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APRESENTAÇÃO

Tenho o prazer de apresentar ao público brasileiro o quinto volume de uma 
série de livros intitulada Escritos de Direitos Fundamentais, lançada pela Livraria e 
Editora Conhecimento.

Nesse quinto volume, apresentamos ao público brasileiro as reflexões realizadas 
por mim e por meus alunos da minha quinta turma da disciplina Teoria dos Direitos 
Fundamentais, ministrada no primeiro semestre de 2020, no Mestrado em Proteção 
dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna – MG, já sob a influência da 
pandemia do coronavírus, de modo que nossas aulas foram virtuais, por meio de 
videoconferência.

Além dos textos produzidos por meus alunos do Mestrado da Universidade de 
Itaúna, esse volume vem enriquecido com o trabalho produzido pela minha orien-
tanda do Mestrado da Universidade de Itaúna, Thainá Penha Pádua, que, em coau-
toria comigo, escreveu um belo trabalho sobre a questão do discurso de ódio a partir 
de uma análise psicanalítica.

Como o leitor perceberá, esse quinto volume se caracteriza também, tal qual os 
anteriores, pela pluralidade de perspectivas e temas, já que todos os trabalhos aqui 
reunidos estão preocupados com a efetividade e realização dos diversos direitos fun-
damentais entre nós.

Convidamos, então, o leitor a mergulhar nos diversos textos aqui publicados 
por mim e pelos alunos da disciplina de Direitos Fundamentais do Programa de 
Mestrado em Direito da Universidade de Itaúna - MG, que trazem reflexões funda-
mentais para a teoria e a prática do Direito em nosso país.

Boa leitura a todos!

O ORGANIZADOR.
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AS ASSOCIAÇÕES E AS DECISÕES JUDICIAIS EM 
AÇÕES COLETIVAS

Carlos Rafael da Silva1

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo debruçará sobre o resultado do julgamento do Supremo 
Tribunal Federal em repercussão geral do RE 612043, limitando o alcance de suas 
decisões ao limite territorial do órgão prolator. Esta decisão, ainda sem modulação 
de seus efeitos, fere vários princípios constitucionais, mais especificamente o acesso 
à justiça, onde retira o direito constitucional das Associações em representar judi-
cialmente os seus associados, prejudicando as ações coletivas e incentivando a sua 
substituição por uma avalanche de ações individuais, que além de congestionar o 
Judiciário, provocará soluções diversas para demandas idênticas.

Uma Associação tem o dever de proteger seus filiados, visando à proteção 
dos interesses individuais e coletivos, sem as limitações impostas tanto pela lei (Lei  
nº 9.494/1997), quanto pelo Poder Judiciário, em seus precedentes (STF, RE 612.043). 
A hipótese científica é a de que a verticalização de um sistema de precedentes dos tri-
bunais superiores não pode impedir a legitimidade plena no exercício da jurisdição, 
prejudicando o acesso à justiça, contrário aos mandamentos constitucionais.

Trata-se do Direito Fundamental de acesso à justiça ferido, pela restrição nor-
mativa imposto pela legislação disciplinando a aplicação da tutela antecipada coletiva 
impondo um limite territorial, necessitando de estudo aprofundado e modulação dos 
efeitos do Acórdão do RE 612043 para se chegar a sua correta interpretação do dis-
positivo constitucional (CF, art. 5º, inciso XXI) e da Lei nº 9.494, art, 2-A, que foi a 
norma cuja constitucionalidade foi questionada no julgamento do referido recurso 
extraordinário. Não pode esta norma derrogar outras simplesmente pela interpreta-
ção a ela conferido pelo Judiciário.

Para tanto, interessante estudar os princípios fundamentais, expressos e implí-
citos, a sua importância no exercício dos direitos e garantias individuais, presentes 

1 Mestrando em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna. Advogado. E-mail: 
crafaelsilva28@gmail.com
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na Magna Carta, consagrados como cláusulas pétreas pelo legislador constituinte 
originário, com intuito de sua preservação, não possibilitando a sua reforma. Logo, 
estes princípios, direitos e garantias fundamentais devem sempre ser observados 
pelos juízes e tribunais em suas decisões, monocráticas ou colegiadas, sob pena de 
inconstitucionalidade.

As normas dos direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata, nos 
termos da CF/1988, art. 5, §1º, impedindo interpretação restritiva com intuito de 
impedir a sua imediata aplicação para a realização do direito constitucional funda-
mental. Individual ou coletivo.

Será aqui estudada a doutrina, tanto das regras e princípios constitucionais 
como as normas do novo Código de Processo Civil, que norteiam os processos cons-
titucionais, seus trâmites e suas decisões, fazendo lei entre as partes, ou com efeitos 
erga omnes, nos casos de recursos especiais ou extraordinários, repetitivos ou de re-
percussão geral, incidentes de resolução repetitiva, incidentes de assunção de compe-
tência, as súmulas do Supremo Tribunal Federal e jurisprudências.

Será conteúdo deste artigo a origem e o valor constitucional aferido às associa-
ções de classe e a sua importância principalmente no papel de defesa de seus filiados 
em juízo, simplificando, dando mais celeridade e permitindo o acesso à justiça de 
todos os seus membros, sem distinção, em ações coletivas.

Importante que a jurisprudência dos tribunais superiores, prevalecendo a do 
Supremo Tribunal Federal, guardião da constituição, não pode afetar o direito de 
acesso à justiça, o que não ocorre com a lei, ou pelo menos não deveria ocorrer, pois 
a Constituição Federal de 1988 garante no seu artigo 5º, inciso XXXV, que “a lei não 
excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito”.2

2 A ESTRUTURA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 possui uma estrutura 
que guarda afinidade com a função das normas constitucionais, dogmática, escrita, 
elaborada por um órgão especialmente designado para esse fim, Assembleia Nacional 
Constituinte, agrupada em três partes: um Preâmbulo; um conjunto de disposições 
permanentes; e um conjunto de disposições transitórias, seguindo classificação do 
professor e doutor Ingo Sarlet3.

2  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
3 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8. Ed. Editora Saraiva: São Paulo, 

2019. p. 85
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O Preâmbulo é uma introdução solene ao texto constitucional, porém sem força 
normativa própria, normalmente, é a formulação de posturas valorativas, convicções, 
e motivações, referentes ao seu conteúdo. Na Magna Carta de 1988, temos o seu 
Preâmbulo4: 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

Traz no seu Preâmbulo a instituição do Estado Democrático de Direito, que 
garantirá o exercício dos direitos individuais e sociais, fundadas na harmonia social, 
fechando este Preâmbulo a invocação de Deus para proteção.

Segundo professor Ingo Sarlet, em sua obra, faz uma citação à ADI n. 2.076/AC, 
de 15/08/2002, relator ministro Carlos Velloso5:

No Brasil, a controvérsia a respeito do valor jurídico do Preâmbulo segue 
mobilizando a doutrina, embora na esfera jurisprudencial o STF tenha ne-
gado tal valor, refutando relevância jurídica autônoma ao Preâmbulo, no 
sentido de que suas disposições não têm caráter normativo e força obriga-
tória. Em síntese, a decisão do STF partiu da premissa de que apenas os 
princípios contidos no corpo permanente da Constituição Federal detêm 
força normativa própria.

No entanto, em julgados mais recentes, os valores e objetivos expressos no 
Preâmbulo podem ser invocados como reforço argumentativo na justificação de de-
cisões, sistematicamente, tendo, portanto, uma força jurídica indireta, não autôno-
ma, seguindo a doutrina dominante. 

O Conjunto de Disposições Constitucionais Permanentes constitui a estrutu-
ra interna da parte dogmática da Constituição, onde está o núcleo da constituição 
normativa, separados em títulos e capítulos, onde se definem os princípios, direitos 
e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e sociais, a nacionalidade, os 

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
5 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8. Ed. Editora Saraiva: São Paulo, 

2019. p. 89
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direitos e partidos políticos, os entes federados da organização do Estado, suas divi-
sões e competências, a divisão dos Poderes, atribuições e competências e representa-
ção política, o processo legislativo, a tributação e o orçamento, a ordem econômica e 
financeira, e, por fim, a seguridade social.

Este é o núcleo normativo da Constituição, onde seus escritos trazem a sobera-
nia, a legitimação e princípios, direitos e garantias fundamentais, assim tratadas pelo 
mestre prof. doutor Ingo6: 

Os princípios fundamentais (e/ou os assim chamados “valores superiores”) 
e os direitos e garantias fundamentais, embora não tenham primazia nor-
mativa formal, no sentido de permitirem a declaração de inconstitucionali-
dade de outros dispositivos da constituição, merecem uma proteção e uma 
normatividade reforçada e servem de critérios materiais para a interpreta-
ção e aplicação das demais normas constitucionais e, em especial, infracons-
titucionais.

