as
partes nomeadas eram representantes adequadas dos interesses daqueles que não figuravam,
pessoalmente, no processo. Reunidas, cumulativamente, todas estas exigências, o julgamento
da ação seria  obrigatório  para todos  os  membros  do  grupo,  tivessem,  ou não,  participado
diretamente  da  relação  processual.”  BUENO,  Cássio  Scarpinella.  As  class  actions norte-
americanas e as ações coletivas brasileiras:  pontos para uma reflexão conjunta. Revista de
Processo, vol. 82. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, páginas 92-151.p. 94.

46 Nesse  sentido:  LEONEL,  Ricardo  de  Barros.  Manual  do processo coletivo.  São  Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002; GRINOVER, Ada Pellegrini. Da “class action for damages” à ação
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Peace permitia as ações representativas, nas quais um ou alguns mem-
bros do grupo organizado representassem em juízo o interesse de todos
os membros do grupo que possuíssem interesses similares. Para que
essa ação fosse possível, era preciso que o grupo fosse tão numeroso a
ponto de tornar o litisconsórcio de todos impossível, que todos possuís-
sem um interesse comum e que o autor fosse adequado para represen-
tar os interesses dos membros ausentes47 48.

Essas ações representativas,  respeitadas todas as exigências,
faziam coisa julgada erga omnes, vinculando todos os membros do gru-
po, tivessem os mesmos, tendo ou não participado da relação proces-
sual. 

No sistema norte-americano, a class action foi regulamentada
em 1912, com a edição da Federal Equity Rule49 38, que enumerava
os requisitos essenciais para essa ação, entre eles a existência de um
grupo de pessoas, com interesses similares, em número que tornasse
impraticável a ida de todos a juízo e a representatividade adequada50.
Os interesses do grupo deveriam ser adequadamente defendidos em
juízo por meio de um membro do próprio grupo. O referido sistema foi
pioneiro nas ações de classe. 

O sistema da  class action no Direito norte-americano passou
por  algumas  reformas51.  Atualmente  está  em  vigor  a  Rule 23,  de
196652, dividida em oito alíneas (de “a” até “g”). 

de classe brasileira: os requisitos de admissibilidade. Revista de Processo, São Paulo, v 101,
jan./mar.  2001,  p.  12;  TUCCI,  José  Rogério  Cruz  e.  “Class  action”  e  mandado  de
segurança coletivo. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 11. 

47 SILVA, Érica Barbosa. Cumprimento de Sentença em Ações Coletivas. São Paulo: Atlas,
2009, p. 84.

48 De acordo com Antonio Gidi “[...] é historicamente impreciso traçar as raízes das modernas
class actions apenas às  bill of peace das  court of chancery da equity, como faz a maioria dos
autores. Uma forma primitiva de ação de grupo já existia muitos séculos antes, podendo ser
encontradas na Inglaterra medieval do séc. XII, onde alguns grupos sociais litigavam em juízo
representados  por  seus  líderes”.  GIDI,  Antonio.  A Class Action  como instrumento  de
tutela coletiva dos direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 42.

49  Regras promulgadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 
50 GIDI, 2007, op. cit., p. 46. 
51 Para melhor compreensão do tema ver: BUENO, Cássio Scarpinella.  As  class actions norte-

americanas e as ações coletivas brasileiras:  pontos para uma reflexão conjunta. Revista de
Processo, vol. 82. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, páginas 92-151.BUENO, Cássio
Scarpinella. e GIDI, Antonio.  A Class Action como instrumento de tutela coletiva dos
direitos. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007, p. 40-67. 

52 Após 1966, a  Rule 23 sofreu alterações em 1987, 1998, 2003, 2007 e 2009, mas não foi
modificada em seus aspectos substanciais. Disponível em:

 <http://www.classactionlitigation.com/rule23.html>. Acesso em 25 out. 2015.
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Os requisitos para as ações de classe ainda são os mesmos ini-
cialmente considerados relevantes, quais sejam, impossibilidade de reu-
nião de todos os membros do grupo em juízo por se tratar de grupos
numerosos, representatividade adequada e questões de direito ou fato
comum entre os membros do grupo53. 

Trinta anos de aplicação da Lei da Ação Civil Pública, 25 do
Código de Defesa do Consumidor, numerosos estudos doutrinários so-
bre a matéria autorizam a afirmação de que nasceu um ramo da ciên-
cia processual, autônomo, à medida que possui seus próprios princí-
pios e institutos fundamentais, diferentes dos princípios e institutos do
Direito Processual individual54.

Contudo, no cenário jurídico nacional, existem vários obstá-
culos para a efetividade do Direito Coletivo, entre eles a dificuldade
quanto à compreensão do Direito Coletivo por parte dos operadores
do Direito e a dispersão das vítimas.

Mesmo enfrentando  todas  essas  dificuldades,  ou  por  causa
dessas dificuldades, nasce a necessidade de investigar todas as ques-
tões do Direito material e processual coletivo para que se possa viabili-
zar a efetiva concretização do direito levado a juízo. 

1.3 Processo coletivo como vertente do acesso à tutela juris-
dicional 

O  Processo  Civil  brasileiro,  de  concepção  individualista,  é
apto a solucionar os conflitos eminentemente privados, ou seja, protege
os direitos subjetivos das pessoas envolvidas no conflito. O processo
coletivo precisa ir além. 

O processo precisa proporcionar ao cidadão acesso à ordem
jurídica justa, respondendo às mais variadas situações. Nos conflitos de
massa, essa preocupação se torna ainda maior.  A doutrina costuma
justificar o processo coletivo com base nas ideias de acesso à tutela ju-
risdicional e economia processual. 

O processo coletivo não pode ficar restrito à proteção dos di-
reitos  subjetivos  envolvidos  no conflito,  deve  ser  capaz  de  proteger
também bens e valores de interesse geral, estabelecendo o dever jurídi-

53 SILVA, Érica Barbosa. Cumprimento de sentença em ações coletivas. São Paulo: Atlas,
2009, p. 84-85.

54  GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. In Processo coletivo: do surgimento
à  atualidade/Ada  Pellegrini  Grinover...  (et  al.),  coordenadores.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2014, p. 396.
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co de respeitar esses bens e valores e, ainda, medidas eficazes para que
essas obrigações sejam cumpridas. 

Os princípios do acesso à tutela jurisdicional, da efetividade e
da celeridade processual tornam-se verdadeiros preceitos para a solu-
ção dos conflitos de massa, de forma que o tratamento dispensado às
questões coletivas, por qualquer de suas espécies, há de ser no sentido
de alcançar maior eficácia na solução dos litígios.

A  efetividade  do  Direito  encontra  correspondência  com  o
princípio constitucional do acesso à tutela jurisdicional que, na lição de
Luiz Guilherme Marinoni: 

[...] quer dizer acesso a um processo justo, a garantia a uma Jus-
tiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e ade-
quada  das  partes  no  processo  jurisdicional,  mas  que  também
permita a efetividade da tutela dos direitos, consideradas as dife-
rentes posições sociais e as específicas situações de direito subs-
tancial. Acesso à Justiça significa, ainda, acesso à informação e à
orientação jurídica e a todos os meios alternativos de composi-
ção de conflitos55.

De acordo com Luiz Rodrigues Wambier:

[...] contemporaneamente a garantia constitucional de acesso à
tutela jurisdicional do Estado significa direito de acesso à efetiva
tutela jurisdicional, isto é, direito de obter do Estado tutela juris-
dicional capaz de promover a concretização de seus comandos,
do modo como previstos no plano do Direito material56. 

O acesso à tutela jurisdicional57 por meio do processo coletivo
pode ser observado sob várias vertentes. A primeira diz respeito à pos-
sibilidade de exame pelo Poder Judiciário de lesões ou ameaças de le-
sões a direitos que não possuem titular determinado, como os chama-
dos direitos  fundamentais  de segunda e terceira  geração ou dimen-
são58. 

55  MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. 3º ed. São Paulo: Malheiros,
1999, p. 28.

56  O Contempt of Court na Recente Experiência Brasileira – Anotações a respeito da necessidade
premente de se garantir efetividade às decisões judiciais.  Academia Brasileira de Direito
Processual  Civil.  <www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Luiz  Rodrigues  Wambier  (5)-
formatado.pdf.> Acesso em 25 nov, 2015. 

57  O chamado movimento de acesso à Justiça foi capitaneado por Cappelletti que afirma que o
sistema  deve  ser  aberto  a  todos  e  produzir  resultados  individuais  e  socialmente  justos.
CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre:
Fabris, 1998, p.8.

58  De acordo com Paulo Bonavides (Curso de Direito Constitucional. 7. ed., rev. e ampl., 2.
Tiragem. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 514-531) foi Karal Vasak, em aula inaugural em 1979,
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Sob outra vertente, como explica Gidi, examinando a expe-
riência das class actions no Direito norte-americano, as ações coletivas
asseguram o acesso à tutela jurisdicional de pretensões que, de outra
forma, dificilmente chegariam ao Poder Judiciário, como os casos em
que o indivíduo sofre um prejuízo financeiro reduzido, não se sentindo
estimulado, pelo dispêndio de tempo e dinheiro, a recorrer ao Judiciá-
rio59.

A Economia processual também é observada nos processos
coletivos, pois embora ela permita o acesso ao Judiciário de pretensões
que, de outra forma, não seriam apreciadas, possibilita que um grande
número de ações individuais repetitivas, em torno de uma mesma con-
trovérsia, seja substituído por uma única Ação Coletiva.

1.4 Direitos ou interesses tuteláveis pela via do processo cole-
tivo

Como afirmado antes, os interesses ou direitos transindividu-
ais apresentam certas particularidades que são agora analisadas. Abor-
damos o tema, explicitando o que se entende hoje no Brasil por inte-
resses ou direitos coletivos lato sensu, os difusos e coletivos e por inte-
resse ou direito individual homogêneo. 

nos  cursos  do  Instituto  Internacional  dos  Direitos  do  Homem,  em Estrasburgo,  quem bem
delimitou o desenvolvimento das diversas categorias de direitos. Em um primeiro momento,
têm-se  os  direitos  fundamentais  de  primeira  geração,  que  são  os  que  dizem  respeito  às
liberdades públicas e aos direitos políticos, traduzindo o valor liberdade. Os de segunda geração
resultam da Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX, com o nascimento da classe
operária e tinham como objetivo a igualdade de oportunidades, valorizando a dignidade da
pessoa humana, com garantia de alimentação, Saúde e amparo aos idosos, traduzindo o valor
de  igualdade.  Os  direitos  de  terceira  geração tratam do valor  fraternidade.  Originam-se da
noção  de  um  mundo  globalizado  (mudanças  na  comunidade  internacional,  sociedade  de
massa,  crescente  desenvolvimento  tecnológico  e  cientifico)  objetivando  o  direito  ao
desenvolvimento,  ao meio ambiente,  à paz, à propriedade em relação aos bens comuns da
humanidade e à comunicação.  Chega-se já a mencionar  os direitos  de quarta geração que
compreenderiam o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. O enfoque dado ao
processo evolutivo dos direitos por meio das gerações encontra significações semelhantes em
diversos  autores:  Piovesan  (PIOVESAN,  Flávia  Cristina.  Proteção  judicial  contra  omissões
legislativas:  ação direta  de inconstitucionalidade  por  omissão e mandado de injunção,  São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 20-44); Luiz Manoel (GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel.
Curso de Direito Processual Civil Coletivo. 2. ed. São Paulo: SRS, 2008, p. 1-3), Pedro
Lenza (LENZA,  Pedro.  Teoria Geral da Ação Civil  Pública.  2  São Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2005, p. 30-31) entre outros. O assunto não será aprofundado, pois se trata de mera
introdução  para  situar  a  discussão  sobre  Processo  Coletivo  como  vertente  do  acesso  ao
provimento jurisdicional. 

59  GIDI, Antonio.  A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as
ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 31.
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No presente  estudo,  as  expressões  “direitos”  e  “interesses”,
sempre que se referirem aos direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, serão utilizadas como sinônimas. 

Diversos ordenamentos jurídicos não qualificaram as preten-
sões coletivas como direitos subjetivos 60 61, porque essas pretensões fu-
giam ao caráter individualista do direito subjetivo. De acordo com José
Manuel de Arruda Alvim: 

A ideia central do direito subjetivo é sua rigorosa individualiza-
ção e atribuição de poder subjetivo a uma pessoa ou ente jurídi-
co, em si mesmo e em relação à titularidade, o que se projetou
no Código de Processo Civil, encontrando sua  longa manus no
art. 6° desse diploma, marcadamente individualista62 63. 

As pretensões coletivas eram então designadas pela doutrina
com a expressão “interesse”,64 pois representavam aspirações materiais
que transcendiam as aspirações individuais65. 
60  De acordo com Vicente Ráo: “O conjunto sistemático de normas destinadas a disciplinar a conduta dos

homens na convivência social,  asseguradas pela proteção-coerção a cargo do Estado, constitui  o direito
positivo que é o direito próprio de cada povo. Mas, no direito positivo uma distinção fundamental existe
entre  a norma considerada em si  e a faculdade que ela confere às  pessoas,  singulares  ou coletivas,  de
procederem segundo o seu preceito, isto é, entre a norma que disciplina a ação (norma agendi) e a faculdade
de agir de conformidade com o que ela dispõe ( facultas agendi). Aquela, como mandamento, ou diretriz que
é, vive fora da pessoa do titular da faculdade conferida e constitui o direito objetivo; esta, que na pessoa do
titular se realiza, forma o direito subjetivo”. RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos, 6. ed. anot. e
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 215.

61  Bedaque  explica  que  “O legislador,  ao  prever  em abstrato  situações  da  vida,  estabelece
posições de vantagem e desvantagem. Isto é, determina quais interesses devem prevalecer e
quais  serão  sacrificados.  Direito  subjetivo  nada  mais  é  do  que  essa  posição  de  vantagem
assegurada  pelo  ordenamento  jurídico  material,  que  permite  ao  seu  titular,  numa situação
concreta,  invocar  a norma em seu favor”.  BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Direito e
Processo. Influência do Direito Material sobre o Processo, 3 rev. atual., São Paulo: Malheiros,
2003, p. 10).

62  ARRUDA ALVIM, José Manuel. A Ação Civil Pública após 20 anos: efetividade e desafios, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, p. 76.

63  O novo Código de Processo Civil  mantém esse entendimento: “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.”

64  Acerca do Interesse, pode-se recordar a lição de Francesco Carnelutti: “Interesse não significa
um juízo, mas uma posição do homem, ou mais exatamente: a posição favorável à satisfação
de necessidade. A posse do alimento ou do dinheiro é, antes de tudo, um interesse, porque
quem possui  um ou  outro  está  em condições  de  satisfazer  a  sua  fome.  Os  meios  para  a
satisfação das necessidades humanas são os bens. E se acabamos de dizer que interesse é a
situação de um homem, favorável à satisfação de uma necessidade, essa situação se verifica,
pois, com respeito a um bem: homem e bem são os dois termos da relação que denominamos
interesse;  Sujeito  do  interesse  é  o  homem  e  objeto  daquele  é  o  bem”.  CARNELUTTI,
Francesco.  Sistema de Direito Processual Civil, vol. I, trad. Hilomar Martins Oliveira, 1.,
São Paulo: Classic Book, 2000, p.55. 

65  VENTURI,  Elton.  Processo  Civil  Coletivo. A  tutela  jurisdicional  dos  direitos  difusos,
coletivos  e  individuais  homogêneos  no  Brasil.  Perspectivas  de  um  Código  Brasileiro  de
Processos Coletivos. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 44-45. 
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As aspirações coletivas não poderiam ser qualificadas como
direitos subjetivos, pois se nega a elas a possibilidade de imputar-lhes
uma titularidade individual e exclusiva, uma vez que são pertinentes a
toda a sociedade ou a parcela dela. Possuem, ainda, natureza extrapa-
trimonial,  pois  não são economicamente  apropriáveis  por  ninguém.
Por esses motivos, a doutrina designava as pretensões coletivas como
interesses difusos ou interesses coletivos66. A expressão “interesse” foi
utilizada na edição da Lei da Ação Civil Pública67 e na Constituição Fe-
deral68 69.

Com a edição do Código de Defesa do Consumidor, o legisla-
dor passou a adotar as expressões “interesses” e “direitos” como si-
nônimas.70 Na verdade, não existe utilidade prática para as distinções
conceituais entre interesses e direitos, pois o Poder Judiciário brasileiro
deve tutelar indistintamente interesses e direitos71.

66  Ibid., p. 46. 
67  De acordo com o antigo art. 1°, IV da Lei 7.347/85, a ação civil pública prestava-se à defesa de

“qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. 
68  No art.  129,  III,  dispondo sobre as  funções  institucionais  do Ministério  Público,  menciona

“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”.

69  Para Rodolfo de Camargo Mancuso, “é possível que a opção pelo termo interesse, no art. 129,
III,  da  Constituição  Federal  e  no  art.  1º,  IV,  da  Lei  7.347/85,  tenha  fundamento  na
consideração de que no universo processual coletivo cuida-se de valores  dessubstantivados,  é
dizer, indivisíveis e afetados a sujeitos indeterminados, ambiente um tanto estranho ao plano
dos direitos propriamente ditos, porque esses evocam algo que é atribuído com exclusividade, a
um definido titular, que usufrui dessa situação de vantagem e pode opô-la a terceiros. [...]. Por
cuidarem os valores metaindividuais de posições dessubstantivadas, nesse sentido de referidas
genericamente a toda uma coletividade ou a largos segmentos dela (podendo mesmo concernir
a futuras gerações), afigura-se mais adequado o termo interesse, antes que direito [...] constata-
se  que  tem  prevalecido  o  uso  da  expressão  interesses,  nos  textos  que  tratam  de  temas
concernentes a contingentes mais ou menos vastos de indivíduos, porque a expressão  direito
evoca uma posição adrede positivada, atributiva de certa situação de vantagem a um titular
definido,  ao passo que os  interesses tuteláveis na jurisdição coletiva podem porventura não
estar previstos expressamente no ordenamento, bastando que se mostrem compatíveis com ele,
sejam socialmente  relevantes  e  venham manejados  por  adequado  representante,  por  aí  se
explicando a cláusula que abre para ‘outros interesses coletivos e difusos’, constantes da parte
final do art. 129, III, da CF e do inciso IV do art. 1º da Lei 7.347/85”. MANCUSO, Rodolfo de
Camargo.  Ação Civil Pública.  Em Defesa do Meio Ambiente.  11 rev.  ampl.,  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009, p. 89-92. 

70  Nos incisos I, II e III do parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor vêm
expresso  que  a  defesa  coletiva  se  dará  quando  se  tratar  de  interesses  ou  direitos  difusos,
interesses ou direitos coletivos e interesses ou direitos individuais homogêneos. 

71  LEONEL,  Ricardo  de  Barros.  Manual  do  Processo  Coletivo.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2002, p. 84-85. 
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Segundo Kazuo Watanabe72: “Os termos “interesses” e “direi-
tos” foram utilizados como sinônimos. Certo é que, a partir do momen-
to em que passam a ser amparados pelo Direito, os “interesses” assu-
mem  o  mesmo  status de  “direitos”,  desaparecendo  qualquer  razão
prática, e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação ontológi-
ca entre eles”.

A este respeito, Elton Venturi observa que:

[...] o legislador, certamente alertado sobre o possível reducionis-
mo que poderia recair sobre a utilização da expressão ‘interesses’
ao invés de ‘direitos’, optou por uma solução conciliatória que
acabou prestigiando a ambas, tornando-as equivalentes para fins
de tutela jurisdicional 73. 

Os direitos transindividuais estão situados em uma faixa inter-
mediária de direitos74. Não se situam no Direito Privado, nem no Direi-
to Público. Como já afirmado anteriormente, os direitos transindividu-
ais transcendem o caráter individual dos direitos, pois o enfoque não se
dá nas relações intersubjetivas. Também não podem ser considerados
direitos públicos, pois esses tratam das relações entre o Estado e seus
súditos. Os direitos transindividuais tratam das relações inerentes às so-
ciedades de massa, ou seja, estão situados em uma faixa intermediária
entre o Direito Privado e o direito público.

Mauro Cappelletti criticou a rígida dicotomia entre os direitos
público e privado, demonstrando que existe categoria intermediária en-
tre eles, em suas palavras: 

A Summa Divisio aparece irreparavelmente superada diante da
realidade social de nossa época, que é infinitamente mais com-
plexa, mais articulada, mais sofisticada, do que aquela simplista
dicotomia tradicional. Nossa época, já tivemos oportunidade de
ver, traz prepotentemente ao palco novos interesses difusos, no-
vos direitos e deveres que, sem serem públicos no senso tradicio-
nal da palavra, são, no entanto, coletivos: desses, ninguém é titu-
lar, ao mesmo tempo que todos os membros de um dado grupo,
classe, ou categoria, deles são titulares75. 

72  WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto. 9. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 819. 

73  VENTURI, Elton. Processo civil coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 47.
74 WAMBIER,  Luiz  Rodrigues.  Liquidação  da  Sentença:  individual  e  coletiva.  4.  ed.,  ref.,

ampl.,  e  atual.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2009,  p.  244.  SILVA,  Érica  Barbosa  e.
Cumprimento de Sentença em Ações Coletivas. São Paulo: Atlas, 2009, p. 12.

75  CAPPELLETTI,  Mauro.  Formações  sociais  e.  interesses  coletivos  diante  da  Justiça  civil.
Revista de Processo, v. 5, 1977, Tradução de Nelson Palaia, p. 135. 
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Cumpre ressaltar que não se deve confundir defesa de direitos
coletivos com defesa coletiva de direitos (individuais homogêneos)76.
De acordo com Teori Albino Zavascki77, direitos coletivos são direitos
subjetivamente transindividuais, não possuem titular determinado e são
materialmente  indivisíveis.  O  direito  coletivo  é  designação  genérica
para o direito coletivo e o difuso, as duas modalidades de direitos tran-
sindividuais. Os direitos individuais homogêneos são direitos subjetivos
individuais,  cuja coletivização tem sentido instrumental  para permitir
sua efetiva tutela em juízo. O tipo de direito é o que determina a es-
pécie de tutela, e não o contrário. Não é a tutela jurisdicional pleiteada
o elemento que define a natureza do direito deduzido em juízo78. 

De acordo com Rodolfo de Camargo Mancuso:

Cabe ressaltar que, embora à primeira vista a tríade – interesses
difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos –
sugira que se cuida de espécies de um mesmo gênero, impende
distinguir: os dois primeiros subtipos, podem-se dizer, com José
Carlos Barbosa Moreira, essencialmente coletivos, sendo que nos
difusos  aparece absoluto  o binômio indivisibilidade do objeto-
indeterminação dos sujeitos, contexto que se relativiza nos coleti-
vos em sentido estrito.  Já no tocante aos individuais homogê-
neos, o próprio nomen iuris denuncia que se trata de um novum
genus (antes não previsto no art. 1° da Lei 7.347/85, nem de-
pois, no art. 129, III  da vigente CF), cuidando-se de interesses
que na substância remanescem individuais, mas que comportam
trato processual coletivo, por concernirem a um número impor-
tante de sujeitos, com isso se prevenindo a indesejável atomiza-
ção do conflito coletivo em múltiplas e repetitivas demandas indi-
viduais. Dir-se-ia que estes últimos cuidam de interesses episódi-
ca ou contingencialmente coletivos, ou se quiser, coletivos na for-
ma porque vêm manejados judicialmente (art. 81, parágrafo úni-
co, III, da Lei 8.078/90)79. 

Passamos então a analisar as particularidades de cada um de-
les, iniciando pelos difusos. 

76  ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de
direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 41.

77  Ibid., p. 42
78  BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Direito e Processo.  Influência  do Direito  Material

sobre o Processo, 3 rev, atual., São Paulo: Malheiros, 2003,p. 40.
79  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria geral das

ações coletivas, 2. ed, rev., at., ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.103.
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1.4.1 Interesses ou Direitos Difusos 

Os direitos difusos são caracterizados pela transindividualida-
de, pela indivisibilidade e pela indeterminação de seus titulares, carac-
terísticas essas que apresentam um alto grau de dispersão e de relevân-
cia social. Vêm definidos no art. 81, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor “[...] assim entendidos, para efeitos desse código, os tran-
sindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas in-
determinadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 

De acordo com Pedro da Silva Dinamarco80, nos interesses di-
fusos, o objeto (ou o bem jurídico protegido) não é passível de divisão,
à medida que é impossível proteger um indivíduo, sem que essa tutela
não atinja automaticamente os demais membros da comunidade que
se encontram na mesma situação. 

O direito difuso não é simples soma das pretensões individu-
ais. A indivisibilidade do direito difuso se encontra no bem da vida que
se visa a proteger. Exemplo clássico de direito difuso são os relaciona-
dos com questões ambientais, como a poluição do ar. 

José Roberto dos Santos Bedaque81 explica que “[...] o que
caracteriza o direito difuso [...] é a indivisibilidade do objeto, isto é, a
satisfação ou a lesão ao interesse de um dos membros do grupo atinge,
necessária e automaticamente, a esfera de todos.”

Uma das questões polêmicas acerca dos direitos difusos é sa-
ber se pode o indivíduo, isoladamente, defender seu direito englobado
pelo direito difuso, pois o que é indivisível no direito difuso é o objeto
protegido e não a causa de pedir. 

Para buscar a tutela jurisdicional, primeiramente, é necessário
que o interessado possua legitimidade. O Código de Processo Civil, em
seu  artigo  6º,  diz  expressamente  que  ninguém poderá  pleitear,  em
nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, ou seja,
no ordenamento jurídico brasileiro cada interessado defende pessoal-
mente  seus  interesses.  O novo Código de Processo Civil  mantém o
mesmo entendimento em seu artigo 18.

Para estar em juízo defendendo direito alheio, é necessária ex-
pressa autorização legal. Ocorre que o direito difuso é, ao mesmo tem-

80  DINAMARCO, Pedro da Silva, Ação civil pública e suas condições da ação, São Paulo:
Saraiva, 2001, p. 58.

81  BEDAQUE, José Roberto dos Santos.  Direito e Processo.  Influência  do Direito  Material
sobre o Processo, 3 rev, atual., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 40. 
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po, direito próprio e direito alheio, ou seja, transcende a esfera indivi-
dual e atinge a esfera coletiva. 

Esse dispositivo do Código de Processo Civil (art. 6°/ art. 18)
não é adequado para solucionar o problema da legitimação para a
causa na tutela dos direitos difusos. De acordo com Nelson Nery Juni-
or:

Para o ajuizamento das Ações Coletivas, são legitimados o Minis-
tério Público, a Defensoria Pública, a União, Estados, o Distrito
Federal e Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista e a associação que esteja constituí-
da há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil e, ainda, in-
clua,  entre  suas  finalidades  institucionais,  a  proteção  ao  meio
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concor-
rência ou ao patrimônio  artístico,  estético,  histórico,  turístico e
paisagístico82. 

Entre as Ações Coletivas, a única que possui legitimação res-
trita é a Ação Popular, pois somente o cidadão pode utilizar esse meio
de impugnação. Explica Luiz Rodrigues Wambier que, se o titular de
uma pretensão individual, abrangida pelo direito difuso, não conseguir
sensibilizar os legitimados para agir em nome da coletividade, então
“[...] deverá valer-se do sistema processual comum, da legitimidade or-
dinária, previsto no Código de Processo Civil, buscando a tutela jurisdi-
cional também com fundamento em direito subjetivo individual”83. 

82  De acordo com o art. 5o da lei 7.347/85: “Têm legitimidade para propor a ação principal e a
ação cautelar:  I - o Ministério Público; II - a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de
economia mista; V - a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos
1 (um) ano nos termos da lei civil; b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao
meio ambiente,  ao consumidor,  à ordem econômica,  à livre concorrência ou ao patrimônio
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. § 1º O Ministério Público, se não intervier no
processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. § 2º Fica facultado ao Poder
Público  e  a  outras  associações  legitimadas  nos  termos  desse  artigo  habilitar-se  como
litisconsortes de qualquer das partes. § 3º Em caso de desistência ou abandono da ação por
associação legitimada, o Ministério Público assumirá a titularidade ativa. § 4.° O requisito da
pré-constituição  poderá  ser  dispensado  pelo  juiz,  quando  haja  manifesto  interesse  social
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser
protegido. § 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União,
do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. § 6°
Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento
de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo
extrajudicial. 

83  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues.  Liquidação  da Sentença:  individual  e  coletiva.  4  ed.,  ref.,
ampl., e atual. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2009, p. 276. 
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De acordo ainda com referido autor, os direitos difusos devem
ser considerados como direitos novos, desvinculados dos direitos subje-
tivos já protegidos pelo ordenamento jurídico. Esses direitos novos de-
vem receber tratamento processual diferenciado e conviver harmonica-
mente com aqueles.84

Explica Wambier que: 

[...] há alguns anos, o sistema processual, com os mecanismos da
legitimação ordinária (ao titular do direito cabe sua defesa em ju-
ízo) e da legitimação, extraordinária (defesa de interesse alheio
em nome próprio), não continha elementos suficientes para res-
ponder satisfatoriamente a uma nova gama de direitos, que pau-
latinamente  foram reconhecidos  e  incorporados  ao  acervo  de
bens susceptíveis de proteção, sendo necessário criar um outro
sistema, capaz de conviver com o remanescente sistema tradicio-
nal, mas baseado em novas posturas metodológicas.,

A criação desses  novos mecanismos de defesa dos direitos,
vinculados aos direitos difusos e coletivos, não é inconstitucional. Cria-
ram-se mecanismos especiais para direitos novos, ou seja, diferencia-
dos dos direitos individuais subjetivos tradicionais. 

Quanto à natureza jurídica da legitimidade conferida aos entes
que atuam no polo ativo das ações coletivas, não existe um consenso
na doutrina. Alguns doutrinadores entendem que os entes legitimados
atuam como substituto processual. De acordo com Ephraim de Cam-
pos Jr., citado por Luiz Manoel Gomes Jr.85, a substituição processual
seria um gênero da legitimação extraordinária e ocorreria “[...] quando
a lei atribuir a alguém legitimação para pleitear, como autor ou réu, em
nome próprio, direito (pretensão) alheio, com autonomia e exclusivida-
de [...]”.

Já Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery86 expli-
cam que a figura da substituição processual existe somente no direito
singular e no Direito Processual Civil individual. O substituto substitui
pessoa  determinada,  defendendo  em seu  nome o  direito  alheio  do
substituído.  Direitos  difusos  e  coletivos  não  poderiam ser  regulados
pelo mesmo sistema, porque possuem como característica a não indivi-
dualidade. Não se substitui coletividade ou pessoas indeterminadas. 

84  Ibid., p. 302. 
85  GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. Curso de Direito Processual Civil Coletivo. 2 São Paulo,

SRS, 2008. p. 74.
86  NERY  JUNIOR.,  Nelson.  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  processo  civil

comentado e legislação extravagante. 13. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo:  Revista dos
Tribunais, 2013, p. 222.
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Acrescentam, ainda, que o que ocorre é um fenômeno pró-
prio do Direito Processual civil coletivo, que seria a legitimação autôno-
ma para a condução do processo. Por intermédio da legitimação autô-
noma para a condução do processo o legislador, independente do con-
teúdo do Direito material a ser discutido em juízo, legítima pessoa, ór-
gão ou entidade a conduzir o processo judicial no qual se pretende pro-
teger o direito difuso ou coletivo.

O autor Ricardo de Barros Leonel87 explica que as concepções
tradicionais  da  legitimação,  como  premissas  absolutas,  devem  ser
abandonadas. Argumenta que, no caso das Ações Coletivas, os entes
legitimados possuiriam legitimação autônoma para a condução do pro-
cesso, que não se confunde nem com legitimação extraordinária, nem
com legitimação ordinária. 

Segundo entendimento de Luiz Manoel Gomes Jr.88, as Ações
Coletivas emergem no contexto de uma temática inteiramente diferen-
ciada. O processo tradicional possui caráter individual. Logo, para se
tratar das ações coletivas faz-se necessária uma releitura de conceitos
clássicos, como, por exemplo, os conceitos de legitimação e interesse. 

Esses conceitos necessitam de uma readaptação para analisar
os pressupostos e condições das ações coletivas. Assim, as Ações Cole-
tivas possuem uma legitimação processual coletiva, que seria a possibi-
lidade de almejar a proteção dos direitos coletivos lato sensu (difusos,
coletivos) e individuais homogêneos, ainda que haja coincidência entre
os interesses próprios de quem atua com os daquele que serão, em
tese, beneficiados com a decisão a ser prolatada. 

O acesso à tutela jurisdicional se dá adotando-se um ou outro
critério de legitimação. Tratando-se de direito subjetivo tradicional, o
acesso à tutela jurisdicional ocorrerá com a utilização do Processo Civil
individual  tradicional,  e tratando-se de direitos  novos (coletivos  lato
sensu) e de direitos individuais homogêneos o acesso à tutela jurisdicio-
nal se dará por meio do processo coletivo. 

87  LEONEL,  Ricardo  de  Barros.  Manual  de  Processo  Coletivo.  São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2002. p. 159.

88  GOMES JUNIOR, Luiz Manoel. Curso de Direito Processual Civil Coletivo. 2 São Paulo:
SRS, 2008. p. 84-85.
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1.4.2 Interesses ou Direitos Coletivos

O direito coletivo é caracterizado por sua transindividualidade,
indivisibilidade e determinação de seus titulares. Vem definido no art.
81, II do CDC: 

[...] interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
desse código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

O que diferencia o direito coletivo do direito difuso é a deter-
minabilidade dos seus titulares. Nos dizeres de Luiz Guilherme Marino-
ni e Sérgio Cruz Arenhart:

[...] a diferença essencial entre os direitos difusos e direitos coleti-
vos (stricto sensu) reside no fato de que os direitos difusos per-
tencem, naturalmente, a pessoas indeterminadas, dissolvidas na
sociedade, e que por meras circunstâncias fáticas estão ligadas
entre si, enquanto os direitos coletivos (stricto sensu) têm como
titular grupo, categoria ou classe de pessoas que estão ligadas en-
tre si ou com o violador (ou potencial violador) do direito, por
uma relação jurídica base89.

É direito transindividual, à medida que transcende o direito de
cada uma das pessoas vinculadas ao grupo associativo, para atingir os
fins sociais do grupo90. 

O tratamento processual dado aos direitos  coletivos, por se
tratar de um direito novo, assim como os direitos difusos, deve ser dis-
tinto do tratamento processual dado aos direitos individuais tradicio-
nais. Aqui, quanto à legitimação para a causa na tutela dos direitos co-
letivos, reportamo-nos ao que já foi exposto quanto aos direitos difu-
sos. 

1.4.3 Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos

Os  interesses  individuais  homogêneos  são  definidos  pelo
Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, parágrafo único, III,
como aqueles decorrentes de origem comum. Sua titularidade pertence
a um número determinado ou determinável de pessoas que tiveram
89  MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz.  Curso de Processo Civil. Vol. 5.

Procedimentos Especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 299. 
90  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues.  Liquidação  da Sentença:  individual  e  coletiva.  4  ed.,  ref.,

ampl., e atual. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2009, p. 256. 
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seus direitos individuais violados de forma similar por práticas a que fo-
ram submetidas.

Os  direitos  individuais  são  qualificados  como  homogêneos
apenas por ficção jurídica, a fim de que possam ser, também, defendi-
dos em juízo por ação coletiva91. São os direitos de grupo, de categoria,
de classe de pessoas  determinadas ou determináveis,  que comparti-
lhem interesses divisíveis, oriundos das mesmas circunstâncias de fato,
isto é, possuem uma origem comum. 

Como ressaltado no início deste capítulo, os direitos individu-
ais homogêneos são verdadeiros interesses individuais, mas circunstan-
cialmente tratados de forma coletiva. Ou seja, não são coletivos em sua
essência nem no modo pelo qual são exercidos. Na verdade, esses di-
reitos, mais do que os outros dois já tratados, são consequência da mo-
derna  sociedade de  massa,  em que a  concentração de  pessoas  em
grandes centros e a produção em série, abre espaço para que muitas
pessoas sejam prejudicadas por um único fato92.

Segundo Kazuo Watanabe:

[...] a  homogeneidade e a  origem comum, são, portanto, os re-
quisitos para o tratamento coletivo dos direitos individuais”, sen-
do que a origem comum pode ser de fato ou de direito, e a ex-
pressão  não significa,  necessariamente,  uma unidade factual  e
temporal. As vítimas de uma publicidade enganosa veiculada por
vários órgãos de imprensa e em repetidos dias de um produto
nocivo à Saúde adquirido por diversos consumidores em um lar-
go espaço de tempo e em várias regiões têm, como causa de
seus danos, fatos de uma homogeneidade tal que os tornam a
‘origem comum’ de todos eles93. 

Com relação à  homogeneidade, a intenção do legislador foi
excluir situações pessoais heterogêneas do âmbito da defesa coletiva
dos direitos individuais. A respeito do assunto, Ada Pellegrini Grinover 

[...] em tese, a  prevalência da dimensão coletiva sobre a indivi-
dual poderia ser útil para aferir, do ponto de vista prático, se efe-
tivamente os direitos individuais são, ou não, homogêneos. Ine-
xistindo, a prevalência dos aspectos coletivos, os direitos seriam

91  NERY  JUNIOR.,  Nelson.  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  processo  civil
comentado e legislação extravagante. 13. ed. rev., ampl., e atual. São Paulo:  Revista dos
Tribunais, 2013, p. 222.

92  DINAMARCO, Pedro da Silva, Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 60. 
93  GRINOVER, Ada Pelegrini, WATANABE, Kazuo, NERY JUNIOR. Nelson. Código Brasileiro

de Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto. Vol. II, 10. ed., 2010,
p. 393 et. seq. 
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heterogêneos, ainda que tivessem origem comum. Provavelmen-
te, poder-se-ia afirmar, em linha de princípio, que essa origem
comum (ou causa) seria remota e não próxima. A adotar-se esse
critério, dever-se-ia concluir que, não se tratando de direitos ho-
mogêneos, a tutela coletiva não poderia ser admitida, por falta
de possibilidade jurídica do pedido94. 

Em algumas situações, o vínculo existente entre os direitos in-
dividuais dos diversos titulares não autoriza a propositura de uma ação
coletiva, mas sim a propositura de ações individuais,  ou, ainda, das
chamadas “ações plúrimas”, promovidas por mais de um titular do di-
reito, por meio de litisconsórcio ativo facultativo95. 

O intuito do legislador, ao elencar o requisito da homogenei-
dade, foi, provavelmente, o de excluir eventuais situações pessoais he-
terogêneas do âmbito da defesa coletiva dos direitos individuais. Nos
dizeres de Luiz Rodrigues Wambier: “[...] as particularidades relativas a
cada um dos membros individuais devem ser desprezadas, quando da
resolução de conflito que envolva direitos individuais homogêneos”96.

A semelhança entre os direitos individuais homogêneos e os
coletivos é o tratamento processual dispensado a ambos. Os direitos di-
fusos e os direitos coletivos, efetivamente, representam novas formas
de condutas apreciadas pelo ordenamento jurídico, mas os direitos in-
dividuais homogêneos não. Eles são os direitos subjetivos individuais
tradicionais, que possuem como titulares pessoas individualmente con-
sideradas. 

Exercida a ação coletiva por um dos legitimados do art. 82 do
Código de Defesa do Consumidor, o titular do direito individual não
deve aguardar  passivamente o deslinde da ação.  De acordo com o
Código de Defesa do Consumidor, cada titular da pretensão individual
lesada, mesmo que homogênea, deve propor sua própria ação,97 ou in-
tervir no processo coletivo como litisconsorte,98 ou ainda, promover a

94  GRINOVER, Ada Pelegrini, WATANABE, Kazuo, NERY JR. Nelson.  Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores do anteprojeto. Vol. II, 10. ed., 2010, p.
393 et. seq. 

95  YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromisato. Tutela dos interesses difusos e coletivos. São
Paulo: Juarez de Oliveira, p. 16, 2006. 

96  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues.  Liquidação  da Sentença:  individual  e  coletiva.  4  ed.,  ref.,
ampl., e atual. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2009, p. 261.

97  Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida
em juízo individualmente, ou a título coletivo.

98  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.
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liquidação e consequente execução99 da obrigação constante da sen-
tença coletiva.

1.5 Evolução histórica do processo coletivo no Brasil

O Brasil aliou-se aos países mais desenvolvidos, ao ampliar os
mecanismos de tutela coletiva, mas, até o presente, não reuniu tais re-
gulamentos em um único corpo legislativo (código ou codificação), pre-
ferindo pulverizar a normatização em diversas leis esparsas. Como ex-
plicado anteriormente, a legislação processual coletiva está espalhada
por todo o ordenamento jurídico. Ocorre que a evolução do tratamen-
to no plano legislativo aconteceu de maneira gradual, enfrentando in-
clusive alguns retrocessos pelo caminho.

