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Resumo: Sempre subjaz às ações de controle abstrato de constitucionalidade um

interesse difuso. Na tutela de interesses difusos, não se protege propriamente um direito

subjetivo de caráter coletivo, porém, uma realidade institucional. Trata-se de processos

objetivos, que estão sob a regência material de uma lógica supragrupal. Daí por que a

jurisdição constitucional jamais pode ser entendida como um ramo especial do processo

coletivo. Todavia, infelizmente, tem grassado na ciência processual brasileira uma visão

pan-coletivista, que já colaborou para a afirmação histórica das tutelas supraindividuais

(lembrando-se que o “supraindividual” não é, necessariamente, sinônimo de “coletivo”),

mas que, hoje, tem travado o desenvolvimento de uma dogmática mais sintonizada com

as especificidades da tutela processual das instituições.
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processo coletivo – processo objetivo – tutela – interesses difusos – direito subjetivo –

instituições – institutional litigation

Sommario: Sempre alla base delle azioni di controllo astratto di costituzionalità

é un interesse diffuso. A tutela degli interessi diffusi non protegge un diritto soggettivo

di natura collettiva, ma una realtà istituzionale. Si tratta di processi oggettivi, che sono

sotto  la  reggenza  materiale  di  una  logica  sopragruppale.  Quindi,  la  giurisdizione

costituzionale  non può essere intesa come un ramo speciale  del  processo collettivo.

Tuttavia,  purtroppo,  prevale  nella  scienza  processuale  brasiliana  una  visione  pan-

collettivista, che ha contribuito al consolidamento storico delle tutela sopraindividuale

(ricordando che “sopraindividuale” non è necessariamente sinonimo di “collettivo”), ma

che oggi  frena  lo  sviluppo di  una dogmatica  più attenta  alle  specificità  della  tutela

processuale d’istituzioni.

Parole  chiave: controllo  di  costituzionalità  –  giurisdizione  costituzionale  –

processo collettivo – processo oggettivo – tutela – interessi diffusi – diritto soggettivo –

istituzioni – institutional litigation

1. Introdução

Após décadas de injustificável silêncio, os processualistas brasileiros passaram a

estudar o controle abstrato de constitucionalidade. Decerto, a preocupação dos juristas

do processo não recai sobre a estruturação da jurisdição constitucional no concerto dos

poderes constituídos. Tampouco se atém à função de garantia dos direitos fundamentais.

Esses dois aspectos são próprios aos constitucionalistas. Na verdade, aos processualistas

interessa o direito processual do controle abstrato de constitucionalidade. Interessa-lhes

a jurisdição constitucional concentrada, as ações de controle de constitucionalidade e o

complexo dos atos e situações jurídicos instrumentalmente necessários para que a corte

constitucional possa entregar a específica tutela jurídica sob sua competência. Trata-se,

enfim, do trabalho – tão árduo quanto ingente – de enquadrar o fenômeno da jurisdição



constitucional nas categorias dogmáticas desenvolvidas ao longo de séculos de tradição

processualística e de rever tais categorias em razão das particularidades do contencioso

constitucional. No Brasil, esse trabalho ganha relevo especial, pois, em nosso sistema de

direito positivo, o controle abstrato de constitucionalidade é desempenhado não por um

“quarto poder”, mas por órgão de cúpula do Poder Judiciário. Os integrantes do nosso

Supremo Tribunal Federal são juízes por excelência. Logo, aqui, o processo de controle

abstrato de constitucionalidade é eminentemente judiciário.

Pois bem. Quando está diante de uma empreitada dogmática inédita, não raro o

estudioso procura – por um princípio de economia de meios – reduzir o seu novo objeto

de conhecimento a categorias jurídicas preexistentes, que já lhe sejam bem conhecidas.

A mente humana sempre tende a esse tipo de redução cognitiva facilitadora, porquanto

ele eficientemente nos poupa tempo e esforço. Mas a história do conhecimento humano

revela que, muitas vezes, essa redução falha. Com o passar do tempo, a comunidade dos

intelectuais começa a perceber que o objeto novo não se acomoda perfeitamente à velha

categoria dentro da qual foi inserido. É preciso que ele seja vestido com nova roupagem,

ou que o antigo vestuário seja adaptado. A partir daí, têm início as disputas acadêmicas,

que, quase sempre, são definidas pelas seguintes correntes analíticas: i) professores que

sustentam o enquadramento original, feito na categoria X; ii) professores que defendem

um reenquadramento na categoria Y; iii) professores que propõem uma reconstrução da

categoria X a fim de que ela possa abarcar o novo objeto; iv) professores que entendem

que o novo objeto é um tertium genus, sem similar no quadro das categorias conhecidas

até então; v) professores que divisam a partir do novo objeto uma “categoria anômala”

ou um “centauro”.

Fatalmente, algo assim ocorrerá com o direito processual do controle abstrato de

constitucionalidade (que é coisa velha, mas um objeto novo para os processualistas). E o

primeiro passo já foi dado: tem sido voz bastante corrente na comunidade brasileira dos

processualistas que o direito processual do controle abstrato de constitucionalidade nada

mais é que um ramo especial do processo coletivo. Livros sobre a matéria soem reservar

um capítulo específico ao trato da jurisdição constitucional concentrada. Mirna Cianci e

Gregório Assagra de Almeida chegam a propor que o processo coletivo se divida em (α)

direito processual coletivo comum (direcionado à resolução de conflitos coletivos ou de

dimensão coletiva ocorridos no campo da concretude) e (β) direito processual coletivo



especial (destinado à proteção, em abstrato, de forma potencializada, da Constituição) 1.

As ações de controle abstrato de constitucionalidade seriam ações coletivas sui generis,

pois. Várias são as faculdades de direito que instituíram cadeiras de Processo Coletivo e

que, através delas, lecionam aspectos processuais do controle de constitucionalidade nos

cursos de graduação. A própria Pontifícia Universidade Católica de São Paulo mantém

programas de Mestrado e Doutorado em “Direitos Difusos e Coletivos”, no âmbito dos

quais são corriqueiramente produzidas dissertações e teses sobre o regime processual do

controle de constitucionalidade. Contudo, a jurisdição constitucional como sub-ramo do

processo coletivo é um insight que ainda não foi suficientemente submetido a testes de

falseabilidade. Ou seja, trata-se de afirmação a considerar-se cum grano salis, visto que

ainda não sofreu uma crítica jurídico-epistemológica contundente. Enfim, foi dado tão

apenas o primeiro passo: ainda falta o segundo.

É interessante notar, portanto, que uma vasta estrutura acadêmico-institucional

foi precocemente levantada sobre o entendimento, embora ainda seja bastante incipiente

o “debate” sobre o locus da jurisdição constitucional nos quadros da ciência processual.

Põe-se o termo entre aspas porque, em verdade, ainda não se travou um vigoroso e sério

debate sobre o caráter coletivo (ou coletivista) do processo judicial de controle abstrato

de constitucionalidade. Trata-se de uma daquelas “obviedades”, que, uma vez jogada ao

vento por um processualista renomado, suscita pudor e, por isso, ninguém ousa refutar.