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) são normas que 
visam assegurar a harmonia da transição do regime constitucional anterior de 1969 
para o novo regime de 1988, além de estabelecer regras de caráter meramente tran-
sitório, relacionadas com essa mudança, cuja eficácia jurídica é exaurida assim que 
ocorre a situação prevista, embora possam ser agregadas novas disposições transitó-
rias após promulgação da Constituição, quando da alteração do texto constitucional 
por emendas constitucionais, com o intuito de se fazer a transição entre a norma 
antiga e a nova. 

Ao contrário do que ocorre no Preâmbulo, afirma o prof. Doutor Ingo Sarlet7, 
que tanto a doutrina quanto o STF reconhecem que, no caso das disposições transitó-
rias, trata-se de normas constitucionais dotadas de eficácia jurídica e de supremacia 
normativa, servindo de parâmetro para o controle de constitucionalidade.

Do mesmo modo que o conjunto de disposições constitucionais permanentes 
alterações das normas transitórias ou acréscimo de novas, somente por intermédio 
de emendas constitucionais.

6 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. Editora Saraiva: São Paulo. 
2019. p. 91

7 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8. ed. Editora Saraiva: São Paulo. 
2019. p. 93
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3 A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E SUA FUNÇÃO 

A garantia jurisdicional da Constituição Federal é definida assim por Kelsen8:

Jurisdição Constitucional é um elemento do sistema de medidas técnicas 
que tem por fim garantir o exercício regular das funções estatais. Estas fun-
ções têm um caráter jurídico: elas consistem em atos jurídicos; atos de cria-
ção do direito, isto é, de normas jurídicas, ou atos de execução de direito 
criado, isto é, de normas jurídicas já estabelecidas.

Kelsen entende que existe uma hierarquia entre as normas jurídicas, sendo a 
Constituição, lei, regulamento, ato administrativo e sentença, ato de execução, que 
são as etapas típicas da formação da vontade estatal. Assim, como a Constituição 
regula a elaboração das leis, a legislação é com respeito a ela, aplicação do direito, mas 
em relação ao decreto e os outros atos subordinados à lei, ela é, ao contrário, a criação 
do direito, sendo o decreto a aplicação, e assim, segue a hierarquia.

A Constituição, a lei e o decreto são normas jurídicas gerais, enquanto a senten-
ça e o ato administrativo consistem em normas jurídicas individuais.

Garantias da Constituição significam normas inferiores seguindo os seus dita-
mes, ou seja, garantia da constitucionalidade das normas inferiores.

Importante destacar o papel da Constituição na vida moderna, não só limi-
tar o conteúdo das leis vindouras, mas traz também os princípios, as regras sobre 
os órgãos, os direitos fundamentais dos indivíduos ou de liberdades individuais, a 
igualdade dos cidadãos, a inviolabilidade da propriedade, a definição do processo le-
gislativo, disposições sobre a elaboração e autorização de tratados internacionais etc.

A mais eficaz medida técnica que têm por objeto garantir a regularidade das 
funções estatais é a anulação do ato inconstitucional – garantia da Constituição.

Quem tem a competência para fazer este controle de constitucionalidade é um 
Tribunal Constitucional – o guardião da constituição.

Assim, o objeto do controle de constitucionalidade é a lei, enquanto nos atos 
que são imediatamente subordinados a lei é a sua legalidade, que deve ser controlada.

Agora, em nome da segurança jurídica, não seria melhor a Constituição fixar 
um prazo para retirar a vigência de uma norma geral inconstitucional, ou ainda, não 
atribuir nenhum efeito retroativo à anulação das normas gerais, deixando subsistirem 
todos os atos jurídicos anteriormente produzidos com base nesta norma anulada.

8 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 11ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 2013. p. 123
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Como existe, na própria Constituição, a independência dos Poderes, o STF 
anula o ato inconstitucional, mas não o retirará do mundo jurídico; que fará isto 
é o próprio Congresso Nacional, para não se constituir uma intromissão no poder 
legislativo.

No Brasil, por força de disposição constitucional, as normas anuladas pelo 
Supremo Tribunal Federal tiveram a sua execução suspensa mediante Resolução do 
Senado (CF/1988, art. 52, inciso X).

Para Alexandre de Moraes9:

O Supremo Tribunal Federal, decidindo o caso concreto poderá, inciden-
talmente, declarar por maioria absoluta de seus membros, a inconstitucio-
nalidade de uma lei ou ato normativo do Poder Público (CF, art. 97; RISTF, 
arts. 17 e 177). 
A partir disso, poderá oficiar o Senado Federal, para que este, nos termos do 
art. 52, X, da Constituição, através da espécie normativa resolução, suspenda 
a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por deci-
são definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, além de presente 
em inúmeras de suas decisões, foi positivada pela Lei nº 9.898, de 1999 e pela Lei  
nº 9.882, de 1999, que disciplinaram, respectivamente, o processo e julgamento da 
ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade no 
âmbito federal, além da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Como seria o processo de controle de Constitucionalidade? O Tribunal Cons-
titucional seria obrigado a examinar a regularidade dos atos submetidos à sua juris-
dição, a pedido das pessoas e entes autorizados pela Constituição.

Quanto às formas de controle de constitucionalidade temos o controle difuso, 
concreto e abstrato, incidental e não incidental, e o controle concentrado abstrato.

Para Gomes Canotilho uma das principais funções da Constituição é a função 
garantística10:

Garantia de que? Desde logo, dos direitos e liberdades. Uma das principais 
dimensões do constitucionalismo moderno – recorde-se – foi a de, através 
da constitucionalização dos direitos e liberdades, subtrair à livre disponibili-
dade do soberano (rei, estado, nação) a titularidade e exercício de direitos 
fundamentais.

9 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 35ª ed. São Paulo: Atlas. 2019. p. 778.
10 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Editora Almediana: 

Coimbra, Portugal, 2003. p. 1440.
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Para Canotilho, a segunda função mais importante seria a limitação de poder. Já 
o prof. Ingo Sarlet entende que uma das funções mais importantes da Constituição é 
a limitação e controle de poder11:

A limitação jurídica do poder se dá por meio de pelo menos duas formas, 
designadamente, mediante uma separação (divisão) de poderes e por meio 
da garantia de direitos fundamentais.
A separação dos poderes, como se sabe, constitui elemento essencial à pró-
pria noção de constituição no sentido moderno, tal como solenemente afir-
mado no art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789. A separação dos poderes, todavia, pode ser compreendida em três 
sentidos: uma separação horizontal, uma separação vertical e uma separa-
ção temporal do poder.

Para este autor, por separação horizontal do poder está a divisão ou desconcen-
tração do poder, equiparados hierarquicamente em suas determinadas funções esta-
tais (legislativa, executiva e judiciária. E por separação vertical de poder seria, para 
o autor, a descentralização no plano territorial, típica do modelo federativo, enten-
dendo, no entanto, que a ordem federa, corresponde a uma ordenação hierarquizada, 
não sendo equiparados União, os Estados-membros e os Municípios.

Além das funções Garantitística e da limitação de poder, a Constituição cum-
pre também, para Canotilho, a função de ordem e ordenação (ordem fundamental do 
Estado – ela que conforma juridicamente a instituição social de natureza global, com-
posta por multiplicidade de órgãos diferenciados e interdependentes, que Canotilho 
chama de Estado), a função de estatuto da organização do poder (criação de órgãos 
constitucionais, definindo as suas competências e atribuições, organização do poder 
político – soberania, repartição do poder político, forma do Estado e forma do governo).

4 A INFLUÊNCIA DOS PRINCÍPIOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
NAS DECISÕES EM PROCESSOS JUDICIAIS

4.1 Regras e Princípios Fundamentais

A Constituição Federal de 1988 da República Federativa do Brasil é uma cons-
tituição do modelo de Estado Constitucional Democrático, condição esta já inserida 

11 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva. 
2019. p. 95.
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no seu primeiro artigo, além de que apresentam elementos normativos e procedi-
mentais (poder constituinte democraticamente formado e exercido), assim como da 
supremacia normativa e do caráter vinculante das normas constitucionais, além de 
elementos materiais, caracterizados pelos seus valores e princípios.

Trata a Magna Carta de 1988 no seu Título I dos princípios por ela rotulados 
de fundamentais. No entanto, não estão todos os princípios concentrados no Título 
I da CF, visto que existem vários outros ao longo do texto constitucional, apesar de 
não serem considerados como “cláusulas pétreas” (art. 60, §4º), como é o caso da 
separação dos poderes, do sufrágio e dos direitos fundamentais. 