O Código Civil de 1916 trazia em seu bojo normas jurídicas
impregnadas da visão individualista e patrimonialista da assim chama-
da “Era das Codificações”. O artigo 76 do antigo Código Civil, (“Para
propor ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse eco-
nômico ou moral. Parágrafo único: o interesse moral só autoriza a ação
quando toque diretamente ao autor, ou à sua família”.) impedia qual-
quer demanda que trouxesse repercussão transindividual, pois permitia
somente o exercício do direito de ação para a tutela de interesses indi-
viduais.

Fredie Didier Júnior100 explica que o objetivo do Código era a
purificação do sistema, e que tal artigo foi obstáculo para as ações cole-
tivas e para as tutelas adequadas aos direitos não patrimoniais, ou seja,
a  norma  jurídica,  afastou  do  Código,  marcadamente  individualista,
centrado no proprietário e na autonomia da vontade do cidadão, a
possibilidade de abertura para as tutelas coletivas.

Afirma Mancuso101: 

É digna de nota a circunstância de que o advento do Código Ci-
vil, em 1916, propiciou certo consenso doutrinário e até jurispru-
dencial, no sentido de que seu art. 76 teria ab-rogado de vez os
últimos vestígios da ação popular, à medida que condicionava o
exercício do direito de ação à existência de um legítimo interesse
econômico e moral.

99  Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus
sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

100 DIDIER JÚNIOR, Fredie;  JÚNIOR, Hermes  Zaneti.  Curso de Direito Processual  Civil.
Volume IV. 8 ed. rev., ampl. Salvador: JusPodivm. 2013, p. 25.

101 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular, 3. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1998,
p. 48-55.
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De certa maneira, os Códigos de Processo Civil de 1939 e de
1973 seguiram a mesma linha paradigmática do Código Civil de 1916,
pois trouxeram normas jurídicas que refletiam o individualismo caracte-
rístico das codificações da época, contribuindo para a dificuldade de
implementação das tutelas coletivas. 

Apesar da tendência legislativa no sentido de valorizar os lití-
gios envolvendo interesses interindividuais,  o legislador brasileiro im-
plementou, por meio da edição da Lei nº 4717/65, a Ação Popular,
hoje erigida à categoria de Ação Constitucional (artigo 5º, LXXIII da
CRFB/88). O texto constitucional passou a determinar que qualquer ci-
dadão pode ajuizá-la a fim de anular ato lesivo, ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Em 1981, a Lei 6.938 (Política Nacional do Meio Ambiente) e
Lei Complementar 40 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
trouxeram a previsão expressa de legitimação ativa ad causam do Mi-
nistério Público para a propositura de Ação de Responsabilidade Civil
por danos ao meio ambiente (artigo 14, §1º) e para promover Ação Ci-
vil Pública (primeira referência expressa em texto legislativo), nos ter-
mos da lei (artigo 3º, inciso III).

Em 1985, houve verdadeira evolução na sistematização e re-
gulamentação da tutela coletiva no Brasil com a promulgação da Lei
7347/85, a Lei de Ação Civil Pública, sofrendo influência do regime ju-
rídico das class actions do Direito Norte Americano. A Lei da Ação Civil
Pública representou a chegada ao ordenamento brasileiro da segunda
onda renovatória do acesso à Justiça com a positivação da tutela dos
interesses transindividuais.

Ocorre que o legislador não contava com o veto presidencial
ao inciso IV do artigo 1º da Lei, que tornava o rol dos objetos tutelá-
veis pela Ação Civil Pública taxativo, não permitindo a veiculação do
instrumento para a tutela de outros interesses difusos ou coletivos, além
daqueles já previstos nos demais incisos.

Como, diante do veto, nem todos os interesses transindividu-
ais poderiam ser tutelados no plano judicial, o sistema era insuficiente e
não permitia a afirmação da existência de um sistema de tutela coleti-
va102.

102 “Portanto, se o rol era taxativo, não se poderia falar em direito processual coletivo comum, já
que  nem  todos  os  direitos  difusos  e  coletivos  poderiam  ser  tutelados  jurisdicionalmente.”
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo Brasileiro: um novo ramo do
direito  processual  (princípios, regras  interpretativas  e a problemática da sua interpretação e
aplicação). São Paulo: Saraiva. 2003. p. 265.
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Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 (artigo
129, inciso III),  a taxatividade, até então existente, deixou de existir,
por absoluta falta de recepção constitucional, o que se tornou incontes-
tável com a edição do Código de Defesa do Consumidor.

Para Gregório Assagra Almeida,  toda a evolução legislativa
sobre tutela coletiva em nosso ordenamento se divide em duas fases
bem definidas, quais sejam, antes e depois da Lei de Ação Civil Públi-
ca:

Não há como falar ou pensar em Direito Processual coletivo co-
mum, no Brasil, antes da entrada em vigor da Lei n. 7347/85,
que instituiu a ação civil pública. Isso porque não existia em nos-
so país um microssistema próprio,  como existe hoje,  de tutela
dos direitos de massa. [...] A partir da entrada em vigor da Lei
7347/85, de 24 de julho de 1985, que verdadeiramente instituiu
a ação civil pública no Brasil, operacionalizou-se no ordenamen-
to jurídico brasileiro uma revolução, transformando-se de orde-
namento de tutela jurisdicional de direito individual, para orde-
namento de tutela jurisdicional também de direitos e interesses
massificados.,

Esse também é o entendimento de Édis Milaré: 

Até a edição da Lei n. 7347, de 24 de julho de 1985, a tarefa da
ordem  jurídica  estava  voltada  a  harmonizar,  basicamente,  os
conflitos interindividuais, ou entre grupos bem delimitados e res-
tritos de pessoas, próprios de uma sociedade predominantemen-
te agrária e artesanal, e, portanto, muito diversa da nossa103.

Com a promulgação da Constituição de 1988, houve a insti-
tuição de uma nova ordem constitucional com diversos paradigmas,
até então, sem positivação. A tutela coletiva não passou despercebida,
mereceu a alçada de direito e garantia fundamental, à medida que o
rol fixado no artigo quinto tem em seu título referência expressa tanto
ao plano individual quanto ao coletivo. Assim, todos os remédios, di-
reitos e garantias lá positivados deverão ser implementados nos âmbi-
tos individual e coletivo.

A Constituição,  além de conferir  status  constitucional  para  a
Ação Civil Pública (artigo 129, inciso III), trouxe o mandado de segu-
rança coletivo (artigo 5º, incisos LXIX e LXX), o mandado de injunção
(artigo 5º, inciso LXXI), ampliou o campo de atuação da ação popular
(artigo 5º, inciso LXXIII), a legitimação coletiva geral (artigo 5º, inciso

103 MILARÉ, Édis. A ação civil pública na nova ordem constitucional. São Paulo: Saraiva.
1990, p. 06.
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XXI e artigo 8º, inciso III), o acesso à Justiça (artigo 5º, inciso XXXV) e
a previsão de regulamentação da proteção e defesa do consumidor no
plano legislativo (artigo 48 do Ato de Disposições Transitórias)104.

Em 1990, foi promulgada a Lei 8078/90 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor), outro marco legislativo na sistematização da
tutela coletiva em nosso ordenamento. Essa norma jurídica teve a im-
portância de positivar, entre outros instrumentos, o esboço do conceito
dos interesses transindividuais, (artigo 81, parágrafo único, incisos I ao
III); a possibilidade da intervenção individual em processo coletivo (ar-
tigos 94 e 103, §2º); o fair notice e o right to opt (artigo 104)105; o regi-
me jurídico geral da imutabilidade das sentenças coletivas (artigo 103,
incisos I ao III); o transporte in utilibus da sentença coletiva para a esfe-
ra jurídica individual (artigo 103, § 3º) e a atipicidade das ações coleti -
vas (artigo 83).

Outros  diplomas  legislativos  foram editados,  dentro  da  siste-
mática da tutela coletiva, para regulamentar interesses transindividuais
específicos e/ ou institutos específicos. Tais diplomas, a seguir elenca-
dos, nem sempre têm como objetivo a regulamentação do processo,
mas, em alguns casos, repercutem no processo coletivo ou possuem
um capítulo ou passagens versando sobre, tais como: Lei 7.797/89 (cri-
ação do fundo nacional do meio ambiente); Lei 7.853/89 (proteção às
pessoas portadoras de deficiências físicas); Lei 7.913/89 (proteção aos
titulares  de  valores  mobiliários  e  aos  investidores  do  mercado);  Lei
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 208- 24); Lei
8.429/92 (Improbidade Administrativa); Lei 8.437/92 (cautelares contra
o Poder Público); Lei 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público); Lei complementar 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público
da União); Lei 8.884/94 (proteção da ordem econômica, artigos 29 e
88);  Lei  9.394/96  (diretrizes  e  bases  da  Educação,  artigo  5º);  Lei
9.494/97 (alterou o artigo 16 da Lei 7347/85); Lei 9.868/99 (Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória de Constitucionalida-
104 MENDES,  Aluísio  Gonçalves  de  Castro.  Ações  Coletivas  no  direito  comparado  e

nacional. São Paulo: Revistas dos Tribunais.  2002, p. 196. No mesmo sentido, MOREIRA,
José Carlos Barbosa. Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo,
n. 61. São Paulo: Revista dos Tribunais. Janeiro/março de 1991.

105 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. Esse artigo possibilita ao litigante individual
tomar  ciência  da propositura  de  uma ação coletiva.  Tomando ciência  ele  pode  requerer  a
suspensão de seu processo por 30 dias e se beneficiar da sentença coletiva proferida na ação
coletiva (respeitados, em cada caso, os limites da coisa julgada nas ações coletivas). 
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de);  Lei  9.870/99  (valor  das  anuidades  escolares,  artigo  7º);  Lei
9.882/99 (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental); Lei
10.671/03 (Estatuto de Defesa do Torcedor, artigo 40); Lei 10.741/03
(Estatuto do Idoso, artigos 78-92); Lei 11.340/06 (Maria da Penha, arti-
go 37); e Lei 12.016/09 (regulamentou o mandado de segurança cole-
tivo, artigos 21 e 22).

O processo coletivo brasileiro,  a despeito de ser influenciado
pelo sistema norte-americano, possui  características próprias: a  coisa
julgada no Brasil terá extensão erga omnes ou ultra partes apenas para
beneficiar o réu, diferentemente do sistema da class action. No sistema
brasileiro, também não se admite a “adequada representação” de um
único cidadão para a tutela coletiva de direitos. O ordenamento jurídi-
co pátrio prevê um rol de legitimados para a tutela desses direitos: as-
sociações, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros. Somen-
te a ação popular permite a tutela de direitos coletivos por um único ci-
dadão. 

O processo coletivo tem como objeto de sua tutela, na maioria
das  vezes,  um direito  fundamental  social.  No próximo capítulo,  de-
monstra-se que exatamente por  tutelar  direito  fundamental  social,  o
controle das políticas públicas pode ser exercido pela instrumentaliza-
ção do processo coletivo. 
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2 - CONTROLE JURISDICIONAL DE
POLÍTICAS PÚBLICAS

2.1 Políticas públicas: origem, evolução e conceito

No final do século XIX e início do século XX as ideias que nor-
tearam o Estado Liberal se mostraram inoperantes e insuficientes aos
anseios dos cidadãos. Isso porque tais ideias privilegiavam a liberdade
burguesa, pregavam a proteção dos cidadãos contra a intervenção do
Estado, deixando-os à mercê da autorregulação do mercado. Esse mo-
delo de Estado frustrou as expectativas de alcance de bem-estar dos ci-
dadãos.

Nos dizeres de José Reinaldo de Lima Lopes1:

O modelo pressupunha que cada um, atuando livremente no seu
próprio interesse,  levaria à felicidade geral:  cada indivíduo era
um portador de vontade e razão, capaz de julgar o que fazer. A
soma de tais juízos levaria ao bem comum. O crescimento das
desigualdades e a fraude generalizada e massificada da boa-fé, a
incapacidade de conhecer todo o necessário ao julgamento cor-
reto e, principalmente, o fato de que cada indivíduo é um feixe
de relações sociais que o precedem e constituem em grande par-
te, tornaram o modelo inaceitável e incapaz de promover o seu
ideal. 

Nesse contexto, as forças estatais se reorganizaram para intervir
nos assuntos políticos e sociais, substituindo as forças econômicas do-
minantes,  que exerciam o poder levando em consideração somente
seus interesses particulares. 

A participação social nas deliberações políticas foi-se intensifi-
cando, devido ao amadurecimento do exercício do poder democrático,
o que incorporou à ação estatal ações que buscavam a diminuição das
desigualdades sociais. Dessa forma, o Estado toma para si a responsa-
bilidade de agir na busca da efetivação dos direitos sociais. 

As Constituições modernas serviam de embasamento para as
novas funções desse Estado intervencionista. A normatividade dessas
constituições não se limitou à proteção dos direitos de liberdade do ci-
dadão. Na verdade, ao lado dos direitos de primeira geração, passaram

1  LOPES, José Reinaldo de Lima. Justiça e Poder Judiciário ou a virtude confronta a instituição.
Revista da USP 21, mar.-maio 1994, p. 25. 
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a prescrever também direitos sociais, dando-lhes força de direito funda-
mental. 

O  modo  de  agir  do  Estado  deve  ajustar-se  aos  imperativos
constitucionais.  No contexto brasileiro,  o catálogo de direitos  funda-
mentais está previsto expressa e implicitamente na Constituição da Re-
pública, o que implica dizer que a ordem econômica deve ser vincula-
da ao equilíbrio e ao bem-estar de uma dada sociedade para o alcance
de uma vida digna.

José Reinaldo de Lima Lopes explica que 

[...] para a compreensão das políticas públicas é essencial com-
preender-se o regime das finanças públicas. E para compreender
estas  últimas  é  preciso  inseri-las  nos  princípios  constitucionais
que estão além dos limites ao poder de tributar. Elas precisam es-
tar  inseridas  no direito  que o Estado recebeu de planejar  não
apenas suas contas, mas de planejar o desenvolvimento nacio-
nal, que inclui e exige a efetivação dos direitos sociais pelos cida-
dãos brasileiros.,

Explica, ainda, o referido autor que as políticas se classificam
em (1) políticas sociais, de prestação de serviços públicos essenciais,
como  Saúde  e  Educação;  (2)  políticas  sociais  compensatórias,  tais
como o seguro-desemprego; (3) políticas de fomento à economia; (4)
reformas de base e (5) políticas de estabilização monetária2.

As políticas públicas3 podem ser conceituadas como instrumen-
tos de execução de programas políticos por meio da intervenção estatal
na sociedade com o objetivo de assegurar igualdade de oportunidades
aos indivíduos, tendo por finalidade assegurar as condições materiais
de uma existência digna a todos os indivíduos. 

No entendimento de Norma Sueli  Padilha,  política pública é
“[...] o conjunto de normas jurídicas e atos jurídicos, administrativos ou

2  LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no
Estado  Social  de  Direito.  In:  FARIA,  José  Eduardo  (Org.).  Direitos  humanos,  direitos
sociais e Justiça. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 113-143, p. 134.

3  Pode-se afirmar que umas das primeiras referências às políticas públicas (policies) foi feita por
Dworkin. Críticando o modelo positivista, referido autor explicava que esse modelo levava em
consideração  somente  as  regras,  que  tinham  a  característica  de  serem  ou  não  aplicadas.
Dworkin fazia distinção entre regras, diretrizes e princípios, afirmando que as diretrizes estavam
relacionadas diretamente com objetivos sociais benéficos  que deveriam ser alcançados. Para
Dworkin “... (política) aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em
geral alguma melhoria em algum aspectos econômico, político ou social da comunidade (ainda
que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser
protegido contra mudanças adversas)”. DWORKIN. Ronald.  Levando os direitos a sério.
Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36.
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não, que objetivam proporcionar uma melhoria nas condições de vida
da sociedade, no aspecto social, econômico ou político”4. 

De acordo com Maria Paula Dallari Bucci políticas públicas são

O programa de ação governamental que resulta de um processo
ou  conjunto  de  processos  juridicamente  regulados  –  processo
eleitoral, processo de planejamento, processo de Governo, pro-
cesso orçamentário, processo legislativo, processo administrativo,
processo judicial – visando coordenar os meios à disposição do
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos
socialmente relevantes e politicamente determinados5. 

O conceito de políticas públicas não é sinônimo de direitos soci-
ais, mas a concretização desses direitos representa os objetivos almeja-
dos pelas políticas públicas. Ensina Ingo Wolfgang Sarlet:

Políticas públicas não se confundem com os direitos fundamen-
tais,  designadamente como direitos subjetivos (individuais  e/ou
coletivos) que são veiculados por meio de políticas públicas, o
que não afasta a possibilidade de um direito a que o Estado atue
mediante políticas públicas, precisamente como forma de assegu-
rar a efetividade de direitos fundamentais. ,

Políticas públicas estão relacionadas com a atividade promocio-
nal do Estado. Surgem à luz do Estado Social e se consolidam no Esta-
do Pós-social6, diante do compromisso com valores e opções políticas
que norteiam os fins, metas e diretrizes a serem, por imposição consti-
tucional, concretizados pelos poderes políticos. 

Interessa a toda a sociedade a escolha das prioridades e das
formas de efetivação dos direitos fundamentais inscritos no artigo ter-
ceiro da Constituição Federal7. O conceito de democracia, amparado
pelos preceitos constitucionais, abrange a intervenção e participação da
sociedade civil na construção de programas estatais direcionados ao al-
cance do bem-estar social. 

4  PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 119.

5  O conceito de política pública em direito. In: Políticas públicas: reflexões sobre o conceito
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39.

6  Expressão utilizada por Daniel  Sarmento.  SARMENTO, Daniel.  Direitos fundamentais e
relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 43 e ss.

7  Constituição Federal: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:  I  -  construir  uma  sociedade  livre,  justa  e  solidária;  II  -  garantir  o  desenvolvimento
nacional;  III  -  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização  e reduzir  as  desigualdades  sociais  e
regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação”.
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Nos dizeres de Solange Teles da Silva8 “[...] as políticas públi-
cas podem ser definidas também como processo ou conjunto de pro-
cessos que culmina na escolha racional e coletiva de prioridades”. No
processo de formulação das políticas públicas, a sociedade exerce pa-
pel relevante. 

Nesse contexto, o poder discricionário recebe um novo signifi-
cado no Estado Democrático de Direito. Dele deve ser eliminado qual-
quer resquício de arbitrariedade ou abuso de poder pelo Poder Execu-
tivo. O poder de escolha, autorizado pela lei e pelas normas constituci-
onais, deve estar relacionado com os objetivos anteriormente delinea-
dos pela Constituição Federal, sob pena de o Poder Judiciário declarar
nula a opção política realizada. 

Todo ato administrativo deve ser motivado, para que seu con-
trole externo possa ser exercido. 

Por esta razão, no contexto constitucional atual não mais se justi-
fica a Teoria dos Motivos Determinantes, que outorga a possibili-
dade, e não o dever,  do administrador público de motivar  os
seus atos. As razões de fato e de direito condicionam a validade
do pronunciamento administrativo9. 

É sabido que as metas traçadas pelas normas constitucionais
se distanciam da realidade atual, mas a ousadia delas não enfraquece
seu status de finalidades vinculantes aos comportamentos sociais e tam-
bém estatais. No sentir de Gilberto Bercovici10: 

[...] o próprio fundamento de políticas públicas é a necessidade
de concretização de direitos por meio de prestações positivas do
Estado, sendo o desenvolvimento nacional  a principal  política,
conformando e harmonizando todas as demais. 

A transformação da sociedade e a efetivação dos direitos soci-
ais encontram amparo na implementação de metodologia e técnica aos
programas governamentais,  combinados com a eticidade própria do

8 Políticas  públicas  e  estratégias  de  sustentabilidade  urbana.  Disponível  em:
<http://escola.mpu.mp.br/linha-editorial/outras-publicacoes/serie-grandes-eventos
meioambiente/Solange_Teles_Politicas_publicas_e_sustentabilidade.pdf>  Acesso  em  24  nov.
2015.

9  CARVALHO,  Raquel  Melo  Urbano  de.  Controle  jurisdicional  dos  atos  políticos  e
administrativos na Saúde pública. In: FORTINI, Cristiana; ESTEVES, Júlio Cézar dos Santos;
DIAS, Maria Tereza Fonseca (orgs.).  Políticas públicas: possibilidades e limites.  Belo
Horizonte: Forum, 2008, 297. 

10  Planejamento e políticas públicas: nova compreensão do papel do Estado, p.144. In: BUCCI,
Maria Paula Dallari (org.)  Políticas públicas: reflexos sobre o conceito jurídico. São Paulo:
Saraiva, 2006, p.144.
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Estado Democrático de Direito. Assim o planejamento estatal11 é indis-
pensável ao desenvolvimento e à consecução do bem comum. 

Esse planejamento deve racionalizar a intervenção do Estado,
para que o progresso da ordem econômica caminhe junto com a valo-
rização do trabalho humano, a livre inciativa e todos os requisitos que
garantam a existência digna, de acordo com os ditames da justiça soci-
al inseridos na Constituição Federal. 

Para a harmonia do sistema democrático e republicano, é im-
prescindível que esse planejamento tenha metas fixadas, assim a alter-
nância do poder não frustra os fins previstos nos programas estatais12.

A discussão sobre políticas públicas envolve todo um contexto
multidisciplinar, o que acarreta para o operador do Direito inúmeras di-
ficuldades para inserir seu conceito em uma categoria normativa bem
definida. Mas mesmo diante dessas dificuldades, ou por causa delas,
compreender seu significado é necessário, para possibilitar o diálogo
entre a ciência jurídica e as diferentes ciências que contribuem para a
completa compreensão do tema. 

A consecução de  políticas  públicas  é  dever  do Estado que
deve respeitar normas constitucionais e legais preestabelecidas. Como
afirmado anteriormente, o conceito de políticas públicas não se traduz
nem se identifica com os direitos sociais, mas a consecução desses di-
reitos representa o fim almejado por essas atuações estatais coordena-
das. Os objetivos perseguidos pelas políticas públicas são os direitos so-
ciais. 

O planejamento estatal para a consecução das políticas públi-
cas deve ser pautado pela política constitucional, que estabelece os di-
reitos e garantias fundamentais a serem respeitados para a instituciona-
lização da democracia social.  Essa ação governamental  é amparada
pelas escolhas políticas feitas pelos governantes, que por sua vez foram
eleitos pelo voto popular, mas esse agir governamental deve sempre es-
tar empenhado em realizar os compromissos constitucionais assumidos
pela Constituição Federal. Surge exatamente daí o traço de juridicida-
de, que dá abertura para o seu questionamento perante o Poder Judi-
ciário. 

11  O planejamento estatal está previsto no artigo 174 da Constituição Federal:  “Como agente
normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções
de  fiscalização,  incentivo  e  planejamento,  sendo  este  determinante  para  o  setor  público  e
indicativo para o setor privado”.

12  BUCCI,  Maria  Paula  Dallari.  As  políticas  públicas  e  o  direito  administrativo.  Revista
Trimestral de Direito Público, v. 13, p. 135, São Paulo: Malheiros, 1996.
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2.2 Do Estado liberal ao Estado constitucional de direito

A política pública é um fenômeno recente. Surgiu em um de-
terminado estágio de desenvolvimento da sociedade13, quando ao Es-
tado foi concedida a intervenção direta no comportamento político e
social, com vistas à realização do interesse público. 

Por isso,  uma discussão sobre conceitos,  limites  e possíveis
instrumentos processuais que envolvem o tema sobre controle jurisdici-
onal de políticas públicas exige uma análise do desenvolvimento do
modelo do Estado Liberal até o estágio atual e até mesmo uma abor-
dagem sobre a evolução da função social e política exercida pelo Poder
Judiciário. 

Certo é que a atividade jurisdicional é condicionada pela ide-
ologia adotada em cada período da História. No Estado Liberal, a ativi-
dade jurisdicional era limitada à racionalidade mecânica e circunscrita
à letra da Lei, do Direito posto. Já o Estado contemporâneo admite
uma atividade jurisdicional sistêmica, ou seja, que busca no ordena-
mento jurídico valores e finalidades para a aplicação da norma14. 

O modelo político e jurídico vigente no Estado Liberal se pau-
tava em valores consagrados pela ética do Estado burguês, que prima-
va pela proteção do indivíduo contra os abusos do Poder Público, bus-
cando enfraquecer o poder autocrático que caracterizava o Estado ab-
solutista. 

O âmbito  de  atuação das  instituições  sociais  e  estatais  era
condicionado ao respeito à liberdade, buscando a promoção de maior
vantagem individual do cidadão. A preocupação era limitar a interven-
ção do Estado. A proteção dada pelo Direito era restrita aos direitos de
primeira geração, os chamados “direitos de defesa” ou de "liberdade
pública”. Esses direitos se prestavam a satisfazer os interesses da classe
burguesa, a intenção era resguardar a esfera de autonomia do indiví-

13  DERANI, Cristiane. Política Pública e a Norma Política. In: Bucci, Maria Paula Dallari (org.).
Políticas públicas: reflexos sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 131. 

14  Ensina José Afonso da Silva que “[...] a tarefa da hermenêutica constitucional  consiste em
desvendar o sentido mais profundo da Constituição pela captação de seu significado interno,
da relação de suas partes entre si e, mais latamente, de sua relação com o espírito da época –
ou seja, a compreensão histórica de seu conteúdo, sua compreensão gramatical na sua relação
com a linguagem e sua compreensão espiritual na sua relação com a visão total da época. Em
outras  palavras,  o  sentido  da  Constituição  se  alcançará  pela  aplicação  de  três  formas  de
hermenêutica: a) a hermenêutica das palavras; b) a hermenêutica do espírito; c) a hermenêutica
do  sentido  –  segundo  Richard  Palmer  –  que  prefiro  chamar  de  ‘hermenêutica  contextual”
(SILVA, José Afonso da.  Comentário contextual à Constituição.  São Paulo:  Malheiros,
2010, p. 15).
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duo frente aos abusos cometidos pelo Estado, portanto inegável o valor
desses direitos. 

Essa modalidade de direitos mantém-se nas Cartas Políticas
modernas, adequados, no entanto, ao modelo de Estado Democrático
e Constitucional. Atualmente são conhecidos como “direitos civis e po-
líticos”15, pois compreendem uma gama de liberdades que se relacio-
nam à promoção da participação política do indivíduo, a exemplo da
liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito de reunião, di-
reito ao voto, entre outros, denotando-se assim, sua estreita aproxima-
ção com a democracia16.

A atuação de instituições políticas, estatais e até mesmo soci-
ais era estritamente condicionada ao respeito à liberdade individual. A
atividade governamental não era regida por uma orientação finalística,
tampouco estava comprometida com a proteção de fins sociais, na ver-
dade, mantinha uma atuação mínima levando em consideração a liber-
dade do indivíduo. 

A atividade jurisdicional  acompanhava esse mesmo raciocí-
nio, julgando apenas conflitos entre sujeitos individuais17. O Poder Ju-
diciário limitava sua atuação à função corretiva, por meio do reconhe-
cimento da violação a direitos individuais dos jurisdicionados18 e ao re-
torno ao status quo. A igualdade formal e a segurança jurídica serviam
de parâmetros direcionadores da atividade julgadora. 

Explicado por Hermes Zanetti Junior19:

As declarações de direito eram apenas nominativas, e a Consti-
tuição tinha por principal função ordenar os diversos ramos do
Poder. O Estado Legalista era reativo e deixava ao Poder Judi-
ciário uma esfera muita fraca de intervenção – ao Judiciário era

15  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 29. ed., atual. São Paulo: Malheiros,
2014, p.563.

16  SARLET,  Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais:  uma teoria  geral  dos
direitos  fundamentais  na  perspectiva  constitucional.  12.  ed.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2015, p. 47.

17  SALLES, Carlos Alberto de. Políticas públicas e processo: a questão da legitimidade nas ações
coletivas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito
jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 178.

18  ZANETI  JUNIOR,  Hermes.  A  teoria  da  separação  dos  poderes  e  o  estado  democrático
constitucional:  funções  de  governo  e  funções  de  garantia.  In:  GRINOVER,  Ada  Pelegrini;
WATANABE, Kazuo (coords.).  O controle jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2013, p.38.

19  ZANETI Jr., Hermes. A teoria da separação dos poderes e o estado democrático constitucional:
funções de governo e funções de garantia. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; WATANABE, Kazuo
(coords.).  O controle jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2013, p. 38. 
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imputada apenas a fatia corretiva, ou seja, a Justiça retributiva e
a defesa dos direitos individuais dos cidadãos. O Direito era do-
minado pelas codificações (Era dos Códigos), adotando-se o mo-
delo do sistema fechado e completo, com pouco ou nenhum es-
paço para a atividade interpretativa.  Marcava-se rigidamente a
Summa  Divisio:  direito  público/Direito  Privado.  Este  modelo,
identifica-se, dessarte, com uma Justiça para a manutenção do
status quo. 

Uma separação rígida de poderes era defendida pela doutri-
na, garantindo a cada um deles autonomia quase absoluta em sua ati-
vidade-fim, como forma de reagir aos excessos do período anterior, em
que todo poder era concentrado no soberano. “O modelo do constitu-
cionalismo liberal preocupou-se, com exclusividade, em proteger o in-
divíduo da ingerência do Estado”20. 

A atuação da atividade jurisdicional não tinha espaço para ne-
nhum tipo de interpretação, limitava-se a cumprir o que estava expres-
so na lei, por meio de um processo mecânico, padronizado e impessoal
simplesmente realizando a subsunção da norma ao fato. 

A partir do final do século XIX, a estabilidade econômica, so-
cial e política foi agitada por uma série de transformações. O aconteci-
mento desse momento histórico foi a Revolução Industrial, que, estimu-
lada pela expansão tecnológica, desencadeou o processo de urbaniza-
ção das cidades, a massificação do consumo e a globalização das infor-
mações. Esse contexto de transformação da sociedade resultou em gra-
ves diferenças sociais, que, por sua vez, aumentaram a insatisfação das
classes populares. 

No âmbito do Direito,  a irracionalidade da lei  levava a seu
desprestígio e despertava a descrença de que sua simples observância
formal  conduziria  à  tão almejada justiça  social,  esperada  pela  nova
classe de proletariados, que vivia na pobreza e na miséria. As primeiras
consequências da Revolução Industrial, sob a ideia da livre concorrên-
cia, haviam dado lugar a condições de trabalho duríssimas e muitas ve-
zes desumanas, que evidenciavam a insuficiência de um modelo políti-
co que contemplasse os direitos individuais21. 

Nesse  contexto  surgiram reformas  mundiais,  resultantes  da
Revolução Industrial.  Os direitos  sociais  criaram forças e traçaram o
perfil do Estado Intervencionista, ou Estado de Bem-Estar Social. Nele,

20  GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle das políticas públicas pelo Poder Judiciário.  Revista
de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 164, ano 33, p. 10, out. 2008.

21  SERRA, Antônio Truyol y. Los Derechos Humanos. Madrid: Tecnos, 2000. p. 31. 
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o principal agente era o Poder Executivo, destinado a tornar efetivas as
promessas do legislador. Nesse ponto, a função jurisdicional começou
a migrar para uma postura um pouco mais ativa, saindo então da tradi-
cional postura passiva. 

A mudança de paradigma pode ser observada nas constitui-
ções do México (1917) e na alemã de Weimar (1919). Os direitos pre-
conizados por essas cartas incluíam os direitos de defesa, mas incluíam
também as prestações estatais, chamadas de direitos sociais. 

Por intermédio de um modelo de Constituição socioeconômi-
ca, surgido no México e na Alemanha no início do século XX, os direi-
tos sociais passaram a ser diretamente protegidos pelo Estado, que dei-
xou a posição de mero espectador para a de efetivo protagonista do
processo social de intervenção na Economia privada. 

O modelo de Estado de Direito como Estado Legal, sem qual-
quer preocupação com os direitos e garantias mínimas dos cidadãos
começou a ruir. Como resultado do embate entre liberalismo e socialis-
mo, ganharam destaque os direitos sociais, consolidando o que se de-
nominou de Estado Social, marcado por uma postura ativa e interven-
tiva do Poder Público na promoção dos fins sociais. 

Os direitos sociais surgiram como decorrência dos movimen-
tos revolucionários de 1848, a partir de consequências práticas do soci-
alismo utópico. A Constituição francesa de 1848 já previa alguns direi-
tos de natureza social, tais como “o direito ao ensino primário gratuito,
à Educação profissional e à igualdade das relações entre patrão e em-
pregado”22.

A Constituição do México, de 1917, foi a primeira a desejar
um equilíbrio entre os direitos da liberdade e os sociais, mas seria a
Constituição alemã de Weimar que serviria de texto inspirador das Car-
tas que reconhecem a importância da intervenção do Estado, especial-
mente por meio da proteção da família, da Educação e do trabalho23. 

Bolzan de Morais explica que “[...] a atuação estatal em mui-
tos setores significou também a possibilidade de investimentos em es-
truturas básicas que impulsionaram o processo produtivo industrial”,24

ou seja, na verdade, além da prestação de serviços sociais, a interven-

22  FRISCHEISEN,  Luiza  Cristina  Fonseca.  Políticas  públicas:  a  responsabilidade  do
administrador e o Ministério Público. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 31. 

23  PEREZ LUÑO, Antônio E. Los derechos fundamentales. 7. Madrid: Tecnos, 1998. p. 40.
No sentido de que a Constituição alemã de 1919 influenciou as Cartas da França de 1946 e
1958, Itália de 1948, bem como Alemã de 1914, ver SERRA, Antonio Truyol y, Op. Cit. p. 33. 

24  MORAIS,  José  Luis  Bolzan  de.  As  crises  do  Estado e da  Constituição  e  a  transformação
espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 35. 
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ção do Estado criou as condições básicas de desenvolvimento econô-
mico. 

A emergência do Estado Social,  já no início do século XX,
marcou a transição de um modelo de Estado Moderno para uma con-
cepção contemporânea de Estado, segundo a qual ele assumiria um
papel funcional no sentido de concretizar direitos que surgem da luta
proletária.  Esse  compromisso  social,  como  ressalta  Paulo  de  Tarso
Brandão, é que permitiria a integração da sociedade política com a so-
ciedade civil25. 

Essa natureza finalística do Estado Social permitiu maior inter-
venção do Estado na Economia, algo inconcebível nos moldes do libe-
ralismo clássico. O Estado passou a atuar de maneira marcante em se-
tores estratégicos da Economia, buscando a melhoria das condições de
vida das classes menos favorecidas26. 

Os direitos sociais representavam a dimensão da igualdade, o
modelo normativo se pautava pela supremacia do interesse público so-
bre o particular, com o bem comum e com os objetivos da comunidade
(democracia comunitarista). 

Nesse sentido, o Estado Social surgiu como uma resposta às
deficiências geradas pelo modelo de Estado mínimo, com especial ên-
fase nas precárias condições da classe trabalhadora e no investimento
massivo na Economia, por parte do Estado, que acompanharia o final
da Segunda Guerra Mundial e o transcurso da “Guerra Fria”. 

Nesse contexto, as Constituições brasileiras de 1937 e 1946
consignariam inúmeras disposições segundo as quais o Estado assumi-
ria um caráter finalístico, teleologicamente vocacionado ao atendimen-
to de demandas sociais. 

Continuando com esse breve traçado histórico, cumpre obser-
var que uma grave crise mundial foi  gerada pela II Guerra Mundial.
Essa crise implicou uma grande mudança para os juízes, pois o modelo
reativo de Justiça não conseguia impedir as injustiças cometidas pelo
Estado Liberal, e o Poder Executivo, por sua vez, não atuava adequa-
damente para cumprir as promessas do Estado Social. 

Surgiu, então, o Estado Democrático de Direito, que assumiu
a missão de equilibrar a função concretizadora dos direitos sociais com
o desenvolvimento econômico nacional, implementando condições de

25  BRANDÃO, Paulo de Tarso.  Ações constitucionais:  "novos"  direitos  e acesso à Justiça.
Imprenta: Florianópolis, OAB/SC, 2006, p. 41. 

26  MORAIS,  José  Luis  Bolzan  de.  As  crises  do  Estado e da  Constituição  e  a  transformação
espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 34. 
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efetiva participação da sociedade no processo de tomada de decisões
políticas.

O Estado Democrático de Direito27 nasceu da evolução his-
tórica do Estado Liberal e do Estado Social28. De acordo com Zaneti:

Portanto, o Estado Democrático Constitucional  é o modelo de
estado que consolida as conquistas liberais (direitos fundamen-
tais  de primeira geração – liberdades negativas);  as conquistas
decorrentes do surgimento da questão social,  entendidas como
conquistas  igualitárias,  de busca de uma igualdade substancial
(direitos fundamentais de segunda dimensão – preocupação pro-
mocional do direito e liberdades positivas); e as conquistas da so-
lidariedade  e  da  comunidade  –  direitos  difusos  e  coletivos  –
como o meio ambiente e os direitos dos consumidores, que são
também as conquistas da sociedade civil organizada (direitos fun-
damentais de terceira dimensão). ,

Importante ressaltar que o modelo contemporâneo de Estado
vai além, pois reconhece como direito fundamental a participação do
cidadão,  assegurando  sua  participação  no  ato  final  de  decisão  por
meio  dos  atos  intermediários  de  formação  dessa  decisão.  Assegura
também o direito de questionar, posteriormente, a decisão tomada nas
esferas próprias de competência. Respeita assim, o Estado Democrático
Constitucional,  a  quarta  dimensão dos  direitos  fundamentais,  que  é
exatamente  a  dimensão  da  participação  do  cidadão  (considerado

27  Esta opção terminológica procura reunir o Estado de Direito, a Constituição e a Democracia
como elementos intrínsecos à concepção de Estado Contemporâneo. De acordo com Hermes
Zanetti  Junior:  “Estado  Democrático  Constitucional  [...]  procura  apenas  ressaltar  que  não
vivemos  apenas  em um Estado de Direito,  nem apenas  em um Estado Constitucional,  ou,
simplesmente, em uma democracia, na qual todo poder emana do povo, sem restrições, mas,
sim,  um  modelo  de  Estado  que  vem  caracterizado  pela  supremacia  do  direito  escrito  na
Constituição, posto de forma rígida, assegurando direitos fundamentais e a natural pluralidade
constitutiva das sociedades complexas atuais. (ZANETI Jr., Hermes. A teoria da separação dos
poderes  e o estado democrático constitucional.  In: GRINOVER, Ada Pelegrini;  WATANABE,
Kazuo (coords.).  O controle jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2013.p.43.

28  Dalmo de Abreu Dallari, apoiando-se em lição de Anderson Menezes ensina que “[...] os tipos
estatais  não  têm  um  curso  uniforme,  muitas  vezes  exercendo  influência  em  períodos
descontínuos. Não se pode, assim, dispor cronologicamente, em ordem sucessiva apoiada na
História,  os  exemplares  de  Estado  que  tenham  realmente  existido  uns  após  os  outros.
Habitualmente, para efeitos didáticos, faz-se a diferenciação entre diversas épocas da história
da Humanidade, em sucessão cronológica, evidenciando as características do Estado em cada
época.  Isso, entretanto,  deve ser feito para melhor compreensão do Estado contemporâneo,
servindo  ainda  como um processo  auxiliar  para  uma futura  fixação de  tipos  de  Estados”.
DALLLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 20ª ed., São Paulo:
Saraiva, 1998, p. 60.
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como indivíduo, ou grupo) na formulação das decisões políticas. De
acordo com Paulo Bonavides 

[...] são direitos de quarta geração o direito à democracia, o di-
reito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a
concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão
de máxima universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-
se no plano de todas as relações de convivência29. 

A alteração do modelo hermenêutico veio com as Constitui-
ções  Modernas.  As  normas  constitucionais  desse  modelo  de  Estado
agregam finalidades sociais às ações governamentais, vinculando o po-
der estatal às ações efetivas para atingir o que as normas constitucio-
nais desejam, sem, entretanto, mencionar os meios para atingi-los. 

Assim, a dogmática jurídica clássica perdeu espaço, pois a cer-
teza absoluta do sentido único da norma deu lugar à aceitação de vá-
rias interpretações possíveis,  que são identificadas após o estabeleci-
mento de raciocínios dialéticos e argumentativos. 

As constituições democráticas modernas caracterizam-se pela
pluralidade de normas, o que exige do intérprete técnicas próprias que
definam os contornos da norma jurídica,  preservando a unidade da
Constituição30. Os preceitos constitucionais de justiça e os direitos fun-
damentais passaram a ser os vetores axiológicos da interpretação infra-
constitucional, ou seja, a interpretação da norma deve sempre levá-los
em consideração. 