Juristas de escol costumam afirmar peremptoriamente – muitas vezes sem o dispêndio

de minucioso esforço dogmático – que existe um “direito subjetivo difuso” à supressão,

do sistema de direito positivo, das normas jurídicas consideradas inconstitucionais. Ora,

é tentador acreditar que o controle abstrato de constitucionalidade é um simples verbete

da dogmática do processo coletivo. Afinal, tanto a ação direta de inconstitucionalidade

quanto a ação civil pública, p. ex., estão marcadas pelo signo da supraindividualidade.

Além disso, há traços institucionais comuns (como, e.g., a possibilidade de intervenção

de amicus curiae, a intervenção obrigatória do Ministério Público quando não for ele o

1 Direito processual do controle de constitucionalidade. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 82-85. No mesmo

sentido: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo. Rio de Janeiro: Forense; São

Paulo: Método, 2012, p. 56 e ss. Antonio Gidi critica a classificação de Assagra e entende que “melhor

seria se utilizasse os termos processo coletivo ‘concreto’ (ou ‘subjetivo’) e processo coletivo ‘abstrato’

(ou ‘objetivo’), reservando as expressões ‘comum’ e ‘especial’ para distinguir o procedimento coletivo

comum  dos  diversos  procedimentos  coletivos  especiais,  como  os  da  ação  popular,  do  mandado  de

segurança  coletivo,  etc.”  (Rumo a  um Código  de  Processo  Civil  Coletivo:  a  codificação  das  ações

coletivas no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 397-398).



autor da demanda). Mas, discrepando da supraindividualidade, há a supracoletividade.

E é precisamente neste último plano – como se verá melhor adiante – que se desenrola a

jurisdição constitucional.

2. Tutela jurídica

Quem satisfaz uma pretensão legítima, realiza reflexamente a norma jurídica que

a atribui. Por conseguinte, quem resiste a essa pretensão, ou nega-se a satisfazê-la, viola

a norma jurídica que a ampara. Nesse sentido, o direito subjetivo e o direito objetivo são

face e contraface do mesmo fenômeno. Quando o vizinho A exige de B que não encoste

à parede divisória forno suscetível de produzir interferência prejudicial e se vê atendido

em sua exigência, assiste-se no plano subjetivo à satisfação da legítima pretensão de A e

no plano objetivo à realização por B da norma jurídica do artigo 1.308 do Código Civil.

Da mesma maneira, quando um indivíduo exige que a sua liberdade de crença não sofra

interferências do Estado e este a respeita, observa-se no campo subjetivo a satisfação de

um direito [rectius: pretensão] fundamental e no campo objetivo a realização da norma

extraível do inciso VI do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Portanto, quando o

juiz realiza substitutivamente a ação de direito material e em lugar do obrigado satisfaz

a respectiva pretensão objeto do litígio, a um só tempo ampara a esfera jurídica do autor

da demanda e recompõe a ordem jurídica violada. Daí poder-se asseverar que, em toda

tutela de direitos subjetivos, existe sempre um quid de proteção ao próprio ordenamento

jurídico (proteção essa – repita-se – sempre reflexa e mediata).

Isso já havia sido apreendido com notável percuciência por Rudolf Von Jhering,

para quem a defesa do direito subjetivo, além de um dever do interessado para consigo

próprio, é um dever dele para com a sociedade. De acordo com o grande jurista alemão,

a força prática das normas que compõem o direito objetivo reside na defesa dos direitos

subjetivos, os quais, se por um lado “recebem a vida da lei, por outro lado restituem-lha

por sua vez. A relação entre o direito objetivo ou abstrato com os direitos subjetivos ou

concretos lembra a circulação do sangue, cuja corrente parte do coração para ali voltar”
2. Ou seja, “quem defende o seu direito, defende também na esfera estreita deste direito,

todo o direito. O interesse e as consequências do seu ato dilatam-se portanto muito para

lá da sua pessoa” 3. Como se nota, o homem que se limita a exclusivamente defender o

2 A luta pelo direito. 17. ed. Trad. João Vasconcelos. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 44.
3 Ibidem, p. 46.



seu próprio direito subjetivo acaba, ainda que não seja a sua intenção, tomando parte na

manutenção do direito objetivo e da ordem. Em termos jheringuianos, quem luta por seu

direito pessoal, luta pelo direito em geral. Logo, “na energia do sentimento jurídico de

cada cidadão possui o Estado o mais fecundo manancial de força, a garantia mais segura

da sua própria duração” 4.

Em contrapartida, quem protege a vigência de uma determinada norma jurídica,

por via reflexa acaba por tutelar todas as pretensões nascidas a partir da sua incidência.

Reconhecer a vigência de uma norma é condição necessária para reconhecer a eventual

existência de pretensões nela escoradas. A fortiori, negar vigência a uma norma jurídica

é condição necessária e suficiente para negar existência a quaisquer pretensões que nela

se amparem. Quando um juiz reconhece a constitucionalidade do inciso II do artigo 128

do Código Penal, ele está apto a deferir pedidos de aborto no caso de gravidez resultante

de estupro, desde que os elementos do suporte fático desse direito subjetivo da gestante

estejam suficientemente demonstrados. Porém, se o juiz entender que é inconstitucional

toda e qualquer forma de aborto, inevitavelmente indeferirá todo e qualquer pedido que

se fundamente no dispositivo supramencionado. Por conseguinte, quando um Tribunal

Constitucional declara a validade de uma norma perante a Carta Magna e resguarda sua

vigência contra novas desconfirmações, a um só tempo ampara o ordenamento jurídico

e a expectativa daqueles que são ou poderão vir a ser titulares de pretensões fundadas na

referida norma. Do mesmo modo, quando essa Corte decreta a inconstitucionalidade de

uma norma e lhe retira a vigência, a um só tempo ampara a higidez do sistema de direito

positivo e a expectativa daqueles que não puderam ver as suas pretensões reconhecidas

porque a norma impunha causa impeditiva ou extintiva à existência dessas pretensões.

Assim sendo, é possível dizer que em toda tutela de direito objetivo sempre há um quid

de proteção, reflexa e mediata, a esferas jurídicas subjetivas. De qualquer maneira, essa

tutela de direitos subjetivos não passa de um subproduto.

Em certa medida, a mesma constatação já fora feita por Teori Albino Zavascki:

[...] as sentenças de mérito proferidas nas ações de controle concentrado
de  constitucionalidade  têm não  apenas  a  eficácia  direta  de  tutelar  a
ordem  jurídica,  mas  também,  indiretamente,  a  de  autorizar  ou
desautorizar  a  incidência  da  norma,  objeto  da  ação,  sobre  os  fatos
jurídicos, confirmando ou negando a existência dos direitos subjetivos
individuais.  Ora,  considerando essa  circunstância,  e,  ainda mais,  que
ditas sentenças têm eficácia ex tunc, do ponto de vista material, e erga
omnes, na sua dimensão subjetiva, não há como negar que o sistema de

4 Ibidem, p. 65.



controle concentrado de constitucionalidade constitui, mais que modo
de tutelar a ordem jurídica, um poderoso instrumento para tutelar, ainda
que  indiretamente,  direitos  subjetivos  individuais,  tutela  que  acaba
sendo potencializada em elevado grau, na sua dimensão instrumental,
pela eficácia vinculante das decisões.5