Bernardo Gonçalves Fernandes distingue os direitos fundamentais em “cláusu-
las pétreas” originárias dos criados por emendas12:

A distinção entre direitos fundamentais originários e direitos criados por 
emenda constitucional acaba por consagrar uma no mínimo questionável 
divisão dos direitos em duas classes, uma sujeita a um regime de proteção 
reforçado, a outra disponível ao poder de reforma constitucional.

J. J. Gomes Canotilho distingue regras de princípios13:

Regras são normas que, verificados determinados pressupostos, exigem, 
proíbem ou permitem algo em termos definitivos, sem qualquer excepção 
(direito definitivo)

Princípios são normas que exigem realização de algo, da melhor forma pos-
sível, de acordo com as possibilidades fácticas e jurídicas. Os princípios não 
proíbem, permitem ou exige algo em termos de tudo ou nada; impõem a op-
timização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a “reserva 
do possível”, factica ou jurídica.

Para Robert Alexy, em sua obra traduzida pelo mestre Virgílio Afonso da Silva14:

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios 
são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 
dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

12 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: uspodim. 
2013. p. 117.

13 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p. 1255.

14 ALEXY, Robert. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. p. 91/92.
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conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por pode-
rem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de 
sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também 
das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é deter-
minado pelos princípios e regras colidentes.
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se 
uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem 
mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito da-
quilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção en-
tre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de 
grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio.

Ensina o mestre Ingo Sarlet15:

Os princípios fundamentais, na condição de espécie das normas constitu-
cionais, são dotados, portanto, de eficácia e aplicabilidade, sendo normas ju-
rídicas vinculativas, ainda que sua força jurídica não seja igual (em todos os 
aspectos) à das regras ou mesmo das normas de direitos fundamentais que, 
a despeito de terem uma dimensão objetiva (e quanto a tal ponto se aproxi-
mam dos princípios essencialmente objetivos, como é o caso dos princípios 
fundamentais aqui versados), assumem a condição de direitos subjetivos.

Para o referido mestre, os princípios fundamentais e os demais presentes na 
Magna Carta de 1988 podem ser classificados como princípios expressamente posi-
tivados (dignidade humana, separação dos poderes, igualdade etc.) ou como princí-
pios implicitamente positivados, sendo derivados dos positivados, como é o caso dos 
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Canotilho divide os princípios em quatro tipologias16, sendo (1) Princípios 
jurídicos fundamentais, considerados os historicamente objetivados e progressiva-
mente introduzidos na consciência jurídica e que encontram uma recepção expressa 
ou implícita no texto constitucional, como exemplo temos aqui o acesso à justiça, 
(2) Princípios políticos constitucionalmente conformadores, considerados os 
que explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte, (3) 
Princípios constitucionais impositivos e (4) Princípios-garantia, considerados os 
que visam direta e imediatamente uma garantia dos cidadãos. 

15 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva. 
2019, p. 266.

16 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p. 1165/1166/1167.
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Para Celso Antônio Bandeira de Melo17:

Princípio é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verda-
deiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas, compondo-lhes o espirito e servindo de critério para exata com-
preensão e inteligência delas, exatamente porque defina a lógica e a racio-
nalidade do sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido 
harmônico.

Continuando o consagrado autor, a dar seu real valor que o princípio tem no 
ordenamento jurídico18:

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desa-
tenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento 
obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio viola-
do, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus 
valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e cor-
rosão de sua estrutura mestra.

Para Gregório Assagra19, “todos os princípios constitucionais fundamentais, 
resultantes do princípio democrático, são aplicáveis par a compreensão e a interpre-
tação do Direito Coletivo”.

4.2 Princípio do Estado Democrático de Direito

Outro princípio fundamental constante da Constituição Federal de 1988, no seu 
art. 1º, caput, é o Estado Democrático de Direito. Engloba este princípio o enfoque 
político e o jurídico, mostrando que a democracia retornou ao país e todos devem 
respeitar o estado de direito. Politicamente, temos a democracia que é vinculada com 
os direitos políticos e com os direitos de liberdade (liberdade de expressão, reunião 
e manifestação), onde todos possam igualmente participar, trazendo o pluralismo 
político (inciso V) e a cidadania (inciso II).

17 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Ċurso de direito administrativo. 34ª ed. Malheiros, 2017. p. 54.
18 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Ċurso de direito administrativo. 34ª ed. Malheiros, 2017. p. 54.
19 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B.Horizonte, 2008. 

p. 463.
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Afirma Gregório Assagra a respeito do princípio democrático que20:

O princípio democrático, na sua condição de alicerce fundamental do Direito 
e da própria organização social, constitui-se no mais importante eixo que 
alimenta e impõe a transformação da realidade social com justiça. Tanto que 
está, ao lado do Estado de Direito, previsto logo no art. 1º, caput, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil.

Em sua obra considera o prof. Ingo21, citando a obra do prof. Paulo Bonavides 
(Bonavides, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa, 3. ed., São 
Paulo: Malheiros. 2008):

O postulado liberal-democrático de que todo o poder emana do povo e em 
seu nome deve ser exercido (ou na acepção atribuída a Abraham Lincoln, 
de que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo) acabou 
assumindo, portanto, também na CF, uma feição particularmente reforçada 
mediante a ampliação dos espaços da assim chamada democracia partici-
pativa no texto constitucional, assegurando-lhes, ademais, a condição de 
direitos políticos fundamentais, designadamente, o plebiscito, o referendum 
e a iniciativa popular legislativa, de modo que se pode de fato falar, como 
o faz Paulo Bonavides, em um direito à democracia e mesmo um direito à 
democracia participativa na condição de direito subjetivo, sem prejuízo da 
dimensão objetiva que caracteriza o princípio democrático e o da soberania 
popular na condição de princípios estruturantes.

A Constituição Federal de 1988 é uma constituição cidadã, originária de um 
processo legislativo conduzido por uma assembleia constituinte, instituindo o Estado 
Democrático e a cidadania, o pluralismo político, reconhecendo a soberania popular, 
onde “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 1º, Parágrafo único).

O Estado de Direito conduz a noção de que pode ser conduzida a ideia de um go-
verno das leis e não dos homens, como encontrados nas obras de Platão e Aristóteles.

20 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B.Horizonte, 2008. 
p. 462.

21 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva. 
2019. p. 279.
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Tomando as lições de Gomes Canotilho que assim trata o estado de direito22:

O princípio do estado do Direito é, fundamentalmente, um princípio cons-
titutivo, de natureza material, procedimental e formal (...), que visa dar res-
posta ao problema do conteúdo, extensão e modo de proceder da actividade 
do estado. Ao “decidir-se” por um estado de direito a constituição visa con-
formar as estruturas do poder político e a organização da sociedade segundo 
a medida do direito.

Destaca ainda o prof. Ingo Sarlet23:

O Estado formal de Direito (ou em sentido formal) já se configura mediante 
a previsão e garantia de uma divisão (separação) de poderes, a legalidade 
da Administração Pública, a garantia de acesso a Justiça e independência 
judicial no plano do controle dos atos administrativos, bem como a preten-
são por parte do particular de ser indenizado quando de uma intervenção 
estatal indevida no âmbito de sua esfera patrimonial.

Pelo princípio da supremacia da Constituição, o Estado de Direito caracteriza-se 
pela vinculação do poder estatal do direito, de acordo com o qual nenhum ato estatal 
ou decisões judiciais poderão estar em desacordo com a Constituição em primeiro lu-
gar, seguido da lei; trata-se aqui, respectivamente, dos princípios da constitucionalida-
de e da legalidade (reserva legal). A supremacia da lei perante os atos da administração 
pública, onde a administração pública somente pode agir autorizada por lei, enquanto 
os particulares têm liberdade de se fazer tudo que não é proibido por lei.

Para o prof. Ingo Sarlet24, “a principal manifestação do Estado de Direito como 
Estado material de Direito são os direitos e garantias fundamentais, pois são eles que 
concretizam o Estado de Direito nas suas diversas dimensões”.

O prof. Doutor José Emílio Ommati, seguindo Ronald Dworkin, escreve25:

Isto porque, para Dworkin, se todos estamos em comunidade e nos vemos 
como membros de uma comunidade de princípios, profundamente divididos 

22 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p. 243.

23 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2019. p. 287.

24 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2019. p. 289.