Assim, as dimensões das normas constitucionais vão ao en-
contro da nova compreensão da atividade interpretativa. A superiorida-
de hierárquica, a natureza da linguagem expressa por normas de maior
densidade e maior grau de abstração e seu caráter político, principal-
mente pela menção expressa quanto às garantias e direitos fundamen-
tais, concorreram para a concretização do perfil dialético e criativo do
processo exegético constitucional31. 

O exercício do processo hermenêutico não é visto mais como
um simples revelador de uma resposta única, mas, sim, como processo
criativo do Direito32. Esse exercício hermenêutico precisa respeitar a ra-

29  Curso de direito constitucional. 29 ed., atual. São Paulo: Malheiros, 2014, p.571. 
30  BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdictional. Rio

de Janeiro: Renovar, 2005, p.11. 
31  Para  um estudo mais  aprofundado  do tema:  BARROSO, Luis  Roberto.  Interpretação e

aplicação da constituição. 7º São Paulo: Saraiva, 2009. 
32  Desse modo, tanto o legislador como o juiz criam o Direito, embora o primeiro disponha de

maior  margem  de  conformação  que  o  segundo.  A  atividade  jurisdicional  não  se  reduz,
portanto,  à  mera  aplicação  de  uma  vontade  preexistente  do  legislador.  É  ela  constituída,
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cionalidade que deve permear o processo intelectual da norma consti-
tucional, no sentir de Tereza Arruda Alvim Wambier:

[...] para a correta aplicação da norma exige-se certo grau de re-
gularidade objetiva, razão pela qual os métodos hermenêuticos
não podem jamais se distanciar da racionalidade e da regularida-
de formal, pois estas são ideias fundamentais para o direito, uma
vez que garantem a efetivação dos valores previsibilidade e segu-
rança, os quais também recebem prestígio no constitucionalismo
democrático.,

A hermenêutica contemporânea, por meio de um modelo re-
tórico-argumentativo, parte da premissa de que o Direito lida com a
verdade construída por meio do diálogo e é legitimada após um pro-
cesso de justificação, não é simplesmente extraída de um procedimento
científico e pautada na dimensão gramatical do texto de lei. De acordo
ainda com referida autora:

Assim, a verdade jurídica não é “revelada” ou “descoberta”, já
que não vem de Deus, nem preexiste ao labor humano, não se
encontra, pois, no objeto a ser observado. É uma verdade “cons-
truída” “em um processo do qual participa o intérprete”. Não é
essa verdade demonstrada, mas legitimada mediante um proces-
so de justificação. ,

Por esse novo modelo,  a Administração Pública deve,  sim,
observar a lei em sentido formal, mas também deve respeitar os precei-
tos  que  abrangem a sistemática  valorativa  das  normas  inseridas  na
Constituição Federal. Nesse sentido: “A constituição é desde então per-
cebida não apenas como “ordem quadro” para a ação, que o legisla-
dor se vê obrigado a respeitar, mas, ainda, como base e fundamento
de toda a ordem jurídica”33.

Nesse contexto, a teoria da separação dos poderes sempre ge-
rou controvérsias doutrinárias e dogmáticas que, de acordo com Nuno
Piçarra, vão da total rejeição à apologia, ganhando diversas definições
diferentes e, muitas vezes, divergentes, dificultando a sua compreen-

simultaneamente, por um ato cognitivo (de definição das possibilidades abertas pela moldura
da norma) e por um ato volitivo (de escolha de uma dessas possibilidades).  BINENBOJM,
Gustavo.  A democratização da jurisdição constitucional  e o contributo da Lei 9.868/99.  In:
NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras complementares de direito constitucional: controle
de constitucionalidade e hermenêutica constitucional. Salvador: JusPodiVm, 2008, p.170. 

33  QUEIROZ,  Cristina.  Direitos  fundamentais  sociais:  questões  interpretativas  e  limites  da
justiciabilidade.  In:  SILVA,  Virgílio  Afonso  da  (org.).  Interpretação  constitucional.  São
Paulo: Malheiros, 2010, p. 169. 
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são34. Cinco dessas acepções são apontadas pelo autor português em
sua obra sobre o tema, quais sejam:

1º. Distinção entre os conceitos de legislativo, executivo e judici-
al, para designar, quer funções estaduais distintas, quer os órgãos
que respectivamente as exercem.

2º. Independência ou imunidade de um órgão estadual, quanto
ao(s) seu(s) titular (es) ou quanto aos seus actos, perante a acção
ou interferência de outro.

3º. Limitação ou controlo do poder de um órgão estadual medi-
ante o poder conferido a outro órgão de anular ou impedir a per-
feição dos actos do primeiro, ou mediante a responsabilização de
um perante o outro.

4º. Participação de dois ou mais órgãos, independentes entre si,
da mesma função estadual, em ordem à prática de um acto im-
putável a todos.

5º. Incompatibilidade de exercício simultâneo de cargos em dife-
rentes órgãos estaduais.,

Entretanto,  todas  as  definições  possuem um ponto  em co-
mum, segundo o qual se pretende impedir que qualquer dos órgãos es-
tatais controle sozinho a totalidade de seu próprio poder estatal, pro-
movendo, assim, a entrega de uma fração desse poder a órgãos distin-
tos, situação em que cada um constituirá perante o outro, o seu freio e
o seu contrapeso35.

A análise da teoria da separação dos poderes não pode desli-
gar-se de sua dimensão histórica. É necessário analisar sua contextuali-
zação histórica,  uma vez que toda teoria reflete  os questionamentos
existentes em sua época.

Embora sejam apontadas origens remotas da teoria da sepa-
ração dos poderes  na Grécia (por meio do conceito de constituição
mista de Aristóteles) e Roma (Políbio e Cícero) antigas, certo é que sua
origem próxima é associada a Montesquieu, por sua clássica obra Es-
prit des Lois, mais precisamente contida no capítulo VI, do livro XI, inti-
tulado De la Constitution d´Angleterre36. 

34  PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional:
um contributo para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra, 1989, p. 11-2.

35  Id.Ib. 1989, p. 12.
36  Id. Ib. 1989, p. 19. Segundo Piçarra, apesar de Montesquieu não ter sido o inventor da teoria

da separação dos  poderes,  nem ter sido o primeiro a propô-la com os sentidos,  alcance e
objetivos que é conhecida, a associação dessa ao seu nome é automática. (p. 89). 
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Outros  doutrinadores  defendem que  John  Locke  e  Boling-
broke seriam os precursores da teoria desenvolvida por Montesquieu e
que, portanto, a origem das ideias contidas na obra O Espírito das Leis
seria inglesa37.

Para Nuno Piçarra, a doutrina da separação dos poderes sur-
giu na Inglaterra, no século XVII, ligada à ideia do rule of law (Estado
de  Direito).  A  doutrina  foi  idealizada  durante  a  guerra  civil  inglesa
(1642-1649), momento em que houve a divisão orgânico-pessoal entre
a função legislativa e a função executiva e, logo, a rejeição do Absolu-
tismo, em 1689, com a Declaração de Direitos de 13 de fevereiro (Bill
of Rights)38.

Em sua obra O Espírito das Leis (Esprit des lois), Montesquieu
desenvolveu a divisão tripartida dos  poderes  do Estado:  Legislativo,
Executivo e Judiciário39. Esse pensador explicou que a existência de
prerrogativas jurídicas era inerente ao ser humano, que, na verdade,
eram anteriores e superiores ao Estado. Por isso, seria necessário limi-
tar a atuação desse por meio da delimitação de sua estruturação orga-
nizacional, a fim de evitar o abuso do poder40.

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
transformou o princípio da separação de poderes em verdadeiro dog-
ma constitucional41, dispondo em seu art. 16: “Toda sociedade na qual
não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a sepa-
ração dos Poderes, não tem constituição”.

Até o início do século XX, prevaleceu a interpretação da teoria
da separação dos poderes de Montesquieu como uma divisão absoluta
das três principais funções do Estado, segundo a qual um poder não
poderia interferir nas funções do outro.

37  Como Vile,  M. J. C.  Constitucionalism and the Separation of Powers.  Indianápolis:
Liberty Fund. Inc, 1998, p. 83 e DEDIEU, Joseph. Montesquieu et la tradition politique anglaise
en France. Disponível on line:

 <http://archive.org/stream/montesquieuetlat00dediuoft#page/14/mode/2up>.  Acesso em 21 de
jul. 2015, p. 10. 

38  PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional:
um contributo para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra, 1989, p. 44-5 e
65. 

39  MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Martin Claret, 2002. 
40  Id. Ib., 2002, p. 164. Cumpre esclarecer que o objetivo central da mudança para o modelo de

democracia moderno foi o de extinguir os antigos privilégios do clero e da nobreza, tornando o
governo responsável perante a classe burguesa, e não a defesa do povo pobre contra a minoria
rica, ver em COMPARATO. Fábio Konder.  A afirmação histórica dos direitos humanos.
São Paulo: Saraiva, 2001, p. 49. 

41  GOMES CANOTILHO, José Joaquim.  Direito Constitucional. 4 ed. Coimbra: Almedina,
2000, p. 114. 
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Ocorre que já há alguns anos, vários autores vêm defendendo
que a estrita interpretação da teoria da separação dos poderes não cor-
responde à real pretensão de Montesquieu42. Eisenmann explica que
essa interpretação não se sustenta na obra do filósofo francês, para tan-
to argumenta que nela existe a previsão: a) da possibilidade de inter-
venção do rei no Legislativo por meio do poder de veto; b) da possibili-
dade de o Legislativo exigir dos ministros contas da sua administração;
e c) da possibilidade de julgamento dos nobres pela Câmara dos Pa-
res43.

A eficácia de uma Constituição está condicionada à sua reali-
dade histórica44. Nesse sentido, explica Nuno Piçarra que “[...] o trata-
mento dogmático-constitucional do princípio da separação dos poderes
faz-se a partir da análise de uma constituição concreta em vigor”45, não
preexistindo à sua vigência, mas construindo-se a partir dela.

No Estado Democrático de Direito contemporâneo, a interpre-
tação restritiva do princípio da separação dos poderes é incompatível
com a ordem jurídica. Os anseios da sociedade atual, que passa de um
Estado de legalidade formal para um Estado de Direito material, resi-
dem na possibilidade de buscar a concretização dos direitos fundamen-
tais. 

A separação dos poderes deve ser interpretada como um pres-
suposto institucional para a garantia dos direitos fundamentais, e não
para a sua restrição. Atualmente a doutrina da separação dos poderes
deve ser compreendida como uma técnica de organização da estrutura
política do Estado, implicando a sua distribuição por diversos órgãos,
de forma não exclusiva e harmoniosa. Essa postura não só permite o
controle recíproco entre os poderes como também a manutenção das
garantias individuais consagradas no decorrer da História46.

Todo poder é uno no Estado e emana do povo, apenas distri-
buem-se as funções entre os diversos órgãos do Executivo, Legislativo
e do Judiciário47. 

42  EISENMANN.  L´Esprit  des  lois  et  la  separation  des  pouvoirs. Vendôme:  Presses
Universitaires de Fance, 1992, p. 98. 

43  EISENMANN.  L´Esprit  des  lois  et  la  separation  des  pouvoirs.  Vendôme:  Presses
Universitaires de Fance, 1992, p. 101. 

44  HESSE,  Konrad.  A força  normativa  da  Constituição.  Tradução  de  Gilmar  Ferreira
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris , 1991, p. 24. 

45  PIÇARRA, Nuno. A separação dos poderes como doutrina e princípio constitucional:
um contributo para o estudo das suas origens e evolução. Coimbra: Coimbra, 1989, p. 16. 

46  TAVARES,  André  Ramos.  A  superação  da  doutrina  tripartite  dos  “poderes”  do  Estado.
Revista de Direito Constitucional e Internacional. Vol. 29, p. 66, Out 1999, p. 69. 
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De acordo com Paulo Bonavides a separação rígida dos po-
deres tornou-se um dos “pontos mortos  do pensamento político,  in-
compatível com as formas mais adiantadas do progresso democrático
contemporâneo”48. O referido autor explica, ainda, que existia uma es-
treita ligação entre a teoria da separação dos poderes e a defesa do in-
divíduo e, mesmo em sua plena vigência, era descabida sua alegação
em defesa dos demais poderes do Estado, pois sua finalidade era tute-
lar o cidadão frente aos abusos do poder estatal49. 

A divisão de poderes – melhor seria utilizar divisão de fun-
ções, já que o poder é uno – do Estado não poder ser entendida como
obstáculo à legitimidade constitucional do controle jurisdicional de po-
líticas públicas, cuja função é simplesmente fiscalizar os abusos cometi-
dos pelos poderes públicos. Vale aqui a rápida menção ao voto do Mi-
nistro Celso de Mello em seu voto na ADPF nº 45 MC/DF:

Não obstante a formulação e execução de políticas públicas de-
pendam de opções políticas a cargo daqueles que, por delegação
popular, receberam investidura em mandato eletivo, cumpre re-
conhecer que não se revela absoluta, nesse domínio, a liberdade
de conformação do legislador, nem a atuação do Poder Executi-
vo. É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável
ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprome-
tendo-a,  a  eficácia  dos direitos  sociais,  econômicos e culturais
[...], justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado – e até
mesmo por razoes fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a vi-
abilizar, a todos, o acesso a bens cuja fruição lhes haja sido injus-
tamente recusada pelo Estado. 

A teoria da separação dos poderes deve ser considerada, atu-
almente, como uma técnica de organização da estrutura política do Es-
tado, implicando a sua distribuição por diversos órgãos e de forma não
exclusiva e harmoniosa. Essa postura não só permite o controle recíp-
roco entre os poderes como também a manutenção das garantias indi-
viduais consagradas no decorrer da evolução da sociedade50.

47  ZANETI  JUNIOR,  Hermes.  A  teoria  da  separação  dos  poderes  e  o  estado  democrático
constitucional.  In:  GRINOVER,  Ada  Pelegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.).  O controle
jurisdicional de políticas públicas. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 40.

48  BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 10. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 146.
49  Id. Ib.1999. p. 146. 
50  TAVARES,  André  Ramos.  A  superação  da  doutrina  tripartite  dos  “poderes”  do  Estado.

Revista de Direito Constitucional e Internacional. Vol. 29, p. 66, Out 1999, p. 69.
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2.3 Modernidade reflexiva e separação de poderes 

Existe um sentimento generalizado de que se vivencia um mo-
mento de transição, com o abandono, ou, ao menos, com a radicaliza-
ção da modernidade e de sua sociedade capitalista industrial. Liberalis-
mo político, democracia representativa e positivismo jurídico, conceitos
antigamente  referentes  à  construção liberal  do Estado passam a ser
questionados. 

Eduardo Bittar explica que “[...] há um consenso dos autores,
quanto ao fato de que mudanças estão em curso, mas não há um con-
senso nem no plano conceitual (que nome atribuir a essa realidade)
nem no plano hermenêutico (como interpretar essa realidade)51.” Há
um estado  histórico  transitivo,  “marcado  pelo  desaparecimento  das
grandes marcas culturais distintivas da Modernidade52.” Ulrich Beck53

foi um influente sociólogo alemão e causou impacto no Direito com
seus estudos sobre sociedade de risco e modernidade reflexiva. 

Durante o século XX, a categoria utilizada pela Sociologia para
explicar as relações sociais foi o trabalho, tanto para os seguidores da
tradição marxista, como para os seguidores da weberiana. O trabalho
era o critério utilizado para explicar, diferenciar e classificar os grupos
sociais, e por extensão as pessoas. 

Existiam os trabalhadores e os que se apropriavam de sua força
de trabalho, os donos dos meios de produção. Falava-se em proletários
e capitalistas, camponeses e latifundiários, pobres e ricos. O modo de
vestir, os hábitos alimentares, a linguagem, o acesso aos bens de con-
sumo, ao lazer ou à cultura eram delimitados de modo objetivo e sim-
bólico. O maior receio das classes pobres era a fome. 

Os avanços da sociedade industrial, a produção em massa de
bens de consumo, de alimentos, de automóveis e as conquistas sociais
do século XX, como a Educação universal, o lazer, a redução das horas
de trabalho e a penetração dos meios de comunicação social rompe-
ram com essas fronteiras tão nítidas. De acordo com Beck, o grito do

51  BITTAR, Eduardo Carlos  Bianca;  ALMEIDA, Guilherme Assis de.  Curso de Filosofia do
Direito. 11. ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 138. 

52  BITTAR, Eduardo Carlos Bianca; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do
Direito. 11. ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 138.

53  Importante ressaltar que a obra de Beck não será profundamente analisada aqui. Suas ideias
serão  utilizadas  no  trabalho  numa  tentativa  de  contextualizar  a  necessidade  de  revisão  de
alguns conceitos frente à sociedade contemporânea. Para um maior aprofundamento da obra
do  sociólogo,  entre  outras,  vide:  BECK,  Ulrich.  Sociedade de risco:  rumo  a uma outra
modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
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homem da segunda modernidade, ou modernidade reflexiva, não seria
mais “tenho fome!” e sim “tenho medo!”, o medo do novo, do desco-
nhecido, dos riscos causados pela sociedade de risco, que substitui a
sociedade de classes. 

A sociedade de risco experimenta os riscos da destruição do
meio ambiente, além dos problemas já criados no século XIX pela Re-
volução Industrial na Europa e, mais tardiamente, nos Estados Unidos.
Os riscos advindos da pobreza, da busca por novos recursos minerais,
da exploração da fauna e da flora, o que leva a experimentações cien-
tíficas prejudiciais aos homens. Os riscos nucleares, biológicos e quími-
cos, da corrida armamentista e de seus impactos na vida de milhares
de pessoas, sem qualquer nível racional de imputação de responsabili-
dades ou de controle de seus efeitos por limites territoriais, nacionais
ou políticos.

O atentado terrorista ocorrido em Paris no dia 13 de novembro
de 201554 ou o rompimento das barragens em Mariana no dia 05 de
novembro de 201555 correspondem a riscos que não respeitam classes
sociais. Ricos e pobres, todos podem ser atingidos pelos efeitos desses
acontecimentos. Os mecanismos tradicionais de proteção ou as técni-
cas securitárias clássicas não serviram para impedi-los ou para respon-
sabilizar seus responsáveis. Nesses casos, toda a sociedade assume par-
te dos custos. 

O sociólogo alemão Ulrich Beck insere-se no conjunto de pen-
sadores pós-1980 que desejavam encontrar um novo fundamento cate-
gorial para as relações sociais, já que “trabalho” parece não ser mais
adequado.

A modernização reflexiva (ou segunda modernidade, ou ainda
pós-modernidade), na lição de Ulrich Beck “[...] significa a possibilida-
de de uma (auto) destruição criativa para toda uma era: aquela da so-
ciedade industrial. O sujeito dessa destruição criativa não é a revolu-
ção, não é a crise, mas a vitória da modernização ocidental56.” Esse es-
tado histórico transitivo confere uma autocrítica radical da teoria e da

54  Ataques de novembro de 2015 em Paris. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_novembro_de_2015_em_Paris?oldid. Acesso em 29 de
dezembro de 2015. 

55  Rompimento de barragem em Mariana/MG. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rompimento_da_barragem_de_Fund%C3%A3o. Acesso em 29 de 
dezembro de 2015. 

56  BECK, Ulrich. A reinvenção da política.  In: GIDDENS, Anthony; BECK, Ulrich; LASH Scott.
Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. 2. ed. São
Paulo:  Unesp, 2012, p. 12.
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Sociologia ocidentais da modernização 57 e introduz uma discussão cos-
mopolita sobre as metas, os contextos e os rumos das modernidades al-
ternativas. 

Buscando esclarecer mais ainda o que seria modernidade refle-
xiva explica referido autor que

Assim, em virtude do seu inerente dinamismo, a sociedade mo-
derna está acabando com suas formações de classe, camadas so-
ciais, ocupação, papéis dos sexos, família nuclear, agricultura, se-
tores empresariais e, é claro, também com os pré-requisitos e as
formas contínuas do progresso técnico econômico. Este novo es-
tágio, em que o progresso pode se transformar em autodestrui-
ção, em que um tipo de modernização destrói o outro e o modifi-
ca, é o que eu chamo de etapa da modernização reflexiva.,

A globalização afasta a ideia de Estado nacional como espaço
delimitado de determinada sociedade. Ocorre também um processo de
individualização da sociedade, modificando a classificação de determi-
nadas categorias coletivas — individualismo institucionalizado58. A opo-
sição entre natureza e sociedade torna-se questionável, em razão da in-
tensificação da tecnologia e da crise ecológica. Os riscos e perigos da
relação natureza/industrialização “[...] são negociados no processo de
socialização e se desdobram em uma política autônoma59.” 

O conceito de sociedade de trabalho está esvaziado, é necessá-
ria uma nova organização da sociedade por meio de nova fundamen-
tação, na qual o trabalho produtivo já não seja condição à participação
na sociedade. Ulrich Beck exemplifica um conjunto de instituições zum-
bis, “que estão clinicamente mortas durante um longo tempo, mas não
são capazes de morrer: partidos de classe sem classes, exércitos sem
inimigos ou um aparelho governamental que, em muitos casos, reivin-

57  BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São
Paulo: Unesp, 2003, p. 23

58  “A palavra “individualização” (...) não significa atomização, isolamento,  solidão – o fim de
todos os tipos de sociedade – ou desconexão. (...) ...significa, primeiro, a desincorporação, e,
segundo, a reincorporação dos modos de vida da sociedade industrial por outros modos novos,
em que os indivíduos devem produzir,  representar e acomodar suas próprias biografias. (...)
Colocando em termos mais simples, “individualização” significa novas interdependências, até
mesmo globais.  A individualização e a globalização são,  na verdade,  dois  lados  do mesmo
processo de modernização reflexiva”.  BECK, Ulrich. A reinvenção da política. In: GIDDENS,
Anthony; BECK, Ulrich; LASH Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na
ordem social moderna. 2. ed. São Paulo:  Unesp, 2012, p. 29-31. 

59  Esta negociação, entre a industrialização e riscos globais da natureza, é denominada por Ulrich
Beck de “sociedade de risco ou sociedade mundial  de risco”  BECK, Ulrich.  Liberdade ou
capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo: Unesp, 2003, p. 24
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dica começar e manter em andamento as coisas que, independente-
mente dele, estão acontecendo60.” 

O empirismo cego de categorias zumbis, calcadas no horizonte
experimental do século XIX, na Primeira Modernidade, dá lugar, a uma
nova e dinâmica experiência, a Segunda Modernidade, Modernidade
Reflexiva ou Pós-Modernidade61.

Explica  Beck que foram os  filósofos  franceses  da década de
1980 que decretaram o fim da Modernidade, rompendo com o Ilumi-
nismo, o Marxismo, o Racionalismo e as verdades científicas. Divorcia-
ram-se da ciência e paralisaram a autorrenovação e a criação de novos
quadros de referência. Em crítica à expressão Pós-Modernidade e aos
pós-modernistas, aponta que:

A palavrinha pós é a bengala de cego dos intelectuais. Estes só
perguntam do que não se trata e não dizem do que se trata. [...]
Trata-se de um meio diagnóstico que simplesmente não pode-
mos empregar os antigos conceitos. Por trás disso se oculta a pre-
guiça e, de certo modo, também a desonestidade e a hipocrisia
intelectuais, pois a tarefa dos intelectuais é desenvolver conceitos
com a ajuda dos quais seja possível redefinir e reorganizar a soci-
edade e a política.,

Em contraposição à definição desprovida de qualquer carga va-
lorativa,  propõe a terminologia “Segunda Modernidade”,  não sendo
essa uma nova periodização, um rompimento de tudo o que a Primeira
Modernidade produziu. Pressupõe, ao invés, uma comunhão de mo-
dernidades, que: 

[...] deve ser determinada, apreendida, desenvolvida, investigada
e conquistada transnacionalmente, no confronto das experiências
e projetos de modernização da periferia e do centro,  asiáticas,
africanas, chinesas, sul-americanas e do Atlântico Norte. Signifi-

60  Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo: Unesp,
2003, p. 54

61  A expressão Modernidade Reflexiva foi adotada por Ulrich Beck, e conjuntamente por Anthony
Giddens e Scott Lash, na obra coletiva Modernização reflexiva: política, tradição e estética na
ordem social moderna, de 1995 (1ª edição inglesa). Nesta obra, refere-se a Anthony Giddens
como o primeiro  a  se utilizar  do conceito  de  Modernidade  Reflexiva,  ainda  em 1990.  Em
Liberdade ou Capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms, em 2000 (1ª edição
alemã), Ulrich Beck adota em substituição à terminologia “Modernidade Reflexiva”, o conceito
de “Segunda Modernidade”,  cunhado por ele. Nessa ultima obra esses conceitos são postos
como sinônimos, e assim serão tratados nesse trabalho. Do mesmo modo, a expressão Pós-
Modernidade, adotada por Zygmunt Bauman, é conceituada de modo semelhante. 
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ca, pois, estabelecer uma diferença entre continuidade e ruptu-
ra62.

Em relação a determinados valores, há continuidade, como na
defesa dos direitos humanos e na democracia; relativamente a outros,
ocorre uma ruptura,63 como, por exemplo, o abandono do nacionalis-
mo metodológico e do etnocentrismo. A Segunda Modernidade identi-
fica  as  instituições  zumbis  e  as  consequentes  categorias  sociológicas
zumbis, e busca “[...] dar novas bases conceituais, empíricas e organi-
zatórias à Sociologia como ciência da realidade transnacional de modo
geral. Essa é a meta central ligada a tal diferenciação”64.

Bauman adota a expressão “Pós-Modernidade”. O autor não
cai no pecado da preguiça, condenado por Ulrich Beck, e apresenta
fundamentadamente o que entende por Pós- Modernidade. Esclarece
que o que há de realmente novo na atual situação é o ponto de obser-
vação. Em suas palavras

A pós-modernidade não significa necessariamente o fim, o des-
crédito ou a rejeição da modernidade. Não é mais (nem menos)
que a mente moderna a examinar-se longa, atenta e sobriamen-
te, a examinar sua condição e suas obras passadas, sem gostar
muito do que vê e percebendo a necessidade de mudança. A
pós-modernidade  é  modernidade  que  atinge  a  maioridade,  a
modernidade olhando-se à distância e não de dentro, fazendo
um inventário completo de ganhos e perdas, psicanalisando-se,
descobrindo as intenções que jamais explicitara, descobrindo que
elas  são  mutuamente  incongruentes  e  se  cancelam.  A  pós-
modernidade é a modernidade chegando a um acordo com a
sua própria impossibilidade, uma modernidade que se automoni-
tora, que conscientemente descarta o que outrora fazia inconsci-
entemente.,

Em uma contextualização com os modelos de Estado, Ricardo
Lobo Torres identifica o Estado Subsidiário com o surgimento da socie-
dade de risco: “O Estado Subsidiário é o Estado da Sociedade de Ris-
co, assim como o Estado do Bem-Estar social foi o Estado da Socieda-

62  BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo: Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São
Paulo: Unesp, 2003, p. 20.

63  Uma importante ruptura com a Primeira Modernidade é a forma com que a natureza é vista.
Na Primeira Modernidade,  com sua ciência,  “há uma esmagadora ambição de conquistar a
Natureza e subordiná-la às necessidades humanas. [...] o conceito de Natureza, na sua acepção
moderna (Primeira Modernidade) opõe-se ao conceito de humanidade pelo qual foi gerado.
Representa  o outro da humanidade” BAUMAN, Zygmunt.  Modernidade e ambivalência.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 48. 

64  BECK, op. cit. p. 21.
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de Industrial, que entrou em crise pela voracidade na extração de re-
cursos financeiros para financiar as políticas desenvolvimentistas e o
pleno emprego65.” 

Explica ainda referido autor que a sociedade de risco se carac-
teriza pela ambivalência, pela insegurança e pelo redesenho das rela-
ções entre Estado e sociedade. Afirma que “[...]  a transparência é o
melhor princípio para a superação das ambivalências da sociedade de
risco”66. O surgimento da Segunda Modernidade, com sua ambivalên-
cia e o reconhecimento dos riscos, coincide com a queda do Estado do
Bem-Estar Social  e com a adoção da política econômica neoliberal,
com a conformação do denominado Estado Regulador ou Subsidiário,
ou Prevencionista. 

Diante do alargamento do Estado social e da sua consequente
dificuldade em bem desempenhar todas as atividades a que se propôs,
começou a ganhar espaço e projeção o denominado Estado subsidiário
(ou neoliberal), considerado garantidor da autonomia e liberdade dos
indivíduos, e incentivador da sociedade civil.

A redefinição do ente estatal como Estado Subsidiário caracteri-
zar-se-ia: 

[...] pela diminuição de seu tamanho; pela privatização das enti-
dades estatais não comprometidas na realização das atividades
típicas do Estado; pelo prestígio da liberdade econômica e da li-
vre concorrência; pela extinção dos monopólios; pela descentrali-
zação das atividades do Estado ainda que típicas; pela agilidade
e eficiência da máquina estatal, inclusive com novos modelos ge-
renciais; pela parceria com a sociedade civil; pela participação do
cidadão na Administração Pública,  em especial  no controle da
qualidade dos serviços prestados etc. 

Silvia Faber Torres explica que alguns doutrinadores afirmam
que o verdadeiro Estado Democrático de Direito se manifesta apenas
no modelo de Estado apoiado no neoliberalismo, pois é o modelo que
se preocupa em redefinir os limites entre o Estado e a sociedade civil,
para que ela resgate qualidades que lhe são próprias “[...] tais como
autointeresse, trabalho duro, flexibilidade, autoconfiança, liberdade de
eleição, propriedade privada e desconfiança na burocracia estatal”67.

65  LOBO TORRES, Ricardo.  Tratado de direito constitucional  financeiro e tributário:
valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 246.

66  LOBO TORRES, Ricardo.  Tratado de direito constitucional  financeiro e tributário:
valores e princípios constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 246.

67  TORRES,  Silvia  Faber.  O  princípio  da  subsidiariedade  no  direito  público
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 59.
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Alguns doutrinadores criticam ainda o Estado Social por ser ex-
cessivamente burocrático, com a clara intenção de defender o alcance,
a implantação do Estado Subsidiário. Mas nas palavras de Bobbio:

Estado  democrático  e  Estado burocrático  estão  historicamente
muito  mais  ligados um ao outro  do que a  sua  contraposição
pode fazer pensar. Todos os Estados que se tornaram mais de-
mocráticos tornaram-se ao mesmo tempo mais burocráticos, pois
o processo de burocratização foi em boa parte uma consequên-
cia  do processo de democratização.  Prova disso é que hoje o
desmantelamento do Estado de serviços – Estado este que exigiu
um aparato burocrático até agora jamais conhecido – esconde o
propósito, não digo de desmantelar, mas de reduzir a limites bem
circunscritos o poder democrático68. 

Para Habermas, que utiliza o conceito de “Estado prevencionis-
ta”, ou “securitário”, nas sociedades fragmentadas do mundo, o bem-
estar e a segurança social de parcela majoritária da “população vêm
acompanhados da segmentação de uma subclasse impotente e devas-
tada, prejudicada em quase todos os aspectos, (o que) constitui muitos
indícios que haja desenvolvimentos regressivos”69. 

Amartya  Sen70 explica,  em  sua  teoria  do  desenvolvimento
como expansão de liberdades substantivas, que o desenvolvimento não
pode ser concretizado, caso não restem completamente removidas as
barreiras que mais contribuem para a sua não materialização, como a
pobreza e a destituição social sistemática. 

Ocorre que, na realidade brasileira, só o Estado pode resolver
as mazelas das desigualdades sociais existentes e, assim, ainda que se
intente instituir um Estado subsidiário, persiste no Brasil a necessidade
da intervenção estatal para amenizar os problemas das classes menos
favorecidas. Acrescente-se a isso o fato de que a Constituição de 1988
define “um modelo econômico de bem-estar” e, neste sentido, “[...] os
programas de Governo deste e daquele Presidentes da República é que
devem ser adaptados à Constituição, e não o inverso”71.

68  BOBBIO, Norberto.  O Futuro da Democracia, Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São
Paulo: Paz e Terra, 8ª ed. revista e ampliada, 2000, p. 47.

69  HABERMAS,  Jürgen.  Direito  e democracia:  entre  facticidade  e  validade.  Vol.  II.2.  ed.
Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 82.

70  SEN, Amartya.  Desenvolvimento como Liberdade. 1. ed. 4ª rei. São Paulo: Companhia
das Letras, 1999, p.18.

71  GRAU,  Eros  Roberto. A  Ordem  Econômica  na  Constituição  de  1988. São  Paulo:
Malheiros, 11. ed. revista e atualizada, 2006, p. 47.
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Explica ainda Eros Grau que “[...] a substituição do modelo de
economia de bem-estar, consagrado na Constituição de 1988, por ou-
tro, neoliberal, não pode ser efetivada sem a prévia alteração dos pre-
ceitos contidos nos seus artigos 1º, 3º e 170”72.  

A ordem constitucional deve ser observada, agrade ou não, o
pensamento e o discurso de quem prima pelo afastamento do Estado
de cunho social. Portanto, a teoria da separação de poderes merece
uma revisão. A atuação do juiz, inserido nessa percepção de moderni-
dade reflexiva, sociedade de risco, ambivalência, também merece ser
revisada. A legalidade estrita não atingiu a segurança propalada, e a
justiça, objetivo visado por todo julgador, deve ser perseguida por meio
do controle das políticas públicas. 

2.4 O controle de constitucionalidade

Desde a Antiguidade já existia um sistema complexo de revi-
são das leis consideradas inadequadas,73 mas o início da construção do
controle de constitucionalidade das leis se deu no caso Marbury v. Ma-
dison. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1803, pelo voto de
seu Presidente, Marshall, firmou o entendimento sobre a possibilidade
de se controlar a adequação de uma lei à Constituição, sob três princi-
pais argumentos: a) a supremacia da Constituição, visto que é a lei fun-
damental e suprema da nação; b) a nulidade da lei  que contrarie a
Constituição; e c) que o Poder Judiciário é o intérprete final da Consti-
tuição74.

72  Id. Ib.,, p. 48.
73  CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito

comparado.  2.  Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves.  Porto Alegre:  Sergio Antonio Fabris
Editor, 1999, p. 49. 

74  Nas eleições  norte-americanas,  no ano de 1800, o Presidente John Adams e seus aliados
federalistas  foram  derrotados,  tanto  no  Legislativo,  como  no  Executivo.  No  final  de  seu
governo, articularam-se a fim de aprovar leis de reorganização do Judiciário Federal,  com o
objetivo  de  manter  a influência  política  sob esse poder.  A lei  de 27 de fevereiro  de  1801
autorizou  o  Presidente  a  nomear  quarenta  e  dois  juízes,  tendo  os  nomes  indicados  sido
confirmados pelo Senado na véspera da posse de Thomas Jefferson. John Adams assinou os
atos  de  investidura  dos  novos  juízes,  ficando  seu  secretário,  John  Marshall,  incumbido  de
entregá-los aos nomeados. Marshall era um dos juízes nomeados e fora indicado para ocupar o
cargo de Presidente da Suprema Corte, contudo, tendo um único dia para entregar os atos de
investidura, não conseguiu concluí-los antes do termino do governo. Com a posse de Jefferson,
seu secretário de Estado,  James Madison,  recusou-se a entregar  os  atos de investidura aos
juízes que não haviam recebido. Entre os juízes nomeados e não empossados estava William
Marbury,  que  propôs  uma  ação  judicial  para  ver  reconhecido  o  seu  direito  ao  cargo.  A
Suprema  Corte,  pautada  nas  razoes  do  voto  vencedor  do  juiz  Marshall,  demonstrou  que
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O perfil  das cortes federais norte-americanas se transformou
também após a Guerra da Secessão, pois passaram a interferir também
nos atos administrativos estaduais. Abram Chayes descreve essa mu-
dança de paradigma, citando casos como: a dessegregação de escolas,
discriminação de emprego das mulheres, casos envolvendo direito de
prisioneiros,  lei  antitruste,  fraude financeira,  questão sindical,  fraude
contra o consumidor, questões eleitorais, entre outras questões75.

Fábio Konder Comparato explica as transformações aponta-
das por Chayes sobre a chamada public law litigation:

A estrutura do litígio nessa época se diferenciou do processo tra-
dicional em vários pontos. Os autores não litigavam por interesse
próprio, mas agiam sem mandato na defesa de interesses coleti-
vos. O objetivo da demanda não era resolver um litígio compos-
to de fatos já acontecidos, mas editar normas de conduta para
guiar o comportamento do réu no futuro. O provimento judicial
não é necessariamente imposto, e sim negociado entre as partes.
O juiz não decidia questões de direito sobre a interpretação de
normas jurídicas, mas solucionava problemas de natureza econô-
mica ou social,  com o auxílio dos mais diferentes especialistas,
para criar normas gerais a partir dos fatos presentes e da evolu-
ção previsível.,

A Constituição é a norma superior que dirige a forma de pro-
dução das leis e dos demais atos normativos, de modo que a contrarie-
dade a esses mandamentos enseja o seu controle76. 

A construção do princípio da supremacia da constituição foi o
grande feito do controle de constitucionalidade e representa, ainda nos
dias de hoje, um forte fundamento para a interpretação do princípio da
separação dos poderes. O controle jurisdicional não mais se restringe à

Marbury  tinha  direito  à  investidura  no  cargo,  explicando  que  os  atos  advindos  do  Poder
Executivo poderiam ser objeto de revisão judicial,  salvo duas exceções:  os atos de natureza
política, e, aqueles que a Constituição ou a lei tivesse atribuído a exclusiva discricionariedade
ao Executivo. Invocando a supremacia da Constituição, sustentou que a lei que a contrariasse
seria  nula  e  finalizou  afirmando  que  o  Poder  Judiciário  é  o  verdadeiro  interprete  da
Constituição. Apesar de inúmeras críticas feitas contra a decisão, principalmente, pelo intento
político  de  Marshall,  as  premissas  para  o  controle  de  constitucionalidade  estavam  postas,
servindo  de  exemplo  a  todo  mundo  (BARROSO,  Luis  Roberto.  O  controle  de
constitucionalidade  no  direito  brasileiro:  exposição  sistemática  da  doutrina  e  análise
crítica da jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 25-32.)

75  CHAYES, Abram. The role of the judge in public Law litigation. Harvard Law Review. Vol.
89.1975-1976, p. 1284. 

76  Sobre  o processo  histórico  que  conduziu  a  Constituição  de  simples  documento  político  a
documento jurídico HESSE,  Konrad.  A força normativa da Constituição,  Porto  Alegre:
Sergio Fabris, 1991.
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verificação da constitucionalidade das leis, mas, sim, de todos os atos
do Estado, no desempenho de todas as suas funções.

Após  o  surgimento  dos  direitos  sociais,  o  papel  do  juiz  se
transformou significativamente,  pois esses direitos exigem uma inter-
venção ativa do Estado, no sentido de proporcionar meios para que o
indivíduo possa usufruir deles. 

Normalmente, a atividade do Estado, no âmbito administrati-
vo e legislativo, exterioriza-se por intermédio de um conjunto de ações
coordenadas que objetivam realizar os seus objetivos. Esse conjunto de
ações, como vimos anteriormente, denomina-se política pública.

Políticas Públicas são instrumentos de execução de programas
políticos pautados na intervenção estatal na sociedade, a fim de asse-
gurar igualdade de condições aos seus membros, tendo por objetivo
garantir as condições mínimas materiais de existência digna a todos os
cidadãos. 

As políticas públicas são de competência dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo. O Legislativo é o responsável pela criação de normas
que definirão quais políticas públicas serão adotadas, regulamentando
os seus critérios de execução e o Executivo é encarregado de executá-
las. 

Pode ocorrer, em alguns casos, que o titular de algum direito,
frente à inexistência ou à insuficiência de políticas públicas emprega-
das, venha a recorrer ao Judiciário, sustentado pelo art. 5º, XXXV, da
Constituição  de  1988.  Com  base  nesse  dispositivo  constitucional,
busca-se a tutela de seus direitos constitucionalmente assegurados. Esse
fenômeno, denominado judicialização da política, possibilita que o juiz
passe de mero aplicador da lei (boca da lei) a verdadeiro protagonista
da arena pública77.

O controle judicial de políticas públicas (judicial review) repre-
senta um controle de constitucionalidade, pois verifica se a política pú-
blica é adequada aos objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil, fixados no art. 3º da Constituição, e aos direitos fundamen-
tais prestacionais enumerados no art. 6º, implementando-a em caso de
omissão ou ajustando-a em caso de inadequação78.

77  SADEK, Maria Tereza. Judiciário e a arena pública: um olhar a partir da ciência política. In
GRINOVER, Ada Pellegrini;  WATANABE,  Kazuo.  O controle jurisdicional de políticas
públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 15. 