3. Tipologia

Na realidade, o direito lida com uma duplicidade de sistemas: o sistema de tutela

de direitos subjetivos e o sistema de tutela de instituições. Foi mérito de Ludwig Raiser

demonstrar que o direito é orientado segundo duas concepções de sistema: 1) a tutela do

círculo de atividades da pessoa através da atribuição dos direitos subjetivos (“Schutz des

Wirkungsbereiches der Einzelperson durch die Zuteilung subjektiver Rechte”), sistema

esse modelado após a ciência dos pandectistas e sob a influência do liberalismo político

(“nach dem Vorbild der Pandektenwissenschaft und unter dem Einfluß des politischen

Liberalismus”); 2) o desenvolvimento e a proteção das instituições que comandam a

nossa sociedade, com o aperfeiçoamento dos institutos jurídicos correspondentes, por

força do direito objetivo (“Entfaltung und Sicherung der unser gesellschaftliches Leben

durchziehenden Institutionen durch die Ausbildung entsprechender Rechtsinstitute kraft

objektiven Rechts”). De acordo com o grande privatista alemão, essas duas orientações

complementam-se (“Die beiden Gestaltungprinzipien ergänzen sich”), motivo pelo qual

a tutela jurídica dos interesses não se faz somente a partir da noção de direito subjetivo,

mas também utilizando-se da ideia de instituição [rectius: instituto], que é uma forma de

manifestação do próprio direito objetivo. Com isso, pode-se superar o velho dogma de o

direito subjetivo ser o único elemento para uma construção sistemática do direito6.

A bem da verdade, na regulação dos diferentes setores da vida social, a tutela de

direitos subjetivos [subjektiver Rechtsschutz] e a  tutela de direito objetivo [objektiver

Rechtsschutz] se combinam em proporções bastante variáveis. Essas combinações são

realizadas pelo legislador de acordo com as vicissitudes sociológicas do setor regulado,

segundo uma coordenação político-valorativa e mediante uma conjugação estratégica de

técnicas jurídicas bem sucedidas. Assim, partindo-se das duas formas de tutela jurídica

mencionadas acima e tratando-as como dois eixos fundamentais, pode-se afirmar que as

5 Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 2. ed. São Paulo: RT, 2007, p.

62.
6 Rechtsschutz  und Institutionenschutz  im Privatrecht.  Summum ius summa iniuria.  Tübingen:  Mohr,

1963, p. 145-167.



tutelas jurídicas – e, em especial, as várias tutelas jurisdicionais prestadas pelo Estado –

obedecem à seguinte tipologia aproximativa: i) tutela subjetiva [v.g., tutela dos direitos

subjetivos individuais]; ii) tutela prevalecentemente subjetiva com relevantes traços de

objetividade [p. ex., tutela dos direitos individuais homogêneos]; iii) tutela intermediária

ou híbrida [p. ex., tutela dos direitos coletivos stricto sensu]; iv) tutela prevalentemente

objetiva com relevantes traços de subjetividade7 [p. ex, tutela dos interesses difusos]; v)

tutela objetiva [p. ex., controle abstrato e concentrado de constitucionalidade]. Decerto,

existe um conjunto infinitesimal de combinações não axiomáticas; entretanto, cinco são

as faixas mais marcantes do espectro. Assim sendo, para bem explicar essas proporções,

pode-se usar a seguinte notação aritmética (a qual não tem qualquer propósito métrico-

quantitativo, mas exclusivamente ilustrativo-qualitativo): em (i), há 5 de subjetividade e

1 de objetividade; em (ii), há 4 de subjetividade e 2 de objetividade; em (iii), há 3 de

subjetividade e 3 de objetividade; em (iv), há 2 de subjetividade e 4 de objetividade; em

(v), há 1 de subjetividade e 5 de objetividade.

4. Tutela de direitos individuais

Na tutela de direitos individuais, assiste-se ao máximo de subjetivação de que se

pode impregnar a tutela jurisdicional. Aqui, a categoria do direito subjetivo encontra seu

habitat natural. Afinal, historicamente, ela foi a mais importante ferramenta construída

pela dogmática civilista para a estruturação jurídica das mais diversas formas de relação

privada. Por conseguinte, não seria exagero dizer que a dogmática privatista dos direitos

subjetivos é a mais elevada expressão do individualismo jurídico liberal clássico. Nesse

sentido, a tutela dos direitos individuais é tutela de direito subjetivo par excellence. Daí

a afinidade funcional da tutela dos direitos subjetivos sobre a solução das controvérsias

decorrentes de relações jurídicas de natureza interindividual. Basicamente, esse tipo de

tutela presta-se a compor litígio entre o indivíduo A (o titular de um direito subjetivo ou

concreto) e o indivíduo B (o titular do correlato dever) [ex.: lide que envolva relação de

vizinhança]. Como se percebe, trata-se de uma forma de proteção a situações jurídicas

7 No presente texto, o termo subjetividade não se referirá às preferências, opiniões e ideologias pessoais

ou às coisas que se formam na consciência do sujeito, mas sim à qualidade do direito, o qual, para ser

concreto, deve reportar-se a um sujeito e concebê-lo como autônomo. No mesmo sentido: BROEKMAN,

Jan M.  Derecho, filosofia del derecho y teoria del derecho. Trad. Hans Lindahl e Pilar Burgos Checa.

Santa Fé de Bogotá: Temis, 1997, p. 9.



atomizadas8, singularizadas e irreprodutíveis. Trata-se, enfim, dum processo subjetivo

individual, no qual é empregada técnica individual para o trato “varejista” de problemas

individuais. Ainda se está no plano da infracoletividade, pois.

5. Tutela de direitos individuais homogêneos

Na tutela dos direitos individuais homogêneos (CDC, art. 81, par. único, III9), há

carga preponderante de subjetivação. Mas já há traço forte de objetivação. Afinal, aqui,

a sentença de procedência não declara a existência de cada um das pretensões de direito

material de que sejam titulares os indivíduos substituídos na relação processual. Essas

pretensões serão tão apenas reconhecidas nas eventuais e futuras ações de liquidação a

serem individualmente propostas. Na verdade, a sentença declara a procedência da tese

jurídica geral. Nisso, verifica-se profunda semelhança estrutural entre a tutela brasileira

de direitos individuais homogêneos e a técnica alemã do Musterverfahren10. Tanto aqui

quanto ali, existem dois grandes momentos: a primeira fase, em que um procedimento-

padrão generalizante é instaurado por iniciativa do “substituto processual” 11 e em que

8 Não por acaso os gregos se referem ao indivíduo como átomon [’άτομον].
9 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo

individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I  -  interesses  ou direitos difusos,  assim entendidos,  para efeitos deste código,  os transindividuais,  de

natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a

parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
10 Sobre o tema: CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão:

uma alternativa às ações coletivas.  Leituras complementares de processo civil. Org. Fredie Didier Jr. 9.

ed. Salvador: Juspodivm, 211, p. 29-49; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios

de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 120 e

ss.
11 A expressão – embora consagrada na dogmática brasileira por influência de Chiovenda – é criticável.

Em primeiro lugar, o substantivo “substituição” é impróprio, pois, desde que se passou à concepção da

relação processual como  publicística, perdeu significação a “anormalidade” que poderia haver na não

coincidência entre o titular da relação de direito material e o sujeito da relação processual. Nesse sentido,

p. ex.: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. t. I. 2.