25 OMMATI, José Emílio Medauar. Uma Teoria dos Direitos Fundamentais. 6. ed. Rio de Janeiro:Lumen 
Juris, 2019. p. 27.
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quanto aos projetos individuais de felicidade, mas unidos quanto a um pro-
jeto coletivo comum, qual seja, tentar tornar essa comunidade a melhor que 
ela possa ser, de modo a nos orgulharmos de fazer parte dessa comunidade, 
porque ela, inclusive, nos respeita, então temos que ser responsáveis uns pe-
los outros, devendo fiscalizar as ações estatais e as ações dos nossos parceiros 
de empreendimento comum. (...) Não é por outro motivo que a Constituição 
de 1988 estabelece mecanismos processuais nas mãos do povo para a fisca-
lização e controle dos agentes estatais: ação popular, mandado de segurança 
coletivo, etc

4.3 A dignidade da pessoa humana

A Constituição Federal de 1988 começa seu texto com os princípios fundamen-
tais dos quais destacamos o Estado Democrático do Direito (art. 1º, caput), a digni-
dade da pessoa humana (art. 1º, III), seguido dos princípios dos direitos e garantias 
fundamentais (Título II ), tais como os relativos ao direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade.

A Dignidade da pessoa humana, segundo o mestre José Afonso da Silva26, é um 
valor supremo atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem desde o 
direito à vida.

Pelo local escolhido pelo constituinte originário, a dignidade da pessoa huma-
na é na Magna Carta de 1988 um princípio fundamental, onde o legislador optou 
por separá-lo dos direitos e garantias fundamentais, dando-lhe um maior destaque 
constitucional.

Seguindo Robert Alexy, o prof. Ingo Sarlet, assim considera a dignidade da pes-
soa humana27:

O fato de a dignidade da pessoa humana assumir, em primeira linha, a con-
dição de princípio fundamental não afasta a circunstância de que possa ope-
rar como regra (não só, mas também, pelo fato de que as próprias normas 
de direitos fundamentais igualmente assumem a dúplice condição de prin-
cípios e regras). Para ilustrar tal afirmação, bastaria lembrar que a regra que 
proíbe a tortura e todo e qualquer tratamento desumano e degradante (art. 
5º, III, da CF), constitui regra diretamente deduzida do princípio da digni-
dade da pessoa humana, ainda que inexistisse previsão de tal proibição no 
texto constitucional.

26 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 
p. 107.

27 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2019. p. 272.
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A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental de-
monstra a vontade do legislador constituinte originário em valorizá-lo e destacá-lo dos 
demais colocando-o até como hierarquicamente superior, constituindo, na visão do 
prof. Ingo Sarlet28 norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status constitu-
cional formal e material e, como tal, inequivocamente dotado de eficácia e aplicabilidade, 
alcançando, portanto, também a condição de valor jurídico fundamental da comunidade.

No entanto, a doutrina e a jurisprudência não têm um único entendimento 
a respeito da dignidade da pessoa humana. Há divergências no próprio Supremo 
Tribunal Federal onde ministros proferem votos incompatíveis com uma adequada 
compreensão da dignidade humana, violando o próprio estado de direito. Este é o 
pensamento do prof. e doutor José Emílio Ommati, que ainda escreve29:

Esta confusão sobre a melhor concepção de dignidade humana não ocorre 
apenas no Brasil, como bem demonstra Ronald Dworkin. Segundo o autor, 
a ideia de dignidade foi manchada pelo mau uso e pelo uso excessivo. Apa-
rece regularmente nas convenções de direitos humanos, nas constituições 
políticas e, de modo ainda mais indiscriminado, nos manifestos políticos. A 
dignidade humana é usada de modo quase irrefletido, quer para proporcio-
nar um pseudo-argumento, quer simplesmente para acrescentar uma carga 
emocional ao discurso (...).

4.4 Princípio da Segurança Jurídica

Princípio da Segurança jurídica, apesar de não estar expressamente definido na 
Magna Carta de 1988, constitui um elemento essencial do Estado de Direito. Alia-se 
ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada e aos direitos adquiridos. A falta de respeito 
a estes institutos causa insegurança jurídica, que é o oposto do que a constituição 
federal de 1988 busca.

Outro exemplo muito importante seria a desobediência ao princípio da legali-
dade, aceitando que retroajam seus efeitos, atingindo fatos geradores ocorridos antes 
de sua eficácia e vigência, em matérias tributária e penal, causam também inseguran-
ça jurídica.

28 SARLET, Ingo Wolfgang e outros. Curso de Direito Constitucional. 8 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 
2019. p. 273. 

29 OMMATI, José Emílio Medauar. Uma Teoria dos Direitos Fundamentais. 6. ed. Rio de Janeiro:Lumen 
Juris, 2019. p. 35.
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Inicia o estudo do princípio da segurança jurídica Gomes Canotilho, em sua 
obra desta forma30:

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autô-
noma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideram os 
princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança como elementos 
constitutivos do Estado de Direito. Esses dois princípios segurança jurídica e 
proteção da confiança – andam estreitamente associados, a ponto de alguns au-
tores considerarem o princípio da confiança como um subprincípio ou como 
uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a 
segurança jurídica está conexionada com elementos objectivos da ordem jurí-
dica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do 
direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componen-
tes subjectivos da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade 
dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos.

O princípio da segurança jurídica, além de não estar expresso na constituição, 
não tem vida própria. Para a sua existência, necessário se faz a relativização aos ou-
tros princípios constitucionais, principalmente com o princípio do Estado de Direito, 
mas, não só este, mas todos os demais princípios constitucionais tais como o princípio 
democrático, o princípio da separação dos poderes, o princípio do Estado Social, o 
princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da dignidade humana etc.

O professor doutor José Emilio Medaur Ommati, em sua obra, defende que31:

Para a realização da segurança jurídica e do próprio Estado de Direito, tam-
bém é de fundamental importância que todos os poderes públicos justifiquem 
e expliquem racionalmente suas decisões, exigência constante em nosso Tex-
to Constitucional no artigo 93, inciso IX, como também a partir do princípio 
constitucional da fundamentação (motivação) dos atos administrativos.

4.5 Princípio da Legalidade

Para o professor Celso Antônio Bandeira de Melo32:

O princípio da legalidade é o principal princípio constitucional quando tra-
tamos do regime jurídico-administrativo, pois é a lei que dará a autorização 

30 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p. 257.

31 OMMATI, José Emílio Medauar. Uma Teoria dos Direitos Fundamentais. 6. ed. Rio de Janeiro:Lumen 
Juris, 2019. p. 27.

32 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Ċurso de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 54.
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para que o servidor público possa fazer alguma coisa. É o princípio especí-
fico do Estado de Direito; é o fruto de submissão do Estado à lei. A legali-
dade é a base e a matriz de todos os demais princípios constitucionais que 
instruem, condicionam, limitam e vinculam as atividades administrativas.

Para o mestre José Afonso da Silva33:

O princípio da legalidade é nota essencial do estado de direito. É, também, 
conseguinte, um princípio bacilar do Estado Democrático de Direito, com 
vimos, porquanto é da essência do seu conceito subordinar-se à Constitui-
ção e fundar-se na legalidade democrática. Sujeita-se ao império da lei, mas 
da lei que realize o princípio da igualdade e da justiça não pela generalida-
de, mas pela busca da igualização das condições dos socialmente desiguais. 
Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida como expressão da vontade 
geral, que só se materializa no regime de divisão de poderes em que ela seja 
o ato formalmente criado, pelos órgãos de representação popular, de acor-
do com o processo legislativo, estabelecido na Constituição. É nesse sentido 
que se deve entender a assertiva de que o Estado ou o Poder Público, ou 
os administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer 
abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, senão 
em virtude de lei.

Assim, preconiza o prof. Celso Antônio Bandeira de Melo em seu curso de di-
reito administrativo34:

O princípio da legalidade contrapõe-se, portanto, e visceralmente, a quais-
quer tendências de exacerbação personalista dos governos. Opõe-se a todas 
as formas de poder autoritário, desde o absolutista, contra o qual irrompeu, 
até as manifestações caudilhescas ou messiânicas típicas de países subde-
senvolvidos. O princípio da legalidade é o antídoto natural do poder mono-
crático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de soberania popular, de 
exaltação da cidadania. (...)

Já trazia em seus estudos o mestre Hely Lopes Meirelles, em seu curso de Direito 
Administrativo35:

Na Administração Pública não há liberdade ou vontade pessoal. Enquanto 
na administração particular é licito fazer tudo o que a lei não proíbe, na 

33 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 42. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 423.
34 MELO, Celso Antônio Bandeira de. Ċurso de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. 

p. 103.
35 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 

2001. p. 82.
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Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o 
particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público signi-
fica “deve fazer assim”.

E continua o prof. Hely Lopes Meirelles, na sua mesma obra36

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve confor-
mar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena le-
gitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste 
de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às 
exigências da lei com se conforma com os preceitos da instituição pública.