78  GRINOVER, Ada Pelegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. In: GRINOVER, Ada
Pelegrini; WATANABE, Kazuo (coords.). O controle jurisdicional de políticas públicas. 2
Rio de Janeiro: Forense, 2013.p.149.
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O ativismo judicial79, enquanto promove a constitucionalidade
das políticas públicas empregadas pelos Poderes Legislativo e Executi-
vo,  não fere  o princípio da separação harmônica dos poderes.  Pelo
contrário, é a exteriorização da sua aplicação.

De acordo com Osvaldo Canela Junior80: 

O controle de constitucionalidade não constitui, evidentemente,
ato de imposição da vontade dos órgãos jurisdicionais sobre as
demais formas de expressão do poder estatal. Trata-se de dever
constitucional explicitamente conferido ao Poder Judiciário por
ocasião da instituição do próprio Estado.

Jurisdição, de acordo com Dinamarco81, “[...] não é um po-
der; mas o próprio poder estatal, que é uno, enquanto exercido com os
objetivos do sistema processual”. É a proteção do bem comum que de-
termina a atuação do Poder Judiciário como expressão de poder esta-
tal. Não se trata simplesmente de “judicialização da política”, mas, sim,
do cumprimento dos preceitos e princípios inerentes aos direitos funda-
mentais sociais e ao núcleo positivo do Estado social previsto na Cons-
tituição Federal82. 

No Brasil  se  adotou  o  sistema  de  controle  jurisdicional  de
constitucionalidade, portanto foi  estabelecido um patamar de hierar-
quia constitucional. A jurisdição constitucional objetiva a manutenção
da integridade do sistema, absorvendo todas as questões conflituosas
do Estado brasileiro. Nesse contexto, a proposta central do constitucio-
nalismo é a proteção dos direitos humanos.

Parte da doutrina utiliza a expressão neoconstitucionalismo83

para designar o estado atual do constitucionalismo e ele se caracteriza
pela normatividade das disposições constitucionais, sua superioridade
hierárquica e centralidade no ordenamento jurídico e, materialmente,

79  É possível encontrar vários sinônimos para essa expressão na doutrina:  governo dos juízes,
judiciarismo,  judicialização  da política,  judiciocracia,  ativismo judicial  (como empregado  no
texto),  judicização do fato político,  entre  outras.  O tema é instigante,  mas  não vamos  nos
aprofundar no momento. Para aprofundar no assunto ver TASSINARI, Clarissa. Jurisdição e
ativismo judicial.  Limites  da atuação do judiciário.  Porto  Alegre:  Livraria  do  Advogado,
2013. 

80  Controle Judicial de Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 76.
81  DINAMARCO,  Candido  Rangel.  Instituições  de  direito  processual  civil.  São  Paulo:

Malheiros, 2001, v. 1, p.294.
82  STRECK, Lenio Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos sociais-

fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.) Direitos fundamentais sociais: estudos de
direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.169-213.

83  PRIETO SANCHIS,  Luis.  Neoconstitucionalismo  y  ponderación  judicial.  In:  CARBONELL,
Miguel (). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003.
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na incorporação de valores e opções políticas, entre as quais se desta-
cam as relacionadas com os direitos fundamentais84.

Nesse contexto, os direitos fundamentais formam um consen-
so mínimo oponível a qualquer grupo político, ou por constituírem ele-
mentos valorativos essenciais, ou por descreverem exigências indispen-
sáveis para o funcionamento adequado de um procedimento de toma-
da de decisões democrático85. 

Em síntese, a Constituição caracteriza-se como norma central
no ordenamento jurídico e vincula a todos dentro do Estado, especial-
mente os Poderes Públicos. Entre as normas constitucionais os direitos
fundamentais integram um núcleo normativo que deve ser especifica-
mente protegido. 

2.5 Necessidade e legitimidade do controle jurisdicional  de
políticas públicas

Todas as funções do Estado estão voltadas para a realização
do bem-estar da população86. Ocorre que existem atribuições distintas
dentro do aparato estatal. Assim, claro é que a escolha das políticas pú-
blicas e sua forma de implementação estão mais próximas das funções
diretamente vinculadas à democracia representativa87, pela legitimida-

84  BARROSO, Luis Roberto.  Fundamentos teóricos e filosóficos  do novo direito constitucional
brasileiro  (pós-modernidade,  teoria  crítica  e  pós-positivismo).  In:  BARROSO,  Luis  Roberto
(org.).  A nova interpretação constitucional. Ponderação, direitos fundamentais e relações
privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pp. 1 a 49.

85  O neoconstitucionalismo convive com um conflito de caráter geral sobre o próprio papel da
Constituição.  Trata-se  da  oposição  de  duas  teorias  diversas  sobre  o  tema,  que  não  são
necessariamente antagônicas. De maneira muito simplificada a teoria “substancialista” defende
que cabe à Constituição impor ao cenário político um conjunto de decisões valorativas que se
consideram essenciais e fundamentais. Já a teoria designada de “procedimentalismo” defende
que  cabe  à  Constituição  simplesmente  garantir  o  funcionamento  adequado  do  sistema  de
participação democrático, ficando a cargo da maioria, em cada momento histórico, a definição
de seus valores e de suas opções políticas. Para um estudo do tema ver BINENBOJM, Gustavo.
A nova jurisdição constitucional brasileira: legitimidade democrática e instrumentos de
realização. 4 Rio de Janeiro: Renovar, 2014.

86  “Todas as funções do Estado estão comprometidas com a realização de metas de realização do
bem-estar da população, expressas ou não no texto constitucional; não há, de início, exclusão
de qualquer função do Estado quanto ao compromisso para promoção e efetivação daqueles
objetivos”.  CORTEZ, Luís  Francisco  Aguillar.  Outros  limites  ao controle  judicial  de políticas
públicas.  In:  GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.)  O  controle
jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro Forense, 2013, p. 287.

87  “A escolha de qual estrada ou hospital  deve ser construído,  ou ainda,  de que forma será
regulado um direito  constitucional  demanda  uma legitimidade  representativa  que milita  em
desfavor  das  escolhas  judiciais  ou  do  Ministério  Público”.  (APPIO,  Eduardo.
Discricionariedade política do Poder Judiciário. Curitiba: Juruá, 2007. P. 135).
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de democrática decorrente das escolhas políticas da população, levan-
do em conta suas condicionantes. 

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 2º,
afirma que os poderes são “independentes e harmônicos” entre si. Isso
quer dizer que os poderes devem atuar conjunta e harmonicamente
para a concretização da atividade pública. A visão liberal da separação
de poderes foi ultrapassada. 

No sentir de Rodolfo Viana Pereira88: 

Para que o desempenho global do sistema seja capaz de suprir a
quantidade de expectativas sociais, a visão liberal teve de se re-
formular, acarretando a primazia dos mecanismos de cooperação
mútua e de outorgas especiais de competências conjuntas sobre
técnicas clássicas de bloqueios recíprocos entre os poderes.

Explica ainda Luís Francisco Aguilar Cortez que: 

Além disso, a conformação do princípio da legalidade como juri-
dicidade administrativa apresenta novos contornos, vinculando o
Poder Público ao Direito; não apenas em relação ao Direito que
produz, encontrando-se também condicionado por normas e va-
lores, tendo como principal referência a Constituição, cuja exis-
tência e respectiva força vinculativa não se encontram à disponi-
bilidade desse mesmo poder. ,

Juridicidade Administrativa é a vinculação da Administração
Pública ao ordenamento jurídico como um todo, a partir do sistema de
princípios e regras delineados na Constituição89.

O Poder Judiciário está igualmente vinculado, dentro de suas
atribuições constitucionais, à promoção de políticas públicas que con-
duzam à concretização dos objetivos elencados constitucionalmente e
dos valores ligados à proteção da vida, da dignidade da pessoa huma-
na e da ordem democrática, a impor a busca do equilíbrio entre os ide-
ais de liberdade e igualdade. 

O controle judicial de políticas públicas está ligado à possibili-
dade de um ou mais indivíduos, individual ou coletivamente, reclama-
rem a concretização dos direitos elencados em um texto normativo. Por
meio do controle judicial, será possível verificar a constitucionalidade e
a adequabilidade do desenvolvimento concreto das políticas emprega-
das pelo Poder Público. 

88  Direito Constitucional Democrático: controle e participação como elementos fundantes e
garantidores da constitucionalidade, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 248.

89  BINENBOJM, Gustavo.  Uma teoria  do Direito  Administrativo:  direitos  fundamentais,
democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.144.
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No controle das políticas públicas, o Poder Judiciário poderá
corrigir eventuais omissões ou equívocos empregados pelos demais po-
deres90, portanto, esse controle se dará com maior eficácia por meio do
processo coletivo.

Se o controle das políticas públicas se der por meio do proces-
so individual, os efeitos do provimento jurisdicional estarão limitados
ao universo das partes envolvidas no litígio. Por outro lado, se realiza-
do pelo processo coletivo, os efeitos desse provimento serão globais,
atingindo os possíveis beneficiários dessas políticas. Nesse sentido, o
controle de políticas públicas deve ser realizado coletivamente, em seu
sentido lato, abrangendo os direitos coletivos, difusos e individuais ho-
mogêneos, assunto que retomaremos mais tarde. 

De acordo com o sistema de distribuição de funções estatais,
as políticas públicas são atribuições do Poder Executivo, que possui a
prerrogativa de escolher os meios adequados para a concretização dos
direitos previstos no ordenamento jurídico. Cabe também a esse Poder
a escolha das prioridades entre os objetivos constitucionais, tendo em
vista a escassez de recursos para a satisfação de todos os direitos pre-
vistos. 

Ao Poder Judiciário foi conferida a atribuição para a revisão
dos atos praticados pelos demais Poderes, fazendo-os observar e cum-
prir a legislação em vigor e o texto constitucional, garantindo-lhe a for-
ça normativa necessária. Portanto, se as políticas públicas representam
a técnica governamental para atingir os objetivos recomendados pelo
constituinte, não há razão para excluí-las da apreciação e contribuição
do Poder Judiciário91.

Nos dizeres de Luis Francisco Aguilar Cortez92: 

Todas as funções do Estado estão comprometidas com a realiza-
ção das metas de realização do bem-estar da população, expres-
sas ou não no texto constitucional; não há, de início, exclusão de
qualquer função do Estado quanto ao compromisso para promo-
ção e efetivação daqueles objetivos.

90  GRINOVER,  Ada Pellegrini.  O controle  jurisdicional  de  políticas  públicas.  In:  O controle
jurisdicional de políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense: 2013, p. 149.

91  CARVALHO, Sabrina Nasser de. Processos coletivos e políticas públicas: mecanismos
para  a  garantia  de  uma  prestação  jurisdicional  democrática.  (Dissertação  de
Mestrado). São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo – FADUSP, 2012, p. 72-73.

92  Outros  limites  ao  controle  judicial  de  políticas  públicas.  In:  GRINOVER,  Ada  Pellegrini;
WATANABE,  Kazuo (coords.)  O controle  jurisdicional  de  políticas  públicas.  Rio  de
Janeiro Forense, 2013, p. 287.
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Basicamente,  os  argumentos  contrários  à  judicialização  das
políticas públicas se prendem aos seguintes argumentos: violação à teo-
ria da separação dos poderes estatais; o dogma da discricionariedade
administrativa e a reserva do possível. Ocorre que nenhum desses ar-
gumentos pode prosperar. 

O conteúdo das políticas públicas remete à ideia de direitos
sociais e de solidariedade, tais como Saúde, Educação, direito ao tra-
balho, entre outros, todos passíveis de apreciação judicial quando vio-
lados93. 

Eduardo Cambi94 explica que:

A necessidade desse ativismo judiciário também se faz presente
para dar efetividade aos direitos sociais contidos no artigo 6º da
Constituição Federal,  o qual  abrange a Educação, a Saúde, o
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e infância, além da assistência aos de-
samparados.  Tais  direitos  fundamentais,  são  característicos  do
Estado de Bem-Estar Social, o qual se diferencia radicalmente do
Estado Liberal, porque, enquanto este se contentava em impor
prestações  negativas  ao Estado, aquele  determina a imposição
de prestações positivas, no campo dos direitos sociais. 

A complexidade e a diversidade dos conflitos que a sociedade
atual apresenta fizeram surgir a necessidade de se levar ao conheci-
mento do Poder Judiciário eventual omissão ou descumprimento de
atividades  inerentes  ao  Poder  Executivo.  Foi  a  solução  encontrada
para distribuir de forma equitativa, racional e equilibrada os bens co-
muns  na  esfera  governamental  e  atingir  os  objetivos  traçados  pela
Constituição.

O fim almejado pela política pública, o direito a ser concretiza-
do, representa a conexão entre as políticas públicas e a atividade juris-
dicional. As políticas públicas são os meios para a satisfação do direito,
mas por seu planejamento, execução e até eventual omissão, podem
tornar-se verdadeiras ameaças ou violações a esses direitos, que por or-
dem constitucional (Art. 5º, XXXV da CF) não podem ser afastados da
apreciação jurisdicional.

93 ZUFELATO,  Camilo.  Controle  judicial  de  políticas  públicas  mediante  ações  coletivas  e
individuais.  In:  GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.)  O  controle
jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro Forense, 2011, p. 311.

94  Função  Social  do  Processo  Civil.  In:  DIDIER  JUNIOR,  Fredie;  MOUTA,  José  Henrique
(Coords.). Tutela jurisdicional coletiva. Salvador: Juspodium, 2009. p. 179-180.

70



Os atos do Poder Executivo que buscam a implementação de
políticas  públicas,  encontram-se  na  dimensão de  conveniência  e  de
oportunidade do administrador, ressalvadas determinadas políticas so-
ciais que já foram regulamentadas em lei e que o vinculam. Assim, o
Poder Judiciário, na eventual análise de legalidade e constitucionalida-
de da atuação (omissão) administrativa, não pode desrespeitar a ampla
margem de escolha ofertada ao governante em seu munus de gerencia-
mento estatal. 

Com exceção de algumas hipóteses, em que se está diante de
atos vinculados, o campo das políticas públicas está relacionado à dis-
cricionariedade do administrador, que, por sua vez, deve respeitar as
alternativas legítimas postas pelo poder normativo, exercitando a facul-
dade de escolha, desde que se mostrem razoáveis, quando preenchidas
pelos aspectos fáticos do caso concreto.  O administrador,  realizando
políticas públicas, está autorizado a exercer uma opção política, desde
que circunscrito às alternativas razoáveis e legítimas dispostas no caso
concreto. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro95 explica que o princípio da le-
galidade tem diferentes amplitudes. Não pode prosperar a conclusão
de  que,  para  cada  ato  administrativo,  cada  decisão  administrativa,
deva existir uma norma legal expressa vinculando a autoridade em to-
dos os aspectos. A legalidade se divide entre legalidade e reserva da lei
ou legalidade estrita. 

A legalidade apresenta  maior  âmbito  de  discricionariedade,
possui uma legislação mais genérica, enquanto a reserva da lei ou lega-
lidade  estrita  é  regulamentada  pela  legislação  mais  detalhada,  com
pouca margem de discricionariedade. Os atos que impliquem restrições
ao exercício dos direitos precisam ter previsão em lei formal ou em atos
normativos que tenham a mesma força de lei (medida provisória ou lei
delegada)96.

Para se estabelecerem os limites e parâmetros do controle ju-
risdicional  de  políticas  públicas,  é  preciso  levar  em consideração  o
equilíbrio entre as funções estatais. A legitimidade democrática do Po-
der Judiciário, para intervir nos assuntos de interesse social, não signifi-
ca anular a harmonia e o equilíbrio entre os poderes, até porque cada
um deles deve estar comprometido com a sua esfera de atuação, sem

95  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na constituição de
1988. São Paulo: Atlas, 2007, p.59-60.

96  Id. Ib., 2007, p.59-60.
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hierarquia, colocando todos os esforços possíveis para alcançar a efeti-
vidade dos direitos fundamentais. 

De modo a coibir inversão de valores e usurpação de funções
institucionais faz-se necessário indicar os limites para a intervenção do
Poder Judiciário no controle de políticas públicas. 

A discricionariedade é elemento inerente aos atos da função
governamental, o que permite ao administrador eleger os meios e ins-
trumentos para a implementação de programas governamentais desti-
nados à concretização dos direitos sociais. Isso restringe a possibilidade
de o Poder Judiciário, aleatoriamente, vir a substituir as atividades de
gestão pública, autorizando a anulação de decisões administrativas, a
fim de incorporar, em seu lugar, a discricionariedade jurisdicional. 

Tem-se traçado, então, o primeiro requisito para o controle ju-
risdicional de políticas públicas. O Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo possuem competência constitucional para formular programas estra-
tégicos para a efetivação dos direitos fundamentais. O primeiro, pela
via legislativa, determinando-se os critérios de forma genérica e abstra-
ta, o segundo, por intermédio de atos e de procedimentos administrati-
vos, atuando com metas e resultados em uma situação específica.

Tais  Poderes  são  devidamente  estruturados  e  aparelhados
para o desempenho dessas funções, possuem tradição, informação e
recursos  necessários para desenvolver e efetivar programas governa-
mentais, além de possuírem agentes políticos que foram eleitos demo-
craticamente pelo voto popular, com mandato para representar os inte-
resses  dos  cidadãos  nas  escolhas  das  estratégias  e  das  prioridades
quanto à consecução dos valores sociais perseguidos. 

Portanto, a atividade do Poder Jurisdicional, no que diz res-
peito ao controle de políticas públicas, tem caráter excepcional97 98. É a
ação ou omissão injustificada dos demais Poderes, no desempenho de
suas funções típicas, que, por se tornarem ameaças ou violações a di-
reitos, serão levadas ao conhecimento do Poder Judicial.

Originalmente, o Poder Judiciário não formula políticas públi-
cas. Se, por acaso, vier a fazê-lo é exatamente porque o Poder que de-
veria ter feito não o fez, ou o fez com diversas irregularidades. É exata-
mente essa excepcionalidade, aliada à ação irregular ou negligência do

97  BARROS,  Marcus  Aurélio  de  Freitas.  Controle  jurisdicional  de  políticas  públicas:
parâmetros objetivos e tutela coletiva. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p.132. 

98  ADPF nº 45 MC/DF – Decisão Monocrática – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 4.5.2004 –
Informativo nº 345-STF; STF – 2º Turma – RE nº 436996/SP – Rel. Min. Celso de Mello –
unanime – Julgado de 26/10/2005 – DJ de 07/11/2005, p. 00037.
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Poder Executivo, que afasta a alegação de desrespeito à separação de
poderes ou à discricionariedade administrativa. 

Nos dizeres de Sabrina Nasser de Carvalho99

Para o desempenho dessa autorização extraordinária do poder
jurisdicional, é preciso constatar, no caso concreto, que a ação
ou omissão do gestor público na elaboração dos programas para
a efetivação dos direitos desvirtua-se das finalidades sociais e éti-
cas insertas nos vetores legais e constitucionais. A tarefa não pa-
rece simples, pois requer o justo equilíbrio entre o exercício técni-
co e político desempenhado pela Administração Pública e o res-
guardo do sentido social e político da norma, extraído por meio
da interpretação a ser desempenhada pelo Poder Judiciário. A li-
nha que separa estas funções é tênue, mas, ainda assim, o cam-
po de atuação de cada uma delas deve ser necessariamente ob-
servado, sob pena de comprometimento dos valores democráti-
cos. 

Luiz Guilherme Marinoni explica que:

O dever de proteção ou tutela dos direitos, que identifica o Esta-
do Constitucional, nada tem a ver com a noção clássica de direi-
to subjetivo. O Estado possui o dever de tutelar determinados di-
reitos,  mediante normas e atividades fático-administrativas,  em
razão de sua relevância social e jurídica. Trata-se do dever de tu-
telar os direitos fundamentais. Mas não é só. O Estado também
tem o dever de tutelar jurisdicionalmente os direitos fundamen-
tais, inclusive suprindo eventuais omissões de tutela normativa,
além de ter o dever de dar tutela jurisdicional a toda e qualquer
espécie de direito – em razão do direito fundamental à tutela ju-
risdicional efetiva (art. 5º, XXXV, da CF)100.

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 e da eficácia dos
direitos fundamentais101, não é mais possível se afirmar que não cabe
ao Poder Judicial apreciar questões políticas, pois o processo possui es-

99  CARVALHO, Sabrina Nasser de.  Processos coletivos e políticas públicas:  mecanismos
para a garantia de uma prestação jurisdicional  democrática.  (Dissertação de Mestrado).  São
Paulo:  Universidade  de  São Paulo,  Faculdade  de Direito  da Universidade  de São Paulo  –
FADUSP, 2012, p. 89.

100 MARINONI, Luiz Guilherme.  Teoria Geral do Processo.  5. ed.  rev. e atual.  São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 141.

101 Para  conhecer  melhor  o  tema  vide  SARLET,  Ingo  Wolfgang.  A eficácia  dos  direitos
fundamentais. 12.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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copo político102 e é verdadeiro instrumento de consecução de fins esta-
tais. 

Cappelletti, defendendo a legitimidade do controle de políticas
públicas pelo Poder Judiciário,  relaciona alguns argumentos.  Explica
que o entendimento de que somente os Poderes Executivo e Legislati-
vo refletem a voz da maioria vem-se dissipando, pois não existe um
modelo perfeito de democracia representativa. Reforçando essa ideia,
aduz que o Poder Judiciário não carece de representatividade, pois, em
regra, as decisões judiciais são motivadas e públicas, prática que pode
ser considerada como um esforço contínuo para convencer o público
da legitimidade de suas decisões103. 

Explica, ainda, referido autor, que o Poder Judiciário se ca-
racteriza por ser um poder contramajoritário, pois serve aos grupos mi-
noritários que não têm acesso ao âmbito do exercício do poder políti-
co. Acrescenta, ainda, dois argumentos finais: juízes travam contato di-
reto e mais amiúde com problemas reais e concretos da sociedade, o
que gera decisões mais democráticas e sensíveis à sociedade. Além dis-
so, sustenta que somente há democracia em um sistema comprometido
com a proteção eficaz dos direitos humanos, pelo que é indispensável o
controle judicial de políticas públicas104.

Ocorre que a proteção e a promoção dos direitos fundamen-
tais exigem omissões e ações estatais que envolvem decisões acerca do
gasto de recursos públicos.  Como não existem recursos ilimitados, é
preciso priorizar e escolher em que o dinheiro público disponível será
investido e essas escolhas não constituem tema reservado exclusiva-
mente à deliberação política; esse é um ponto que deve receber impor-
tante incidência de normas jurídicas constitucionais. 

A definição dos gastos públicos é atividade típica de delibera-
ção político-majoritária, mas condicionada aos fins estabelecidos pelas
normas constitucionais, que são normas jurídicas, dotadas de superiori-

102 Nesse sentido:  “O próprio direito tem inegavelmente um fim político,  ou fins políticos,  e é
imprescindível encarar o processo, que é instrumento estatal, como algo de que o Estado se
serve  para  a  consecução  dos  objetivos  políticos  que  se  situam por  detrás  da  própria  lei”.
DINAMARCO, Candido Rangel.  A instrumentalidade do processo.  14.  ed.  São Paulo:
Malheiros, 2009, p. 199-200.

103 CAPPELLETTI, Mauro. Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVOREAU,
L.  et al.  Tribunales Constitucionales Europeus y Derechos Fundamentales.  Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 620-633.

104 CAPPELLETTI, Mauro. Necesidad y legitimidad de la justicia constitucional. In: FAVOREAU,
L. et al.  Tribunales Constitucionales Europeus y Derechos Fundamentales.  Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 620-633.
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dade hierárquica e de centralidade no sistema, portanto passíveis de
controle jurídico. 

Cumpre  ressaltar  que  esse  controle  judicial  somente  deve
ocorrer em caso de omissão ou de desvirtuamento dos poderes políti-
cos.  Não se pretende aqui  incitar o uso indiscriminado do processo
como meio regulador dos temas políticos no Brasil. As políticas públi-
cas são de competência dos poderes essencialmente políticos, nos dize-
res de Mancuso105: “[...] é que as políticas públicas, por sua própria na-
tureza e pela relevância dos valores nela veiculados, pressupõem por
parte do Poder Público um planejamento detalhado e uma implemen-
tação oportuna  e  eficiente”,  devendo assim,  atuar  o  Poder  Judicial
apenas em ultima ratio. 

É imprescindível a imposição de limites para que o Poder Ju-
dicial possa intervir quando for analisar temas referentes a políticas pú-
blicas. Nesse sentido, vale fazer menção à decisão monocrática do Mi-
nistro Celso de Mello ADPF n.45/9, na qual se encontram fixados três
limites: o limite fixado pelo mínimo existencial que deve ser garantido a
todo cidadão; o limite da razoabilidade da pretensão individual ou so-
cial deduzida em face do Poder Público; o limite da existência de dis-
ponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações po-
sitivas dele reclamadas106.

Cumpre, então, analisar esses limites para a intervenção do
Poder Judicial no controle de políticas públicas. 

2.5.1 Mínimo existencial e reserva do possível

Pode-se afirmar que, no ordenamento jurídico constitucional
brasileiro, todos os direitos sociais são fundamentais, quer estejam ex-
pressos ou implicitamente positivados na Constituição Federal ou ainda

105 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle judicial
das chamadas políticas públicas. In: MILARÉ, Édis. Ação civil pública, 15 anos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p. 786.

106 Cumpre ressaltar que a jurisprudência do STF permanece no mesmo sentido: ARE 903565
AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-209  DIVULG  19-10-2015  PUBLIC  20-10-2015;  ARE  745745  AgR,
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO  DJe-250  DIVULG  18-12-2014  PUBLIC  19-12-2014;  entre  outros.  Está  em
julgamento ainda a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347, proposta pelo
PSOL, em que pede o reconhecimento da violação de direitos  fundamentais  da população
carcerária  e a adoção de providências  para sanar tais lesões que acredita-se estabelecerá a
forma como deve ser efetivado o controle jurisdicional de políticas públicas. 
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localizados em tratados internacionais regularmente firmados e incor-
porados pelo Brasil107.

Por sua vez, aos direitos fundamentais deve ser outorgada a
máxima eficácia e efetividade possível. Isso quer dizer que as normas
de direitos sociais (inclusive as de cunho prestacional) devem ser consi-
deradas como dotadas de plena eficácia e direta aplicabilidade108.

Considerando o elo entre direitos fundamentais sociais, vida e
dignidade da pessoa humana é que se pode entender o mínimo exis-
tencial  e  sua  relação  com os  direitos  sociais.  O mínimo existencial,
compreendido  como  o  núcleo  essencial  dos  direitos  fundamentais,
deve ser garantido a todo cidadão. O grande problema é definir os ele-
mentos que compõem esse núcleo essencial, pois além de ser um con-
ceito dinâmico e evolutivo, é também variável histórica e geografica-
mente109.

O primeiro ensaio dedicado ao tema no Brasil foi feito por Ri-
cardo Lobo Torres. Em suas palavras: 

Há um direito às condições mínimas de existência humana digna
que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda
exige prestações estatais positivas. O mínimo existencial não tem
dicção constitucional própria. Deve-se procurá-lo na ideia de li-
berdade, nos princípios constitucionais da igualdade, do devido
processo legal  e da livre iniciativa,  na Declaração dos Direitos
Humanos e nas imunidades e privilégios do cidadão110. 

Explica, ainda, o referido autor que “[...] o mínimo existencial é
direito protegido negativamente contra a intervenção do Estado e, ao
mesmo tempo, garantido positivamente pelas prestações estatais111.”

Daniel Sarmento entende que o mínimo existencial opera em
duas dimensões para seu real exercício: uma dimensão negativa que

107 Para um aprofundamento no tema vide: SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos
fundamentais:  uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 12.
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

108 SARLET,  Ingo  Wolfgang;  FIGUEIREDO,  Mariana  Filchtiner.  Reserva  do  possível,  mínimo
existencial e direito à Saúde: algumas aproximações. In: Direitos fundamentais: orçamento e
“reserva do possível”/org. Ingo Wolfgang Sarlet, Luciano Benetti Timm. 2. ed. rev. e ampl. 2.
Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado , 2013, p. 19. 

109 WATANABE,  Kazuo.  Controle  jurisdicional  das politicas  publicas  – “mínimo existencial”  e
demais  direitos  fundamentais  imediatamente  judicializáveis.  In:  GRINOVER,  Ada  Pelegrini;
GRINOVER,  Ada  Pelegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.).  O controle  jurisdicional  de
políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 219.

110 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito
Administrativo, n. 177, Rio de Janeiro: 1989, p. 29-49.

111 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito
Administrativo, n. 177, Rio de Janeiro: 1989, p. 29-49.
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impõe limites ao Estado ou particulares para que não subtraiam do in-
divíduo as condições materiais indispensáveis a uma vida digna; e uma
dimensão positiva, que diz respeito a um conjunto essencial mínimo de
direitos prestacionais a serem implementados e concretizados que pos-
sibilitam aos indivíduos uma vida digna112.

De um modo geral,  a doutrina entende o mínimo existencial
como um conjunto de prestações materiais indispensáveis para assegu-
rar a cada indivíduo uma vida condigna, no sentido de uma vida sau-
dável, ou seja, o mínimo existencial pode ser identificado como o núc-
leo essencial dos direitos fundamentais sociais, núcleo este que deve ser
protegido em sua dimensão negativa e positiva. 

Para Luis  Roberto Barroso o “[...]  mínimo existencial  corres-
ponde às condições elementares de Educação, de Saúde e de renda,
que permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores
civilizatórios e a participação esclarecida no processo político e no de-
bate público113.”

Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo explicam que, na doutrina do
Pós-Guerra, o primeiro jurista a sustentar a possibilidade do reconheci-
mento de um direito subjetivo à garantia positiva dos recursos mínimos
para uma existência digna foi  Otto Bachof.  No início da década de
1950, como leitura derivada do artigo 1º, inciso I, da Lei Fundamental
alemã, considerou o autor que o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana não exige apenas a garantia da liberdade, mas também um míni-
mo de segurança social, pois, sem os recursos materiais para uma exis-
tência digna, a própria dignidade da pessoa humana restaria sacrifica-
da.114 

Explicam, ainda, que, com base na experiência germânica, re-
sultam duas  constatações  importantes  que  influenciaram os  estudos
subsequentes acerca do tema. A primeira diz respeito ao próprio conte-
údo do mínimo existencial, pois não pode ele ser confundido com o
chamado mínimo vital ou mínimo de sobrevivência, que garante ape-
nas a vida humana. O mínimo existencial deve abranger as condições

112 SARMENTO, Daniel. Por um constitucionalismo inclusivo. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2010, p. 204.

113 Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à Saúde, fornecimento gratuito de
medicamentos e parâmetros para a atuação judicial.  In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de;
SARMENTO, Daniel (coord.)  Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais
em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.10. 

114 SARLET,  Ingo  Wolfgang;  FIGUEIREDO,  Mariana  Filchtiner.  Reserva  do  possível,  mínimo
existencial e direito à Saúde: algumas aproximações. In: Direitos fundamentais: orçamento e
“reserva do possível”/org. Ingo Wolfgang Sarlet, Luciano Benetti Timm. 2. ed. rev. e ampl. 2.
Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado , 2013, p. 20.

77



para uma sobrevivência física em condições dignas, ou seja, uma vida
com certa qualidade115.

A segunda constatação116 é que resulta impossível estabelecer
de modo taxativo um rol de elementos essenciais que formam o míni-
mo existencial. O que compõe o mínimo existencial exige uma análise
à luz das necessidades de cada pessoa e de seu núcleo familiar e, ain-
da, do espaço histórico e geográfico em que vive essa pessoa. 

Ana Paula de Barcellos explica que o princípio da dignidade da
pessoa humana assegura que todas as pessoas tenham uma vida dig-
na. Em suas palavras esse princípio, apesar de possuir efeito indetermi-
nado, tem: 

[...]  um conteúdo básico, sem o qual se poderá afirmar que o
princípio foi violado e que assume caráter de regra e não mais
princípio. Esse núcleo no tocante aos elementos materiais da dig-
nidade, é composto pelo mínimo existencial, que consiste em um
conjunto de prestações materiais mínimas sem as quais se pode-
rá afirmar que o indivíduo se encontra em situação de indignida-
de. [...] as prestações que compõem o mínimo existencial pode-
rão ser exigidas judicialmente de forma direta.117.

A adoção do conceito de “mínimo existencial” possibilita a tute-
la jurisdicional imediata, pois, se assim não fosse, admitir-se-ia que in-
divíduos vivessem em estado de indignidade. Em relação ao “mínimo
existencial”, o Estado não pode criar qualquer espécie de obstáculo ou
dificuldade de ordem material, nem mesmo invocar a cláusula da reser-
va do possível118.  

A cláusula da reserva do possível é usada como argumento de
defesa da Fazenda Pública para a não efetivação de determinados di-
reitos sociais,  uma vez que alegaria não haver como, objetivamente,

115 SARLET,  Ingo  Wolfgang;  FIGUEIREDO,  Mariana  Filchtiner.  Reserva  do  possível,  mínimo
existencial e direito à Saúde: algumas aproximações. In: Direitos fundamentais: orçamento e
“reserva do possível”/org. Ingo Wolfgang Sarlet, Luciano Benetti Timm. 2. ed. rev. e ampl. 2.
Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado , 2013, p. 26.

116 SARLET,  Ingo  Wolfgang;  FIGUEIREDO,  Mariana  Filchtiner.  Reserva  do  possível,  mínimo
existencial e direito à Saúde: algumas aproximações. In: Direitos fundamentais: orçamento e
“reserva do possível”/org. Ingo Wolfgang Sarlet, Luciano Benetti Timm. 2. ed. rev. e ampl. 2.
Tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado , 2013, p. 26.

117 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia dos princípios constitucionais: o princípio da
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro:  Renovar, 2002, p. 304-305. 

118 WATANABE, Kazuo.  Controle  jurisdicional  das  politicas  publicas  – “mínimo existencial”  e
demais  direitos  fundamentais  imediatamente  judicializáveis.  In:  GRINOVER,  Ada  Pelegrini;
GRINOVER,  Ada  Pelegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.).  O controle  jurisdicional  de
políticas públicas. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 218.
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fazê-lo. Ingo Wolfgang Sarlet afirma que a cláusula da reserva do possí-
vel possui três dimensões: 

[...] que abrange (a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos
para efetivação dos direitos fundamentais; (b) a disponibilidade
jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima co-
nexão com a distribuição das receitas e competências tributárias,
orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que
além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do
Brasil, no contexto do nosso sistema constitucional federativo; (c)
já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a
prestações sociais, a reserva do possível envolve o problema da
proporcionalidade da prestação,  em especial  no tocante à sua
exigibilidade e, nesta quadra, também de sua razoabilidade119. 

A  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores120 caminha  exata-
mente no sentido de entender que a cláusula da reserva do possível
não é oponível à realização do mínimo existencial. A reserva do possí-
vel  condiciona o processo de materialização dos direitos  sociais  aos
princípios da razoabilidade da pretensão deduzida e da disponibilidade
financeira do Estado. 

O Poder Judiciário não pode formular políticas públicas origi-
nariamente, pois a justificada cobrança de um controle mais efetivo dos
atos administrativos não legitima poderes absolutos.

A liberdade dos Poderes do Legislativo e do Executivo (com-
postos por representantes eleitos pelo povo, com mandatos eletivos),
sobre as opções políticas que lhes competem, também não se revelam
absolutas. Não se tolera a atuação contrária, ou omissa, à eficácia do
mínimo existencial. O núcleo do mínimo existencial justifica a possibili-
dade de intervenção do Poder Judiciário.

119 SARLET, Ingo Wolfgang. Os direitos sociais como direitos fundamentais: contributo para um
balanço aos vinte anos da Constituição federal de 1988. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de;
SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Org.).  Vinte anos da Constituição Federal
de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 479 – 510.

120 STJ  REsp  1.185.474/SC,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins  “  Aqueles  direitos  que  estão
intimamente  ligados  à  dignidade  humana  não podem  ser  limitados  em razão  da  escassez
quando esta é fruto das escolhas do administrador. Não é por outra razão que se afirma que a
reserva do possível não é oponível  à realização do mínimo existencial”. STF STA-AgR 223,
redator  do  acórdão  o  ministro  Celso  de  Mello,  DJe  9.4.2014,  na  qual  o  Pleno  assim  se
pronunciou: “ A fórmula da reserva do possível na perspectiva da teoria dos custos dos direitos:
impossibilidade de sua invocação para legitimar o injusto inadimplemento de deveres estatais
de  prestação  constitucionalmente  impostos  ao  poder  público  [...]  controle  jurisdicional  de
legitimidade da omissão do poder público: atividade de fiscalização judicial que se justifica pela
necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais (proibição de retrocesso social,
proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente e proibição de excesso).
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O objetivo da Constituição de 88 é a promoção do bem-estar
do homem, assegurando condições para a proteção dos direitos funda-
mentais individuais e coletivos, como meio de promoção da dignidade
da pessoa humana. São condições materiais mínimas de existência es-
tabelecidas como prioritárias. 

Somente depois de reservar os recursos necessários aos gastos
considerados prioritários é  que se poderá alocar recursos em outros
projetos, programas e ações. Assim, o mínimo existencial está associa-
do à fixação de um núcleo material de prioridades orçamentárias.

A reserva do possível exige prestações concretizadoras e imple-
mentadoras dos direitos econômicos, sociais e culturais. Trata-se de um
processo gradual de concretização, que depende de recursos conforme
as possibilidades do Estado, pois, no caso de comprovada incapacida-
de econômico-financeira, não parece razoável exigir-lhe a imediata efe-
tivação da atividade, a não ser que sejam manobras a inviabilizar, frus-
trar ou impedir o estabelecimento e a preservação de condições materi-
ais mínimas à dignidade da pessoa humana. Assim, a reserva do possí-
vel não pode ser invocada com o fim de eximir-se do cumprimento das
prestações constitucionais.

2.5.2 Razoabilidade da pretensão social deduzida em face do
Poder Público e disponibilidade financeira do Estado

Outro limite que deve ser  considerado pelo Poder Judiciário
para que possa exercer controle sobre as políticas é observar se a pre-
tensão que lhe foi apresentada é razoável. As mazelas sociais são apre-
sentadas cada vez mais ao Poder Judiciário, com o pedido de anular
condutas ilegais e imorais, ou pela omissão do Estado. A razoabilidade
deve-se pautar pelo respeito à finalidade legal. Se não houve desvio de
poder e se os motivos do ato foram devidamente explicados, não cabe
ao Judiciário modificar a opção do agente público. O controle judicial é
excepcional, restrito à escolha desarrazoada e inconveniente.

A tendência é que o Poder Judiciário adote medidas para con-
cretizar atos discricionários, desde que provocado. Atuará em último
caso, excepcionalmente, somente quando no caso concreto for consta-
tada ilegalidade ou imoralidade. Não atuará quando os critérios adota-
dos se mostrarem razoáveis e proporcionais121.

121 Não será possível ingressar aqui em uma análise dos termos “razoável” e “proporcional” sem
dar início a outro trabalho. Para um melhor estudo: SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional
e o razoável. Revista dos Tribunais 798. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2002, p. 23-50.
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Somente o caso concreto permite a aferição da razoabilidade
da pretensão social deduzida em face do Poder Público. Em se tratan-
do de demandas coletivas, que vinculam o Poder Público ao cumpri-
mento de obrigações de fazer, é fundamental que todos os atores te-
nham consciência dos princípios orçamentários. A inclusão da previsão
orçamentária para o cumprimento das obrigações de fazer passa a ser
um requisito.

A aplicação dos recursos exige que se tenha “eficiência míni-
ma”122. O que se tem em mente é a gestão pública. Se um determinado
município declara em seu relatório de execução orçamentária haver in-
vestido certa importância em Educação, compete aos vários colegitima-
dos questionar o que foi  feito com o dinheiro da área especificada,
quais os resultados produzidos, quanto deveria custar cada um dos re-
sultados e qual foi a melhoria alcançada. 

O objetivo da relação entre os investimentos e os resultados é
evitar o desperdício, a ineficiência e o desvio do dinheiro público. Os
poderes públicos majoritários permanecem com a atribuição de esco-
lher as prioridades e de determinar o quanto será investido em determi-
nadas políticas  públicas.  O controle  jurisdicional  não questiona isso,
apenas verifica se houve eficiência mínima. A eficiência mínima, por-
tanto, em uma relação de custo-benefício, funciona como um dever ge-
ral da Administração Pública para alcançar melhores resultados para a
sociedade.

Não se trata de tarefa simples. A descrição de eficiência ou de
ineficiência dos atos administrativos depende do contexto que os Pode-
res Públicos agiram, com a verificação do emprego adequado dos re-
cursos na execução das políticas públicas direcionadas à concretização
dos direitos fundamentais.