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 298-299). Em segundo lugar, o fenômeno é  pré-processual, não



só se pretende o reconhecimento dos fundamentos da pretensão, isto é, da “tese jurídica

geral” [Streitpunkte] (situação em que há resolução parcial do mérito no plano vertical);

a segunda fase, em que  procedimentos aditivos particularizantes  são instaurados pela

iniciativa daqueles que foram outrora substituídos e em que é pretendido – a partir da

indiscutibilidade externa dos fundamentos, obtida na etapa anterior – o reconhecimento

de cada uma das pretensões individuais (situação em que a resolução vertical do mérito

é completada) 12.

No Brasil, hoje, só há duas hipóteses em que o juiz pode sentenciar limitando-se

aos fundamentos do pedido. (1) Na primeira, como já visto, o juiz cinge-se a apreciar a

tese jurídica central arguida na demanda macroindividual pelo “substituto processual”

dos titulares de direitos individuais homogêneos. (2) Já na segunda hipótese, assiste-se a

fenômeno extralegal ainda não estudado pela processualística brasileira: o juiz repete o

julgamento da tese jurídica central – valendo-se de “sentenças padronizadas” – em cada

uma das ações microindividuais. Embora sem amparo legal, razões de política judiciária

têm levado a jurisprudência a referendar essa prática (aliás, a crescente influência dessas

razões sobre os destinos do processo é outro fenômeno ignorado pelos nossos juristas).

Para diluir o represamento de uma quantidade quase infindável de ações sobre expurgos

inflacionários de cadernetas de poupança, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o

julgamento desses pedidos sem a juntada dos respectivos extratos bancários e entendido

que eles podem ser colacionados somente na fase de execução (cf., e.g., 2ª Turma, REsp

644.346-BA, rel. Ministra Eliana Calmon, v.u.; 1ª Turma, AgRg no REsp 1.055.273-

PR, rel. Ministro Luiz Fux, v.u.). Sem base documental, não é possível saber se a conta

do autor possuía saldo positivo à época e se, portanto, tem ele interesse de agir. Por isso,

nesses casos, onde os juízes escrevem “julgo procedente o pedido”, dever-se ler “julgo

procedente os fundamentos do pedido”. Em suma: na fase de conhecimento de cada um

processual, uma vez que ele não eclode  no processo, mas  para  o processo, a fim de que em lugar dos

substituídos o substituto possa exercer a  pretensão pré-processual  (hoje, constitucionalizada)  à tutela

jurisdicional do Estado (a “Rechtsschutzanspruch” dos alemães, que no Brasil é vulgarmente conhecida

como “direito constitucional de ação”).
12 No Brasil, essa técnica das “causas-piloto” [Pilotverfahren] vem alastrando-se, fundamentalmente, na

seara recursal. Exemplo: incidente de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais

Federais  (Lei  10.259/2001, art.  14);  recursos extraordinário e especial  representativos de controvérsia

(CF, art. 102, § 3º; CPC-2015, art. 1.036 e ss.); incidentes de reserva de plenário. Como se nota, cria-se

um “recurso-piloto”, um “recurso-líder”, que, em lugar de um julgamento coletivo de recursos singulares,

permite o julgamento singular de um recurso “coletivo”. 



dos processos individuais, profere-se uma sentença-padrão restrita aos fundamentos; só

na fase de execução haverá a particularização do pedido em si.

Isso leva à ilação de que, na tutela dos direitos individuais homogêneos, está-se

ante  um  processo  subjetivo  impropriamente  coletivo,  em  que  se  utiliza  a  técnica

coletiva  para  o  trato,  “no  atacado”,  de  problemas  individuais  paralelos  [ex.:  ação

proposta pela associação das vítimas de um determinado acidente aéreo, em face da

empresa de voo, para a cobrança de indenizações ainda não adimplidas]. Tendo em vista

que esse  tipo  de  tutela  muito  se  assemelha  à  class  action  norte-americana,  pode-se

acompanhar Charles Silver e asseverar que “the procedure enables parties and court

systems  to  enjoy  certain  benefits  that  are  lost  when  claims  are  heard  separately”,

mormente quando se está ante “individual claims too small to justify the expense of

litigation”, visto que “aggregation reduces plaintiffs’ litigation costs per capita” 13. Não

por outro motivo, na comunicação processualística, a leitura dos interesses individuais

homogêneos como situação jurídica coletiva é um código fraco, e a leitura deles como

um  “amálgama  de  direito  individuais”  ainda  é  um  código  forte.  Muitos  são  os

estudiosos  de  processo  que  criticam  o  tratamento  desse  agregado  situacional  como

situação jurídica subjetiva coletiva propriamente dita. E com razão. Na realidade, trata-

se  de  direito  subjetivo  coletivo  por equiparação  legal ou  ficção  jurídica,  que  foi

estabelecido  “pelo  direito  positivo  brasileiro  com a  finalidade  única  e  exclusiva  de

possibilitar  a  proteção  coletiva  (molecular)  de  direitos  individuais  com  dimensão

coletiva  (em massa)”  14.  Entretanto,  ontologicamente,  trata-se  de  direitos  subjetivos

individuais, se bem que molecularizados,  não-singularizados e replicáveis (o que lhes

confere alguma nota de pré-coletividade). Enfim, parafraseando Teori Albino Zavascki,

trata-se de uma “tutela coletiva de direitos singulares”, não de uma “tutela singular de

direitos  coletivos”  15.  Não  há  supraindividualidade ou  transindividualidade ainda;

quando  muito,  há  macroindividualidade.  Daí  por  que  as  ações  relativas  a  direitos

13 Class  actions – representative  proceedings.  Encyclopedia  of  Law and Economics.  Org.  Boudewijn

Bouckaert e Gerrit De Geest. v. 5. Cheltenham: Edward Elgar, 2000, p. 194 e 202. No mesmo sentido, p.

ex.:  FISS,  Owen.  Um novo processo civil:  estudos norte-americanos sobre jurisdição, constituição e

sociedade. Trad. Carlos Alberto de Salles et al. São Paulo: RT, 2004, p. 235 e ss.; ZANETI JR., Hermes.

Os  direitos  individuais  homogêneos  e  o  neoprocessualismo.  O  novo  processo  civil  coletivo.  Coord.

Marcelo Abelha Rodrigues et al. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 146 e ss. 
14 GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 20.
15 Ob. cit., p. 41 e ss.



individuais homogêneos não podem ser chamadas de “transindividuais”. Na verdade,

elas são ações simplesmente “homogeneizantes” 16.

6. Tutela de direitos “pseudoindividuais”

Antes de prosseguir, é conveniente um parêntese.