Cumprir simplesmente a lei na frieza de seu texto não é o mesmo que atendê-la 
na sua letra e no espírito. A administração, por isso, deve ser orientada pelos princí-
pios do Direito e da Moral, para que ao legal se ajunte o honesto e o conveniente aos 
interesses sociais. Desses princípios é que o Direito Público extraiu e sistematizou a 
teoria da moralidade administrativa.

Por tudo isto, sabiamente trouxe o legislador constituinte ordinário como di-
reitos e garantias fundamentais no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que 
assim descreve:

Art. 5º (...)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude de lei;

4.6 Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade teve origem no princípio da proibição do ex-
cesso, que limitava o poder executivo, sendo considerado a medida ou o controle 
deste poder.

A razoabilidade e a proporcionalidade são princípios constitucionais interliga-
dos, de natureza implícita, derivados do princípio da legalidade. Implícito na cons-
tituição federal, a razoabilidade significa a propriedade ou justeza dos motivos que 
originam a atuação concreta da Administração Pública. Já a proporcionalidade signi-
fica que a resposta administrativa (atos e contratos) ao fato ou razão que a originou é 
adequada, compatível e suficiente (em extensão e intensidade).

36 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2001. p. 83.
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Para J. J. Gomes Canotilho em sua obra37:

O princípio da proporcionalidade dizia primitivamente respeito ao proble-
ma da limitação do poder executivo, sendo considerado como medida para 
as restrições administrativas da liberdade individual. É com este sentido que 
a teoria do estado o considera, já no séc. XVIII, como máxima positiva, e 
que ele foi introduzido, no séc. XIX, no direito administrativo como princí-
pio geral do direito de polícia (cfr. Art. 272°/1). Posteriormente, o princípio 
da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido por princí-
pio da proibição de excesso (Übermassverbot,) foi erigido à dignidade de 
princípio constitucional. (...) 
Na qualidade de regra da razoabilidade – rule of readsonableness – desde 
cedo começou a influenciar a jurisprudência dos países de Commow Law. 
Através da regra da razoabilidade, o juiz tentava (e tenta) avaliar caso a caso 
as dimensões do comportamento razoável tendo em conta a situação de fac-
to e a regra do precedente. 

E continua o mestre38:

Através de standards jurisprudenciais como o da proporcionalidade, razoabi-
lidade, proibição de excesso, é possível hoje recolocar a administração (e, de 
modo geral os poderes públicos) num plano menos sobranceiro e incontes-
tado relativamente ao cidadão. Assim, quando se pedir a um juiz uma apre-
ciação dos danos causados pela carga policial numa manifestação, o que se 
visa não é contestar a legitimidade da administração na defesa do interesse e 
ordem públicos, mas sim o de averiguar da razoabilidade, proporcionalidade 
e necessidade da medida de polícia.

Explica bem o mestre Canotilho o que se espera no cumprimento da norma 
pela administração, seja ela a polícia ou mesmo os magistrados em seu julgamento, 
agir sempre dentro da proporcionalidade e da razoabilidade, em busca do controle e 
da justiça.

Para o ministro Gilmar Mendes, no seu curso de direito constitucional39:

O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, con-
substancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das 

37 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p. 266.

38 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra, Portugal: 
Editora Almediana, 2003. p.268.

39 MENDES, Gilmar. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 113.
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ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, 
proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a 
positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto 
princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o orde-
namento jurídico.

Para o prof. Ingo Wofgang Sarlet, em sua obra40:

Embora não se pretenda sobrevalorizar a identificação de um fundamento 
constitucional para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
no ordenamento jurídico brasileiro, em termos gerais, é possível reconduzir 
ambos os princípios a um ou mais dispositivos constitucionais. Assim, de 
acordo com a vertente germânica, o ponto de referência é o princípio do Es-
tado de Direito (art. 1.º da CF), notadamente naquilo que veda o arbítrio, o 
excesso de poder, entre outros desdobramentos. Já para quem segue a orien-
tação do direito norte-americano, a proporcionalidade guarda relação com 
o art. 5.º, LIV, da CF, no que assegura um devido processo legal substantivo. 
No plano da legislação infraconstitucional, por sua vez, os princípios da pro-
porcionalidade e da razoabilidade foram positivados em vários momentos, 
destacando-se o art. 2.º da Lei 9.784/1999, que regulamenta o processo ad-
ministrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta. É bom 
frisar, contudo, que, independentemente de sua expressa previsão em textos 
constitucionais ou legais, o que importa é a constatação, amplamente di-
fundida, de que a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade não está excluída de qualquer matéria jurídica.
(...)
Para a efetivação de seus deveres de proteção, corre o Estado – por meio de 
seus órgãos ou agentes – o risco de afetar de modo desproporcional outro(s) 
direito(s) fundamental(is), inclusive o(s) direito(s) de quem esteja sendo 
acusado de violar direitos fundamentais de terceiros. Esta hipótese cor-
responde às aplicações correntes do princípio da proporcionalidade como 
critério de controle de constitucionalidade das medidas restritivas de direi-
tos fundamentais – atuantes, nesta perspectiva, como direitos de defesa. O 
princípio da proporcionalidade atua aqui, no plano da proibição de excesso, 
como um dos principais limites às limitações dos direitos fundamentais.

5 O ACESSO À JUSTIÇA

Modificações sofreu o conceito de acesso á justiça no processo civil. Desde a 
burguesia que o acesso a justiça era exclusivo de pessoas providas de mais recursos, 

40 SALET, Ingo Wolfgang. Curso de direito constitucional. 8. ed. São Paulo:Saraiva, 2019. p. 401.

Jose Emilio Medauar_MIOLO_vol5.indd   49 29/04/2021   17:03:23



50

CARLOS RAFAEL DA SILVA

devido a incapacidade de muitos em utilizar a justiça em busca da reparação de seus 
direitos.

No preâmbulo da Constituição Federal de 1988 assegura a todos o exercício dos 
direitos sociais e individuais e a justiça. Para Mauro Capelletti41:

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da moderna 
processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento 
dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.

Existem vários fatores que dificultam ou impedem o exercício do direito ao 
acesso à justiça, que são as custas processuais, tanto nos tribunais quando no paga-
mento dos honorários advocatícios e o tempo que duram as demandas, que também 
é causa de aumento dos custos, a capacidade da parte em reconhecer um direito para 
propor uma ação e o fato de ser litigante eventual. Surge agora, nos tempos atuais, os 
precedentes que subordinam os juízes e os tribunais inferiores tal como os julgamen-
tos em repercussão geral do STF, que é o presente caso.

Neste caso, ao impedir que as associações busquem o judiciário para reparar 
coletivamente os direitos individuais homogêneos de seus associados, dificulta o 
acesso à justiça, obrigando a várias demandas similares, individualmente propostas, 
com o mesmo objeto, que podem provocar várias diferentes decisões, que necessitará 
ser uniformizada nos tribunais superiores, acarretando enorme prejuízo de tempo e 
dinheiro, tanto público quanto privados, indo de encontro com a pretensão atual do 
novo Código de Processo Civil, que é a economia processual, a celeridade etc.

O grande prejuízo para os associados neste impeditivo de acesso à justiça é exa-
tamente o de que deixam de ter um litigante habitual em busca da reparação de seus 
direitos para ser eles próprios os litigantes eventuais, sem a prática jurisdicional, a 
falta de convivência e conhecimento do sistema judicial, sem relações com os mem-
bros da justiça e com os serventuários da justiça.

A universalidade do acesso à justiça é ampla e irrestrita no plano jurisdicional, 
conforme disposto na CF/1988, art. 5º. Inciso XXXV.

6 AS DECISÕES EM PROCESSOS JUDICIAIS - PRECECENTES

Como a Constituição Federal de 1988 é a suprema norma brasileira, hierarqui-
camente superior às leis elaborados pelo Poder Legislativo e a todos atos jurídicos 

41 CAPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie. Porto Alegre: Sergio 
Antônio Fabris Editor, 2002. p. 13.
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proferidos na esfera estatal, incluem-se nestes as decisões em processos judiciais, que 
deve obediência total aos ditames constitucionais sob pena de ser considerada in-
constitucional e afastada pelo controle de constitucionalidade difuso.

O novo Código de Processo Civil buscou a celeridade, a simplificação e à justiça, 
além de ser o primeiro de seus objetivos a sintonia com a Magna Carta de 1988, como 
expresso em sua exposição de motivos, originada de uma Comissão de Juristas42:

O novo Código de Processo Civil tem o potencial de gerar um processo mais 
célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos 
complexo.
A simplificação do sistema, além de proporcionar-lhe coesão mais visível, 
permite ao juiz centrar a sua atenção, de modo mais intenso, no mérito da 
causa.
Com evidente redução da complexidade inerente ao processo de criação de 
um novo Código de Processo Civil, poder-se-ia dizer que os trabalhos da 
Comissão se orientaram precipuamente por cinco objetivos: 1) estabelecer 
expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição Fe-
deral; (...) grifos nossos.