Esse controle visa a impedir, em caráter preventivo, ou mesmo
punir, em caráter repressivo, as condutas dos Poderes Públicos que se
apresentarem ineficientes ou ilegais. Nesse sentido, a análise econômi-
ca do Direito pode auxiliar muito no controle judicial das políticas pú-
blicas. Essa análise caracteriza-se por ser um método de exame de pro-
blemas jurídicos sob uma perspectiva econômica123.  Esse método de

122 BARCELLOS, Ana Paula. Constitucionalização das Políticas Públicas em matéria de direitos
fundamentais: o controle político social e o controle jurídico no espaço democrático.  Revista
de Direito do Estado, número 3:17. Renovar: Rio de Janeiro, 2006, p. 35.

123 BUGALLO  ALVAREZ,  Alejandro.  Análise  econômica  do  Direito:  contribuições  e
desmistificações.  Revista  do Departamento  de  Direito  da PUC do Rio  de  Janeiro.
Direito, Estado e Sociedade Vol. 9, nº 29, p. 49-68, jul/dez 2006.
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análise vem sendo abordado nas academias norte-americanas e come-
ça a ser conhecido no Brasil124. 

Levando-se em consideração Direito e Economia, pode-se afir-
mar que os recursos materiais obtidos por meio de tributação são es-
cassos, e as necessidades da sociedade são ilimitadas. Por isso, o em-
prego dos recursos deve ser feito de modo mais eficiente e otimizado o
máximo possível, a fim de que possa ser suprido o maior número de
necessidades, de modo a atender ao maior número de necessidades125.

Luciano Benetti Timm explica que a Economia deve-se aproxi-
mar e dialogar com o Direito por três razões principais: a) a Economia
descreve o comportamento humano em interação com o mercado de
forma mais adequada; b) A Economia é uma ciência social aplicada
que apresenta um dos melhores padrões científicos; e c) a Ciência Eco-
nômica preza pela eficiência no manejo dos recursos escassos para o
alcance do maior número das necessidades humanas, que são ilimita-
das126. 

De acordo com referido autor 

[...] a Economia tem contribuições importantes ao Direito, sendo
a eficiência uma imposição jurídica e econômica ao gasto públi-
co. E com relação à discussão sobre as políticas públicas relacio-
nadas à promoção dos direitos sociais, a abordagem não pode
ser diferente. Não é a essencialidade da necessidade (e do direito
social positivado) que deve ser o ponto de partida para o proble-
ma, ela deve sim ser o ponto de chegada127 .

Sociedade e Governo precisam estabelecer metas, resultados a
serem obtidos pela sociedade e pelo Governo em um determinado es-
paço de tempo. E o gasto com prioridades sociais, que atendam a um
maior número de beneficiários mais necessitados, evitando o desperdí-
cio, tenderá a ser a melhor e mais justa solução128.

Na análise do caso concreto, será inevitável a ocorrência de es-
colhas difíceis, no sentido de que nem todas as necessidades (que são

124 HOLMES, Stephen; SUSTEIN, Cass. R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes.
New  York:  W.  W.  Norton  &  Company,  2000.  No  Brasil  por  todos:  GALDINO,  Flávio.
Introdução à teoria dos custos dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

125 TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma
perspectiva  de  direito  e  economia?  In  SARLET,  Ingo  Wolfgang;  TIMM,  Luciano  Benetti.
Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2013, p. 52.

126 Id. Ib. p. 53.
127 Id. Ib. p. 54.
128 Id. Ib. p. 54.
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ilimitadas) poderão ser atendidas. Nesse sentido, por exemplo, pode-se
chegar à conclusão de que mais eficiente do que combater uma doen-
ça pode ser aplicar os recursos para a prevenção de sua causa.
Em matéria de políticas públicas, além da definição genérica de em
que gastar, é ainda preciso decidir como gastar129. Ensina Ana Paula de
Barcellos que as escolhas devem ser feitas à luz dos fins estatais previs-
tos na constituição e, portanto, não estão reservadas às deliberações
exclusivamente políticas, mas também às normas jurídicas de ordem
constitucional, principalmente no que se refere aos direitos fundamen-
tais130. Por essa razão, tão importante é o modo de provocar o Poder
Judiciário (preferencialmente pela instrumentalidade do processo cole-
tivo) e verificar se a pretensão social deduzida em face do poder públi-
co é razoável. 

2.6 Projeto de Lei nº 8.058/14

Foi apresentado, no dia 04 de novembro de 2014, o Projeto
de Lei nº 8.058, de autoria do Deputado Federal Paulo Teixeira, que
visa a instituir processo especial para o controle e intervenção em políti-
cas públicas pelo Poder Judiciário131. 

129 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos
fundamentais:  o  controle  político-social  e  o  controle  jurídico  no  espaço  democrático.  In
SARLET,  Ingo  Wolfgang;  TIMM,  Luciano  Benetti.  Direitos  fundamentais:  orçamento  e
“reserva do possível”, 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 106.

130 BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos
fundamentais:  o  controle  político-social  e  o  controle  jurídico  no  espaço  democrático.  In
SARLET,  Ingo  Wolfgang;  TIMM,  Luciano  Benetti.  Direitos  fundamentais:  orçamento  e
“reserva do possível”. 2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 106.

131 O Projeto de Lei 8.058/14 é fruto de extenso trabalho de pesquisa coletivo. Nos dizeres do
deputado Paulo Teixeira: “[...] resultado de trabalho coletivo empreendido inicialmente pelo
CEBEPEJ - Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, ora presidido pela Professora
Ada Pellegrini Grinover, que sucedeu a seu criador, Professor Kazuo Watanabe. Pesquisadores
do CEBEPEJ analisaram, em todos os seus aspectos, a problemática do controle jurisdicional
de políticas públicas, apresentando seus trabalhos em seminário aberto ao público, realizado
pelo CEBEPEJ e pelo Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP, em
14 e 15 de abril de 2010. O Seminário apresentou conclusões, traçando as linhas gerais de um
projeto de lei sobre controle jurisdicional de políticas públicas. Ada Pellegrini Grinover e Kazuo
Watanabe encarregaram-se da primeira versão do projeto, que foi depois aperfeiçoado pelos
pesquisadores do CEBEPEJ e pelos alunos e professores do mestrado da FDV - Faculdade de
Direito de Vitória, na disciplina “Controle Jurisdicional de Políticas Públicas”. Posteriormente, a
última versão do projeto foi debatida por grupos de trabalho durante o 2º Seminário sobre
controle jurisdicional de políticas públicas, realizado pelo CEBEPEJ-IBEA/RJ - Departamento
de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP em 3 de outubro de 2011. As propostas
de modificação foram incorporadas ao projeto, cuja nova versão ainda foi examinada pelos
alunos  de mestrado/doutorado da disciplina “Políticas  Públicas”  ministrada na USP (com a
colaboração de Paulo Lucon) e da mesma disciplina de doutorado da Universidad Lomas de
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Como já analisado, a Constituição consagrou uma nova or-
dem jurídica, voltada para a garantia do bem-estar social, a erradica-
ção da pobreza e das desigualdades sociais. Garante em seu artigo sex-
to,132 direitos sociais ligados à concepção de Justiça social e distribuição
de rendas e recursos na sociedade, que exigem do Estado um agir pla-
nejado e racional para sua consecução. 

Para isso, o Estado formula políticas públicas (atividades nor-
malmente exercidas pelos Poderes Legislativo e Executivo) que consti-
tuem a própria garantia dos direitos sociais. Em caso de omissão do Es-
tado ou de desvio abusivo em suas funções, será necessário o controle
judicial dessas políticas. Esse controle deve ser realizado excepcional-
mente e respeitados alguns limites. 

O Projeto de Lei nº 8.058 vem, então, traçar alguns parâme-
tros para que o controle judicial de políticas públicas possa ser feito de
modo adequado. O primeiro capítulo delineia os princípios constitucio-
nais aplicáveis ao controle jurisdicional das políticas públicas, quais se-
jam: proporcionalidade, razoabilidade, garantia do mínimo existencial,
justiça social, atendimento ao bem comum, universalidade das políticas
públicas e equilíbrio orçamentário. 

O Projeto de Lei não atribui qualquer competência ao Judi-
ciário que a Constituição já não o tenha feito. A própria Constituição
Federal,  em seu artigo quinto, parágrafo primeiro, estabelece que as
normas que estatuem direitos fundamentais têm aplicação imediata133,
daí decorrendo a legitimidade do Judiciário para atuar nos casos em
que a inércia dos outros poderes estatais impeça a satisfação de deter-

Zamora, em Buenos Aires. Apresentado a debate público na AASP de São Paulo no decorrer
de  2012,  com  a  participação  de  magistrados,  membros  do  Ministério  Público,  defensores
públicos e advogados públicos e privados, o projeto incorporou outras sugestões. Foi também
debatido na Universidade de Itaúna, onde é ministrada a disciplina “Controle Jurisdicional de
Políticas Públicas”, em nível de Mestrado. E, finalmente, foi exposto e debatido mais uma vez
em  2013  em  seminário  conjunto  do  CEBEPEJ  e  do  IASP,  na  presença  de  especialistas
argentinos e do Deputado Paulo Teixeira. Mais recentemente, foram incorporadas ao projeto as
últimas experiências de tribunais da Argentina, da Colômbia e dos Estados Unidos da América,
que indicam o caminho a ser seguido pelo Poder Judiciário, em estreito contato com o Poder
Público, para a construção do consenso ou a formulação de comandos flexíveis e exequíveis,
que permitam o controle da constitucionalidade e a intervenção em políticas públicas, evitando
que o juiz se substitua ao administrador”. 

132 Art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a Educação, a Saúde, a alimentação, o
trabalho,  a  moradia,  o transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição”.

133 Art. 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer  natureza,  garantindo-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes: [...]  § 1º As normas definidoras dos direitos  e garantias fundamentais têm
aplicação imediata”.
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minado direito  fundamental.  Trata-se  simplesmente  do exercício  do
controle da constitucionalidade, pelo qual o Judiciário é chamado, ex-
cepcionalmente, em última ratio, para verificar se a ausência de uma
política pública ou se a política pública criada e implementada pelo Le-
gislativo ou pelo Executivo fere os direitos fundamentais ou não é ade-
quada.

O Projeto procura limitar o subjetivismo judicial na tomada de
decisões, pois, por meio dos princípios elencados no primeiro capítulo,
estimula o diálogo e a cooperação institucional entre os poderes esta-
tais ao longo de todas as fases do processo. Vem ao encontro do novo
Código de Processo Civil134 que também estabelece um contraditório
democrático, cognição ampla e profunda para a tomada de decisões,
privilegia as soluções consensuais e ainda adota certa flexibilização pro-
cedimental. 

O segundo capítulo trata da competência para julgamento e
processamento das ações. O artigo terceiro do Projeto traz expressa-
mente que: 

É competente para o controle judicial de políticas públicas a Jus-
tiça ordinária, estadual ou federal, por intermédio de ação coleti-
va proposta por legitimado estabelecido pela legislação pertinen-
te, ressalvadas as hipóteses de cabimento de ações constitucio-
nais135.

Na fase preliminar do processo (capítulo terceiro) deverão ser
observados os dados e disposições da política pública analisada, bem
como o orçamento destinado a essa política, cronograma de execução
e possibilidade de transposição de verbas na ausência de recurso públi-
co programado. 

Em crítica ao Projeto Lenio Streck afirma que: 

O Projeto é eivado de inconstitucionalidades e de incongruências
com a democracia. A primeira flagrante violação da Constituição
aparece expressa no artigo 6º, inciso IV em diálogo com o artigo
18, inciso II. Consta que no prazo de 60 dias a autoridade res-

134 Sobre o novo Código de Processo Civil: THEODORO JUNIOR, Humberto; NUNES, Dierle;
BAHIA,  Alexandre  Melo Franco;  PEDRON, Flavio Quinaud.  Novo CPC .  Fundamentos  e
Sistematização, 2., São Paulo: Forense, 2015.

135 BRASIL. Projeto de Lei n.º 8.058 de 04 de novembro de 2014. Institui processo especial para
o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário e dá outras providencias.
Disponível  em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=C305F106270C3
71EF8789AA136ECDADA.proposicoesWeb1?codteor=1283918&filename=PL+8058/2014>.
Acesso em 02 nov. 2015. 
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ponsável será notificada pelo juiz para prestar “informações deta-
lhadas que deverão contemplar  os seguintes  dados da política
pública objeto do pedido, os quais constarão: [...] IV – em caso
de insuficiência de recursos, a possibilidade de transposição de
verbas” (artigo 6º, inciso IV).  Veja-se:  Após a decisão do juiz,
este  poderá “determinar  ao Poder Público  que inclua créditos
adicionais especiais no orçamento do ano em curso ou determi-
nada verba do orçamento futuro, com a obrigação de aplicar efe-
tivamente as verbas na implementação ou correção da política
pública requerida”.,

De acordo com referido autor, o artigo 48, inciso II da Consti-
tuição Federal traz expresso que é da competência do Congresso Naci-
onal, com sanção do Presidente, a aprovação do orçamento anual. Ex-
plica, ainda, que o Congresso é o responsável pela fiscalização do orça-
mento (artigo 70, CF), sendo crime de responsabilidade do Presidente
atos que atentarem contra a Constituição e especialmente contra a lei
orçamentária (artigo 85, inciso VI),  e que nos artigos 165 a 169 da
Constituição estão descritos todos os limites dos Poderes Executivo e
Legislativo na elaboração do orçamento, da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e dos planos plurianuais. 

Em seu sentir, uma autoridade pública não pode informar a
um juiz a possibilidade de “transposição de verbas”, cujos orçamentos
foram aprovados por leis complementares e leis ordinárias do Poder
Legislativo136. 

Uma decisão judicial não pode alterar estas leis no mesmo or-
çamento ou impor determinações financeiras de gastos a orçamentos
futuros, que não constam das leis de diretrizes orçamentárias e planos
plurianuais a que estão obrigados todos os Entes da Federação. 

Ocorre que esse entendimento não pode prosperar:

A implementação de uma política pública depende, em primeiro
lugar,  de  disponibilidade  financeira  — a chamada  reserva  do
possível.  E  a  justificativa  mais  usual  da  administração  para  a
omissão reside exatamente no argumento de que inexistem ver-
bas para implementá-la., 

O Judiciário, em face da insuficiência de recursos e de falta de
previsão orçamentária, devidamente comprovadas, determinará
ao Poder Público que faça constar  da próxima proposta orça-

136 STRECK, Lenio Luiz Streck; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. Lei das Políticas Públicas é
"Estado  Social  a  golpe  de  caneta?"  Revista  consultor  jurídico,  10  de  fevereiro  de  2015.
Disponível  em:  <http://www.conjur.com.br/2015-fev-10/lei-políticas-públicas-estado-social-
golpe-caneta>. Acesso em 02 nov. 2015. 
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mentária a verba necessária a implementação da política pública.
E, como a lei orçamentária não é vinculante, permitindo transpo-
sição de verbas, o Judiciário também determinará, em caso de
descumprimento do orçamento, a obrigação de fazer consistente
na implementação de determinada política pública [...] Para tan-
to, o parágrafo 5 do artigo 461, CPC, servirá perfeitamente para
atingir o objetivo final almejado. Desse modo, frequentemente a
‘reserva do possível’  pode levar o Judiciário à condenação da
Administração a duas obrigações de fazer  a inclusão no orça-
mento da verba necessária ao adimplemento da obrigação; e à
obrigação de aplicar a verba para o adimplemento da obrigação.,

O capítulo quarto fala expressamente sobre os meios alternati-
vos de solução de controvérsias, o quinto traz dispositivos sobre o pro-
cesso judicial, repetindo alguns dispositivos do Código de Processo Ci-
vil e traz inovações quanto à flexibilidade das decisões, suas possibili-
dades de cumprimento e a necessidade de acompanhamento da sen-
tença por meio de um comissário, que pode ser uma pessoa ou ente
colaborador, figura estranha à lide cuja função será acompanhar a exe-
cução das decisões judiciais. 

O capítulo  seguinte  trata  de um complexo dispositivo legal
que versa sobre a reunião de processos em primeiro grau, criando a
obrigatoriedade de os juízes de primeiro grau reunirem os processos
que tramitam contra um mesmo ente público e que tenham como obje-
to a correção ou implementação de políticas públicas a ele relaciona-
das. 

O Projeto sugere a criação de um Cadastro Nacional de Políti-
cas  Públicas,  de  responsabilidade do Conselho Nacional  de Justiça,
com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder Judiciário e os in-
teressados tenham acesso às informações relevantes relacionadas com
sua existência e estado. Em seu artigo 27, cria também um Cadastro
Nacional de Inquéritos Civis e de Compromissos de Ajustamento de
Conduta, com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder Judiciá-
rio, os colegitimados e os interessados tenham amplo acesso às infor-
mações relevantes relacionadas à abertura do inquérito e à existência
do compromisso. 

O capítulo X fala sobre os processos que porventura trouxerem
demandas individuais, o artigo 28 dispõe que:

Na hipótese de ações que objetivem a tutela de direitos subjeti-
vos individuais cuja solução possa interferir nas políticas públicas
de determinado setor, o juiz somente poderá conceder a tutela
na hipótese de se tratar do mínimo existencial ou bem da vida
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assegurado em norma constitucional de forma completa e acaba-
da, nos termos do disposto no parágrafo 1° do art. 7°, e se hou-
ver razoabilidade do pedido e irrazoabilidade da conduta da Ad-
ministração137.

Nos artigos seguintes, pretende o Projeto notificar o Ministério
Público a cada demanda individual sobre políticas públicas ajuizadas,
e, ainda, possibilitar a conversão da demanda individual em coletiva,
desde que atendido o relevante interesse social e verse a demanda so-
bre interesses coletivos. 

Em síntese, apesar de algumas críticas na doutrina, o Projeto
de Lei apresenta pontos importantes para o aperfeiçoamento do Con-
trole Judicial de Políticas Públicas. 

137 BRASIL.  Projeto  de  Lei  8.058  de  04  de  novembro  de  2014.  Disponível  em:  <
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758  >.
Acesso em: 27 de novembro de 2015. 
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3. O PROCESSO COLETIVO COMO
INSTRUMENTO PARA O CONTROLE DAS

POLÍTICAS PÚBLICAS

3.1 Direito fundamental  e política  pública enquanto direito
coletivo

Pode-se  afirmar  que  os  principais  meios  processuais  de  se
controlar a efetivação das políticas públicas são de duas naturezas: as
ações constitucionais, conhecidas como ações do controle concentrado
de constitucionalidade e as ações coletivas e individuais, capazes de
corrigir a omissão ou o desvirtuamento do Estado na consecução de
suas políticas públicas em situações concretas. 

Aqui nos dedicamos somente à análise das ações coletivas. O
Brasil possui um sistema único de processos coletivos bastante eficaz,
que já é conhecido na prática forense como um dos mecanismos efeti-
vos de proteção de direitos por meio do processo1. 

As  ações  coletivas  brasileiras  possuem  especificidades,  do
ponto de vista processual, em relação às ações individuais, no que se
refere ao direito coletivo discutido, ou seja, direitos e interesses difusos,
direitos e interesses coletivos em sentido estrito e direitos e interesses
individuais homogêneos. 

Explica Gregório Assagra de Almeida2:

A aferição em abstrato e de forma genérica do Direito Coletivo
não é uma técnica interpretativa perfeita.  O mais adequado é
procurar aferir se determinado direito é realmente de dimensão
coletiva, levando-se em consideração o plano concreto da tutela
jurídica deduzida ou a ser deduzida. O fato do Direito Coletivo

1  Nesse  sentido:  “O  processo  não  é  só  forma  de  resolver  conflitos  de  interesse  subjetivo,
aplicando  coercitivamente,  se  for  o  caso,  o  direito  material  no  caso  concreto.  O processo
também, como é o método de manifestação do Estado Democrático de Direito, deve viabilizar
que,  ao  longo  de  toda  sua  atuação,  sua  conformação  política  mostre  toda  sua  plenitude,
qualificando  este  atuar  do  Estado.  Assim,  todas  as  opções  políticas,  que  influenciam  o
comportamento do próprio Estado, tem que estar espelhadas no próprio processo. O aspecto
político  do  processo  é  indicativo  do  grau  de  desenvolvimento  ou  aperfeiçoamento  da
democracia  (ou da democratização)  de um dado Estado de Direito.  O princípio do devido
processo legal, nesse contexto, é amplo o suficiente para se confundir com o próprio Estado
Democrático  de  Direito”.  BUENO,  Cassio  Scarpinella.  Curso  sistematizado  de  direito
processual civil: teoria geral do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 106.

2  Direito material coletivo. Superação da Summa Divisio Direito Público e Direito Privado
por uma nova Summa Divisio Constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 360-361.

89



pertencer, no Brasil, à teoria dos direitos constitucionais funda-
mentais impõe que se imprima à expressão uma leitura aberta e
ampliativa, própria da interpretação dos direitos constitucionais
fundamentais do pós-positivismo. Destarte, a cláusula constituci-
onal Direito Coletivo (Título II, Capítulo I, da CF/88) abrange os
direitos e interesses difusos, os direitos e interesses coletivos em
sentido restrito e os direitos e interesses individuais homogêneos,
integrando também, em um plano geral e abstrato, o conjunto de
garantias,  regras  e princípios  que compõem o Direito Coletivo
positivado no País, bem como e especialmente a Constituição,
cuja proteção, em abstrato e na forma concentrada, é uma exi-
gência do constitucionalismo brasileiro e se legitima por um in-
questionável interesse coletivo objetivo legítimo. 

É exatamente a ideia de direito coletivo, em sentido material,
tutelável por meio do processo, que torna possível o ajuizamento de
ações coletivas para controlar políticas públicas. Pode-se afirmar que as
políticas públicas são espécie de direitos coletivos, portanto, tuteláveis
mediante processo coletivo.  Rodolfo de Camargo Mancuso3 observa
que: 

[...]  a  importância  do  aspecto  conceitual-terminológico  agora
mais  avulta  na contemporânea discussão sobre a judicialidade
das políticas públicas, e nesse campo há de ser útil o enquadra-
mento dessa categoria como espécie do gênero interesses difusos
(CF, art. 129, III, parte final; Lei 7347/85, art. 1º, IV). 

O objeto litigioso dessas ações será a implementação das pró-
prias políticas públicas em discussão, para que se obtenha por meio do
processo o alcance da forma mais eficiente de aplicação de tais políti-
cas. 

Tome-se como exemplo uma Ação Coletiva ajuizada em face
do Poder Público para aumentar o número de vagas em creches em
determinado município tendo em vista que não as possui em número
condizente com a necessidade local. Nesse caso, estar-se-á requerendo
a proteção de um direito de natureza coletiva cujo objeto do processo
será a implementação de uma política pública de proteção à infância e
à juventude com base no art. 227 da Constituição Federal. A efetiva-
ção dessa política, obtida por meio do processo se faz mediante tutela
de direitos coletivos. 

3  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle judicial
das chamadas políticas públicas. In: MILARÉ, Édis. Ação civil pública, 15 anos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p.757.

90



Camilo Zufelato4 se manifestando acerca do tema, explica que

Na ampla possibilidade de espécies de ação da tutela jurisdicio-
nal coletiva de que os legitimados dispõem, todas elas podem ser
utilizadas para proteger a violação de direitos coletivos pelo des-
cumprimento de políticas públicas, como a ação civil pública, a
ação coletiva, o mandado de segurança coletivo, a ação popular,
a ação de improbidade administrativa, o mandado de injunção
coletivo. 

O exame de políticas públicas no processo coletivo pelo Poder
Judiciário não pode ser feito de forma indiscriminada, pois uma de
suas funções é proteger, mediante atividade tipicamente jurisdicional, a
Constituição, dos atos dos demais poderes que vulnerem suas normas,
princípios e objetivos. Dessa forma, é necessário que se estabeleça o
âmbito de cognição das políticas públicas no processo coletivo em pa-
ralelo com a necessária efetivação dos direitos fundamentais pelo Esta-
do brasileiro. A delimitação do âmbito de cognição das políticas públi-
cas é essencial para que não haja injustificada usurpação de atribuições
constitucionais dos demais poderes. 

O controle das políticas públicas não é o objeto do processo
coletivo. Serão alvos de cognição do juízo as políticas públicas desen-
volvidas pelo Executivo e pelo Legislativo à medida que representarem
violação aos direitos fundamentais sociais, esses, sim, objetos do pro-
cesso coletivo. 

O controle judicial de políticas públicas é uma realidade pre-
sente no cotidiano dos tribunais brasileiros, mas isso não quer dizer que
o assunto não seja polêmico, pois continuam existindo dúvidas e, fre-
quentemente, o juiz enfrenta dificuldades concretas para decidir assun-
tos tão importantes. 

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe5,
essas dificuldades se encontram, entre outros motivos, pela falta de in-
formação adequada, falta de assessoramento, falta de contatos com a
própria Administração encarregada de implementar a política pública
em questão, com outros juízes, com os tribunais superiores, problemas

4  Controle judicial de políticas públicas mediante ações coletivas e individuais. In: GRINOVER,
Ada  Pelegrini;  WATANABE,  Kazuo  (coords.)  O  Controle  jurisdicional  de  políticas
públicas, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 317.

5  Esse projeto de pesquisa levou o título de Princípios  aplicáveis  ao controle jurisdicional  de
políticas públicas, se originou no CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais)
liderado  pelos  professores  Ada  Pellegrini  Grinover  e  Kazuo  Watanabe.  As  investigações
preliminares foram compiladas na obra coletiva O controle jurisdicional de políticas públicas,
Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe coordenadores, Forense: Rio de Janeiro, 2011.

91



de  ordem  orçamentárias,  dificuldades  surgidas  da  multiplicidade  de
ações individuais que incidem sobre certas políticas públicas. 

No campo da proteção jurídica dos interesses e direitos tran-
sindividuais o processo coletivo é um instrumento eficaz. Para Didier e
Zanetti Jr.6·, 

[...] conceitua-se processo coletivo como aquele instaurado por
ou em face de um legitimado autônomo, em que se postula um
direito coletivo lato sensu ou se postula um direito em face de
um titular de um direito coletivo lato sensu, com o fito de obter
uma providência jurisdicional que atingirá uma coletividade ou
um número determinado de pessoas.

Trata-se de conceito abstrato, que explica a possibilidade de
tutela jurisdicional de direitos pertencentes a um grupo determinado ou
indeterminado de pessoas, em uma mesma relação jurídica processu-
al7. 

O Processo Civil tradicional individual já convivia com a ideia
clássica de relações plurissubjetivas8, possibilidade de indeterminação
das partes, mas o processo coletivo foi além9. O Processo Civil clássico,
individualista, não consegue mais outorgar a toda a gama de novos di-
reitos então surgidos (decorrentes da massificação da sociedade), a efe-
tividade pretendida, como o faz o processo coletivo10.

Entretanto,  o  processo  coletivo,  mesmo que tenha atingido
elevada maturidade científica, não tem sido utilizado para solucionar o
que deveria ser um dos seus principais objetivos: a efetivação dos direi-

6  DIDIER JUNIOR, Fredie ; ZANETI JUNIOR, Hermes.  Curso de Direito Processual Civil:
Processo Coletivo, v.4. Salvador: Juspodivum, 2007, p. 37. 

7  José Carlos Barbosa Moreira aponta três “pontos sensíveis” da problemática decorrente do
estudo dos interesses coletivos ou difusos: a legitimidade ativa para a causa, o tipo da tutela a
ser  proporcionada  pelo  órgão  jurisdicional  e  os  efeitos  do  julgamento  e  da  coisa  julgada
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. A proteção jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.).  A tutela dos interesses difusos. São Paulo: Max
Limonad, 1984. p. 98-106).

8  WATANABE, Kazuo. Tutela jurisdicional dos interesses difusos: a legitimação para agir.
In:  GRINOVER,  Ada  Pellegrini  (Coord.).  A  tutela  dos  interesses  difusos,  São  Paulo:  Max
Limonad, 1984, p. 87.

9  Mauro Cappelletti chegou a afirmar que estava em curso uma verdadeira revolução no Direito
Processual  Civil  (CAPPELLETTI,  Mauro.  Formações  sociais  e  interesses  coletivos  diante  da
Justiça civil. São Paulo. Separata da  Revista de Processo, São Paulo, n. 105, p. 128-159,
1977).

10  Nesse sentido Dinamarco argumenta que a Lei da Ação Civil Pública é um reflexo da ordem
constitucional  vigente,  sensível  à  relevância  sociocultural  de  valores  dessa  ordem  e  à
necessidade de oferecer efetivas garantias de sua preservação e fruição geral. DINAMARCO,
Cândido  Rangel.  A  Instrumentalidade  do  Processo,  14.  ed.  rev.  atual.  São  Paulo:
Malheiros, 2009, p. 37.
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tos fundamentais sociais. Esse problema decorre da desconexão que se
dá entre Direito Constitucional e Direito Processual, ou seja, dispensa-
se pouca atenção à efetivação dos direitos fundamentais sociais em de-
trimento da discussão sobre a determinação do âmbito de atuação do
Poder Judiciário no Brasil. Esses dois elementos restringiram o alcance
da jurisdição, instituto fundamental da ciência processual.

Emilio Bonaudi11 já apontava, em 1911, a necessidade de se
tutelarem os interesses coletivos, por causa do rápido desenvolvimento
da Economia moderna, da crescente atividade comercial e do aperfei-
çoamento da indústria. Mas somente no Congresso de Pavia de 1974
ocorreu uma discussão mais séria sobre os direitos coletivos12. 

Longo tempo decorreria no Brasil até que fossem assentados
os fundamentos do Direito Processual Constitucional, método que per-
mitiu a análise do processo em suas relações com a Constituição13. Até
então, o Direito Processual estava muito ligado aos pressupostos indivi-
dualistas característicos do Estado liberal, cujas implicações redutoras
no conceito de jurisdição somente foram vencidas a partir do instru-
mentalismo14, teoria que definiu os escopos jurídico, social e político da
jurisdição e representou um importante passo na evolução da ciência
processual15.

Ocorre que a jurisdição, como instituto fundamental da ciên-
cia processual, ainda sofre fortíssimas influências do Direito Constituci-

11  BONAUDI, Emilio. La tutela degli interessi collettivi. Milano: Fratelli Bocca, 1911. p. 5.
12  GRINOVER,  Ada  Pellegrini.  A  defesa  do  meio  ambiente  em  juízo  como  conquista  da

cidadania.  CEJ - Revista de Estudos do Conselho da Justiça Federal, Brasília, n. 9,
set./dez. 1999, p.96.

13  CINTRA,  Antonio  Carlos  de  Araújo;  DINAMARCO,  Cândido  Rangel;  GRINOVER,  Ada
Pellegrini. Teoria geral do processo. 26 ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros es, 2010, p. 84.
Nessa  mesma  perspectiva,  Ada  Pellegrini  Grinover  afirma  que  a  ligação  existente  entre
constituição e processo promoveu uma leitura dos institutos processuais segundo um sistema
unitário do ordenamento jurídico,  erigindo o processo à garantia de liberdade (GRINOVER,
Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo:
José Bushatsky , 1975. p. 3-4). De qualquer forma, como ressalta Ada Pellegrini Grinover, o
Brasil foi o primeiro país a introduzir, em Ibero-América, “[...] a tutela dos interesses difusos e
coletivos, de natureza indivisível, antes de tudo pela reforma de 1965 da lei da ação popular”
(GRINOVER,  Ada  Pellegrini.  Ações  coletivas  ibero-americanas:  novas  questões  sobre  a
legitimação e a coisa julgada. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 361, p. 3, maio/jun. 2002).

14  Sobre a instrumentalidade que se atribui ao processo, especialmente no que tange aos escopos
da  jurisdição,  cf.,  por  todos,  DINAMARCO,  Cândido  Rangel.  A  instrumentalidade  do
processo. 14. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 177 e ss. 

15  Sobre  a  evolução  do  direito  processual  civil  no  Brasil,  cf.,  por  todos,  GRINOVER,  Ada
Pellegrini. Modernidade do direito processual brasileiro. In: O processo em evolução. Rio de
Janeiro:  Forense,  1996.  p.  6-14.  Ainda,  da  mesma  autora,  Deformalização  do  processo  e
deformalização das controvérsias. Revista de Processo, São Paulo, ano 12, n. 46, p. 60-61,
abr./jun. 1987.
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onal, em especial no que se refere ao exato alcance do princípio da se-
paração de Poderes, expressamente consignado no art. 2° da Constitui-
ção Federal. A indeterminação do princípio tem sido uma das causas
principais da perplexidade da ciência processual nas hipóteses, gravíssi-
mas e constantes,  de violação dos direitos  fundamentais sociais,  em
face da inércia ou omissão dos poderes Legislativo e Executivo.

Aspecto relevante para a indeterminação do exato alcance da
separação dos Poderes é o hibridismo do Sistema Jurídico Brasileiro.
Ao tempo em que o Estado brasileiro se alinhou ao ramo do direito ro-
mano-germânico, adotou o sistema judicial de controle de constitucio-
nalidade utilizado nos Estados Unidos, do ramo da common law. Assim
é que se exercita no Brasil um controle de constitucionalidade amplíssi-
mo como o americano, que confere ao Poder Judiciário o status de po-
der político, ao mesmo tempo em que o direito é aplicado tradicional-
mente segundo as regras da  civil law, com a destacada proeminência
da lei e a característica supressão dos poderes dos juízes, herança do
Direito francês16.

Aos poucos, a doutrina e a jurisprudência foram vencendo re-
sistências, de tal forma que, atualmente, o Poder Judiciário brasileiro já
reconhece sua jurisdição sobre as demais formas de expressão do po-
der estatal. As tradicionais “questões políticas” já se encontram em boa
parte superadas, bem como a possibilidade de invasão, pelo Poder Ju-
diciário, do mérito do ato administrativo, por determinação do disposto
no art. 37, caput, da Constituição da República17.

Entretanto, como demonstrado anteriormente, grande é a dis-
cussão doutrinária e jurisprudencial acerca da possibilidade de controle
das políticas públicas por meio do Poder Judiciário.  O controle  dos
atos comissivos do Estado, representados por políticas públicas ilegais
ou inconstitucionais, não oferece problemas. É a omissão do Estado na
realização das políticas públicas que causa um impasse na compreen-
são do alcance do processo de interesse coletivo18. 

16  Essa mesma característica do direito brasileiro foi destacada por Enrico Tullio Liebman. Cf.
Diritto comune e processo civile brasiliano. In: STUDI in onore di Enrico Redenti nel XL
anno del suo insegnamento. Milano: Giuffrè, 1951. v. 1, p. 581-583.

17  Art.  37. A administração pública direta  e indireta  de qualquer  dos Poderes  da União,  dos
Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...].

18  WATANABE,  Kazuo.  Processo  civil  de  interesse  público:  introdução.  In:  SALLES,  Carlos
Alberto (Org.). Processo civil de interesse público: o processo como instrumento de defesa
social.  São Paulo: Revista dos Tribunais; Associação Paulista do Ministério Público, 2003. p.
15-21.

94



Levando-se em consideração os tradicionais conceitos de ju-
risdição19 e a estrutura das ações coletivas no Brasil, em especial a ação
civil pública, poder-se-ia concluir que o sistema não permitiria tal con-
trole, ante o princípio da tripartição dos poderes, inscrito no art. 2º da
Constituição Federal. 

Além disso, se admitido, o controle de políticas públicas por
meio do processo coletivo esbarraria no problema do cumprimento da
sentença. Em caso do estabelecimento de obrigação de fazer (LACP,
art. 2º), ante a omissão do Poder Público, fatalmente o Poder Judiciá-
rio teria que ingressar, pormenorizadamente, na atividade discricionária
da Administração, a ponto de, hipoteticamente, avaliar a melhor forma
de construção de uma escola (extinção da obrigação).

O estudo aprofundado da questão, em confronto com o com-
portamento dos  tribunais  brasileiros,  revelou,  contudo,  que o objeto
das ações coletivas se encontra inadmissivelmente restrito. Tal restrição
decorre da desconexão entre o processo coletivo e o reconhecimento,
em âmbito internacional, dos direitos que também lhe deram origem,
assim considerados os direitos fundamentais de segunda geração20

.

Rodolfo Camargo Mancuso 21 defende a ampliação do objeto
da ação civil  pública, sustentando a intervenção do Poder Judiciário
para o controle de políticas públicas. Com fundamento na evolução do
instituto, os doutrinadores pretendem ampliar o objeto da ação civil pú-
blica a partir do exame dos interesses coletivos e difusos consagrados
na Lei n° 7.347/85, justificando a ampla legitimação do Ministério Pú-
blico no art. 129, inciso III, parte final, da Constituição da República22.

19  Carpi, Taruffo e Colesanti apontam, na doutrina italiana, as três principais vertentes sobre o
conceito  de  jurisdição:  a)  justa  composição  da lide  (CARNELUTTI),  b)  atuação  da  sanção
(REDENTI)  e  c)  atuação  do  direito  substancial,  por  via  secundária  (MANDRIOLI  e
CHIOVENDA) (CARPI, Frederico; TARUFFO, Michele; COLESANTI, Vittorio.  Commentario
breve al Codice di Procedura Civile. Padova: CEDAM, 1984. p. 1-6). Adotamos o conceito
de  jurisdição  como  poder,  função  e  atividade  do  Estado,  porque  mais  condizente  com  o
verdadeiro alcance da atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário (CINTRA, Antonio Carlos
de  Araújo;  GRINOVER,  Ada  Pellegrini.  DINAMARCO,  Cândido  Rangel;  Teoria  geral  do
processo, cit., p. 149-150).

20  CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva,
2010, p. 112.

21  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle judicial
das  chamadas  políticas  públicas.  In:  MILARÉ,  Édis  (Coord).  Ação  civil  pública:  Lei
7.347/1985 – 15 anos. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 751 e s.

22  ALONSO  JUNIOR,  Hamilton.  A  ampliação  do  objeto  das  ações  civis  públicas  na
implementação  dos  direitos  fundamentais.  In:  MILARÉ,  Édis  (Coord).  Ação civil  pública
após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 206 e s.
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Esse entendimento considera a Lei nº 7.347/85 como o objeto
cognoscível para o entendimento das ações coletivas. Mas ocorre que o
instrumento para a realização do direito não pode defini-lo. É o direito
substancial, o verdadeiro objeto cognoscível, que definirá o instrumen-
to.  Dessa  forma,  a  categoria  jurídica  estudada  somente  poderá  ser
compreendida a partir do fenômeno que lhe fundamentou a gênese.

Compartilhamos o entendimento de Osvaldo Canela Junior23,
que propõe posicionar os instrumentos legislativos no último estágio da
cadeia lógico-consequencial. Em outras palavras, é o fundamento do
direito coletivo, a sua gênese, que explicará o processo coletivo. O ins-
trumento deve ser definido por sua causa primária, verdadeiro objeto
do processo coletivo24 25.

A positivação dos direitos sociais nas Constituições, a partir de
1919, deu origem a interesses e a direitos difusos, porque de titularida-
de dos componentes de toda a sociedade, não sendo possível a sua de-
terminação26. Antes mesmo de serem concebidos os chamados “grupos
intermediários”, os direitos sociais já haviam sido institucionalizados27.
Todavia, ainda não se cogita a inserção expressa dos direitos funda-
mentais sociais como objeto da ação civil pública no Brasil28.

23  CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 100.

24  Confira-se  nesse  sentido:  BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos.  Direito  e  Processo.
Influência do Direito Material sobre o Processo, 3 ed. rev, atual., São Paulo: Malheiros, 2003. p.
15 ss.

25  Esse não é o entendimento de Nelson Nery Junior. Em suas palavras: “Interessante notar o
engano em que vem incorrendo a doutrina, ao pretender classificar o direito segundo a matéria
genérica, dizendo, por exemplo, que meio ambiente é direito difuso, consumidor é coletivo, etc.
Na verdade,  o que determina a classificação de um direito como difuso, coletivo,  individual
puro  ou individual  homogêneo é o tipo  de  tutela  jurisdicional  que se pretende  quando se
propõe a competente ação judicial,  ou seja, o tipo de pretensão de direito  material  que se
deduz em juízo”. Princípios do processo na constituição federal. Processo civil, penal e
administrativo. 9º São Paulo: Revista dos tribunais, 2009, p. 196.

26  Os direitos fundamentais  sociais preenchem as duas notas essenciais dos interesses difusos,
destacadas  por  Ada  Pellegrini  GRINOVER:  a  titularidade  de  uma  “série  indeterminada  de
sujeitos” e a indivisibilidade do bem coletivo (GRINOVER, Ada Pellegrini. A problemática dos
interesses difusos. In: (Coord.).  A tutela dos interesses difusos. São Paulo: Max Limonad,
1984. p. 31).