Diz-se acima que, nos diversos sistemas reais de direito positivo, verifica-se um

conjunto infinitesimal de combinações entre a tutela dos direitos subjetivos e a tutela do

direito objetivo, conquanto cinco sejam as faixas mais marcantes do espectro. Contudo,

entre uma faixa e outra, é possível que se manifeste algum tipo de tutela a merecer uma

atenção mais meticulosa. Nesse sentido, a doutrina tem identificado algo que certamente

jaz entre a tutela dos “direitos individuais homogêneos” e a tutela dos direitos coletivos

stricto sensu. Trata-se da chamada “tutela de direitos pseudoindividuais”. A alcunha foi

atribuída por Kazuo Watanabe em texto precioso17. Aqui, o eminente professor da USP

relata casos em que, embora no plano abstrato seja admitido o ajuizamento de uma ação

individual, no plano concreto uma solução satisfatória para o problema só é possível se

ele for enfrentado na via coletiva e se, portanto, uma solução global e uniforme for dada

a todas as pessoas que se encontram na mesma situação do autor. Em outras palavras: há

casos em que, conquanto seja possível que uma demanda coletiva seja fragmentada em

múltiplas ações individuais, a interligação funcional entre as diversas relações jurídicas

de direito material desaconselha o tratamento individual do problema.

Watanabe cita o exemplo das tarifas de assinatura telefônica.

Para ele:

[...] qualquer demanda judicial, seja coletiva ou individual, que tenha
por objeto a impugnação da estrutura tarifária fixada pelo Estado no
exercício do seu poder regulatório, somente poderá veicular pretensão
global, que beneficie todos os usuários, de modo uniforme e isonômico,
uma vez que a estrutura tarifária, como visto, deve ter natureza unitária
para  todas  as  partes  que  figuram  no  contrato  de  concessão  e  nos
contratos de prestação de serviços de telefonia. Uma ação coletiva seria
mais  apropriada  para  essa  finalidade.  As  ações  individuais,  acaso
fossem admissíveis, e  não são,  devem ser decididas de modo global,

16 Cf. TESHEINER, José Maria.  Aplicação do Direito objetivo e tutela de direitos subjetivos nas ações

transindividuais e homogeneizantes. Revista brasileira de direito processual n. 78, p. 14.
17 Relação entre demanda coletiva e demandas individuais.  Revista de processo 139, p. 29-35. Valiosos

comentários ao texto foram tecidos por Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. (Curso de direito processual

civil – processo coletivo. v. 4. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2008, p. 93-95).



atingindo todos os usuários, em razão da natureza incindível da relação
jurídica substancial.

Outro exemplo interessante diz respeito ao cálculo da quota individual de rateio

do Fundo de Participação dos Municípios. É comum um determinado município ajuizar

ação individual para revisar os critérios de cálculo do seu coeficiente, alegando – dentre

outras coisas – as falhas e a desatualização das estimativas de quantitativo populacional

enviadas pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União. Não se pode olvidar, todavia, que

uma solução meramente individual perturbaria todo o arranjo proporcional das cotas de

participação dos demais municípios, comprometendo a eficiência alocativa do sistema.

Daí por que só é possível uma solução coletiva, que atinja todos os municípios de modo

global e uniforme. Enfim, a todos os municípios deve ser isonomicamente aplicado um

mesmo critério unitário de aferição demográfica: ou o sistema de distribuição de quotas

participativas fundamenta-se inteiramente em “bases fictícias de estimativa e projeção

populacional”, ou a todos os municípios se dá a oportunidade de terem suas populações

dimensionadas segundo “bases reais de comprovação in loco”. Só não é possível que o

município demandante tenha sua cota redefinida judicialmente por contagem, enquanto

os demais continuem com suas cotas definidas por estimativa: a reestimativa unilateral

do coeficiente de um implicaria a subestimação da participação do restante. 

7. Tutela de direitos coletivos stricto sensu

Na tutela de direitos coletivos stricto sensu (CDC, art. 81, parágrafo único, II), já

se pode falar em supraindividualidade ou grupalidade. Afinal, aqui, indiscutivelmente,

há uma situação jurídica subjetiva coletiva. Sublinhe-se que os sistemas jurídicos têm

ampla autonomia imputacional para atribuir situações jurídicas ativas ou passivas a uma

gama quase infindável de entes (seres ainda não concebidos, seres já concebidos e ainda

não dados à luz, seres já nascidos, entidades personificadas, grupos despersonalizados,

universalidades de bens, categorias econômicas, classes profissionais etc.). Assim sendo

estar-se-á diante de uma situação jurídica coletiva stricto sensu quando ela se encontrar

sob a titularidade de um grupo, uma categoria ou uma classe de pessoas ligadas entre si

ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica. É mais comum ver-se o grupo

ser titular de uma situação coletiva ativa (caso em que, se não for ela satisfeita, poderá o

grupo ser o autor, por meio do seu “substituto processual”, de uma ação coletiva ativa –

ex.: ação aforada pela Associação de Juízes Federais em face da União para cobrança de



auxílio-alimentação).  Nessa  hipótese,  como  dito  com acuidade  por  Marcelo  Abelha

Rodrigues, há “interesse privado de uma coletividade, exclusivo e egoísta dessa mesma

coletividade, que quase sempre se organiza para atender às suas exigências e pretensões

(caráter egoísta em prol da coletividade)” 18. É possível, porém, que a titularidade recaia

sobre uma situação coletiva  passiva (caso em que, se for inadimplida, o grupo poderá

ser réu, na figura do seu “representante adequado”, de uma ação coletiva passiva – ex.:

ação aforada pela União em face da Federação Nacional dos Policiais Federais para que

seja a categoria condenada, em greve abusiva, a retornar ao trabalho). Fica-se, assim, a

meio passo entre a tutela subjetiva individual e a tutela objetiva. Trata-se, enfim, de um

processo subjetivo coletivo, em que se emprega a técnica coletiva para tratar problemas

coletivos. Daí por que José Carlos Barbosa Moreira acertadamente se refere aos direitos

coletivos stricto sensu como “interesses essencialmente coletivos” (contrapondo-os aos

direitos individuais homogêneos, que seriam “interesses acidentalmente coletivos”) 19.

8. Tutela de interesses difusos

Na tutela de direitos difusos (CDC, art. 81, par. único, I), fica-se entre a tutela de

um direito subjetivo coletivo e a tutela de uma fatia do próprio direito objetivo. Enfim,

aqui, são tuteladas instituições, que nada mais são do que entidades [e.g., organizações

públicas, escolas, museus], bens [e.g., patrimônios histórico e artístico, meio ambiente],

relações [e.g., família, casamento], valores [e.g., fé pública, veracidade da propaganda,

lealdade concorrencial, moralidade administrativa], agrupamentos [p. ex., comunidades

tradicionais], hábitos [e.g., tradições, festas, costumes], utilidades [e.g., saúde, esporte,

segurança, educação] e normas [p. ex., lei, Constituição], cuja preservação estrutural e

cujo bom funcionamento são indispensáveis à identidade e à própria existência de uma

determinada sociedade e ao bem-estar de seus cidadãos20. Nota-se, pois, que o conceito

18 Ação civil pública.  Ações constitucionais. 3. ed. Org. Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodvm, 2008, p.