Já quanto a outra característica constitucional trazida por Canotilho de que a 
Constituição Federal tem uma função garantística, assegura que os direitos e garantias 
fundamentais sejam preservados, por intermédio de seus princípios, em todo o orde-
namento jurídico (leis, atos jurídicos proferidos na esfera estatal), além das decisões 
de juízes e tribunais. Estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina 
com a Magna Carta de 1988 é objetivo primeiro do Novo CPC, conforme expresso na 
sua exposição de motivos acima transcrita, onde fica claro e evidente que as decisões 
de juízes e tribunais devem respeito, sob de configurar decisões inconstitucionais.

As decisões em processos judiciais não podem permitir, no controle de cons-
titucionalidade difuso, permanecer no ordenamento jurídico pátrio emendas na 
constituição que visam abolir “cláusulas pétreas”, como é o caso do acesso à justiça, 
proibidas de abolição pelo próprio constituinte originário no artigo 60, §4º43:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
(...)

42 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-
legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/documentos/outros-documentos/via-de-tramitacao/
exposicao-de-motivos-comissao-de-juristas

43  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

Jose Emilio Medauar_MIOLO_vol5.indd   51 29/04/2021   17:03:23



52

CARLOS RAFAEL DA SILVA

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
III - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.

Ocorrendo que uma emenda à constituição, seja aprovada, e venha modificar 
o seu texto em vigor, originário ou não, abolindo direitos e garantias individuais, 
deve ser afastada e retirada do ordenamento jurídico pelo Judiciário, em seu controle 
concentrado ou difuso, pela sua inconstitucionalidade. Não podem decisões de juízes 
e tribunais ser contrários a esta norma constitucional.

As decisões de juízes e tribunais provém do direito individual, do acesso à jus-
tiça, prescrito no seu artigo 5º, inciso XXXV, e devem ser fundamentadas, sob pena 
de nulidade, sendo este também um princípio e direito constitucional de todos, nos 
termos do artigo 93, inciso IX, regulamentado pelo novo CPC, no seu artigo 489, §1º:

Assim, o julgador, para resolver o conflito, apresentará uma solução para a con-
trovérsia apresentada, interpretando os enunciados normativos e deles extrair as nor-
mas jurídicas aplicáveis ao caso concreto. A atividade interpretativa não consiste em 
simples ato (arbitrário) de vontade, por meio do qual o juiz, de forma discricionária, 
escolhe a solução (interpretação) que reputa mais adequada para o caso concreto44. 
Verifica-se facilmente que o Estado-juiz não cabe interferir na esfera pessoal dos in-
divíduos sem a justificar esta interferência.

O artigo 489, §1º do CPC/2015 lista fatos em que as decisões não serão con-
sideradas fundamentadas. No caso de precedentes, não pode o juízo invocá-los ou 
utilizar enunciado de Súmula sem identificar os seus fundamentos e sem demonstrar 
que o caso sumulado se ajusta perfeitamente ao caso concreto em julgamento, como 
previsto no CPC/2015, art. 489, §1º, inciso V. Também não pode o julgador não en-
frentar todos argumentos deduzido no processo capazes de justificar a sua conclusão 
(inciso IV) e deixar de seguir precedente, enunciado ou jurisprudência invocados 
pela parte (inciso VI), a menos que demonstre a sua superação de entendimento ou 
a sua distinção do caso em julgamento.

Para evitar posicionamentos diferentes e incompatíveis em diversos tribunais, a 
respeito da mesma matéria de direito ou sobre a mesma norma jurídica, o novo CPC 
criou a súmula vinculante do STF, o incidente de resolução de demandas repetitivas, 
o incidente de assunção de competência, além de manter e aperfeiçoar o regime de 

44 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 393.
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julgamento dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, firmando os prece-
dentes e obrigando juízes e tribunais à sua observação. 

No mesmo sentido, incluindo outros importantes princípios constitucionais 
que deverão ser observados pelo juiz, como disposto o CPC/201545, art. 8º, verbis:

Art. 8º 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 legali-
dade, a publicidade e a eficiência.

São importantes vínculos que o novo código de processo civil traz da Magna 
Carta de 1988, observando a necessidade de observância dos princípios da segurança 
jurídica, da proteção da confiança, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, da 
legalidade, da publicidade, da eficiência e da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro dispositivo importante do novo CPC, é o de conceber o contraditório 
sob a perspectiva da influência e não surpresa, como disposto no seu artigo 10, que 
prescreve que “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 mani-
festar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

A origem deste dispositivo foi da Exposição de Motivos que assim prescreveu46:

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente 
de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Demo-
crático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das 
pessoas. 
Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias cons-
titucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de modo a que 
estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, 
as consequências jurídicas de sua conduta. (grifos nossos)

A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, incluiu no texto constitucional a ne-
cessidade de que os recursos extraordinários possuir repercussão geral para que fosse 
analisados pelo Supremo Tribunal Federal, sistematizando decisões e uniformizando 

45 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
46 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-

legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/documentos/outros-documentos/via-de-tramitacao/
exposicao-de-motivos-comissao-de-juristas
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procedimentos, decidindo múltiplos casos idênticos sobre a mesma questão consti-
tucional, vinculando tanto o próprio STF, quanto nos tribunais inferiores e juízes das 
seções judiciárias.

A repercussão geral funciona como um filtro de diminuição da quantidade de 
demandas em curso no STF e, de forma reflexa, nos demais tribunais, sendo um 
instrumento muito importante na busca da celeridade processual.

O julgamento a respeito da repercussão geral vincula até mesmo o STF, sendo 
que os tribunais de origem devem se pautar em tais decisões, evitando remeter à 
Suprema Corte casos em que a controvérsia já tiver sido examinada e considerada 
despida de repercussão geral. Nesse sentido47:

No direito brasileiro, a adoção da aferição de repercussão geral da contro-
vérsia constitucional discutida no recurso extraordinário e conseguinte 
eficácia vinculante da decisão a respeito de sua existência ou inexistência 
contribuem decisivamente para concretização do direito fundamental ao 
processo com duração razoável.

A repercussão geral é um exemplo de abstrativização da via difusa, que seria o 
processo de aproximação dos modelos difuso e concentrado, com a finalidade de que 
os efeitos daquele passe ser os mesmos de uma decisão erga omnes. A eficácia erga 
omnes já significa que todos os juízes e tribunais, inclusive o STF, estão vinculados ao 
pronunciamento judicial.

De acordo com a CF, art. 97, os Tribunais poderão declarar inconstitucionali-
dade de leis e normas do Poder Público somente por maioria absoluta dos votos de 
seus ministros.

A finalidade da repercussão geral é a mesma da súmula vinculante, ou seja, pos-
sibilitar o julgamento liminar de improcedência em casos de processos idênticos – ou 
seja, no juízo já se decidiu a mesma matéria, no entanto, não caberia Reclamação, 
mas sim juízo de retratação, nos termos do CPC, art. 988, §5º, inciso II.

Existe ou poderá existir um grande volume de ações que tramitam no 
Judiciário brasileiro relativamente a causas ditas como repetitivas – ações que 
discutem a mesma questão de direito. Como exemplo podemos citar milhares de 
funcionários públicos questionar na reforma previdenciária da EC n. 103, de 2019, 
o cálculo da pensão por morte em ações individuais - a questão jurídica a ser en-
frentada é a mesma. Há nesses casos pretensões de direitos homogêneos que estão 

47 MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDEIRO, Daniel.  Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 26.
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sendo defendidos em ações diversas, que poderiam ser questionados em ação co-
letiva, se pertencessem a uma mesma categoria.

Nestes casos do exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas – 
IRDR uniformizaria as decisões, em processos no primeiro grau de julgamento, que 
contenham a mesma questão de direito, passa a ser razoável que todos os casos julga-
dos subsequentemente, em princípio, sejam decididos de um mesmo modo. 

Tanto quanto o procedimento dos recursos especiais e extraordinários repetiti-
vos, trata-se de mecanismo que, se corretamente utilizado e com verdadeiro respeito 
ao contraditório, publicidade e fundamentação das decisões, contribui para a busca 
de isonomia, segurança jurídica, previsibilidade e economia processual. Os princí-
pios que inspiram o IRDR, assim como seus objetivos, são basicamente os mesmos 
do procedimento de recursos repetitivos: economia processual, previsibilidade, segu-
rança jurídica e isonomia entre os jurisdicionados.