27  CAPPELLETTI,  Mauro.  Formações  Sociais  e  Interesses  Coletivos  Diante  da  Justiça  Civil.
Revista de Processo 05, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 1 e s.

28  Lei 7.347/85. Art. 1º Regem-se pelas disposições dessa Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: I - ao meio ambiente; II -
ao  consumidor;  III  – a  bens  e  direitos  de  valor  artístico,  estético,  histórico,  turístico  e
paisagístico;  IV  - a  qualquer  outro  interesse  difuso  ou  coletivo.  V -  por  infração da ordem
econômica; VI - à ordem urbanística; VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou
religiosos; VIII – ao patrimônio público e social.
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Os primeiros estudos acerca da real necessidade de efetivação
dos direitos sociais somente foram realizados após a renovação ética
iniciada ao final da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, embora
essa renovação tenha sido declarada em 1948, ainda hoje, o Poder Ju-
diciário  e  a  doutrina  não fixaram o completo  alcance da  jurisdição
constitucional. Estabeleceu-se, por conseguinte, uma crise metodológi-
ca, à medida que o ordenamento jurídico reconhece direitos subjetivos
constitucionalmente garantidos, mas a ciência processual ainda vacila
sobre a possibilidade de sua concessão por meio da atividade jurisdici-
onal29.

Prevalecendo  esse  entrave,  configura-se  a  possibilidade  de
existência de um Direito material, estabelecido na mais importante nor-
ma do Estado, sem qualquer instrumento processual para a sua realiza-
ção, o que é incabível do ponto de vista lógico e ético.

Desse modo, a percepção de que o processo coletivo é o pro-
duto da mesma construção doutrinária precursora da criação das deno-
minadas gerações de direitos fundamentais, possibilitou a compreensão
de que o instrumento processual não tem sido utilizado em sua plenitu-
de, apesar da plena eficácia garantida àqueles direitos no art. 5º, § 1º,
da Constituição da República30.

Proibir que o Poder Judiciário exercesse o controle das políti-
cas públicas por meio do processo coletivo seria afrontar o art. 5º, inci-
so XXXV, da Constituição da República, matriz do princípio da inafas-
tabilidade. Essa proibição tem sido tolerada em virtude da crise meto-
dológica instaurada pela errônea interpretação do art. 2º da  Lex Le-
gum. 

O princípio da separação dos Poderes, interpretado sob a égi-
de do Estado liberal, impõe uma indevida neutralização do Poder Judi-
ciário  em relação aos  fins  do Estado,  com consequências  negativas
para a afirmação da democracia no Brasil. O reconhecimento de um
Estado de bem-estar social, expressamente descrito no art. 3° da Cons-
tituição Federal, leva à conclusão de que o Poder Judiciário deve parti-
cipar ativamente do processo democrático, avaliando a atividade fina-
lística das demais formas de expressão do poder estatal. E tal se dá, no
processo coletivo, por meio da efetivação dos direitos fundamentais, in-
dispensáveis para a consecução dos objetivos do Estado brasileiro31.
29  CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva,

2011, p. 101.
30  Id. Ib. 2011, p. 101.
31  Ada Pelegrini  Grinover leciona que a neutralidade política do juiz consiste na proibição de

atividade político-partidária, mas o “juiz brasileiro não tem como se colocar fora do sistema e
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Portanto, caracteriza, na verdade, poder/dever do Judiciário
avaliar e corrigir as políticas públicas desenvolvidas pelas demais for-
mas de expressão do poder estatal que afrontem os direitos fundamen-
tais. A função da atividade jurisdicional é a de interceder para que tais
direitos sejam assegurados àqueles que se encontrem marginalizados
do processo democrático, sendo inevitável a molecularização da lide. 

Conferindo amplo alcance ao art.  2º da Constituição Fede-
ral32, o processo coletivo é o instrumento adequado para esta avaliação
e correção, sendo inadmissível qualquer redução de seu alcance consti-
tucional primário.

Camilo Zufelato33 explica que:

[...] é possível inserir as políticas públicas no interior das espécies
de direitos coletivos, e nessa medida afirmar ser possível a utiliza-
ção da tutela jurisdicional coletiva para controlar tais políticas. Na
perspectiva processual, tem-se que o objeto litigioso dessas ações
é a implementação, do ponto de vista prático e efetivo, das pró-
prias políticas públicas em discussão, para que se obtenha por
meio do processo o atingimento da forma mais eficiente possível
a implementação de tais políticas, e por decorrência o respeito a
direito transindividual. 

A ação coletiva deve ser visualizada como instrumento para a
efetivação  dos  direitos  fundamentais  sociais,  permitindo-se  a  maior
fluência dos institutos e categorias jurídicas necessárias à respectiva efe-
tivação. Inverte-se, pois, o parâmetro interpretativo, de forma que os
instrumentos processuais não poderão representar óbice à efetivação
dos direitos fundamentais, mas constitui parâmetro de discussão sobre
a melhor forma de sua satisfação.

Essa visão restringe-se à efetivação dos direitos fundamentais,
notadamente os de segunda geração, assegurados no art. 6° da Consti-
tuição Federal34. A concretização dos direitos fundamentais é parâme-

contra  as  finalidades  do  Estado,  nem a Justiça  sofre  frequente  distorção  em razão  de  sua
politização”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. A responsabilidade do juiz brasileiro, In: Estudos de
Direito Processual em Homenagem a José Frederico Marques.  São Paulo:  Saraiva,
1982, p. 22).

32  Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário.

33  Controle  Judicial  de Políticas  mediante ações  coletivas  e individuais.  In:  GRINOVER, Ada
Pellegrini; WATANABE, Kazuo (coords.)  O controle jurisdicional de políticas públicas.
2. ed. Rio de Janeiro Forense, 2013, p.316.

34  Art. 6º São direitos  sociais a Educação,  a Saúde,  a alimentação,  o trabalho,  a moradia,  o
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição.
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tro normativo constitucional direcionado a todas as formas de expres-
são do poder estatal, o exame e a correção de políticas públicas pelo
Poder Judiciário no processo coletivo é sua consequência automática. 

Cumpre ressaltar que o exame de políticas públicas no proces-
so coletivo pelo Poder Judiciário não se faz de forma indiscriminada,
pois sua função é a de proteger, mediante atividade tipicamente jurisdi-
cional, a Constituição dos atos dos demais poderes que vulnerem suas
normas, princípios e objetivos. Assim, imprescindível se faz estabelecer
o âmbito de cognição das políticas públicas no processo coletivo em
paralelo com a necessária efetivação dos direitos fundamentais pelo Es-
tado brasileiro. 

A definição do âmbito de cognição das políticas públicas pelo
Poder Judicial é essencial para que não haja usurpação das atribuições
constitucionais dos demais poderes, com contaminação, por vício insa-
nável  de inconstitucionalidade (CF,  art.  2º),  do processo coletivo,  e
possível crise institucional entre as formas de expressão do poder esta-
tal.

Como afirmado anteriormente, o controle de políticas públicas
não é o objeto do processo coletivo. As políticas públicas desenvolvidas
pelo Executivo e pelo Legislativo serão alvo da cognição do juízo, à
medida que representarem violação aos direitos fundamentais sociais,
esses, sim, verdadeiros objetos do processo coletivo.

A omissão ou ineficiência do Estado na realização de políticas
públicas para a prestação de um direito social é crise de Direito materi-
al que exige solução coletiva, pois o que se tem é um direito coletivo
violado. Explica Flávio Galdino que: “[...] reconhecer um direito con-
cretamente a uma pessoa – especialmente em termos de custos e bene-
fícios – pode significar negar esse mesmo direito (concretamente) e tal-
vez vários outros a muitas pessoas que possivelmente sequer são identi-
ficadas em um dado litígio”35.

Soluções dadas em processos individuais privilegiam cidadãos
que se possam valer dos instrumentos de acesso à Justiça para a tutela
da sua parcela de direito coletivo, o que gera total ausência de trata-
mento isonômico entre os cidadãos. 

35  GALDINO, Flávio. Introdução à teoria dos custos dos Direitos. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2005, p. 345.
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3.2 Necessidade de flexibilização das regras processuais no
processo coletivo para controle das políticas públicas

Para que a crise de direito material colocada perante o Judiciá-
rio (omissão ou ineficiência do Estado na realização de políticas públi-
cas para a prestação de um direito social) possa ser resolvida de manei-
ra mais adequada e eficaz, as regras processuais aplicáveis ao processo
coletivo  precisam ser  flexibilizadas.  Na  verdade,  essas  flexibilizações
são necessárias ao processo coletivo como um todo, mas ganham im-
portância quando se trata de ações coletivas que tenham por objeto o
controle de políticas públicas. 

O pedido e a causa de pedir devem ser interpretados de forma
extensiva nas ações coletivas. No processo coletivo há forte presença
de interesse público primário, o que justifica uma atuação incisiva do
magistrado na proteção dos direitos transindividuais36. 

No curso do processo coletivo para controle de políticas públi-
cas, deve-se permitir a alteração do pedido, ou da causa de pedir, mes-
mo sem autorização da parte contrária e até mesmo após a fase de sa-
neamento do processo37. Nesses casos o amplo contraditório deve ser
concedido à parte contrária, revendo inclusive fases anteriores do pro-
cesso se necessário for38. Quando se trata de direito coletivo há de pre-
36  DIDIER JÚNIOR, Fredie;  ZANETI JUNIOR, Hermes.  Curso de direito processual civil:

processo coletivo. Salvador: JusPodiVm, 2007, vol.4, p. 118.
37  Não é esse o entendimento do CPC de 1973 (art. 264, parágrafo único) e nem do CPC de

2015, mas ambos se referem ao processo individual. 
38  Em outros ordenamentos jurídicos a alteração do pedido ou da causa de pedir já é permitida.

Os artigos 235, § 3º e 263, ambos da Ordenança Processual alemã (na redação de novela de
1933), permite genericamente, inclusive para ações individuais, a modificação dos elementos
da  demanda,  independente  de  anuência  do  adversário,   se  entendido  pelo  julgador  estar
presente a oportunidade da medida (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Poderes do juiz e
visão cooperativa do processo. Revista da Ajuris, Porto Alegre, ano 30, n. 90, p. 82, jun. 2003.)
No mesmo sentido é o Código de Processo Civil português, que em seu art. 272, autoriza a
modificação do pedido  e da causa de pedir,  por  acordo,  em 1ª ou  2ª  instância  (salvo se
perturbar a instrução, discussão e julgamento do feito), e no art. 273 estabelece a possibilidade
de  dedução  superveniente  de  sanção  pecuniária  compulsória,  perspectivada  como  mera
ampliação  consequente  ao  pedido  primitivo,  e  esclarece  que  é  admitida  a  modificação
simultânea do pedido e da causa de pedir,  desde que tal não importe alteração da própria
relação material controvertida, tudo independentemente de acordo das partes.
Esse é o entendimento dos projetos de lei referentes ao tema: Projeto de Lei 8.058/2014, Artigo
2º, parágrafo único: “O processo especial para controle jurisdicional de políticas públicas, além
de obedecer ao rito estabelecido nesta Lei,  terá as seguintes características: (...)VI – flexíveis
quanto ao procedimento, a ser consensualmente adaptado ao caso concreto.” Projeto de lei
5.139/2009:  “Art.  16.  Nas  ações  coletivas,  a  requerimento  do  autor,  até  o  momento  da
prolação da sentença, o juiz poderá permitir a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde
que realizada de boa-fé e que não importe em prejuízo para a parte contrária,  devendo ser
preservado o contraditório, mediante possibilidade de manifestação do réu no prazo mínimo de
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valecer o interesse público maior de se tutelar de forma rápida e eficaz
a situação jurídica de um grande número de interessados em detrimen-
to da regra formal estabilizadora39.

Mancuso40 afirma que o pedido nas ações coletivas não deve fi-
car estagnado, deve comportar um realinhamento, em possível transa-
ção, quando for adequado a melhor proteção do interesse judicializa-
do. Em suas palavras: 

Essas peculiaridades do processo coletivo levam a que, na judici-
alização dos direitos metaindividuais, veja-se com um certo elas-
tério 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 mate-
rial, a qual concerne ou a um dado segmento social ou mesmo à
inteira coletividade, podendo assim falar-se em um “autor ideo-
lógico” (ideological  plaintiff,  nas  class  actions do direito  norte-
americano) ou, em qualquer sorte, em um legitimado extraordi-
nário; a duas, no processo coletivo não se trata, propriamente,
de definir um vencedor e um vencido, mas antes busca-se uma
resposta judiciária ampla e exauriente, que resolva o conflito do
modo mais  integral  possível,  sem deixar  resíduos conflituosos,
que na sequência, engendrariam novas demandas. É que a ideia
básica, na jurisdição coletiva, é que, por meio de um único pro-
cesso se resolva o conflito concernente a um número importante
de sujeitos (que mesmo podem ser indeterminados), em modo
isonômico, e sob a melhor equação custo-benefício41. 

As ações coletivas, que tenham por objetivo a implementação
de políticas públicas, dependem de uma solução adequada dada pelo
juiz, que possa resolver o conflito da melhor e mais adequada maneira
possível. 

Utilizando o mesmo argumento, repercussão e alcance do direi-
to tutelado em ação coletiva, a fim de ampliar a representação e esti-
mular a participação da sociedade no destino do controle e/ou imple-
mentação da política pública, é necessário que o magistrado incentive
a formação de assistência litisconsorcial ativa entre os colegitimados,

quinze dias, facultada prova complementar.”
39  GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização procedimental: um novo enfoque para

o estudo do procedimento em matéria processual, de acordo com as recentes reformas do CPC.
São Paulo: Atlas, 2008, p. 186.

40  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria geral das
ações coletivas, 2. ed, rev., at., ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.440.

41  MANCUSO, Rodolfo de Camargo.  Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria geral das
ações coletivas, 2. ed, rev., at., ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.441.
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convide entidades a participarem do feito como amicus curiae42, convo-
que audiências públicas para que as decisões proferidas tenham legiti-
midade. 
Os efeitos da decisão serão sentidos por uma coletividade de sujeitos,
portanto o processo precisa de amplo e profundo contraditório e da
abertura do espaço democrático de debates dentro do processo. 

A audiência pública é instrumento importante para garantir o
debate democrático. Em alguns casos, a sua realização é exigida por
lei, impondo ao Poder estatal a sua observância na gestão da coisa pú-
blica43. Em outros casos, mesmo que não exigido por lei, sua realização
cumpre com o princípio constitucional democrático, pois estabelece di-
álogo entre  a  Administração Pública  e  o  cidadão44. Caracterizam-se
ainda como instrumento de efetividade para a gestão pública, pois per-
mitem o controle pela sociedade dos atos públicos, servem como meio
para a informação social, prestam-se à colheita de informações sobre
fatos e diferentes opiniões da comunidade. O resultado advindo das
audiências públicas ajuda a tomada de decisões com maior potencial
legitimador. 

A audiência pública integra a garantia do devido processo legal
substancial, expressa no artigo 5º, inciso LV, da Constituição e também
as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa45. As au-
diências públicas devem ser realizadas quando o que se está discutindo
são decisões públicas de grande interesse  social,  servindo de instru-

42  Amicus curiae é uma expressão latina que significa “amigo da corte” ou “amigo do tribunal”, é
a  pessoa  ou  entidade  estranha  à  causa,  que  vem  auxiliar  o  tribunal,  provocada  ou
voluntariamente,  oferecendo  esclarecimentos  sobre  questões  essenciais  ao  processo.  Deve
demonstrar  interesse  pela  causa,  em  virtude  da  relevância  da  matéria  e  de  sua
representatividade quanto à questão discutida, requerendo ao tribunal permissão para ingressar
no feito. O objetivo dessa figura processual é proteger direitos sociais  lato sensu, sustentando
teses fáticas ou jurídicas em defesa de interesses públicos ou privados, que serão reflexamente
atingidos com o desfecho do processo. Para um estudo aprofundado do tema: BUENO, Cassio
Scarpinella.  Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático2.ed. rev,
atual. e amp. São Paulo: Saraiva, 2008. 

43  Estatuto  da  cidade  (Lei  10.257/2001),  artigo  43,  inciso  II;  Lei  8.666/93,  artigo  39;  Lei
9.478/97, artigo 19; Lei 11.445/2007, artigo 11, inciso IV, entre outras. 

44  FIGUEIREDO, Lucia Valle. Instrumentos da administração consensual: a audiência pública e
sua  finalidade.  Revista  Eletrônica  de  Direito  Administrativo  e  Econômico,  n.  11,
Salvador, ago./set./out. 2007. Disponível em: <http://ipea.gov.br/participacao/images/REDAE-
11-AGOSTO-2007-LUCIA20VALLE.pdf> Acesso em 05 de jan. 2016, p. 14.

45  De acordo com Mariana Mencio, no âmbito da Administração Pública as audiências públicas
encontram fundamento no artigo 5º, XXXIII, LV, artigo 29, XII, artigo 37,  caput; artigo 194,
parágrafo único, VII, artigo 198, III, artigo 204, II e artigo 225,  caput, e, no âmbito do Poder
Legislativo  no  artigo  58,  inciso  II.  (MENCIO,  Mariana.  Regime  jurídico  da  audiência
pública na gestão democrática das cidades. São Paulo: Fórum, 2007, p. 10. 
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mento para que sejam submetidas à prévia discussão em conjunto com
a sociedade. Nas palavras de Agustín Gordillo: 

Mas o Direito Comparado já há muito tempo introduziu uma se-
gunda de forma de cumprir com o antigo princípio audi alteram
pars que é a necessidade jurídica e política de escutar o público
antes de tomar uma decisão, quando ela consiste em uma medi-
da de caráter geral, um projeto que afeta ao usuário e à comuni-
dade,  ao meio  ambiente,  a  designação  de um magistrado  da
Corte Suprema, de um Defensor Geral, do Procurador Geral da
nação etc46. 

Instrumentos democráticos já conhecidos dos demais poderes,
as audiências públicas podem ser utilizadas também no âmbito do Po-
der Judiciário, principalmente quando se discute controle de políticas
públicas. Nesses casos, o Poder Judiciário, quando autorizado pelo sis-
tema jurídico-político, intervirá em assuntos que, a princípio, referem-se
à função dos demais Poderes. Assim, a decisão jurisdicional será quali-
ficada com importante carga democrática. O Supremo Tribunal Federal
já realiza audiências públicas, para debater com a sociedade temas po-
lêmicos, de elevado alcance sociais47.

No âmbito do processo coletivo para controle de políticas públi-
cas, as audiências públicas podem servir como instrumento de esclare-
cimento técnico dos elementos que compõem a lide e podem também
ser utilizadas como espaço democrático de expressão daqueles que se-

46  Tradução livre de: “Pero el derecho comparado ya de antaño introduce una segunda forma de
cumplir  con  el  antiguo  principio  audi  alteram pars  y  es  la  necesidad política  y  jurídica  de
escuchar al público antes de adoptar una decisión,  cuando ella consiste  en una medida de
carácter general, un proyecto que afecta al usuario o a la comunidad, al medio ambiente, la
designación de un magistrado de la Corte Suprema, la del Defensor General y el Procurador
General de la Nación etc.” GORDILLO, Augustin. Tratado de derecho administrativo y obras
selectas, Tomo 2, La defensa del usuario y del administrado. Buenos Aires, F.D.A., 2014, p.
448. Disponível em: < http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo11.pdf> Acesso em 05 de
jan. 2016. 

47  As audiências públicas no Poder Judiciário foram previstas, inicialmente, pelas Leis 9.868/99 e
9.882/99, que disciplinam processo e julgamento das ações diretas  de inconstitucionalidade,
ações  declaratórias  de  constitucionalidade  e  arguições  de  descumprimento  de  preceito
fundamental.  No  âmbito  do  Supremo  Tribunal  Federal,  as  audiências  públicas  foram
regulamentadas pela Emenda Regimental 29/2009, que atribuiu competência ao Presidente ou
ao Relator, nos termos dos arts. 13, XVII, e 21, XVII, do Regimento Interno, para “convocar
audiência  pública  para  ouvir  o  depoimento  de  pessoas  com experiência  e  autoridade  em
determinada  matéria,  sempre  que  entender  necessário  o  esclarecimento  de  questões  ou
circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante” debatidas no
Tribunal. O procedimento a ser observado consta do art. 154, parágrafo único, do Regimento
Interno. A primeira audiência pública realizada pelo Tribunal foi convocada pelo Min. Ayres
Britto,  Relator  da  ADI  3510,  que  impugnava  dispositivos  da  Lei  de  Biossegurança  (Lei
11.105/2005), e ocorreu no dia 20 de abril de 2007.
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rão atingidos pela decisão coletiva. O objetivo da inserção da audiência
pública é proporcionar a pluralização do debate, garantindo, assim, um
contraditório democrático, um contraditório como garantia de influên-
cia e não surpresa na formação das decisões48. 

Certo é que o magistrado não estará vinculado às manifesta-
ções exteriorizadas em audiência pública, mas ouvir as opiniões da so-
ciedade civil pode contribuir para uma decisão ao mesmo tempo plu-
ral, racional e legítima. Ainda, ao contrariar as opiniões exaradas nas
audiências, o magistrado deverá utilizar técnica argumentativa para de-
monstrar a razão pela qual sua decisão se afasta do que foi manifesta-
do em audiência, contribuindo assim para um melhor desempenho de
seu dever de fundamentação (artigo 93, IX da Constituição Federal) e
maior transparência do sistema jurisdicional, entendimento que vai ao
encontro do novo Código de Processo Civil49.

A proposta de inserção das audiências púbicas nos processos
coletivos foi  inserida expressamente no artigo 22 do Projeto de Lei
5.139/200950 e vem também expressa no Projeto de Lei 8.058/2014,
que institui processo especial para o controle e intervenção em políticas
públicas pelo Poder Judiciário, em seu artigo 9º51.

Essa abertura democrática do processo é trabalhada por Peter
Habele52. O autor, ao defender a existência de uma “sociedade aberta
dos interpretes da Constituição”, trabalha com a necessidade de legiti-
mação das decisões  judiciais  como interpretação última das  normas
constitucionais, cujos mecanismos envolvem a realização de audiências
públicas e a possibilidade de intervenções no processo, dentre outras
medidas. Em suas palavras:

48  NUNES,  Dierle.  Processo jurisdicional  democrático: uma análise  critica  das  reformas
processuais. Curitiba: Juruá, 2008.

49  “Art. 10 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015): “O juiz não pode decidir, em
grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às
partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir
de ofício.”

50  Art. 22 do Projeto de Lei 5.139/2009: “Em qualquer tempo e grau do procedimento, o juiz ou
tribunal  poderá submeter  a questão objeto da ação coletiva  a audiências  públicas, ouvindo
especialistas  no  assunto  e  membros  da  sociedade,  de  modo  a  garantir  a  mais  ampla
participação social possível e a adequada cognição judicial”. 

51  Art. 9º do Projeto de Lei 8.058/2014: “Se considerar as informações insuficientes, o juiz, de
ofício ou a requerimento do autor ou do Ministério Público, quando este não for autor, poderá
solicitar esclarecimentos e informações suplementares, a serem prestadas em prazo razoável,
fixado  pelo  juiz,  bem como  designar  audiências,  em  contraditório  pleno,  inclusive  com  a
presença dos técnicos envolvidos, para os mesmos fins.”

52  HABERLE, Peter.  Hermenêutica constitucional.  A sociedade  aberta  dos  intérpretes  da
constituição: contribuição para a interpretação pluralista e procedimental da Constituição. Trad.
Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris , 1997.
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Para a conformação e a aplicação do Direito Processual resultam
consequências especiais. Os instrumentos de informação dos juí-
zes constitucionais – não apesar, mas em razão da própria vincu-
lação à lei – devem ser ampliados e aperfeiçoados, especialmen-
te no que se refere às formas gradativas de participação e à pró-
pria possibilidade de participação no processo constitucional (es-
pecialmente nas audiências e nas “intervenções”). Devem ser de-
senvolvidas novas formas de participação das potências públicas
pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constitui-
ção. O Direito Processual constitucional torna-se parte do direito
de participação democrática. A interpretação constitucional reali-
zada  pelos  juízes  pode-se  tornar,  correspondentemente,  mais
elástica e ampliativa sem que se deva ou possa chegar a uma
identidade de interpretação do legislador53.

Devem ser, ainda, revisitados institutos como os da preclusão,
poderes instrutórios do juiz, tudo com vistas a alcançar uma maior efe-
tividade do processo coletivo para o controle das políticas públicas. 

3.3 Análise do princípio da inafastabilidade sob a ótica dos
direitos fundamentais

O princípio da inafastabilidade, também denominado princí-
pio da indeclinabilidade,54 princípio do direito de ação55 ou princípio
da proteção judiciária56, foi sinteticamente enunciado no art. 5°, inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Referida norma encontra seu complemento infraconstitucional
na letra do art. 126 do Código de Processo Civil de 1973, segundo o
qual o juiz “[...] não se exime de sentenciar ou despachar alegando
lacuna ou obscuridade na lei”. Mesmo entendimento vem consagrado
no Novo Código de Processo Civil em seu artigo 14057. O art. 4° da Lei
de Introdução às Normas De Direito Brasileiro reitera o dever de pres-
tação jurisdicional mesmo em caso de obscuridade da lei.

53  Id. Ib., P. 48
54  ALVIM, Arruda.  Manual de direito processual civil. 7. São Paulo: Revista dos Tribunais,

2001. v. 1, p. 183.
55  NERY JUNIOR, Nelson.  Princípios do Processo na Constituição Federal,  9 ed. rev.,

ampl., atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 94 e s.
56  WATANABE, Kazuo.  Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,

1987. p. 21.
57  Art.  140.  O  juiz  não  se  exime  de  decidir  sob  a  alegação  de  lacuna  ou  obscuridade  do

ordenamento jurídico.

105



O princípio da inafastabilidade dá suporte ao disposto no art.
4° da Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro,  no art. 126
do Código de Processo Civil de 73 e no artigo 140 do Novo Código
de Processo Civil, que sustentam o sistema de integração do Direito. A
declaração expressa do princípio da inafastabilidade na Constituição
garante ao juiz a possibilidade de prestar jurisdição em qualquer situa-
ção jurídica. 

Nesse sentido, afirma Carnelutti que o processo é o método
pelo qual se obtém a “pronúncia oficial do comando jurídico”; afirma.
Ainda. que “[...] com o método legislativo se obtém uma lex generalis;
com o método jurisdicional ou processual se obtém uma  lex specia-
lis”58. 

O princípio da inafastabilidade está diretamente relacionado
com o postulado do acesso à Justiça59. A visão individualista do Es-
tado liberal não é mais permitida no Direito moderno, pois, diante
de sua finalidade social,  o  ordenamento jurídico deve ajustar-se  ao
compromisso constitucional de atuar pelo bem comum de todos os ci-
dadãos, no sentido do que está disposto no art. 3° da Constituição Fe-
deral.

Assim, procedimentos estruturados a partir de uma visão indi-
vidualista não podem prejudicar o acesso à Justiça. O Estado deve vi-
abilizar o acesso à ordem jurídica justa60 a todos os cidadãos, criando
mecanismos que permitam a atuação coletivizada e a isenção dos
custos da demanda. 

A grande importância conferida à lei decorreu da necessidade
de contenção do poder dos governantes, protegendo-se direitos indivi-
duais, valores importantes para o liberalismo. Entretanto, não se pode
mais admitir que o objeto do Direito seja, unicamente, a lei. A Ciência
do Direito precisa ampliar seus horizontes, permitindo a abertura do
sistema para situações inovadoras e que exijam soluções igualmente
inovadoras61.

58  CARNELUTTI, Francesco. Dirito e processo. Napoli: Morano, 1958, p. 18-19. 
59  CINTRA,  Antonio  Carlos  de  Araújo;  DINAMARCO,  Cândido  Rangel;  GRINOVER,  Ada

Pellegrini. Teoria geral do processo, cit., p. 123.
60  Segundo Kazuo WATANABE, o acesso à ordem jurídica justa requer a tomada de uma “nova

postura mental”, de tal forma que o intérprete há de assumir a perspectiva do destinatário das
normas  jurídicas  (WATANABE,  Kazuo.  Acesso  à  Justiça  na  sociedade  moderna.  In:
GRINOVER,  Ada  Pellegrini;  DINAMARCO,  Cândido  Rangel;  WATANABE,  Kazuo.
Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988. p. 128).

61  VARELA, Casimiro A. Fundamentos constitucionales del derecho processual.
Buenos Aires: AD- Hoc, 1999. p. 160-161.
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O Positivismo buscou, de acordo com o pensamento de Hans
Kelsen, edificar o sistema para a aplicação do Direito segundo padrões
científicos seguros. Entretanto, a norma jurídica não poderá ser consi-
derada o único objeto dessa ciência, como recomendado por Hans
Kelsen. O conceito de sistema62, necessita ultrapassar os limites da
lei, alcançando efetiva organicidade, a fim de habilitar o aplicador do
direito a apresentar as melhores e mais justas soluções.

Em um Estado  pautado  no  bem-estar-social,  não  se  pode
mais falar em aplicação da lei apenas por força de sua autoridade,63

mas, sim, dentro de um contexto orgânico de todo o sistema normati-
vo. Compete, pois, a aplicação da lei segundo os fins do Estado.

O respeito à lei é indissociável do Estado de Direito. Entretan-
to, não poderá a lei constituir obstáculo à consecução dos objetivos eri-
gidos pelo próprio Estado, porque tal situação resultaria em absoluta
incoerência entre o instrumento e o seu criador64.

A Declaração dos Direitos Humanos representou impacto
direto na soberania dos Estados. Com efeito, a constatação de que de-
terminados  direitos, intrinsecamente  atrelados  à  dignidade  humana
não estavam sendo reconhecidos por diversos Estados, que estavam
imunizados por sua soberania, produziu movimento tendente à respec-
tiva declaração e ao paulatino movimento de assimilação interna.

Os direitos fundamentais, portanto, passaram a integrar o or-
denamento jurídico dos Estados, de forma a permitir uma renovação
de princípios e objetivos que se expandiu por meio das Constituições. 

62  Para  um estudo mais  aprofundado do tema ver:  CANARIS,  Claus-Wilhelm.  Pensamento
sistemático  e conceito de  sistema na  ciência  do direito.  5.  ed..  Lisboa:  Fundação
Calouste Gulbenkian, 2012. 

63  Em análise do impacto causado pelo controle judicial de constitucionalidade, Lorenzo Chieffi
aponta  a alteração de concepção do princípio  da legalidade.  A jurisdição exercida  por  um
técnico que dicit ius, com aplicação na norma abstrata da lei ao caso concreto, instituída pelo
Parlamento,  por  parte  da investidura do povo, era,  no Estado liberal,  a única  “sorgente di
sovranità”  (fonte  de  soberania).  A  razão  dessa  rígida  interpretação  da  legalidade,  para  o
“automatismo  jurídico”  kelseniano,  que  reencontra  em Piero  Calamandrei  um convincente
defensor,  foi  sustentada pela  teoria  de que,  se de um lado considerava-se a administração
(incluída  a  judiciária)  como  um  “mero  braço  executivo  da  vontade  política”,  de  outro
aproximava-se a lei de um ato preordenado ao simples registro da vontade do partido e da
“contínua colisão das classes que lutam para a sua elevação”. Chieffi menciona a preocupação
do constituinte de que os magistrados, na salvaguarda dos direitos fundamentais, saíssem de
sua  neutralidade,  para  transformarem-se  em  “interprete  libero”,  introduzindo  mecanismo
exegético diverso da tradição jurídica, o que poderia levar a um “governo dei giudici” (governo
dos  juízes)  (CHIEFFI,  Lorenzo.  La  magistratura:  origine  del  modello  costituzionale  e
prospettive di riforma. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1998. p. 23-26).

64  CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011,
p. 134.
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A proteção aos direitos fundamentais torna-se, cada vez mais, objeti-
vo a ser atingido pelos Estados soberanos, e não mera declaração de
princípios destituída de vinculação jurídica. Tal ocorreu no Brasil a par-
tir de 1985, em meio ao processo de democratização do País, com a
ratificação paulatina de relevantes tratados internacionais de direitos
humanos65. Aos poucos, os direitos fundamentais alcançam um reco-
nhecimento formal, mas, ao mesmo tempo, a vacuidade do discurso
sobre sua efetivação é igualmente constatada66. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, cujos
exatos objetivos foram estabelecidos no art. 3º, o posicionamento po-
lítico do Poder Legislativo foi lento e gradual, observando-se uma in-
discutível apatia dos poderes Executivo e Judiciário. Enquanto o pri-
meiro é recalcitrante na utilização dos recursos públicos para a concreti-
zação de políticas públicas aneladas às reais necessidades do Estado
brasileiro, este último, sob o pálio de uma pretensa inação institucio-
nalizada, aguarda pacientemente a evolução do arcabouço legislati-
vo67.

Estamos,  portanto,  de acordo com o pensamento de Fábio
Konder Comparato, para quem as normas relativas aos direitos fun-
damentais, inclusive aquelas de princípio, são de aplicação direta e
imediata, de tal forma que os magistrados, no exercício da função juris-
dicional, devem orientar-se pelos objetivos fundamentais da organiza-
ção política brasileira, previstos no art. 3° da Constituição Federal68.

Os órgãos jurisdicionais, pois, não se  podem recusar a exa-
minar as lides que lhes são submetidas, ao fundamento de que não

65  Nesse sentido, a ratificação da Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de
20  de  julho  de  1989,  constitui  marco  inicial  do  processo  de  incorporação  de  tratados
internacionais de direitos humanos pelo direito brasileiro. PIOVESAN, Flávia. A Constituição
Brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos. In: Direitos
humanos:  visões  contemporâneas.  Associação  Juízes  para  a  Democracia.  São  Paulo:
Associação Juízes para a Democracia, 2001. p. 39-41.

66  MORANGE, Jean. Direitos humanos e liberdades públicas. 5 ed., São Paulo: Manole es,
2004, p. 390-397.

67  Certos  direitos  fundamentais  somente  foram reconhecidos  por  políticas  públicas  levadas  a
efeito  pelo  Poder  Legislativo  quase  vinte  anos  após  a  promulgação  da  Constituição  da
República. É o caso da Lei n.° 11.340, de 7 de agosto de 2006, a “Lei Maria da Penha”, que
em seu art. 3º, § 1º, dispõe: “O poder público desenvolverá políticas que visem a garantir os
direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de
resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão”. O art. 37 refere-se à defesa dos direitos metaindividuais previstos naquela lei.

68  COMPARATO,  Fábio  Konder.  O  papel  do  juiz  na  efetivação  dos  direitos  humanos.  In:
Direitos humanos: visões contemporâneas. Associação Juízes para a Democracia. São Paulo:
Associação Juízes para a Democracia, 2001, p. 29.
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constituem órgão político, sob pena de quebra do supremo valor
ético: a dignidade humana.

As normas infraconstitucionais, que eventualmente impeçam
ou mesmo dificultem a efetivação dos direitos fundamentais, são in-
constitucionais e, portanto, não podem ser aplicadas pelo julgador. As
leis, atos normativos e os atos administrativos praticados pelos poderes
Legislativo e Executivo constituem políticas públicas e, portanto, de-
vem- se harmonizar com os direitos fundamentais sociais e com os núc-
leos constitucionais de irradiação.

Nenhuma política pública, originária do Poder Legislativo ou
do Poder Executivo, poderá converter-se, comissiva ou omissivamente,
em instrumento de resistência à efetivação dos direitos fundamentais.
Logo, não somente os atos administrativos e de Governo poderão ser
examinados pelo Poder Judiciário, como também  as  normas infra-
constitucionais, que constituem o produto de uma política pública mais
ampla daqueles Poderes.

É nesse contexto que o princípio da inafastabilidade será inte-
gralmente assimilado. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
não possui mera significância formal, mas atinge desdobramentos vin-
culados à manutenção dos objetivos fundamentais do Estado brasilei-
ro69. Em última instância, o princípio da inafastabilidade é o mecanis-
mo de resgate da própria democracia, porque permite a efetiva e le-
gítima inserção da população no seu discurso.

Enquanto prevalecer entre nós o pensamento positivista redu-
tor na compreensão do processo e da própria jurisdição, não há es-
peranças para a construção de uma sólida democracia70.

 
O sistema re-

presentativo não atendeu às expectativas mundiais, pois  o consenti-
mento dos cidadãos traduziu-se em fórmula ineficaz para a consecução
dos objetivos maiores do Estado, causando desvios sociais e econô-

69  Nas palavras de Kazuo Watanabe, o princípio da inafastabilidade “não assegura apenas o
acesso formal aos órgãos judiciários, mas, sim, o acesso à Justiça que propicie a efetiva e
tempestiva proteção contra qualquer forma de denegação da Justiça e também o acesso à
ordem  jurídica  justa”  (WATANABE, Kazuo. Tutela  antecipatória  e  tutela  específica  das
obrigações de fazer e não fazer: arts. 273 e 461 do CPC. Ajuris: revista da Associação dos
Juízes do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, v. 23, n. 66, p. 160-161, mar. 1996).

70  O  princípio  da  participação  popular  pode  ser  realizado,  segundo  Vicenzo  Vigoriti,  por
intermédio  do processo,  em especial  mediante  a  tutela  jurisdicional  dos  interesses  coletivos
(VIGORITI,  Vicenzo.  Interessi collettivi  e  processo:  la  legittimazione  ad  agire.  Milano:
Giuffrè,  1979. p. 12 e s).  Essa abertura de pensamento deve ser realizada,  a fim de que a
jurisdição  atinja  todos  os  seus  escopos.  O processo  coletivo  para  a  efetivação  dos  direitos
fundamentais sociais leva este conceito à sua máxima expressão, na medida em que a garantia
de  igualdade  substancial  entre  os  componentes  do  grupo  social  implica  na  realização  da
democracia social.
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micos que resultaram em um enorme distanciamento entre a popula-
ção e seus mínimos direitos fundamentais71.

Compreendemos,  portanto,  que  a  legitimidade democrática
deve ser restabelecida à população por meio do processo coletivo, a
fim de que o discurso democrático não se torne uma mera utopia.
O Estado, por intermédio de suas formas de expressão do poder,
deve criar mecanismos de legitimação e de realização da democracia,
consoante claramente dispõe o art. 3º da Constituição Federal. Entre-
tanto, falhando os poderes Executivo e Legislativo na implementação
de tais mecanismos, em decorrência de políticas públicas divorciadas
dos  objetivos  fundamentais  do  Estado,  cumpre  ao Poder Judiciário
preencher a lacuna, viabilizando o acesso da população à ordem jurídi-
ca justa.

O direito  de  ação constitui  direito  fundamental,72 conforme
claramente  dispõe a  Constituição Federal,  contrapondo-se  ao  dever

constitucional de prestação jurisdicional pelo Estado73.
 
Conquanto o

destinatário principal do princípio da inafastabilidade seja o Poder
Legislativo,74 o  comando  constitucional  contido  no  art.  5°,  inciso

71  Interessante é a seguinte manifestação de Catherine Audard: “Nosso sistema social e cultural
tendo-se  tornado  ‘pós-metafísico’,  como  diz  Habermas,  será  ainda  possível  encontrar  um
fundamento  para o princípio  da legitimidade democrática?  Seria  necessário recorrer  a uma
linguagem e a uma argumentação que levassem em conta  o ‘desencantamento do mundo’
(Max Weber),  isto  é,  ‘da ausência  de qualquer  critério  independente  e  anterior  da  Justiça’
(Rawls) ou ‘do desaparecimento dos pontos das referências da certeza’ (Lefort). Como restaurar
os fundamentos das instituições e das práticas democráticas num contexto de crise da razão
teórica e prática? Como continuar afirmando a primazia do justo sobre o bom, da lei sobre as
preferências, em meio à ‘guerra dos deuses’? Definir a legitimidade democrática pelo simples
‘consentimento’ dos cidadãos foi uma ação fracassada, tanto o exemplo do nazismo, quanto
das diferentes  formas de totalitarismo mostraram a que ponto tal consentimento podia estar
alienado ou equivocado. Não queremos mais esta suposta democracia. É necessário encontrar
outro  caminho”  (AUDARD,  Catherine.  O princípio  de legitimidade  democrática  e  o debate
Rawls-Habermas. In: ROCHLITZ, Rainer (Coord.). Habermas: o uso público da razão. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2005. p. 81-82).

72  O direito de ação é, na visão de Marcus Orione Gonçalves Correia, um direito social, ainda
que liberdade pública (CORREIA, Marcus Orione Gonçalves. Poder constitucional de ação,
direitos  sociais e Estado democrático de direito. 2000. Tese (Livre-Docência) –
Faculdade de Direito, da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. p. 120-138).