350.
19 Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de processo n. 61, p. 188-189. 
20 Sem razão, portanto, Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, para quem “o interesse difuso [...] é

aquela espécie de interesse público que tem por objeto bens corpóreos, em contraposição ao interesse

público stricto sensu, que tem por objeto bens imateriais incorpóreos” (Interesse público, interesse difuso

e a defesa do consumidor.  Justitia n. 137. jan-mar 1987, p. 52-53). Afinal, a moralidade administrativa

não é um bem corpóreo. José Marcelo Menezes Vigliar tenta salvar a proposta de Camargo Ferraz sob a

alegação de que, na verdade, não se tutela a moralidade, mas “o patrimônio público que a apoucada ou



de instituição é metajurídico, já que ela não deriva das normas jurídicas, mas é prévio a

elas, que simplesmente a protegem. Com isso, vê-se que as instituições apresentam um

perfil bidimensional: elas exibem, a um só mesmo tempo, aspectos fáticos (uma vez que

são uma realidade social) e valorativos (porquanto portam essencialidade social). Uma

vez amparadas normativamente pelo Estado, porém, tornam-se institutos.

Essa noção de instituição assemelha-se muito à ideia de bem jurídico, tão cara à

hodierna dogmática do direito penal. Embora não haja consenso entre os especialistas, a

mais autorizada opinião acerca do tema – eminentemente liberal ou garantista – vem do

respeitado penalista alemão Claus Roxin. Segundo ele, trata-se de “realidade vitais cuja

diminuição prejudica, de forma duradoura, a capacidade de rendimento da sociedade e a

vida dos cidadãos”; enfim, bens jurídicos são “circunstâncias reais dadas ou finalidades

necessárias para uma vida segura e livre, que garanta todos os direitos humanos e civis

de cada um na sociedade ou para o funcionamento de um sistema estatal que se baseia

nesses objetivos” 21. Como se vê, a concepção roxiniana de bem jurídico é apresentada

igualmente sob uma estruturação metajurídica bidimensional: nela, há um componente

fático-realista [= realidade vital] e outro valorativo-social [= indispensabilidade para o

funcionamento do sistema social]. Estrutura similar é dada por Hans-Heinrich Jescheck,

para quem o bem jurídico nada mais é do que um interesse ou bem imprescindível para

a convivência humana em sociedade22. Portanto, quando se fala em “tutela de interesses

difusos”, fala-se, em verdade, em tutela de instituições ou bens jurídicos.

Pois bem. Aproveitando-se da dicotomia difundida por Hauriou, pode-se afirmar

que há “instituições-pessoas” [institutions-personnes] [= corporações] e “instituições-

coisas” [institutions-choses]23. Tais instituições, uma vez que são reguladas por normas

total ausência de moralidade do administrador pode prejudicar, atingindo interesses difusos [...]” (Tutela

jurisdicional coletiva. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 75, nota 128). Não obstante o esforço, fica ainda

sem explicação a ação de improbidade administrativa que tenha como causa petendi o mero atentado a

princípios da administração pública (Lei 8.429/92, art. 11), sem que haja enriquecimento indevido ou

dano ao erário.

21 A proteção de bens jurídicos como função do Direito penal. Trad. André Luís Callegari  et al. Porto

Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 18-19.

22 Apud LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípio da insignificância no direito penal. São Paulo: RT,

1997, p. 134.
23 Apud WEINBERGER. Ota. Institucional. Dicionário enciclopédico de teoria e de sociologia do direito.

Org. André-Jean Arnad et al. Trad. Patrice Charles, F. X. Willaume. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p.

412.



jurídicas, se transformam em institutos. Nesse sentido, a tutela jurídica das instituições

(ou melhor, dos institutos) importa em tutela jurídica (de parte) do próprio ordenamento

jurídico. Afinal, os institutos constituem uma unidade sistemática, superior, orgânica e

viva de normas, que giram em torno de determinado tema, razão pela qual não deixam

de ser uma forma de manifestação do próprio direito objetivo24. Friedrich Stahl chegou a

defender que, em verdade, o sistema não seria um complexo abstrato de normas, mas

um conjunto concreto de institutos, que romperia a categórica separação entre o direito

e as relações fáticas incrustadas na vida social25. Por isso, na tutela de interesses difusos,

prepondera a carga de objetivação (se bem que os traços de subjetivação ainda sejam

inapagáveis, uma vez que pessoas jurídicas ou físicas podem ser demandadas e alvos de

sanções ou desvantagens). Noutro dizer: embora ainda seja bastante comum falar-se em

“tutela jurídica de direito subjetivo difuso”, a expressão “tutela jurídica  institucional”

tem mais força de adequação semântica.

9. Um parêntese: direito subjetivo e interesse legítimo

24 Cf. WILHELM, Walter.  Metodologia giuridica nel secolo XIX. Trad. P. S. Lucchini. Milão: Giuffrè,

1974, p. 48 e SS. Para Broekman, p. ex., “la objetividad del y en el derecho recibe sua forma ante todo

en el caráter institucional del derecho occidental” (Ob. cit., p. 9).
25 Apud WILHELM, Walter. Ibidem, p. 5-52. A ideia está em sintonia com o vitalismo social de Maurice

Hauriou, para quem a objetividade é das instituições, não da norma de direito: “Le veritable élément

objectif du systéme juridique c’est l’institution”. Para ele, a norma de direito seria uma criação do fato

institucional (“ce n’est pás la règle qui produit l’institution, mais c’est l’institution qui produit la règle”).

Sobre a teoria institucionalista de Hauriou e de seu sucessor Georges Renard,  v.g..:  REALE, Miguel.

Fundamentos do direito. 2. ed. São Paulo: RT, EdUSP, 1972, p. 213-229; TREVES, Renato. Introduzione

alla sociologia del diritto. Turim: Eunadi, 1980, p. 75 e ss.. Para uma crítica à teoria: BODENHEIMER,

Edgar. Teoría del derecho. Trad. Vicente Herrero. México: Fondo de Cultura Económica, 1975, p. 214-

225. Como se vê, há duas concepções de direito objetivo: uma normativa e outra institucional. Sobre o

debate: ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. V. I. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 75-

76. Solução de compromisso parecer ter sido proposta por Ota Weinberger,  para quem a validade do

direito objetivo não está no plano normativo, escorada na norma fundamental de Kelsen, mas no plano

sociológico,  quando  o  sistema  normativo-positivo  se  conecta  funcionalmente  às  instituições  sociais

(Estado, família, propriedade privada, etc.). Sobre o pensamento de Weinberger, p. ex.: LARENZ, Karl.

Metodologia da ciência do direito. 3. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Calouste, 1997, p. 109-112. Todas

essas ideias divergem do jurista italiano Santi Romano, que não vê na instituição uma fonte de irradiação

ou de legitimação do direito, mas sim uma perfeita identidade entre instituição e direito (o que desemboca

na ideia de pluralismo jurídico, isto é, de que existem tantas ordens jurídicas quanto existem instituições)

(cf. LOCHAK, Danièle. Instituição. Dicionário enciclopédico..., p. 418).



Afinal de contas, a ideia de interesses difusos não se encaixa bem no conceito de

direito subjetivo, tal como tradicionalmente desenhado pela teoria geral. Grosso modo,

o direito subjetivo é entendido como o poder da vontade, concedido por norma jurídica,

para um determinado sujeito realizar autonomamente um interesse seu. Alguns autores

impugnam a presença da vontade e sustentam ser ela irrelevante à existência do direito

subjetivo (mencionando os exemplos do nondum conceptus e dos incapazes, ausentes e

nascituros) 26. Outros rechaçam a presença do interesse alegando que a noção é vaga e

que o titular do direito subjetivo pode ser desinteressado27 28. Entretanto, sempre houve

consenso sobre a ideia de que o titular do direito subjetivo é uma pessoa determinada29.