O incidente de resolução de demandas repetitivas está regulado nos artigos 976 
a 987 do Novo Código de Processo Civil, e sua instauração está prevista no CPC, art. 
976, verbis:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas 
repetitivas quando houver, simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mes-
ma questão unicamente de direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

Portanto, o incidente de resolução de demandas efetivamente repetitivas so-
mente poderá ser instaurado se ocorrerem simultaneamente a repetição de processos 
que contenham a mesma questão unicamente de direito e o risco de ofensa a isono-
mia e à segurança jurídica. A questão repetitiva não precisa referir-se ao mérito da 
causa, mas pode ser uma questão de direito processual (art. 928, parágrafo único).

Importante ressaltar que neste caso, o pressuposto exigido “efetiva repetição 
de processos” nos leva a uma jurisprudência consolidada em causas reiteradamen-
te repetidas, como expresso na Exposição de Motivos, originada de uma Comissão 
de Juristas48:

Criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido incidente de Reso-
lução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação de processos 

48 https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/54a-
legislatura/8046-10-codigo-de-processo-civil/documentos/outros-documentos/via-de-tramitacao/
exposicao-de-motivos-comissao-de-juristas
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que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no primeiro 
grau de jurisdição, para decisão conjunta.
O incidente de resolução de demandas repetitivas é admissível quando 
identificada, em primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar mul-
tiplicação expressiva de demandas e o correlato risco da coexistência de 
decisões conflitantes. 

O código traz previsão expressa quanto a essa vinculação, em seu art. 927, inciso 
III, como nos segundo o qual os juízes e os tribunais observarão, como nos acórdãos 
em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos, os acórdãos em 
incidente de resolução de demandas repetitivas.

Nada foi mencionado na exposição de motivos do novo CPC a respeito do 
Incidente de Assunção de Competência (IAC), que foi detalhado pelo novo código, 
no seu artigo 947 e seus parágrafos, onde transcreve-se o seu caput, verbis:

Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de 
recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária 
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de 
ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública, que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competên-
cia originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar. 
§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo 
de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de 
competência.
§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os 
juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. 
§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer relevante questão de 
direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de 
divergência entre câmaras ou turmas do tribunal

O Código de 1973 já trazia instituto semelhante, no seu artigo 555, parágrafo 1º, 
que assim estabelecia, restrito em apelação e agravo (Tribunal de Justiça e Tribunal 
Regional Federal):

Art. 555. (...)
§ 1º. Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente preve-
nir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o 
relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento 
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indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de competência, esse 
órgão colegiado julgará o recurso.

Pelo observado, o novo código estendeu as hipóteses de cabimento, disciplinan-
do que o incidente se aplica não apenas aos recursos de apelação e agravo, como no 
código anterior, mas também à remessa necessária e aos processos de competência 
originária, podendo ser feito em qualquer tribunal. Houve também expansão das 
possibilidades quanto à iniciativa de instauração do incidente, antes atribuído apenas 
ao relator e agora pode ser feita também a requerimento da parte, do Ministério 
Público ou da Defensoria Pública. 

Teresa Arruda Wambier, que fez parte da Comissão de Juristas, para o projeto 
do novo CPC, ao tratar da dimensão deste dispositivo, destaca49:

A assunção, à luz do novo CPC, importa, ao mesmo tempo, em afetação e 
vinculação. Afetação, pois a tese identificada como relevante pelo relator 
será apreciada por órgão colegiado soberano e competente consoante o 
Regimento Interno do Tribunal e vinculação, porque, por regra, a decisão 
colegiada vinculará os juízes e órgãos fracionários do respectivo tribunal 
em decisões futuras.

O código, inclusive, traz previsão expressa quanto a essa vinculação, em seu 
art. 927, inciso III, segundo o qual os juízes e os tribunais observarão os acórdãos 
em incidente de assunção de competência.

A aplicação do instituto, conforme se depreende do  caput  do art. 947, prevê 
a ocorrência de três requisitos: (i) a existência de relevante questão de direito, (ii) 
grande repercussão social e (iii) inexistência de repetição em múltiplos processos.

O primeiro requisito se justifica pela relevância da questão de direito do tema, 
objeto do processo, que seja relevante e de grande repercussão social, independen-
temente de estar replicada em outros processos. Visa à apreciação da questão por 
um órgão colegiado superior no âmbito do tribunal. Já os instrumentos previstos 
pelo CPC/2015 acerca de demandas e recursos repetitivos visam à uniformização da 
jurisprudência e estabilização das expectativas quanto à matéria discutida, indepen-
dentemente de grande repercussão social

Questão relevante é aquela diferenciada, distinta de questões corriqueiras e ordi-
nárias que, embora não repetida em inúmeros outros processos, impacta a sociedade 

49 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Breves Comentários ao novo Código de Processo Civil. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2111.
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– repercussão social. É a questão que, por exemplo, uma vez definida, pode importar 
em mudanças de rumo em políticas públicas, aumento de preços, que pode afetar 
grupos de pessoas, consumidores, empresas etc. Cabe ao órgão colegiado indicado 
decidir sobre a existência de interesse público na assunção de competência, conforme 
dispõe o parágrafo segundo do citado artigo.

O terceiro requisito acima mencionado, a inexistência de repetição em múlti-
plos processos, consiste em excludente de aplicação do IAC, estabelecendo que o pro-
cesso em questão não pode estar relacionado com demandas ou recursos repetitivos. 

Dessa forma, o código tenciona distinguir o incidente de assunção de competên-
cia com os instrumentos ligados a demandas ou recursos repetitivos, de onde podemos 
concluir que o IAC tem um papel residual (cabe somente onde não couber o IRDR).

O parágrafo quarto do art. 947, por fim, disciplinou o cabimento do IAC “quan-
do ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a preven-
ção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal”. Dessa 
forma, o instituto também possui a finalidade de prevenir divergências entre os ór-
gãos internos de um tribunal quanto à “relevante questão de direito” ou, compô-las, 
uma vez já instauradas.

Importante observar que, tendo em vista o caráter vinculante das decisões ocor-
ridas em IAC, a realização de audiências públicas e a intervenção de amicus curiae são 
plenamente possíveis, apesar de não estar expressamente disposto no código, mas 
por analogia, aplicando o art. 983 e o art. 1038.

Assim, o incidente de assunção de competência tem três propósitos sendo o 
de decidir uma questão de direito relevante possa ser julgada por um órgão colegia-
do maior, prevenir ou compor divergência interna no tribunal e formar precedente 
obrigatório.

7 A IMPORTÂNCIA DAS ASSOCIAÇÕES DE CLASSE

A padronização das decisões judiciais será muito prejudicial ao acesso à justiça, 
quando a partir destas os pedidos já estarão praticamente perdidos. É o que já come-
çou a acontecer com as Associações.

Pela importância das associações, entrando com ações coletivas, e para amparar 
e preservar o acesso à justiça, em vários momentos a Constituição Federal de 1988 
tem dispositivos que trata de questões a elas relacionadas, visando a celeridade, a dis-
cussão única a respeito do mesmo objeto, impedindo decisões diversas, aguardando 
uniformização dos tribunais superiores .
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Partimos da liberdade genérica de se associar presente no art. 5º. inciso XVII, 
que concede plenitude para a liberdade de associação para fins lícitos, vedando a de 
caráter paramilitar, e especificamente nas relações de trabalho, traz o texto consti-
tucional no seu art. 8°, caput, a liberdade a uma associação profissional, no entanto, 
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, é o que diz 
o art. 5º, inciso XX, da Magna carta.

Já o inciso XVIII do art. 5º, diz que para a criação de associações independem 
de autorização, vedando, ainda, a interferência estatal em seu funcionamento, e de 
acordo com o inciso XIX, só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas 
atividades suspensas por decisão judicial, transitada em julgado, no primeiro caso.

No inciso XXI, prescreve que as entidades associativas, quando expressamente 
autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicial-
mente. (grifos nossos)

Destacamos que a legitimidade das associações pelo dispositivo é a de represen-
tação. No entanto, já está pacificado na doutrina e na jurisprudência que a substitui-
ção processual pelas associações em ações de qualquer natureza é reconhecida, o que 
nos leva a concluir que a representação presente no dispositivo constitucional (art. 5º, 
XXI) trata-se de representar individualmente cada filiado, ou em litisconsorte, como 
ocorrem em ações plúrimas.