73  Luigi Paolo Comoglio, ao caracterizar a ação como direito subjetivo público, afirma: “Malgrado
importantes dissensões contrárias, a concepção da ação como direito subjetivo contra o Estado
à  prestação  da  tutela  jurisdicional  é,  de  longo  tempo,  afirmada  na  doutrina  juspublicista
continental”  (COMOGLIO,  Luigi  Paolo.  La  garanzia  costituzionale  dell’azione  ed  il
processo civile. Padova: Cedam, 1970. p. 51).

74  A primeira consequência do princípio da inafastabilidade do controle judiciário, segundo
Ada Pellegrini GRINOVER, é o impedimento, ao Poder Legislativo, de supressão ou restrição
da atividade judiciária. A segunda consequência é o direito ao devido processo legal
(GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo
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XXXV, da Constituição Federal vincula a todos os agentes públicos,75

inclusive os órgãos do Poder Judiciário.
Existindo direito subjetivo amparado (CF, art. 6°), bem

como a alegação de lesão a este direito (CF, art. 5°, inciso XXXV), o
Poder Judiciário está constitucionalmente vinculado a prestar jurisdi-
ção,

 
não se podendo valer de argumentos externos à atividade jurisdi-

cional para  bloquear o acesso dos  cidadãos ao processo.  Em assim
agindo, o Poder Judiciário viola o princípio da inafastabilidade e o art.
3° da Constituição Federal, de tal modo que o ato produzido não esta-
rá sujeito à imunização pela coisa julgada.

Por outro lado, o princípio da inafastabilidade deve ser coteja-
do com o sistema ético de referência do Estado.

 
Os direitos funda-

mentais foram enriquecidos com uma enorme carga ética, decorren-
te do consenso das nações. Ética, em matéria de direitos funda-
mentais, consiste em toda a conduta tendente à efetivação destes direi-
tos, por meio de sua completa irradiação formal e material.

Ora, se o Poder Judiciário, adotando conceitos externos à ju-
risdição, bloqueia o acesso dos cidadãos ao processo, age arbitraria-
mente, porque desconsiderou o comando inserto no art. 3° da Consti-
tuição Federal76.

O Poder Judiciário, portanto, tem o dever constitucional de
permitir a discussão democrática sobre a violação dos direitos funda-
mentais  sociais,  mesmo decorrente da omissão de políticas  públicas
pelo Estado77.

 
Essa abertura se faz por meio da concessão do direito

de ação, permitindo-se, na dialética do processo, a cognição sobre a
alegada lesão a direito social fundamental e o realinhamento eficaz
das políticas públicas, por meio dos provimentos jurisdicionais78.

Civil, cit., p. 17-19).
75  NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal, cit., p. 94.
76  Segundo Luigi Paolo Comoglio, a afirmação dos direitos fundamentais nos planos interno

e internacional exigiu o reconhecimento de uma relação instrumental (rapporto strumentale) de
meio e fim, com a possibilidade de tutela jurisdicional daqueles direitos invioláveis. O processo
como garantia fundamental, conforme discorre o autor, é inspirado no princípio nullum jus sine
remedium (COMOGLIO, Luigi Paolo.  Etica e tecnica del “giusto processo”.  Imprenta:
Torino, G. Giappichelli, 2004, p. 158).

77  A partir do modelo de Estado adotado, a doutrina distingue dois escopos do processo. O
Estado liberal é catalogado como Estado reativo, no sentido de que se mantém inerte. O
Estado ativo, correspondente ao  Estado  social,  é  caracteristicamente  pró-ativo,  dotado  de
objetivos a serem alcançados (DAMAŠKA, Mirjan R.  I volti della giustizia e del potere:
analisi comparatistica del processo. Bolonha: Il Mulino, 2002, p. 133-171). O Estado brasileiro,
segundo esta classificação, é indiscutivelmente ativo, consoante inferência que se faz do
contido no art. 3° da CF, de forma que o suprimento de omissões passa a ser da própria
natureza da atividade jurisdicional.
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O processo coletivo é o instrumento natural para esta discus-
são dialética, tendente à realização da democracia social79.

3.4 Âmbito de cognição das políticas públicas pelo Poder Ju-
diciário 

Kazuo Watanabe conceitua cognição nos seguintes termos: 

A cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente
em considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produ-
zidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito
que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o
fundamento do  judicium,  do julgamento do objeto litigioso do
processo80.

Os processos coletivos que buscam a satisfação coativa das po-
líticas públicas são levados a juízo, porque ocorreu uma lesão a direito
fundamental.  Nesse  sentido,  levando-se  em consideração  o  art.  5º,
XXXV da Constituição, que explica que nenhuma lesão ou ameaça a
direito pode ser excluída da apreciação judicial,  as políticas públicas
desenvolvidas ou não pelas demais poderes estatais, poderão ser obje-
to de cognição do Poder Judiciário. 

Nos dizeres de Osvaldo Canela Junior: “[...] é a lesão a direito
fundamental social que permite o exercício do direito de ação coletiva,
hipótese que ensejará a cognição, pelo Poder Judiciário, das políticas
públicas desenvolvidas, ou não, pelas demais formas de expressão do
poder estatal”81.

78  Ensina Ada Pellegrini GRINOVER acerca do papel dos tribunais na concretização dos direitos
fundamentais: “A norma constitucional – uma norma necessariamente vaga e genérica – exige
uma interpretação-atuação acentuadamente evolutiva, a ser efetuada nos tribunais, que alguns
juristas alemães chamaram rechtsschöpferische Konkretisierung. O processo serve, assim, como
instrumento de atuação de certas fórmulas constitucionais, operando a transformação do mero
derecho declarado em derecho garantizado.  Porque os direitos  fundamentais,  abstratamente
formulados  pela  Constituição,  só  podem  ser  afirmados,  positivados  e  concretizados  pelos
tribunais” (GRINOVER, Ada Pellegrini.  As garantias constitucionais do direito de ação.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. p. 15).

79  Roberto Gargarella, após afirmar, com razão, que os juízes cumprem seu papel democrático ao
atenderem aos direitos sociais,  cita importantes  precedentes na África do Sul, na Índia e na
Colômbia,  nos  quais  o  Poder  Judiciário  promoveu  a  concessão  de  direitos  fundamentais
(GARGARELLA,  Roberto.  Democracia  deliberativa  e  o papel  dos  juízes  diante  dos  direitos
sociais.  In:  SOUZA  NETO,  Cláudio  Pereira  de;  SARMENTO,  Daniel  (Coords.).  Direitos
sociais:  fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2008. p. 207-227).

80  Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 41.
81  Controle judicial de politicas públicas. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 155.
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A lesão ou ameaça à lesão aos direitos sociais fundamentais
pode-se dar por meio da completa omissão do Estado para realizá-los
ou pode decorrer do comportamento omissivo ou comissivo do Estado,
que possibilita a ocorrência de desigualdade social  na utilização dos
serviços criados para a satisfação espontânea dos bens da vida referi-
dos no art. 6º da Constituição82.

Na narração dos fatos, na petição inicial, deve ser demonstrada
a conduta do Estado que causou a impossibilidade de utilização, ou
desigualdade social  na utilização, dos bens da vida especificados no
art. 6º da Constituição83. O pedido encontra seu fundamento jurídico
na conjugação do artigo 5º, parágrafo 1º combinado com o artigo 6º,
ambos da Constituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residen-
tes  no País  a  inviolabilidade do direito  à vida,  à  liberdade,  à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a Educação, a Saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previ-
dência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistên-
cia aos desamparados, na forma desta Constituição.

Se o Poder Público não disponibiliza instrumento adequado, ou
disponibiliza com deficiências que promovam desigualdade social, para
a utilização do bem da vida, encontra-se lesionado direito fundamental
social.

As políticas públicas integram a causa de pedir. Humberto The-
odoro Junior explica que:

A causa petendi, por sua vez, não é a norma legal invocada pela
parte, mas o fato jurídico que ampara a pretensão deduzida em
juízo. Todo direito nasce do fato, ou seja, do fato a que a ordem
jurídica  atribui  um determinado efeito.  A causa  de pedir,  que
identifica uma causa, situa-se no elemento fático e em sua quali-
ficação jurídica. Ao fato em si mesmo dá-se a denominação de

82  Art. 6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a Educação, a Saúde, a alimentação, o
trabalho,  a  moradia,  o transporte,  o  lazer,  a  segurança,  a  previdência  social,  a proteção à
maternidade  e  à  infância,  a  assistência  aos  desamparados,  na  forma  desta  Constituição.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015).”

83  Controle judicial de politicas públicas. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 155.
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“causa remota” do pedido; e à sua repercussão jurídica,  a de
“causa próxima” do pedido84.

A narração do fato ao descrever o direito lesionado vai-se refe-
rir ao comportamento do Estado, mencionando as políticas públicas re-
alizadas deficitariamente ou sequer iniciadas. Se não houver observân-
cia espontânea do direito material, o processo torna-se ferramenta in-
dispensável à efetivação das normas constitucionais e infraconstitucio-
nais.  Como  referido  anteriormente,  o  processo  coletivo  surgiu  para
atender a crise de efetividade entre os avanços do direito material e a
insuficiência do instrumento processual. 

O  processo  individual  apresenta  ao  Poder  Judicial  conflitos
fragmentados,  prejuízos  individuais,  casos  em que não se possibilita
uma análise custo-benefício de efetivação do direito e vários problemas
quanto ao cumprimento da decisão85. O Processo coletivo é o instru-
mento adequado para levar ao conhecimento do Poder Judiciário os
novos conflitos de interesses, permeados pelo interesse social. 

É o Direito Processual que serve de embasamento jurídico para
a adequação da forma que o conflito analisado deve ser tratado pelo
Poder Judicial, a forma que será utilizada para proteger o bem comum.
Se utilizado o processo individual, corre-se o risco de ser proferida uma
decisão injusta, desconexa com a realidade social. 

O Código de Defesa do Consumidor contempla norma86 que
admite todas as espécies de ações para a efetivação dos direitos e inte-
resses coletivos lato sensu, contemplando, assim, o princípio da efetiva
e adequada tutela jurisdicional. Os direitos sociais podem ser exigidos
por meio do processo individual e do coletivo, mas o processo coletivo
proporciona melhor igualdade social, pois tem um alcance maior que o
individual. 

Políticas públicas são programas estratégicos de alocação de re-
cursos e benefícios comuns, que têm como um dos objetivos principais
a distribuição igualitária de benefícios sociais. O controle judicial das
políticas públicas, quando realizado pelo processo coletivo, promove a

84  Curso de direito processual civil.  Teoria  geral  do direito  processual  civil,  processo de
conhecimento e procedimento comum – vol.  I,  56. ed.  rev.,  atual.  e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2015, p. 176.

85  BENTES, Fernando R.N.M.; HOFMANN, Florian F. A litigância judicial dos direitos sociais no
Brasil: uma abordagem empírica. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel
(coords.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 406. 

86  Art.  83  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor:  “Para  a  defesa  dos  direitos  e  interesses
protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela.”
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isonomia entre os cidadãos, o que não se verifica por meio do processo
individual. 

De acordo com Eduardo Appio, 

[...] as políticas públicas partem de um ideal de justiça distributi-
va e não de justiça comutativa. Enquanto demandas processuais
de natureza  individual  impõem a aplicação de um paradigma
fundado na justiça  corretiva – a partir  do modelo liberal  – as
ações coletivas, contrariamente, assumem uma função política87.

Controlar,  alterar,  implementar uma política governamental  é
atividade demasiado complexa para ser feita por meio de processo in-
dividual, instrumento que pode sobrecarregar o judiciário com as cha-
madas demandas repetitivas e inviabilizar a compreensão da realidade
social com relação à partilha dos bens comuns. 

Eric Christiansen afirma que:

De acordo com essas críticas, os tribunais habitualmente anali-
sam controvérsias específicas relativas a requerentes individuais,
um procedimento que é inadequado para a adjudicação de direi-
tos  sociais,  porque julgamentos  limitados  e  remédios  pontuais
não podem valer para todos os indivíduos na mesma situação. O
juiz  da causa se depara com um único instantâneo (snapshot)
(ex. um sem teto como autor) da questão maior (falta de mora-
dia) e possui apenas as informações prestadas pelas partes, com
as quais irá julgar88. 

O Processo Civil brasileiro89 desempenha importante função so-
cial no sentido de implementar os valores do Estado Democrático de
Direito. O contexto atual não é apenas o de anunciar os direitos soci-
ais, mas sim efetivá-los90. Para tanto faz-se necessário a utilização de
instrumentos  capazes  de  transportar  os  comandos  constitucionais  e
aplica-los ao contexto social, diminuindo a distância entre normativida-
de e efetividade91, com o objetivo de proporcionar resultados para o al-
87  Controle jurisdicional de políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2007, p. 54-55. 
88  CHRISTIANSEN, Eric C. Decidindo sobre direitos não justiciáveis: direitos sócioeconômicos e

a Corte Constitucional sul-africana. In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de
(coord.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie.
Belo Horizonte: Lumen Juris, 2008. p. 641-695.

89  Lei 13.105/15: “Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os
valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do
Brasil, observando-se as disposições deste Código.”

90  BOBBIO,  Norberto.  A era dos direitos.  Trad.  Carlos  Nelson  Coutinho.  Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004, p. 43.

91  CAMBI, Eduardo.  Neoconstitutcionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais,
políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 218.
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cance da justiça social. A Instrumentalidade do processo coletivo garan-
te esse alcance, especialmente por meio do alcance de sua sentença. 

3.5 Sentença coletiva e seu alcance

O Código de Processo Civil, em seu art. 162, antes da alteração
produzida pela  Lei  11.232/05,  conceituava sentença como “[...]  ato
pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da
causa”. Esse conceito possuía característica finalística.

Segundo José  Carlos  Barbosa Moreira92:  “[...]  o  conceito  de
sentença baseava-se em critério puramente topológico, não substancial.
O que interessava não era o conteúdo do ato, mas a pura e simples po-
sição por ele ocupada no itinerário do feito”. 

Ocorre que, na verdade, o que põe fim ao processo não é a
sentença e, sim, o completo exaurimento das vias recursais93. A senten-
ça, de modo geral, extingue apenas o procedimento em primeiro grau
de jurisdição94. 

O art. 1° da Lei nº 11.232/2005 alterou a redação de três arti-
gos referentes à sentença: artigos 162, 269 e 463 do Código de Proces-
so Civil de 73. De acordo com a redação “[...] sentença é o ato do juiz
que implica alguma das situações previstas nos artigos. 267 e 269”95 do
Código de Processo Civil. A alteração veio para corrigir erro que há
muito a doutrina apontava. De acordo com a redação, não importa se
a sentença põe fim ou não ao processo, importa, sim, o conteúdo da
decisão.

A sentença, no novo Código de Processo Civil96, é definida pelo
momento processual em que é proferida, e também pelo conteúdo: 

Artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em senten-
ças, decisões interlocutórias e despachos. § 1º Ressalvadas as dis-
posições  expressas  dos  procedimentos  especiais,  sentença  é  o

92 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A nova definição de sentença. Revista de Processo. v.31,
nº 136, jun. 2006. p. 268-276. 

93 Nesse Sentido, Luiz Rodrigues Wambier, Sentença Civil: liquidação e cumprimento, 3.ed., p.
31. Alexandre Freitas Câmara: “[...] jamais me pareceu correto definir sentença como o ato que
põe fim ao procedimento em primeiro grau, já que há alguns procedimentos que não têm (nem
tinham) na sentença seu ato final". A nova execução de sentença, op. cit., p. 19. 

94 WAMBIER, Luis Rodrigues.  Liquidação da Sentença Civil Individual e Coletiva. 4. ed,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 30.

95 Art. 162, parágrafo 1° do CPC.
96  Cumpre explicar que o presente trabalho foi escrito na vigência do Código de Processo Civil de

1973  e  provavelmente  será  defendido  na  vigência  do  novo  Código  de  Processo  Civil  (lei
13.105/2015), portanto o trabalho utilizará ambos os códigos. 
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pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento co-
mum, bem como extingue a execução.

Teresa Arruda Alvim Wambier97 pontua que o elemento capaz
de permitir a identificação das sentenças é o conteúdo descrito nos arti-
gos 267 e 269 do Código de Processo Civil (485 e 487 no novo Códi-
go). 

Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery 98 esclarecem: 

A lei não mais define sentença apenas pela finalidade, como pre-
visto no ex-CPC 162 §1º, isto é, como ato que extingue o pro-
cesso, mas, sim, pelo critério misto do conteúdo e finalidade. De
acordo com a nova redação do CPC 162 §1º, chega-se a essa
definição: sentença é pronunciamento do juiz que contém algu-
ma das circunstâncias  descritas  no CPC 267 e 269 e que, ao
mesmo tempo, extingue o processo ou procedimento no primei-
ro grau de jurisdição, resolvendo ou não o mérito.”

Assim, sentença, para o legislador, é todo ato judicial que extin-
gue o processo ou procedimento no primeiro grau de jurisdição, resol-
vendo ou não o mérito. Em outras palavras, o ato judicial que se ocu-
par com quaisquer  das matérias (conteúdo) enumeradas nos  artigos
267 e 269 do Código de Processo Civil de 1973, ou artigos 485 e 487
do novo Código de Processo Civil, será invariavelmente sentença, po-
nha fim ao processo ou não. 

Devido à diversidade de efeitos entre os provimentos que solu-
cionam a lide e os que não a solucionam, a sentença é classificada em
definitiva e terminativa.  Definitivas são as sentenças que decidem o
mérito da causa, no todo ou em parte, apresentando à parte a presta-
ção jurisdicional postulada e extinguindo o direito de ação no que se
refere ao acertamento pretendido pela parte99. 

Terminativas são as sentenças que põem fim ao processo, sem
lhe resolverem o mérito; Reconhecem a inadmissibilidade da tutela ju-
risdicional nas circunstâncias em que foi apresentada, entretanto o di-
reito  de  ação permanece  mesmo depois  de  proferida  a  sentença100.

97 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 6, rev., at., ampl.,
n.11, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 15. 

98 NERY  JUNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de  Processo  Civil
Comentado e legislação extravagante. 13 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2013. Nota
08 ao artigo 162, p. 519. 

99 THEODORO JUNIOR, Humberto.  Curso de direito processual civil. vol.  I,  50.  Rio de
Janeiro: Forense, 2008, p. 495.

100Id. Ib., 2008, p. 496

117



Como já afirmado anteriormente,  a extinção do processo não se dá
pela sentença101 e, sim, pelo completo exaurimento das vias recursais. 

A alteração do conceito de sentença pelo legislador se mostrou
necessária  também  devido  às  recentes  reformas  que  ocorreram  no
Código de Processo Civil.

Para Arruda Alvim102.

[...] alterou-se a noção de sentença em sua relação ao procedi-
mento. A sentença que põe termo final ao processo é a que o ex-
tingue (art.267); e a que não põe termo final  ao processo é a
sentença de mérito (art.269), justamente porque o mesmo pro-
cesso  prossegue com a finalidade de dar cumprimento a essa
sentença condenatória de procedência. Daí a supressão de “põe
termo ao processo”, característica que perdeu uma das principais
espécies de sentença; na verdade, a principal espécie. A noção
do §1º do art.162 conjuga-se aos fins da lei, no sentido de que o
processo de conhecimento prossegue, com a fase de cumprimen-
to, no caso do art.269. 

Cada vez mais se abre espaço para as sentenças que se reali-
zam imediatamente por meio de atividades executivas, logo após sua
prolação e na mesma relação jurídica processual. Wambier explica que:

De fato, estão cada vez mais presentes, no Direito Processual Ci-
vil  brasileiro,  sentenças  que abrem caminho  para  a  realização
imediata, isto é, logo após sua prolação e na mesma relação ju-
rídica processual, de atividades executivas, estas sim com aptidão
para promover a efetiva prestação da tutela jurisdicional pleitea-
da pela parte. Da mesma maneira, é cada vez mais forte, entre
nós, a presença das sentenças mandamentais, em que a parte é
instada a cumprir ordem judicial contida na própria decisão. É o
que acontece,  por  exemplo,  nas  ações  que  têm por  objeto  o
cumprimento de deveres de fazer ou não fazer, previstas no art.
461 do CPC, e de entregar coisa, previstas no art. 461-A. Trata-
se de modo pelo qual o legislador vem inserindo métodos cada
vez mais apropriados para dotar os pronunciamentos judiciais de
maior eficácia.,

101De acordo com Humberto Theodoro Junior: “Com a sentença, na verdade, o que finda é a
função do órgão jurisdicional, perante o qual fluía o processo, já que o fim com que profere o
ato decisório, naquele momento, é encerrar o seu encargo diante da pretensão de acertamento
que lhe foi submetido pela parte.( Id. Ib, p. 496. 

102ALVIM, Arruda. Cumprimento da Sentença condenatória por quantia certa – Lei 11.232, de
22.12.2005 – Anotações de uma primeira impressão. Em Processo e Constituição: Estudos
em Homenagem ao Professor  José Carlos  Babosa Moreira.  Coordenação Luiz  Fux, Nelson
Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.291. 
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A sentença que condena ao pagamento de quantia certa, de
acordo como art. 475-J do CPC/73, artigo 523 no novo CPC, passa a
ser cumprida no mesmo processo, dependendo apenas de requerimen-
to do credor para que se possam iniciar as atividades executivas. 

O conceito de sentença deve, então, abraçar todas essas moda-
lidades novas de sentenças que se realizam na mesma relação jurídica
processual. E foi exatamente isso que a redação do parágrafo 1° do art.
162 do CPC de 73, mantida no parágrafo 1º do art. 203 do novo CPC,
permitiu, ao não restringir o conceito de sentença, como fazia a reda-
ção anterior. A sentença é um ato formal e, portanto, deve obedecer ri-
gorosamente seus requisitos dispostos no art. 458 do CPC de 73103 e
no artigo 489 do novo CPC104: relatório, fundamentação e dispositivo.

As sentenças, tradicionalmente105, se dividem em três categori-
as: declaratórias, constitutivas e condenatórias. 

De acordo com Chiovenda106:

[...] se a vontade da lei impõe ao réu uma prestação passível de
execução, a sentença que acolhe o pedido é de condenação e
tem duas funções concomitantes, de declarar o direito e preparar
a execução;  se a sentença realiza  um dos direitos potestativos
que, para serem atuados, requerem o concurso do juiz, é consti-
tutiva; se, enfim, se adscreve a declarar pura e simplesmente a
vontade da lei, é de mera declaração. 

De acordo com Pontes de Miranda107 108, existem duas outras
cargas de eficácia sentenciais que merecem destaque, além das tradici-
103Art. 458 do CPC: “São requisitos essenciais da sentença: I - o relatório, que conterá

os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro
das principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos,
em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o
juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.”

104 Art. 489 do novo CPC: “São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que
conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da
contestação,  e  o  registro  das  principais  ocorrências  havidas  no  andamento  do
processo;  II  -  os fundamentos,  em que o juiz  analisará as  questões  de fato e  de
direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes
lhe submeterem.”

105CHIOVENDA, Giuseppe.  Instituições de Direito Processual Civil, vol. II e III,
trad. 2ª italiana, Guimarães Menegale e notas Enrico Tullio Liebman, São Paulo:
Saraiva, 1943 (vol. III, 1945). p. 183; José Frederico Marques, Manual de Direito
Processual  Civil,  vol.  3,  p. 32;  Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito
processual civil, vol. 3, p. 29. 

106CHIOVENDA, Giuseppe.  Instituições de Direito Processual Civil, vol. II e III,
trad.  2 italiana,  Guimarães  Menegale  e notas  Enrico Tullio Liebman,  São Paulo:
Saraiva, 1943 (vol. III, 1945), p. 183.
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onalmente conhecidas: a sentença mandamental e a sentença executi-
va lato sensu. 

A sentença mandamental impõe uma ordem, um cumprimento,
um mandamento dirigido ao réu para que pratique, ou deixe de prati-
car, algum ato jurídico. Essa sentença não necessita de meios posterio-
res de execução, é efetivada por meio de meios de coerção, como a
multa por exemplo109. 

A sentença executiva  lato sensu é aquela que determina sua
própria execução, que se desenvolve no próprio processo em que foi
proferida110. De  acordo  com  a  definição  de  sentença  prevista  no
art.162, parágrafo 1º do CPC de 73 e no art.  203, parágrafo 1º do
novo  CPC,  adaptado  para  o  processo  coletivo,  a  sentença  coletiva
pode ser definida como o ato do juiz, proferido em uma ação coletiva,
que implica alguma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do
CPC de 73 ou nos artigos 485 e 487 do novo CPC. 

A ação para a tutela de interesses difusos, coletivos e individu-
ais homogêneos pode veicular qualquer espécie de pretensão. Portan-
to, a sentença pode ser declaratória, constitutiva, condenatória, manda-

107MIRANDA,  Pontes  de.  Tratado  das  Ações –  Tomo  VII  –  Ações  Executivas.  Campinas:
Bookseller, v. 1, 1999, p. 131

108Entre  os  defensores  da classificação quinaria  das  sentenças  estão Ovídio Baptista  da Silva,
Curso de processo civil, vol. 1, p. 407, Teresa Arruda Alvim Wambier, Nulidades do processo e
da sentença, p. 77; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, p. 353-374. Araken de Assis
explica  que as  sentenças  podem se dividir  em cinco classes,  sendo que a cada uma delas
corresponde um efeito. Em suas palavras: “por meio da eficácia declarativa o autor tem por fito
extirpar a incerteza, tornando indiscutível, no presente e no futuro, graças à autoridade da coisa
julgada, a existência, ou não, de relação jurídica, ou a falsidade, ou não, de documento (art.4º);
por meio da eficácia constitutiva o autor busca, além da declaração, a criação, a extinção ou a
modificação de uma relação jurídica; por meio da eficácia condenatória o autor visa obter a
reprovação do réu,  ordenando que sofra a execução;  por meio da eficácia  mandamental  o
autor  pleiteia  uma  ordem  para  alguém,  e  ninguém  mais,  adotar  um  comportamento
predeterminado; e, por fim, por meio da eficácia executiva o autor pede ao juiz que extraia um
bem da esfera jurídica do réu e passe para a sua esfera”. (ASSIS, Araken de.  Cumprimento
da Sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.07). 

109 CÂMARA, Alexandre Freitas.  A Nova Execução de Sentença. 6 Rio de Janeiro: Lúmen
Juris. 2009,p.35. 

110Luiz  Rodrigues  Wambier  explica  que Pontes  de Miranda tratava das “ações executivas  lato
sensu como gênero que abrangeria diversas ações executivas. [...] Assim, ação executiva latu
sensu, sendo fiel ao criador da expressão, designa o gênero a que pertencem todas as espécies
de  ações  executivas.  Não obstante,  a  doutrina  recente  tem empregado  a expressão  “ação
executiva  latu sensu” para designar o fenômeno para o qual Pontes de Miranda empregava,
apenas,  a  expressão  “sentença  executiva”.  WAMBIER,  Luiz  Rodrigues.  Liquidação  da
Sentença  Civil  Individual  e  Coletiva.  4  Reformulada,  atualizada  e  ampliada  da  obra
Sentença Civil: Liquidação e Cumprimento. São Paulo: Revista dos Tribunais,  2009, em nota
de rodapé n. 20, p. 37.
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mental e executiva  lato sensu, ou seja, a sentença proferida em ação
coletiva pode apresentar qualquer das cinco eficácias conhecidas111. 

Ricardo de Barros Leonel explica que: 

[...]  sendo cabíveis  todas as espécies de pedidos não vedados
pelo ordenamento jurídico, serão admissíveis todas as hipóteses
de sentença, desde que adequadas aos pleitos formulados em ra-
zão do princípio da congruência ou correlação. Possível, assim,
imaginar sentenças de natureza declaratória, condenatória, cons-
titutiva,  cautelar,  executiva,  mandamental,  inibitórias,  etc.,  seja
qual for a classificação ou critério adotado para a sistematização
dos provimentos jurisdicionais. [...] não obstante sejam admissí-
veis todas as espécies de sentenças, vale aduzir que a maior inci-
dência será de provimentos cominatórios. Pela natureza dos inte-
resses tutelados, a tutela específica ou a concessão de medidas
equivalentes melhor atendem à pacificação de tais conflitos. O
ressarcimento acaba figurando de modo secundário, para aque-
les casos em que não haja possibilidade de tutela específica, em
função de inviabilidade material ou jurídica 112.

Mesmo apresentando certas peculiaridades a execução da sen-
tença coletiva, segue o sistema do Código de Processo Civil. De acordo
com o sistema do CPC (tanto no CPC de 73 quanto no novo), a exe-
cução deve ocorrer como fase de um único processo sincrético, após o
trânsito em julgado da decisão113 e caso o devedor não tenha cumprido
voluntariamente a obrigação. 

Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr114.

111MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz.  Curso de Processo Civil.  Vol.  5.
Procedimentos Especiais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 308. 

112LEONEL,  Ricardo  de  Barros.  Manual  do  Processo  Coletivo. São  Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2002, p.302-304.

113O artigo 475 – I, parágrafo 1° do CPC explica que definitiva é a execução fundada em sentença
transitada em julgado. Ocorre que é possível a execução provisória, ou seja, execução fundada
em sentença que ainda não transitou em julgado, sentença impugnada por recurso que não
possui efeito suspensivo. Ensina Araken de Assis que “chama-se provisória, a teor do art. 475,
parágrafo  1°,  in  fine,  a  execução  fundada  em provimento  impugnado mediante  recurso  e,
conforme o art. 587 segunda parte, também se chama de provisória a execução baseada em
titulo extrajudicial atacada por embargos aos quais o juiz atribuiu, no todo ou em parte, efeito
suspensivo, nada obstante o julgamento de improcedência e a interposição de apelação pelo
executado”. (p. 338) Ainda sobre execução provisória, afirma o referido autor que “embora de
uso corrente, a palavra provisória não representa adequadamente o fenômeno, porque se cuida
de adiantamento ou antecipação da eficácia executiva. [...] E, de resto, provisório é o titulo,
não a execução em si, que se processa da mesma forma que a definitiva (art. 475- O, caput)”.
ASSIS, Araken de.  Manual de Execução. 12. ed. rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2009, p. 339.

114DIDIER JUNIOR, Fredie ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo
Coletivo, Vol, 4, Juspodivm, 2007, p. 351.
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A execução das sentenças de fazer e de não-fazer segue as deter-
minações do art. 461 do CPC; a das decisões que determinam a
entrega de coisa, as diretrizes do 461-A do CPC e a efetivação
das sentenças pecuniárias deve observar às disposições relacio-
nadas ao cumprimento da sentença (arts. 475-I a art. 475-R). 

O processo coletivo não pode ficar limitado ao estabelecimento
de comandos da sentença que protegem os direitos subjetivos das pes-
soas  envolvidas  no conflito;  como afirmando  anteriormente,  ele  vai
além.  Ele  deve  fixar  comandos  capazes  de  preservar  determinados
bens ou valores de interesse geral, regulamentando, ainda, o dever ju-
rídico de respeitar esses bens ou valores e conferindo uma estrutura ca-
paz de fazer cumprir tais deveres. 

Portanto, o cumprimento das obrigações nas Ações Coletivas
nem sempre terá caráter pecuniário, na verdade o adimplemento nes-
sas ações muitas vezes está relacionado a um dever jurídico de caráter
não patrimonial, principalmente nas tutelas em defesa dos direitos ou
interesses difusos e coletivos. Por essa razão, é imprescindível a criação
de mecanismos mais ágeis, conferindo maior efetividade às tutelas ju-
risdicionais, ainda que se estabeleçam algumas limitações relacionadas
às obrigações de pagar. 

A execução da sentença coletiva depende, necessariamente, da
natureza do interesse coletivo lato sensu que foi discutido no processo
de conhecimento. De acordo com Cândido Rangel Dinamarco115 “[...]
sendo tipicamente jurisdicional a atividade desenvolvida pelo juiz no
processo de execução, é natural que ela se reja pelos princípios gerais
disciplinadores do exercício da jurisdição, entre os quais o da inércia
do Poder Judiciário.”

Nas obrigações de pagar, mesmo que a sentença seja líquida, o
credor deve apresentar o cálculo atualizado do débito, antes de o deve-
dor ser intimado para efetuar o pagamento116.

A sentença condenatória da obrigação de pagar quantia certa
especifica a obrigação, mas não traz o exato valor devido e atualizado
que deverá ser pago pelo devedor. Essa é uma providência a ser cum-
prida pelo credor para conferir maior eficiência aos atos judiciais. 

A  Ação Coletiva,  em defesa  de  direitos  individuais  homogê-
neos, em caso de procedência, dá ensejo a uma sentença condenatória
genérica que reconhece apenas o dever de indenizar. Conforme dispõe
o artigo 95, do CDC, “em caso de procedência do pedido, a condena-

115DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Civil. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 357.
116Art. 475-B do CPC. 
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ção será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos cau-
sados”117.

João Batista de Almeida explica que: 

[...] pela estrutura da ação coletiva - em que as vítimas não são
identificadas desde o início do processo, nem figuram necessaria-
mente como litisconsortes ativos -, concebe-se que a condenação
será genérica, ou seja, com o único objetivo de estabelecer a res-
ponsabilidade de indenizar, para que, nas fases seguintes, conhe-
cidas as vítimas, possam elas acompanhar a liquidação e a exe-
cução e obter a parcela da condenação que lhes cabe. Assinale-
se  que  uma condenação  em quantia  certa,  em procedimento
dessa natureza, tornaria inviável a discussão da extensão dos da-
nos causados às vítimas que se apresentassem em momento pos-
terior, mas dentro do prazo de um ano,.

O caráter genérico da decisão e os requisitos necessários para
a execução de qualquer título executivo (liquidez, exigibilidade e certe-
za) faz com que a liquidação da obrigação nela reconhecida seja im-
prescindível.

O artigo do Código de Defesa do Consumidor, que previa a di-
vulgação da sentença coletiva por meio de um edital (art. 96), foi veta-
do, mas esse veto não impede que a sentença seja devidamente divul-
gada. A divulgação da sentença condenatória coletiva é imprescindível
para que o processo coletivo efetivamente alcance toda a sua utilidade.
Érica Barbosa e Silva tratando do tema afirma que:

Por óbvias razões, a divulgação do conteúdo das sentenças nas
demandas coletivas tem inexorável importância. É possível afir-
mar que esse ato tem também uma finalidade educativa,  pois
permite que cada vez mais os lesados compareçam e reivindi-
quem seus direitos, permitindo a crescente assimilação desse me-
canismo de prestação jurisdicional, que dá novos moldes à tutela
de massa, reforçando o próprio sentido de cidadania118.

117A  expressão  “danos  causados”,  contida  no  texto  do  artigo  95,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  encerra um conceito mais amplo que ‘dano individualmente sofrido’, seja para
permitir que cada interessado promova a sua própria liquidação, com as suas peculiaridades e
extensão, seja para albergar todo o prejuízo provocado, já que, por vezes, o dano individual é
tão fluido ou insignificante a ponto de não estimular qualquer demanda individual (exemplo:
instituição  financeira  que  cobra  ínfima  tarifa  de  milhares  de  clientes).  Cf.  Rodrigo  Barioni,
Cumprimento  da  sentença:  primeiras  impressões  sobre  a  alteração  da  execução  de  títulos
judiciais.  WAMBIER,  Teresa  Arruda  Alvim  (Coord.).  Aspectos  polêmicos  da  nova
execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 580. 

118SILVA, Érica Barbosa e. Cumprimento da sentença condenatória de obrigação de pagar na
tutela de direitos individuais homogêneos. São Paulo: Atlas, 2009, p. 117.
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Em cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor e ao
princípio da publicidade, previsto na Constituição Federal em seus arts.
5°, LX e 93, IX, o juiz deve, além de publicar editais nos Diários Ofici-
ais, dar ampla publicidade à sentença coletiva por meio dos meios de
comunicação social. 

O artigo 467, do CPC de 73 define a coisa julgada material
como “[...]a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”, por sua vez o artigo
502 do novo CPC, “[...] denomina-se coisa julgada material a autori-
dade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais su-
jeita a recurso.”

De acordo com Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim
Wambier119, “[...] a coisa julgada é a qualidade de imutabilidade que se
agrega ao decisum da sentença de mérito, ou, pelo menos, de razoável
estabilidade”, isso porque explicam referidos autores que “[...] existe,
ao menos teoricamente, a possibilidade de rescisão da decisão (senten-
ça ou acórdão) que já tenha transitado em julgado”  120, por meio da
ação rescisória (artigo 485 do CPC de 73 e 966 do novo CPC).

O mesmo pedido feito pelas mesmas partes não poderá ser rea-
preciado por nenhum outro juiz, esse é o efeito negativo da coisa julga-
da, sua força proibitiva. Pelo efeito positivo ou força normativa da coi-
sa julgada, as partes ficam obrigadas a obedecer ao julgado como nor-
ma indiscutível e o juiz, se tiver que retornar à situação discutida em
novo processo, não poderá reexaminá-la ou rejulgá-la121.

De acordo com Chiovenda:

A coisa julgada [...] consiste em que, pela suprema exigência da
ordem e da segurança da vida social, a situação das partes fixa-
das pelo juiz com respeito ao bem da vida (res), que foi objeto de
contestação, não mais se pode, daí por diante, contestar; o autor
que venceu, não pode mais ver-se perturbado no gozo daquele
bem; o autor que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulterior-
mente,  o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é,
portanto, por definição, destinada a agir no futuro, com relação
aos futuros processos”.,

119Anotações  sobre  a  liquidação  e  a  execução  das  sentenças  coletivas.  In:  GRINOVER,  Ada
Pellegrini; CASTRO MENDES, Aluisio Gonçalves de; WATANABE, KAzuo (Coords.)  Direito
processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos .
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 263.

120Ibid., p. 263
121THEODORO JUNIOR, Humberto.  Curso de direito processual civil. Vol.  I,  50. Rio de

Janeiro: Forense, 2008, p. 532.
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Explica ainda Luiz Rodrigues Wambier 122 que: 

[...] a sentença não pode desbordar do pedido e sua procedência
ou sua improcedência, portanto, traça os limites (objetivos, quan-
to ao pedido e subjetivos,  quanto  às partes)  da coisa julgada,
cuja imutabilidade garante a necessária segurança às relações ju-
rídicas em geral. 

A sentença não pode ultrapassar os limites fixados pelas partes
na demanda e também não pode se estender além das partes que par-
ticiparam da relação jurídica processual. Esses são, respectivamente, os
limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. 

O limite objetivo da coisa julgada está disposto no artigo 468123

do CPC de 73 e no artigo 503124 do novo CPC. De acordo com esses
dispositivos, a coisa julgada só alcança a parte dispositiva da sentença
ou do acórdão, não atingindo a sua fundamentação, por mais relevan-
te que seja.

A posição adotada pelo CPC vigente é a de que a coisa julgada
incide apenas sobre o  decisum, entendimento dominante também na
doutrina:  "Acolheu o Código a doutrina dominante (Chiovenda, Car-
nellutti, Liebman, Micheli, Buzaid, Lopes da Costa, Pontes de Miranda,
Celso Neves), segundo a qual a coisa julgada material se circunscreve
ao dispositivo da sentença”125. 

De acordo com Liebman, apenas o comando da sentença ad-
quire a autoridade de coisa julgada, tornando-se imutável126. O que
transita em julgado é a parte decisória da sentença, mas, em regra, nas
hipóteses de sentença de procedência ou de improcedência em que
não tenha ocorrido julgamento ultra, extra ou infra petita, o pedido fei-
to pelo autor  conduz à formação da coisa julgada127. Assim, “[...]  a

122WAMBIER, 2006, p. 353 et. seq. 
123 Art. 468 do Código de Processo Civil de 73: “ A sentença, que julgar total ou parcialmente a

lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.”
124 Art. 503 do novo CPC: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei

nos limites da questão principal expressamente decidida. § 1o O disposto no caput aplica-se à
resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: I - dessa
resolução depender o julgamento do mérito; II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio
e efetivo,  não se aplicando no caso de revelia;  III  -  o juízo tiver competência em razão da
matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.”

125LOPES, João Baptista. Ação Declaratória, 5.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.
111. 

126LIEBMAN, Enrico Tullio, Eficácia e Autoridade da Sentença e Outros Escritos Sobre a Coisa
Julgada. 4.ed., São Paulo: Forense, 2006, p. 54. 

127WAMBIER, Luis Rodrigues.  Liquidação da Sentença Civil Individual e coletiva. 4.ed.,
ver, at. Ampl.,São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 293.

125



imutabilidade do conteúdo do decisório do provimento final de mérito
tem ligação imediata com o pedido que tenha sido formulado pelo au-
tor”128. Já os limites subjetivos estão dispostos no artigo 472 do CPC de
73129 e no artigo 506 do novo Código130.