Ora, o direito é subjetivo justamente porque sofre precisão, localização e individuação

rigorosas30. Subjetivar um direito significa, antes de tudo, atribuí-lo a um ente definido.

Invocar um direito subjetivo implica apontar sine dubio seu titular. Uma pessoa jurídica

pode ser titular de uma imunidade (p. ex., imunidade tributária); uma pessoa física pode

ser titular de uma faculdade (p. ex., faculdade de usar uma coisa que lhe pertença); uma

categoria profissional pode ser titular de uma pretensão coletiva (p. ex., pretensão a um

acréscimo remuneratório); uma universalidade de bens pode ser titular de um poder (p.

ex., poder do espólio de revogar procuração ad judicia); mas nenhuma dessas situações

jurídicas ativas pode ter como titular uma dispersão amorfa de pessoas indeterminadas,

26 Assim, p. ex.: PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.  Comentários à Constituição de 1967

(com a Emenda n, 1, de 1969). t. I. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 129.
27 Assim, p. ex.: REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 252.
28 Bons comentários sobre a disputa entre a teoria da vontade (encabeçada por Windscheid), a teoria do

interesse (liderada por Ihering) e outras teorias (como, v.g., a teoria garantista de Thon, as teoria mistas de

Regelsberger e Jellinek) podem ver-se em: ADEODATO, João Maurício. Uma teoria retórica da norma

jurídica e do direito subjetivo. São Paulo: Noeses, 2011, p. 88-92; FERRAZ JR., Tércio Sampaio Ferraz.

Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, p. 148 e ss.;

LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. 12. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963, p. 219 e ss.;

ROSS, Alf. Hacia una ciência realista del derecho. Trad. Julio Barboza. Buenos Aires: Abeledo-Perrot,

1961, p. 183 e ss. Um interessante estudo a respeito do direito subjetivo na teoria normativista de Kelsen

pode ser visto em BOBBIO, Norberto. Direito e poder. Trad. Nilson Moulin. São Paulo: Editora UNESP,

2008, p. 142 e ss. 

Assim, p. ex.: REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1976, p. 252.  
29 Assim, p. ex.: AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.

188.
30 Cf. PONTES DE MIRANDA, Ob. cit., p. 131.



na qual o respectivo direito não possa ser subjetivado e exercido de maneira exclusiva e

excludente. Direito subjetivo é direito uti singuli ou uti socius , não uti universi. Assim,

um interesse sem titulação definida, “sem dono”, “em busca de um autor” (Cappelletti),

pode ser qualquer coisa, menos um direito subjetivo. Por isso, quem alega que existe um

“direito subjetivo de titularidade indeterminada”, comete erro de adjetivação e dá ensejo

a uma contradictio in terminis. É o mesmo vício lógico que inquina, p. ex., a expressão

“efeito suspensivo ativo”. Enquanto não se puder indicar com exatidão quem é o titular

do interesse, não se poderá dizer que ali realmente há um direito subjetivo. Logo, não há

“direitos difusos”. Afinal, como é cediço, nos chamados interesses difusos, “não se sabe

quem é o titular, não se pode precisar, individualizar a quem aquele interesse se refere

diretamente” 31.

O fenômeno dos interesses subjetivamente indetermináveis já fora percebido por

Pontes de Miranda, que os apelidava de “direitos não subjetivados” 32. Para ele, existem

direitos públicos impassíveis de subjetivação (v. g., “direito de ir à praia e dela usufruir,

de transitar na via pública, de sentar-se em banco de praça pública, de ir à igreja”). Ora,

valendo-se dessa categoria, Marcos Bernardes de Mello percucientemente afirma que os

“direitos difusos” nada mais seriam que um exemplo desses “direitos não subjetivados”
33. Entretanto, a expressão cunhada por Pontes de Miranda é semanticamente duvidosa,

razão por que deve sujeitar-se a algumas depurações lógicas. Afinal, quando se diz que

um direito não é subjetivado, só existem dois sentidos possíveis para essa afirmação: a)

“direito não subjetivado” = “direito subjetivo sem sujeito”; b) “direito não subjetivado”

= “direito objetivo”. Contudo, o sentido (a) deflagraria uma contradictio in adjecto. Daí

por que a expressão tão apenas encontra salvação sob o sentido (b). Por isso, quando se

tutela um “direito não subjetivado”, está-se em verdade promovendo a tutela do próprio

direito objetivo. Com razão Tesheiner quando sustenta que a tutela de interesses difusos

é “mais bem definida como aplicação (às vezes, criação) do Direito objetivo, abrindo-se

mão de qualquer ideia de subjetivação. Trata-se de bens protegidos pelo Direito, nada

importando no interesse de quem” 34.

31 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Legitimidade processual e legitimidade política. Processo civil e

interesse público:  o processo como instrumento de defesa social.  Org.  Carlos Alberto de Salles.  São

Paulo: RT, 2003, p. 105.
32 Ob. cit., p. 131-132.
33 Teoria do fato jurídico: plano da eficácia – 1ª parte. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 74.

34 Ob. cit., p. 16. Também entendendo que os interesses difusos não são propriamente direitos subjetivos:

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos ou difusos. Revista de



Parafraseando Rudolf Von Ihering, pode-se afirmar que os interesses difusos não

são “interesses subjetivamente protegidos”, mas autênticos “interesses objetivos”. Aqui,

há sempre tutela contra um dano potencial ou efetivo a uma instituição. Nos interesses

difusos, há sempre “instituições juridicamente protegidas”, pois. Isso explica porque na

tutela de interesse objetivo se pode ir, às vezes, contra um interesse subjetivo individual

ou coletivo. É o que foi visto, p. ex., na luta das entidades de defesa dos animais contra

a “farra do boi”, tradição açoriana popularmente disseminada entre os pescadores do

litoral catarinense e proibida por força de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal

Federal nos autos do RE 153.531-8/SC. Nesse caso, qualquer teorização fundada sobre

a noção de direito subjetivo se mostra absolutamente inapropriada, já que a comunidade

retrorreferida jamais teve qualquer interesse na erradicação da prática. Ao contrário: seu

interesse sempre foi perpetuar aquele cruel elemento de cultura popular. Com isso, não

é possível concordar com Antonio Gidi, para quem o titular do “direito difuso” é sempre

uma comunidade única e bem determinada35: não raro, a realização do “direito difuso”

volta-se contra os interesses da própria comunidade que o titularizaria.

Processo 39, p. 55 ss.; RESCIGNO, Pietro. Manuale del diritto privato italiano. 5. ed.. Nápoles: Jovene,

1983, p. 258; SHIMURA, Sérgio.  Tutela coletiva e sua efetividade.  São Paulo: Método, 2006, p. 28.