Para Teori Zavascki, a defesa dos direitos coletivos e dos difusos, por não ter 
titular determinado, é feita necessariamente por substituição processual. Agora, os 
direitos individuais homogêneos, por ser divisível e ter titular determinado, em regra, 
são defendidos judicialmente pelos seus próprios titulares. Neste caso, o regime de 
substituição processual é exceção, podendo ser invocado nos limites do CPC, art. 18º, 
prescrevendo que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 
quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, assim complementando50:

O caráter excepcional da substituição processual resulta claramente eviden-
ciado no art. 5º, inc. XXI, da Constituição que, ao atribuir às entidades asso-
ciativas em geral legitimidade para atuar em juízo em defesa de seus filiados, 
condicionou tal atuação à autorização específica dos associados, submeten-
do-a, assim, a regime de representação. Deste dispositivo resulta confirma-
da a regra segundo a qual a defesa judicial de direitos individuais depende 
sempre de autorização, ou do titular do direito, ou da expressa disposição de 

50 ZAVASCKI, Teory Albino. Defesa dos Direitos Coletivos e Defesa Coletiva de Direitos. Revista de 
Informação Legislativa. Ano. 32 n.127. jul/set/1995. p. 87 - Disponível em https://www2.senado.leg.br/
bdsf/item/id/176342
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lei. Mais do que um preceito, é um princípio, em se tratando de direitos indi-
viduais, ainda que homogêneos ou relacionados a interesses associativos, o 
regime de representação é a regra, e o da substituição processual é a exceção 
e como tal deve ser interpretado. (grifos nossos)

Um complexo sistema surge, com a Lei nº 8.078/199051, que dispõe sobre o 
Código de Defesa do Consumidor, que adotou a summa divisio constitucional, que 
trata das ações coletivas tendo como a defesa coletiva dos direitos individuais ho-
mogêneos, e com a Lei nº 7.347/1985, que regula a ação civil pública, para regular 
as três esferas de direitos e interesses transindividuais; os difusos, os coletivos e os 
individuais homogêneos.

Para Teori Zavascki, os instrumentos de defesa coletiva dos direitos difusos, 
transindividuais e indivisíveis é a ação civil pública, criada pela Lei n° 7.347, de 
198552, nos termos do art. 1º, inciso IV, e para a defesa coletiva dos direitos coletivos 
e dos direitos individuais homogêneos é o Código de Defesa do Consumidor, criado 
pela Lei nº 8.078, de 1990, nos artigos de 81 a 104, sendo que os artigos de 91 a 100, 
especificamente relacionada com os direitos individuais homogêneos53.

Para Ada Pellegrini, o legislador brasileiro inspirou-se nas class actions america-
nas para criar, primeiro, as ações coletivas em defesa de interesses difusos e coletivos, 
de natureza indivisível – a Lei Civil Pública, na obra Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, comentado pelos autores do Anteprojeto54.

A ação civil coletiva para a defesa de interesse individual homogêneo poderá ser 
proposta pelos legitimados do artigo 82, em nome próprio, ou seja, por substituição 
processual, autorização legal esta no art. 91 da Lei nº 8.078, de 1990 (CDC). Esta é a 
autorização legal para que as associações façam a defesa coletiva dos direitos indivi-
duais homogêneos de seus filiados, a título de exceção. Para Ada Pellegrini, as ações 
coletivas em defesa dos interesses individuais homogêneos contida no Capítulo II, do 
Titulo III do CDC é a regulamentação das class actions for damages, ou seja, das ações 
civis de responsabilidade pelos danos sofridos por uma coletividade de indivíduos55.

51 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
52 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347.htm
53 ZAVASCKI, Teory Albino. Defesa dos Direitos Coletivos e Defesa Coletiva de Direitos. Revista de 

Informação Legislativa. Ano. 32 n.127. jul/set/1995. p. 86 - Disponível em https://www2.senado.leg.br/
bdsf/item/id/176342

54 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos Autores 
do Anteprojeto. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 948.

55 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor – Comentado pelos Autores 
do Anteprojeto. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 952.
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Pelo art. 90, da Lei nº 8.078/1990, aplicam-se às ações previstas no Título III, da 
defesa do consumidor em juízo, as normas constantes do CPC e da Lei nº 7.347/1985. 
Da mesma forma, pelo art. 21, da Lei nº 7.347/1985, aplicam-se à defesa dos direi-
tos e interesses difusos, coletivos e individuais, os dispositivos do Título III da Lei  
nº 8.078/1990. 

Conceitualmente, segundo Gregório Assagra, os direitos e interesses transin-
dividuais, metaindividuais ou superindividuais são massificados e possuem caracte-
rística da indivisibilidade no plano de seu objeto; os direitos ou interesses difusos e 
os coletivos em sentido restrito são transindividuais, portanto indivisíveis no plano 
objetivo ou do objeto; os direitos ou interesses individuais homogêneos são tran-
sindividuais somente no plano processual, o que ocorre a partir do ajuizamento da 
respectiva ação coletiva até a sua liquidação56.

Teori Zavascki distingui a reparação de direitos e interesses difusos em tutela de 
direitos coletivos e para a reparação dos direitos e interesses homogêneos em tutela 
coletiva de direitos, onde os direitos difusos são transindividuais, com indeterminação 
absoluta dos titulares, e indivisíveis, enquanto que os direitos coletivos são transindivi-
duais, com determinação relativa dos titulares, também indivisíveis, já os direitos indi-
viduais homogêneos são individuais, com perfeita identificação do sujeito, e divisíveis57. 

Para o mestre Gregório Assagra de Almeida58, “o Direito Coletivo e o Direito 
Individual formam a summa divisio consagrada na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988”.

Para o referido autor59, “o devido processo legal coletivo substancial abrange a 
proteção e a efetivação a direitos ou interesses difusos, a direitos ou interesses coleti-
vos em sentido estrito e a direitos e interesses individuais homogêneos”.

Segundo Gregório Assagra Almeida entende, em se tratando do Código de 
Defesa do Consumidor, que60:

A compreensão desses conceitos legais sobre direitos ou interesses coletivos 
é de extrema relevância, pois eles não só têm aplicabilidade às relações de 

56 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B. Horizonte, 2008. 
p. 474.

57 ZAVASCKI, Teory Albino. Defesa dos Direitos Coletivos e Defesa Coletiva de Direitos. Revista de 
Informação Legislativa. Ano. 32 n.127. jul/set/1995. p. 84/85 - Disponível em https://www2.senado.leg.
br/bdsf/item/id/176342

58 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B.Horizonte, 2008. 
p. 440.

59 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B.Horizonte, 2008. 
p. 465.

60 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Material Coletivo. 1. ed. Editora Del Rey: B.Horizonte, 2008. 
p. 483.
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consumo, mas se aplicam, por força da própria lei, a todas as formas de tu-
tela jurisdicional coletiva que demandem a compreensão desses conceitos.
(...)
Portanto, o art. 81, parágrafo único, do CDC constitui norma jurídica de 
eficácia potencializada – é norma de superdireito material coletivo que in-
forma todo o sistema jurídico brasileiro. Definições em sentido contrário 
não têm aplicabilidade aos casos concretos conduzidos à apreciação juris-
dicional.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na realidade, notório que o novo código de processo civil passou a exigir das 
decisões judiciais de juízes e tribunais um maior vínculo à Constituição Federal de 
1998, passando a ter que observar na fundamentação de suas decisões os princípios 
constitucionais, expressos ou implicitamente presentes na lei maior, e os direitos e 
garantias fundamentais.

Os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, 
indo ao encontro da isonomia, devem estar sempre presente nas decisões de juízes e 
tribunais quando respeitam súmulas vinculantes do STF, os precedentes resultados 
dos julgamentos dos recursos especiais e extraordinários repetitivos, os incidentes de 
resolução de demandas repetitivas e os de assunção de competência, mas também os 
princípios, direitos e garantias fundamentais presentes na Magna Carta.

Melhorou o código, na busca de isonomia, celeridade mas necessita-se muito 
cuidado dos formadores de direito, doutrina e advogados com a formação das ju-
risprudências e precedentes, sob o risco de se prejudicar o acesso à justiça, pois não 
poderá ingressar em juízo com uma demanda, um conflito, que de antemão já se tem 
um precedente contrário. Os precedentes sumulados ou que fazem parte da jurispru-
dência pacificada em recursos repetitivos e os de repercussão geral, e nos incidentes 
têm que ter um caráter que atenda às pretensões de todos, que não prejudiquem 
grupos, fazendo assim a verdadeira justiça, com os novos dispositivos presentes em 
nosso código processual.

No caso do julgamento do recurso extraordinário em repercussão geral RE 
612043, necessário se faz uma modulação a fim de que a decisão possa atingir apenas 
os processos que tenha defesa de direitos de filiados por representação, excluídos 
os processos em que as associações figuram como substitutos processuais em ações 
coletivas, discutindo coletivamente direitos individuais homogêneos, em caráter ex-
cepcional, nos termos autorizado pela Lei nº 8.078, de 1990, art. 91.
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