No sistema tradicional do CPC, a sentença faz coisa julgada en-
tre as partes do processo e não beneficia nem prejudica terceiros. No
processo coletivo, a coisa julgada é completamente diferente. A coisa
julgada coletiva atinge somente a parte dispositiva, tornando-a imutá-
vel  e  indiscutível,  mas os limites  subjetivos permitem a extensão de
seus efeitos, com certas peculiaridades. 

O art. 103 do Código de Defesa do Consumidor traz expressa-
mente o regime da coisa julgada coletiva que é aplicável em todo o mi-
crossistema de processo coletivo. Nas ações coletivas, a coisa julgada
pode possuir efeito extensivo erga omnes ou ultra partes, dependendo
do direito pleiteado. Os prejudicados poderão valer-se dela para obter
a reparação das lesões que tenham sofrido, sem a necessidade de in-
gressar com novo processo de conhecimento. 

Por outro lado, se o pedido for improcedente e a sentença for
de improcedência, não haverá efeito vinculativo da coisa julgada que
se operou quanto aos direitos individualmente considerados.

Na tutela dos direitos difusos, haverá extensão erga omnes dos
efeitos subjetivos da sentença e na tutela dos direitos coletivos a exten-
são será  ultra partes, limitada ao grupo, classe ou categoria. Nos dois
casos não haverá extensão dos efeitos subjetivos da sentença em caso
de improcedência por insuficiência de provas. 

Sendo caso de improcedência da ação coletiva por insuficiência
de provas, não haverá extensão da coisa julgada. Explica Luiz Rodri-
gues Wambier 131 que “[...] nessa hipótese de improcedência decorren-
te de insuficiência de provas, na verdade não haverá coisa julgada por-
que até mesmo aqueles que foram partes poderão repropor a ação,
desde que com nova prova”132. 

128WAMBIER, 2009, p. 293 et. seq. 
129 “Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem

prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados no
processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada
em relação a terceiros”.

130 “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes  entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros”.

131WAMBIER, 2009, p. 296 et. seq.
132No mesmo sentido Antônio Gidi “em caso de improcedência após a instrução insuficiente (por

falta de provas), a sentença coletiva não fará coisa julgada material”. GIDI, Antonio. Coisa
julgada e litispendência em ações coletivas, São Paulo: Saraiva 1991. p. 73. 
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Entretanto, se houver suficiente instrução probatória, haverá a
extensão dos efeitos subjetivos da sentença atingindo todos os legitima-
dos do art. 82 do CDC, que não poderão repropor a ação, sendo julga-
da procedente ou não. 

No caso de tutela dos direitos individuais homogêneos, haverá
extensão subjetiva do julgado somente em caso de procedência da de-
manda. Em havendo procedência  do pedido,  faz-se  a coisa julgada
erga omnes, beneficiando todos os interessados que poderão dela se
aproveitar mediante posterior liquidação individual no bojo do proces-
so coletivo. 

Em caso de improcedência, ela não atinge aqueles que não in-
tervieram no processo nem mesmo os outros legitimados coletivos do
art. 82 do CDC, que poderão repropor a ação coletiva para a tutela
dos direitos individuais homogêneos, restando, ainda, a possibilidade
de se ingressar com uma ação individual. 

Assim, com relação à tutela dos direitos individuais homogê-
neos, a coisa julgada atingirá o legitimado coletivo que propôs a ação,
bem como os interessados que intervieram no processo como litiscon-
sortes, nos termos do art. 94 do CDC. O interessado que intervém no
processo como litisconsorte será atingido pela coisa julgada, proceden-
te ou improcedente, não podendo apresentar nova demanda individual
fundada no mesmo pedido. 

De forma bastante didática Luiz Rodrigues Wambier133 explica
que:

Na procedência da ação coletiva em que se veiculam direitos in-
dividuais homogêneos, a imutabilidade da sentença se opera em
relação a todos, que dela podem usufruir, mediante o aforamen-
to das liquidações individuais; caso contrário, isto é, se o resulta-
do for de improcedência, a imutabilidade alcança apenas aqueles
que tenham participado do processo, como autores ou litiscon-
sortes posteriores, diferentemente do que ocorre nas ações coleti-
vas em que se promova a defesa de direitos coletivos ou difusos. 

Nestas últimas (que veiculam pretensões relativas a direitos cole-
tivos ou difusos),  a coisa julgada atinge os demais legitimados
(entes coletivos do art. 82), mesmo que não tenham sido litiscon-
sortes, de modo que a mesma demanda coletiva fica irremedia-
velmente obstada.

Esse tratamento diferenciado ocorre porque, na defesa coletiva
dos  direitos  individuais  homogêneos,  não se  está  diante  de  direitos
133WAMBIER, 2009, op. cit. p. 300.
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transindividuais, mas, sim, de direitos individuais circunstancialmente
tratados de forma coletiva134.

Referido autor ainda explica que:

Já na defesa coletiva dos direitos difusos e coletivos em sentido
estrito, se está diante de interesses metaindividuais, cuja titulari-
dade cabe simultaneamente a cada um dos membros da comuni-
dade ou do grupo, e ao próprio conjunto. Por isso tem sentido,
quanto a esses direitos metaindividuais, a extensão erga omnes
no caso de improcedência que não decorra de falta de provas,
vedando-se a qualquer ente legitimado (para a ação coletiva nos
termos do art. 82 do CDC) a defesa de idêntico direito, isto é, ve-
dando-se que nova ação coletiva a respeito do mesmo direito
(de que é titular a mesma comunidade ou grupo) seja posta em
juízo135.

Cumpre ressaltar que a improcedência da Ação Coletiva não
poderá impedir a propositura de ações individuais136.

Na procedência da ação coletiva, o efeito subjetivo da coisa jul-
gada poderá ser estendido àqueles cujos direitos individuais são análo-
gos ao direito coletivo que está sendo defendido. Dessa forma, a deci-
são favorável poderá ser transportada para as ações individuais, que
tenham o mesmo evento danoso. 

O Art. 103 do CDC, em seu parágrafo 3º, “[...] expressamente
autoriza o transporte, in utilibus, da coisa julgada resultante de senten-
ça proferida na ação civil pública para as ações individuais de indeniza-
ção por danos pessoalmente sofridos”137.

Assim, os interessados em se beneficiar da sentença condenató-
ria genérica proferida em ação coletiva poderão “transportar” a coisa
julgada resultante dessa decisão para o âmbito de suas ações individu-
ais, promovendo a sua liquidação e execução, nos termos dos artigos
96 a 99 do CDC, sem a necessidade de aguardar suas próprias senten-
ças condenatórias. 

134Id. Ib.,2009, p. 301 et. seq. 
135 WAMBIER, 2009, op. cit. p.301.
136De acordo com Ada Pellegrini Grinover: “[...] numa demanda coletiva que vise à retirada do

mercado de produto considerado nocivo à Saúde pública, a sentença rejeita o pedido julgando
ação  improcedente,  por  não  considerar  o  produto  danoso.  A  coisa  julgada,  atuando  erga
omnes, impede a renovação da ação (salvo na hipótese de insuficiência de provas), por parte
de todos os entes e pessoas legitimados às ações coletivas. Mas não obsta a que o consumidor
Caio,  reputando-se lesado em sua Saúde  pelo produto,  ajuíze  ação pessoal  indenizatória”.
GRINOVER, Ada Pelegrini et al. . Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado
pelos autores do anteprojeto. 8.ª . Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 931.

137GRINOVER, op. cit. p. 955.
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Feitas tais considerações acerca da coisa julgada coletiva, e com
a finalidade de apresentar, de forma simples e didática, suas principais
características, transcrevemos os seguintes quadros-resumo 1 e 2, pro-
postos por Hugo Nigro Mazzilli:138

Quadro 1 Quadro resumo sobre a coisa julgada e suas carac-
terísticas segundo a natureza de interesse

Segundo a natureza do interesse

Difusos
Sentença de pro-

cedência
Sempre tem eficácia erga om-

nes
Sentença de im-

procedência
Por falta de

provas
Sem eficácia
erga omnes

Por outro mo-
tivo

Com eficácia
erga omnes

Coletivos
Sentença de pro-

cedência
Tem eficácia ultra partes, limi-
tadamente ao grupo, categoria

ou classe
Sentença de im-

procedência
Por falta de

provas
Sem eficácia
 ultra partes

Por outro mo-
tivo

Com eficácia 
ultra partes

Individuais Ho-
mogêneos

Sentença de pro-
cedência

Com eficácia erga omnes 
para beneficiar vítimas e suces-

sores
Sentença de im-

procedência
Não tem eficácia erga omnes

Fonte: Mazilli, 2006

138MAZZILLI, Hugo Nigro.  A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 19. ed., São Paulo:
Saraiva, 2006, p. 466

129



Quadro 2 Quadro resumo sobre a coisa julgada e suas carac-
terísticas segundo o resultado do processo

Segundo o resultado do processo
Sentença de
procedência

Beneficia a todos os lesados, observado o art. 104 
do CDC; tratando-se de interesses coletivos, seus 
efeitos limitam-se ao grupo, categoria ou classe de 
pessoas atingidas

Sentença de
improcedência

Por falta de provas Não prejudica os lesa-
dos

Por outro motivo Prejudica os lesados, 
exceto em matéria de 
interesses individuais 
homogêneos, observa-
do o art. 94 do CDC.

Fonte: Mazilli, 2006

Questão polêmica relacionada ao tema da coisa julgada nas
ações coletivas diz respeito ao alcance territorial dos efeitos da decisão
proferida nessas demandas. 

A Lei da Ação Civil Pública, em sua redação original, regulava
a coisa julgada, determinando, em seu artigo 16, que a sentença deve-
ria fazer coisa julgada  erga omnes, ou seja, afetando a todos.  Atual-
mente, conforme a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória
1.570, de 1997, convertida na Lei n. 9.494/1997, o artigo 16 dispõe
que: 

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

Outra  disposição  no  mesmo  sentido,  introduzida  na  Lei
9.494/97 (artigo 2º-A), por meio da MP 1.798-1, de 11.02.99, determi-
nou que, em se tratando de ação coletiva promovida por associação de
classe, em defesa de interesses e direitos de seus associados, a sentença
“[...] abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propo-
situra da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator”. 

Verificam-se, na doutrina e na jurisprudência, diversos entendi-
mentos  a respeito do mencionado art.  16.  A regra atual é que,  nas
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ações coletivas que tutelam direitos difusos, coletivos e individuais ho-
mogêneos, a coisa julgada é produzida para uma coletividade restrita a
um espaço territorial previamente delimitado pela lei, que é o relativo à
competência territorial do juiz139. 

A nova redação do artigo 16, LACP causou perplexidade no
meio jurídico. O objeto dos interesses difusos é indivisível, portanto, os
efeitos da sentença que o tutela não poderiam estar limitados a um ter-
ritório.  Imagine-se o comércio de um determinado produto  lesivo a
saúde dos consumidores. Poderia esse produto ser restrito em um pon-
to do território nacional, mas livre em outro? Muitas foram as questões
que surgiram em torno do art. 16. 

A intenção da nova redação do art. 16 foi atenuar a eficácia
prática da resolução judicial dos conflitos de massa julgados em ação
civil pública, portanto não se pode negar que houve um retrocesso. Por
isso, são compreensíveis as tentativas da doutrina de "desconstruir" a
nova proposição legislativa.

Uma das doutrinas contrárias à aplicabilidade da modificação
legislativa sustenta sua ineficácia140. De acordo com essa doutrina o le-
gislador não alterou a sistemática do Código de Defesa do Consumi-
dor, e por isso não adiantou modificar somente o artigo 16 da LACP.
O regime do CDC acerca da coisa julgada erga omnes não possui limi-
tes territoriais, portanto a inovação é inócua, em razão da remissão ao
próprio CDC, contida no artigo 21 da LACP141.

Além de considerar  a alteração do art.  16 da LACP inócua,
Hugo Nigro Mazzilli explica que ela é inconstitucional. Em suas pala-
vras: 

Essa alteração não foi originária do Congresso Nacional nem de-
correu de regular Projeto de Lei do Poder Executivo. Ao contrá-
rio,  a  norma proveio  da  conversão  em lei  da  Med.  Prov.  N.
1.570/97,  que  alterou  um  sistema  que  já  vigia  desde  1985
(LACP, art.  16) ou ao menos desde 1990 (CDC, art.  103), e,
portanto, desatendia claramente o pressuposto constitucional da
urgência, em matéria que deveria ser afeta ao processo legislati-

139WAMBIER, 2009, p. 304 et. seq.
140GRINOVER,  Ada  Pellegrini.  Da  defesa  do  consumidor  em  juízo.  In:  ____  et  al.  Código

brasileiro de defesa do consumidor. 7. Rev. ampl. atual. São Paulo: Forense Universitária,
2001, p. 848. MAZZILLI, Hugo Nigro.  A defesa dos interesses difusos em juízo. 19 São
Paulo:  Saraiva,  2006, p.  458; NERY JR, Nelson;  NERY, Rosa Maria  Andrade.  Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 13 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
RT, 2013, p. 1456.

141MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos interesses difusos em juízo. 19.ed., São Paulo: Saraiva,
2006, p. 458.

131



vo  ordinário  e  não  à  excepcionalidade  da  medida  provisória
(CR, art. 62, na sua redação anterior à EC n. 32/01).,

Patrícia Miranda Pizzol142 entende que a referida alteração foi
ineficaz, aplicando-se aos processos coletivos, quanto à coisa julgada, o
art. 103 do CDC, e não a LACP 143. Com a devida vênia, não existe in-
compatibilidade entre o artigo 16, da LACP e o 103, do CDC, pois o
art. 103, do CDC, dispõe acerca “de quem” será atingido e o art. 16,
da LACP, esclarece “até onde” terá alcance os efeitos advindos da coi-
sa julgada. 

Nelson Nery Jr. e Maria de Andrade Nery144 entendem que se
trata de regra inconstitucionais,  pois  fere  os  princípios  do direito  de
ação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Criticando severamente o art. 16 da LACP explica Nelson Nery:

Como o objetivo da ação coletiva é justamente o de resolver a
lide metaindividual, a eficácia erga omnes da coisa julgada é ina-
ta e imanente a essa espécie de ação. Logo, se a LACP 16 retira
a efetividade do direito de ação, limitando os efeitos subjetivos
da coisa julgada a território, confundindo competência com limi-
tes subjetivos da coisa julgada, é inconstitucional porque subtrai
do Poder Judiciário o poder-dever de dar a providência jurisdici-
onal adequada para esse tipo de demanda. O texto da LACP 16
é paradoxal e surrealista:  limita os atingidos pela coisa julgada
coletiva ao território sobre o qual atua o juiz da causa! Sendo
que, como é comezinho no Direito Processual, qualquer sentença
proferida por qualquer juiz em qualquer parte do mundo, pode
produzir efeitos em qualquer parte do mundo, desde que obser-
vados os requisitos para a homologação de sentença estrangeira.
Sentença alemã, dada por juiz com jurisdição e competência res-
tritas à Alemanha, atinge as pessoas cuja relação jurídica foi deci-
dida. Pode produzir efeitos no Brasil, desde que, por exemplo, as

142Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível em:
 <http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/ artigo_patricia.pdf>. Acesso em 02 nov. 2015.
143Sobre a matéria, por todos: GRINOVER, Ada Pellegrini.  Código Brasileiro de Defesa do

Consumidor  comentado pelos autores do anteprojeto, cit.,  p.  919-923; GRINOVER,
Ada Pellegrini. A ação civil pública refém do autoritarismo, www.fesac.org.br/art_24.html, p. 2;
MENDES,  Aluísio  Gonçalves  de  Castro,  Ações  coletivas  no  direito  comparado  e
nacional,  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2002,  p.  264-265;  VIGLIAR,  José  Marcelo
Menezes. Ação civil pública, São Paulo: Atlas, 1999, p. 118-122; Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery,  Constituição Federal comentada e legislação constitucional,
São Paulo:  Revista dos Tribunais,  2006, p. 1454-1458; Motauri  Ciocchetti  de Souza,  Ação
civil pública:  competência e efeitos da coisa julgada, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 200-
205;  Rodolfo  de  Camargo  Mancuso,  Ação civil  pública:  em defesa  do  meio  ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses, cit., p. 496-499. 

144Código de Processo Civil Comentado, 7.ed, p. 1.540. 
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pessoas que devam suportá-la residam aqui: basta que seja ho-
mologada pelo Supremo Tribunal Federal. , ,

Analisando o tema,  Rodolfo Camargo de Mancuso145 explica
que os limites subjetivos de um julgado de mérito não têm nada a ver
com jurisdição e muito menos com competência. Competência é a atri-
buição de grupos de processos a certos órgãos judiciários, em função
de determinados critérios (pessoa, matéria, domicilio da parte, situação
da coisa, etc.). Nas ações coletivas a competência é funcional, portanto
absoluta146. De acordo com o art. 2° da LACP a competência é do foro
do local do dano. Nas palavras do referido autor: 

[...] a projeção eficacial do julgado fica na razão direta do espec-
tro maior ou menor do interesse metaindividual judicializado: se
difuso ou coletivo em sentido estrito, o objeto é indivisível, sendo
os sujeitos, no primeiro caso indetermináveis, e no, segundo de-
termináveis; se se trata de interesse individual homogêneo, os su-
jeitos são os próprios titulares do direito controvertido, que ape-
nas é judicializado em modo coletivo porque assim o permite (ou
recomenda)  sua  uniformidade,  decorrente  da  origem comum.
Logo, salta aos olhos a atecnia da formula empregada no art. 16
da Lei 7.347/85 (primeiro por Medida Provisória, depois pela Lei
9.494/97) ao restringir a eficácia do julgado na ação civil pública
aos “limites da competência territorial do órgão prolator”, clara-
mente baralhando as noções de competência e jurisdição, com a
de limites subjetivos, estes, sim, o móvel do citado dispositivo. ”,

Ada Pellegrini Grinover147 entende que a limitação dos efeitos
da coisa julgada coletiva ao critério da competência territorial do órgão
prolator multiplicaria as demandas, contrariando toda a filosofia dos
processos coletivos. 

Aluisio Gonçalves de Castro Mendes afirma que: 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a matéria
pertinente aos efeitos do julgamento e da coisa julgada passou a
ser regulada inteiramente pelo art. 103, à medida que instituiu
sistema consentâneo com a nova divisão  tripartite  dos interesses

145Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria geral das ações coletivas, 2. ed., rev., at., ampl.,
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.p. 275. 

146Nesse sentido Hugo Nigro Mazzilli: “A lei estabeleceu regras especiais de competência para as
ações  civis  públicas  ou  coletivas,  como  o  escopo  de  facilitar  a  defesa  dos  interesses
transindividuais  em juízo.  Assim estabeleceu,  como regra  geral,  que essas  ações  devem ser
ajuizadas no foro do local do dano”. MAZZILLI, 2006, p. 225 et. seq.

147Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 8.ed., p.
818.
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coletivos, nada mais podendo ser aproveitado do art. 16 da Lei
7.347/85, razão ela qual é de se considerar o mesmo revogado,
com fulcro no art. 2º, §1º, parte final, da Lei de Introdução ao
Código Civil. Desse modo, houve manifesto equívoco do legisla-
dor ao pretender dar nova redação a dispositivo que não se en-
contrava mais em vigor,.

Ocorre que o artigo 16, da LACP, está em vigor e não é incons-
titucional, devendo, portanto, ser aplicado, não podendo simplesmente
ser desconsiderado pelos operadores do Direito148. 

Analisando o tema, afirma Wambier que: 

A sentença, como ato estatal que é, deve ser respeitada sempre,
por todos, em todo o País. Carece, portanto, de fundamento o
argumento no sentido de que esta limitação é absurda, já que
ninguém pode ser divorciado no Acre e casado no Rio de Janei-
ro, e que por isso o art. 16 seria ilógico. Por duas razões é incon-
sistente tal argumentação: primeiro, porque efeito de coisa julga-
da é uma coisa, e o respeito que a sentença merece por ser ato
do Estado é outra; segundo, porque o sistema processual brasi-
leiro  admite  sim  incongruências  lógicas:  como  é  que  alguém
pode ser filho para efeito de herdar e, posteriormente, em outra
ação, não ser considerado filho para efeito de usar o nome de al-
guém? Sabe-se que a causa de decidir não fica acobertada pelo
efeito  da  coisa  julgada  material  (art.  469).  Essa  “ilogicidade”
nunca levou autor algum a asseverar que o art. 469 do CPC se-
ria inconstitucional. ,

148 ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DA
VPNI  COM  A  REMUNERAÇÃO  INTEGRAL  DA  FUNÇÃO  COMISSIONADA.
IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL.
EFEITOS  DO  JULGADO.  LIMITES  DA  COMPETÊNCIA  TERRITORIAL  DO  ÓRGÃO
PROLATOR. JUROS DE MORA.

1. O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com o posicionamento firmado
por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a Vantagem Pessoal Nominalmente
Identificada não pode ser cumulada com a retribuição integral  pelo exercício de função de
confiança.

2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual a sentença civil fará coisa
julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art.
16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97 (REsp 1414439/RS, Rel. Ministro Rogério
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 03/11/2014).

3.  Tratando-se  de  condenação  imposta  à  Fazenda  Pública  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora devem incidir no percentual de
1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, no período anterior à publicação
da MP n. 2.180-35.

4. Agravos regimentais parcialmente providos. (AgRg no REsp 767.965/PR, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015).
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A abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido, e
não pela competência, desde que a lei não disponha de modo contrá-
rio149. A tarefa de definir os limites da coisa julgada pertence ao legisla-
dor150.

Nesse caso (art. 16 da LACP), o legislador determinou que não
é mais o objeto do processo que delimita a extensão da eficácia da sen-
tença. Aqui, o critério territorial extraído da competência do juízo é que
foi o eleito pelo legislador para delimitar o aspecto subjetivo de eficácia
da sentença. Desse modo, o pedido nas ações coletivas foi restringido,
“[...] não se pode mais pleitear que a sentença abranja todo o dano,
ainda que este tenha âmbito nacional”151.

Existe ainda o risco que decorre da aplicação extensiva e irres-
trita, em todo o território nacional, de uma eventual decisão equivoca-
da. A decisão que partir de um único juízo de primeiro grau produzirá
efeitos em diversas localidades e Estados da Federação, que pode cau-
sar prejuízos de valores elevados e irreversíveis.

Por fim, cumpre ressaltar que a jurisprudência atual, ainda não
se definiu sobre esta questão. O art. 16 encontra-se em vigor, não é in-
constitucional e deve ser interpretado literal e restritivamente. Contudo,
a falta de pacificação jurisprudencial e os diversos entendimentos dou-
trinários sobre o assunto contribuem para o abalo da credibilidade de-
positada em nosso sistema jurídico, especialmente no processo coleti-
vo. 

3.6 Conflitos de interesses públicos

O objeto de processo coletivo, quando exige o cumprimento de
um direito social expresso em lei ou decorrente de valores consagrados
constitucionalmente, nada mais é do que a exigência da efetivação de
políticas públicas, ou seja, nas ações coletivas, o objeto do processo é
uma decisão sobre um interesse público. 

149WAMBIER, 2009, p. 306, et. seq. 
150Nesse sentido, cf. o trecho seguinte dos Embargos Declaratórios na Ação Rescisória 1.279/PR:

"A especial proteção que a Constituição da República dispensou à ‘res judicata’ não inibe o
Estado de definir, em sede meramente legal, as hipóteses ensejadoras da invalidação da própria
autoridade da coisa julgada. A garantia constitucional da coisa julgada, em consequência, não
se qualifica - consoante proclamou o Supremo Tribunal Federal  (RTJ 158/934-935) - como
fator impeditivo da legítima desconstituição, mediante ação rescisória,  da autoridade da ‘res
judicata’. Precedente”. [Original sem grifo.] (STF, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU
13/09/2002).

151WAMBIER, 2009, p. 305 et. seq.
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A expressão interesse público152, aqui utilizada, deve ser enten-
dida em contraposição a interesse particular, ou seja, interesse público
no sentido daquele interesse pertencente a uma generalidade de pesso-
as. 

Ocorre  que tradicionalmente a  Administração e o Legislativo
são os responsáveis pela definição do que é interesse público. O inte-
resse público é o critério utilizado para outorgar validade e legitimidade
aos atos administrativos. Dentre os Poderes do Estado o Executivo é o
que concentra o maior número de decisões sobre os recursos disponí-
veis e seu emprego para a realização de políticas públicas153. Interesse
público é um conceito necessário para a teoria do direito, mas apresen-
ta inúmeras dificuldades com relação a sua conceituação. De acordo
com Carlos Alberto de Salles 

[...] não obstante a centralidade desse conceito para a teoria ge-
ral do direito, sua definição apresenta dificuldades, devido à ne-
cessidade de formulação de um conceito suficientemente genéri-
co para abranger um número muito grande de situações, envol-
vendo opções entre uma pluralidade de interesses dispersos pela
sociedade e, na maior parte dos casos, excludentes. [...] A defini-
ção do interesse público, portanto, implica uma decisão estatal
envolvendo um certo grau de discricionariedade, com a escolha
de um entre vários interesses concorrentes154. 

O problema da definição de interesse público fica claro em de-
cisões administrativas. O administrador de uma cidade deve decidir so-
bre a alocação de verbas públicas para fazer o recapeamento do asfalto
que foi destruído pelas chuvas, ou construir um viaduto que facilite o
tráfego em determinado ponto na cidade. As duas obras apresentam
conteúdo relativo a interesse público, mas qual o critério utilizado para
a escolha de uma obra e não de outra? Certamente a comunidade pos-
sui opiniões distintas. 

152 A expressão “interesse público” como adotado no trabalho não é muito usual, mas encontra
respaldo na literatura  jurídica  e norte-americana.  Nos Estados Unidos as expressões “public
interest  law” e “public  interest  litigation” são utilizadas  para  designar  situações  nas quais  o
direito é relacionado ao interesse de uma coletividade (SALLES, Carlos Alberto de . Processo
civil  e interesse público. In: SALLES, Carlos Alberto de. Processo civil e interesse público: o
processo como instrumento de defesa social/organizador Carlos Alberto de Salles. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003, p. 40).

153 SALLES, Carlos Alberto de . Processo civil e interesse público. In: SALLES, Carlos Alberto de.
Processo  civil  e  interesse  público:  o  processo  como  instrumento  de  defesa
social/organizador Carlos Alberto de Salles. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2003, p. 58.

154 Id. Ib. p. 58-59.
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Ocorre que qualquer decisão acerca de interesse público com-
porta opções por um entre vários interesses relevantes. Nesse sentido,
explica Carlos Alberto de Salles que

Na verdade, qualquer decisão social, produzida ou não por meio
dos vários mecanismos estatais, incorpora opções por um entre
vários interesses relevantes, traduzindo uma dada avaliação so-
bre qual deles, em uma determinada alocação de recursos públi-
cos (bens ou serviços), melhor atende ao objetivo social que se
quer alcançar por meio de uma determinada ação. A essência de
qualquer política pública, levada adiante pelo Executivo, Legisla-
tivo ou Judiciário, é distinguir e diferenciar, realizando a distribui-
ção de recursos disponíveis na sociedade155.

A definição do interesse público pode ser encontrada nos fun-
damentos do próprio sistema político. “[.....] Entre o interesse de uma
comunidade em ter uma fábrica gerando empregos e outra interessada
em fechar a mesma fábrica por ser altamente poluidora, a única possi-
bilidade de racionalizar a decisão é escapar da análise dos interesses e
tentar descobrir um bem comum”156.

Rousseau explica que o bem comum “[...] é o que há de co-
mum nos diferentes interesses que formam o vínculo social, e, se não
houvesse algum ponto no qual todos os interesses concordassem, ne-
nhuma sociedade poderia existir”157. 

O bem comum não é individualizável,  ele se caracteriza pela
impossibilidade de apropriação privada, conferindo utilização em co-
mum por toda a sociedade. Tome-se como exemplo o meio ambiente,
que é “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida”158. O “uso” do meio ambiente é destinado a toda a sociedade. A
quantidade  utilizada  por  um indivíduo  deve  ser  disponibilizada  em
igual proporção para toda a sociedade. 

Nesse sentido explica Carlos Alberto de Salles:

É necessária, dessa forma, a adoção de critérios substanciais para
definir o interesse público, tomando-se em consideração aqueles

155 Id. Ib. p. 60.
156 LOPES, José Reinaldo de Lima. Justiça e Poder Judiciário ou a virtude confronta a instituição.

Revista da USP 21, mar.-maio 1994, p.26-27.
157 ROUSSEAU,  Jean-Jacques.  Do contrato  social  e  discurso  sobre a  economia  politica.  São

Paulo: Hemus, 1981, p.37.
158 Art. 225, caput, da Constituição Federal: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras
gerações”.

137



parâmetros mínimos pelos quais a convivência social é possível
em um regime de liberdade, permitindo conciliar interesses parti-
culares, de indivíduos e grupos, com aqueles pertencentes a toda
a coletividade. Na distribuição dos recursos escassos da socieda-
de, como os relativos ao meio ambiente, um critério desse tipo
deve orientar a solução de demandas conflitantes, que os cida-
dãos fazem uns aos outros, não como princípio de ordem moral
adotado aprioristicamente, mas como razões estabelecidas pela
concepção pública de justiça sob a qual se assentam as institui-
ções básicas da sociedade159. 

Não é possível fornecer um critério fechado, taxativo, para se
definir o que seja interesse público, portanto sua definição, em cada
caso concreto, deve ser buscada em sua indivisibilidade que “[...] tra-
duz um critério de justiça distributiva, segundo o qual aqueles bens ne-
cessários à sobrevivência e desenvolvimento da coletividade são aloca-
dos a todo e qualquer de seus membros,  não permitindo, portanto,
qualquer utilização (ou apropriação) excludente, isto é, que impeça o
pleno uso por outros de seus membros”160.

Mezzaroba e Strapazzon161 explicam que os sistemas dotados de
um modelo de constitucionalismo rígido, nos quais a dignidade da pes-
soa humana ocupa uma posição de predominância relativa no discurso
público, em que os direitos fundamentais são complexos, sistemas em
que a independência judicial é ampla (todos os juízes são juízes consti-
tucionais) e nos quais os juízes têm ampla competência para controlar a
legitimidade constitucional de atos e omissões jurídicas (modelo difuso
e concentrado de controle de constitucionalidade) como é o caso do
Brasil, são sistemas que não contemplam um Projeto moral vinculado,
exclusivamente, a uma específica tradição moral. 

Nesse contexto, as instituições democráticas e a jurisdição cons-
titucional  têm o dever  de  garantir  a  afirmação de  um bem comum
constitucional a partir de horizontes constitucionais abertos, ou seja, a
definição de bem comum, que está ligado diretamente à proteção dos

159 SALLES, Carlos Alberto de . Processo civil e interesse público. In: SALLES, Carlos Alberto de.
Processo  civil  e  interesse  público:  o  processo  como  instrumento  de  defesa
social/organizador Carlos Alberto de Salles. São Paulo:  Revista dos Tribunais, 2003, p. 64-65.

160 Id. Ib. p. 65.
161 MEZZAROBA, Orides; STRAPAZZON, Carlos Luiz. Direitos fundamentais e a dogmática do

bem comum constitucional.  Sequência (Florianópolis),  Florianópolis,  n. 64, p. 335-372, July
2012.  Disponível  em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-
70552012000100014&lng=en&nrm=iso>.  Acesso  em  08  jan.  2016.
http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2012v33n64p335.
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direitos fundamentais, não pode ser fixa, taxativa. Deve ser analisado
em cada caso concreto à luz do ordenamento jurídico vigente. 

Conforme afirmado anteriormente, qualquer decisão acerca de
interesse público comporta opções por um entre vários interesses rele-
vantes. Essa decisão deve ser enfrentada pelo agente político, levando-
se em consideração o bem comum, que será definido de acordo com a
Constituição, que, por sua vez, deve ser interpretada como um conjun-
to harmônico de normas, no qual se põe uma finalidade voltada à con-
cretização de valores nela adotados como princípios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As políticas públicas, pela sua natureza, encontram-se no âm-
bito de atuação dos Poderes  Legislativo e Executivo,  por sua maior
proximidade com os atos de natureza política, atribuídos àqueles Pode-
res na Democracia representativa. 

Entretanto,  não se pode excluir  a  possibilidade do controle
das políticas públicas pelo Poder Judiciário, tendo em vista que a ele
são atribuídas constitucionalmente funções que o vinculam à proteção
e promoção dos direitos fundamentais. 

A Constituição brasileira é pródiga em afirmar os direitos e ga-
rantias do cidadão brasileiro. Afirma expressamente em seu texto que
são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legisla-
tivo, o Executivo e o Judiciário. Assegura que consituem objetivos fun-
damentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regio-
nais;  promover o bem de todos,  sem preconceitos  de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Afirma, ainda, que as normas definidoras dos direitos e garan-
tias fundamentais têm aplicação imediata e que são direitos sociais a
Educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados. 

Impedir que a omissão ou a ineficiência do Poder Público, no
tocante à promoção de políticas públicas para realização desses direitos
sociais, fosse levado ao conhecimento do Poder Judiciário, seria ferir
de morte o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no arti-
go 5º, inciso XXXV, da Constituição. 

Cumpre ressaltar que a atuação independente e harmônica
dos Poderes exige que sejam consideradas suas respectivas áreas de
competência, a fim de que haja controle recíproco e se dê maior efetivi-
dade aos direitos fundamentais. Nesse sentido, o controle das políticas
públicas somente será feito pelo Poder Judiciário em última ratio,  ou
seja, excepcionalmente. 

Levando-se em consideração que as políticas públicas são di-
reitos coletivos, o melhor e mais eficaz meio de levá-las ao conheci-
mento do Poder Judiciário é por meio do processo coletivo, tendo em
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vista que é o instrumento capaz de realizar maior justiça social median-
te suas decisões. 

O processo coletivo é instrumento de efetivação dos direitos
fundamentais expressos na Constituição, permite aos cidadãos o amplo
acesso à justiça, além de ser mecanismo eficiente de participação da
sociedade civil nos assuntos de amplo alcance social.

O sistema de processos coletivos no Brasil representa uma das
mais avançadas legislações. Apresenta técnicas processuais diferencia-
das do modelo processual clássico, com influência do sistema norte-
americano das  class actions, adequadas à realidade brasileira. Apesar
dos avanços, constantemente surgem novos estudos e propostas sobre
a codificação relacionada ao tema, o que colabora para o ajuste de de-
terminados institutos às características de transindividualidade dos di-
reitos coletivos lato sensu. 

Certo é que os direitos sociais possuem dimensões individuais
e coletivas, portanto podem ser postulados por meio de todas as moda-
lidades de ações previstas no ordenamento jurídico, tanto na modalida-
de individual, como na coletiva. Mas a opção por sua tutela coletiva
garante maior eficácia na justa distribuição dos benefícios sociais. 

Necessário que se imponha algumas limitações ao controle ju-
dicial de políticas públicas, pois como afirmado anteriormente os inte-
resses são ilimitados, mas os bens passíveis de distribuição não o são.
Os limites relativos ao mínimo existencial, à reserva do possível, à razo-
abilidade da pretensão social deduzida em face do Poder Público e à
disponibilidade financeira do Estado devem ser minuciosamente espe-
cificados em cada situação concreta. São conceitos abertos, de difícil
determinação, portanto somente mediante adequada fundamentação
se garantirá efetividade ao provimento jurisdicional. 

Outros aspectos também precisam ser levados em considera-
ção, tais como limitações fáticas, políticas e jurídicas para a implemen-
tação das políticas públicas, permitindo assim amplo conhecimento das
razões adotadas, diante das dificuldades que a matéria impõe. 

Para se alcançar uma decisão eficaz, com maior alcance e jus-
tiça social, deve-se proporcionar a flexibilização das regras processuais
no processo coletivo para controle das políticas públicas. Nesse sentido,
imprescindível garantir amplo assessoramento ao juiz quando  enfren-
tar matérias que fogem ao seu conhecimento e proporcionar a inserção
de audiências públicas no processo coletivo para controle de políticas
públicas. 
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Por meio das audiências públicas, o magistrado terá acesso à
manifestação de opiniões diversas e plurais, terá subsídios técnicos e
esclarecimentos sobre possíveis reflexos políticos e econômicos que sua
decisão poderá acarretar. A audiência pública expande os limites do
contraditório, contribui verdadeiramente para a realização de processo
democrático, além de ajudar nas possíveis escolhas do magistrado.

Na decisão sobre controle de políticas públicas, o magistrado
vai-se deparar, na maioria das vezes, com um conflito de interesse pú-
blico. A audiência pública também será instrumento eficaz para que ele
possa determinar no caso concreto qual o bem comum constitucional. 

A realização dos direitos sociais previstos na Constituição será
efetivada de maneira gradual. Desde a promulgação da Constituição
de 1988 até os dias atuais, muitos direitos sociais já foram alcançados.
Mas a situação enfrentada pelos brasileiros ainda está muito longe do
ideal. A realização desses direitos sociais impõe estratégias sociais pros-
pectivas, complexas e realistas. A norma jurídica só tem utilidade se pu-
der ser adaptada à realidade. 

A existência de um direito fundamental depende da verifica-
ção, dentre várias condicionantes fáticas e jurídicas, das possibilidades
financeiras para realizá-lo em um determinado momento e da justifica-
ção em termos de custo-benefício. É imprescindível a análise sistêmica
dos direitos, para que o agente público possa legitimar sua escolha pela
realização de uma, e não de outra, política pública. 

E essas escolhas devem atender a critérios democráticos. A in-
formação, mesmo que minimamente precisa aos cidadãos, sobre as es-
colhas possíveis torna mais legítimo o processo democrático, pois asse-
gura escolhas mais bem fundamentadas, refletidas e responsáveis. Por
isso a importância de audiências públicas, participação de amicus curi-
ae, correto assessoramento ao órgão judicial quando essa escolha lhe
couber. 

Os  critérios  jurídicos  são,  em regra,  pré-estabelecidos.  Mas
quando se trata de controle jurisdicional de políticas públicas deve-se
levar em consideração os efeitos práticos que a decisão judicial gera
entre as pessoas envolvidas no litígio e no restante da sociedade. O Di-
reito, como instrumento democrático, não pode simplesmente se preo-
cupar em afirmar direitos e valores, deve também promover o bem-
estar de toda a sociedade em concreto. Desse modo, o Direito pode ser
a resposta para conjugar soluções legitimamente justificadas e econo-
micamente eficientes. Os direitos precisam ser levados a sério.
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Daniele Alves Moraes

O presente trabalho aborda o controle jurisdicional das políticas 
públicas por meio da instrumentalização do processo coletivo. O 
respeito aos direitos fundamentais é imprescindível para o 
delineamento do Estado Democrático de Direito. A ideologia 
participativa, elemento central da democracia, deve alcançar o Poder 
Judiciário, com reflexos sensíveis às garantias processuais, 
principalmente ao contraditório. Assim, é por intermédio dos princípios 
irradiados pelo Estado Democrático de Direito que deve ser analisada a 
intervenção do Poder Judiciário no controle das políticas públicas. A 
Constituição Federal de 1988 tornou poder-dever do Judiciário, 
juntamente com as demais funções estatais, concorrer para a 
efetivação dos objetivos constitucionais, o que representa a 
possibilidade de deliberação judicial em assuntos de largo espectro 
político e social. Essa intervenção, que deve ser realizada 
excepcionalmente, possui limites, de modo a impedir qualquer invasão 
indevida do Poder Judiciário em assuntos que, a princípio, são de 
atribuição das demais funções estatais. Para o cumprimento desse 
poder-dever, a escolha do instrumento processual adequado torna- se 
condição essencial para se alcançar a efetivação dos direitos. 
Afastando-se do modelo individualista, o processo coletivo acompanha 
a evolução do direito material, impulsionado por um contexto dominado 
pelos valores da solidariedade e fraternidade. As políticas públicas são 
direcionadas a uma coletividade. Diante disso, o processo coletivo é 
instrumento adequado para o controle das políticas públicas perante o 
Poder Judiciário, pois a característica da indivisibilidade do direito 
preserva o valor da isonomia intrínseco às políticas públicas. Aliados à 
técnica processual coletiva, estão outros instrumentos que colaboram 
para a democratização do provimento jurisdicional, tais como a 
flexibilização procedimental, a realização de audiências públicas, a 
intervenção do amicus curiae. A pesquisa se deu pelo método dedutivo, 
correspondendo à extração discursiva do conhecimento a partir de 
premissas gerais aplicáveis a hipóteses concretas. Logo em seguida foi 
utilizado o método indutivo para que com base em fatos particulares se 
formulassem conclusões gerais. Por meio desse método, buscou-se a 
compreensão do fenômeno jurídico estudado, ou seja, o controle 
jurisdicional das políticas públicas pela instrumentalização do processo 
coletivo, a partir das argumentações que o tema comporta em vista dos 
valores que pretendam fazer valer. 