Contra, entendendo que se trata de direitos subjetivos: BENJAMIM, Antônio Herman V. Comentários ao

Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 974-975; COSTA, Susana Henriques

da.  O processo coletivo na tutela do patrimônio público e da moralidade administrativa.  São Paulo:

Quartier Latin, 2009, p. 44 e ss.; DANTAS, Marcelo Navarro Ribeiro. Legitimação ativa em mandado de

segurança coletivo. São Paulo: PUC-SP [dissertação de mestrado], 1992, p. 63-78; DIDIER JR., Fredie e

ZANETI JR., Hermes. Ob. cit,  p. 87 e ss.;  GIDI,  Antonio.  Coisa julgada...,  p. 17-18; CALMON DE

PASSOS, José Joaquim.  Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e habeas data. Rio de

Janeiro:  Forense,  1989,  p.  11;  MORAIS,  José  Luís  Bolzan  de.  Do  direito  social  aos  interesses

transindividuais: o Estado e o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado,

1996,  p.  112;  VENTURI,  Elton.  Processo  civil  coletivo.  São  Paulo:  Malheiros,  2007,  p.  44  e  ss.;

WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed.

Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 739.
35 Derechos difusos, colectivos e individuals homogéneos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e

individuales homogêneos: hacia un Código Modelo para Iberoamérica.  2. ed. Coord. Antonio Gidi e

Eduardo  Ferrer  Mac-Gregor.  México:  Porrúa,  2004,  p.  30:  “Al  contrario  de  lo  que  se  acostumbra

afirmar, no son muchos, ni indeterminados, los titulares (sujetos de derecho) de los derecho difusos,

colectivos  o  individuales  homogéneos.  Sólo  tiene  un  único  titular  y  muy  bien  determinado:  una

comunidad en el caso de derechos difusos, una colectividad en el caso de derechos colectivos o una serie

de víctimas indivisibles en el caso de derechos individuales homogéneos”.



Em verdade, fica claro que, para alguns teóricos do processo coletivo, a ideia de

direito subjetivo funciona como um τóπος legitimador, ou seja, um locus communis que,

uma vez invocado, fortifica o caráter razoável dos interesses que se pretende proteger.

Tércio Sampaio Ferraz Jr. reconhece que “a expressão [direito subjetivo] tem uma carga

valorativa positiva”, visto que ela transmite a ideia de que alguém é favorecido por uma

situação jurídica, de que o comportamento de outros é restringido e de que o favorecido

pode fazer valer essa situação em face dos outros36. Daí o laborioso esforço dogmático

de alguns juristas do processo coletivo, que vinculam a teoria dos direitos subjetivos aos

males do liberalismo, porém, procuram tirar proveito dela, como se fosse um irrecusável

artifício de razão universal. Lembre-se, entretanto, que o direito subjetivo não é o único

elemento para a construção sistemática do edifício jurídico e que a noção de instituição

tem maior afinidade eletiva com o caráter supracoletivo dos interesses difusos.

Atrelados ainda a uma visão subjetivista, todavia, há autores – influenciados pela

doutrina construída em torno da Justiça administrativa italiana – que sustentam que os

interesses difusos se enquadram na categoria dos chamados interesses legítimos37.

Sem razão, porém.

Nos sistemas jurídicos de jurisdição cindida (em que há o contencioso judicial e

o contencioso administrativo), ao Judiciário reserva-se a tutela de direitos subjetivos e à

Administração a tutela de interesses legítimos. Segundo Gordillo, o interesse legítimo é

“la exigibilidad concurrente, compartida en forma inescindible entre varias personas,

de que la administración no exceda sus facultades regladas ni dicte actos en abuso de

sus facultades discrecionales” 38. Portanto, na tutela dos interesses legítimos, fazem-se

presentes os seguintes traços características: i) o reclamante deve ter interesse “pessoal e
36 Ob. cit., p. 152.

37 Sobre o tema dos interesses legítimos, p. ex.: ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da

relação jurídica. V. I. Coimbra: Almedina, 2003, p. 9; CAETANO, Marcelo. Princípios fundamentais do

direito  administrativo.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  1989,  p.  560-561;  ENNECERUS,  Ludwig  e

NIPPERDEY, Hans Carl.  Derecho civil.  I-1. Trad. Blas Pérez  et al.  Barcelona: Bosch, 1947, p. 288;

FONTES,  André.  A  pretensão  como  situação  jurídica.  Belo  Horizonte:  Del  Rey,  2002,  p.  105;

GORDILLO,  Agustín.  Tratado  de  derecho  administrativo.  t.  2.  5.  ed.  Belo  Horizonte:  Del  Rey  e

Fundación de Derecho Administrativo, p. II-1 e ss.; LUMIA, Giuseppe. Elementos de teoria e ideologia

do direito.  Trad.  Denise Agostinetti.  São Paulo:  Martins Fontes,  2003, p.  111-112; REALE, Miguel.

Lições  preliminares  de  direito.  3.  ed.  São  Paulo:  Saraiva,  1976,  p.  252;  STERNBERG,  Theodor.

Introducción a la ciência del derecho. Trad. José Rovira y Ermengol. México: Nacional, 1967, p. 222;

VON THUR, Andreas. Derecho civil. v. I-1. Trad. Tito Ravà. Buenos Aires: Depalma, 1946, p. 73 e ss.

38 Ob. cit., p. III-16.



direto” na revogação ou na anulação de um ato administrativo; ii) esse interesse (moral

ou patrimonial) deve possuir caráter mais “privado”, “particular”, “não administrativo”,

i.e., não pode confundir-se com o interesse geral ao cumprimento das normas jurídicas;

iii) deve haver uma “inseparável concorrência” entre interesses de vários indivíduos; iv)

o interesse legítimo deve pertencer a uma “categoria definida e limitada” de indivíduos,

ou seja, o ato questionado deve afetar um círculo de interesses, definido com suficiente

precisão; v) o titular deve ter poder para provocar a Administração Pública (pois, se não

tivesse, estar-se-ia em face de um interesse simples, não de um interesse legítimo); vi) o

titular não pode prescindir dessa provocação para ver o seu interesse realizado (pois, se

pudesse acionar diretamente, transformaria o interesse em autêntico direito subjetivo)39.

Como se vê, o ordenamento protege diretamente o interesse público e, indiretamente, os

interesses de um número determinado de administrados, que podem concorrentemente

provocar a Administração a tutelar os seus interesses particulares, não obstante possa

ela revogar ou nulificar ex officio o ato. Daí se nota que, na realidade, a violação de um

interesse legítimo nada mais é do que a violação pura e simples de uma norma de ordem

pública. Ou seja, ele não passa de um reflexo do próprio direito objetivo. Não por outra

razão a doutrina alemã dá a esses interesses o nome de Reflexenrechte40.

Ora, apesar de alguns traços comuns (afinal, ambos não passam de um simples

reflexo do direito objetivo, sem que haja qualquer subjetivação), nota-se ictu oculi que

os interesses difusos não se encaixam bem na noção publicística de interesse legítimo41.

No Brasil, a noção não faz sentido, já que aqui se adota o regime de jurisdição única42.

Além disso, o interesse difuso não tem natureza particular, às vezes confunde-se com o

interesse geral e é ostentado por uma categoria mal delimitada, formada por um número

indeterminado de pessoas. Portanto, enquadrá-lo no conceito de interesse legítimo é tão

39 Idem. Ibidem, p. IV-5.

40 Qualificando os interesses difusos como Reflexenrechte, p. ex.: BATALHA, Wilson de Souza Campos.

Direito processual das coletividades e dos grupos. 2. ed. São Paulo: LTr, 1992, p. 300-305.

41 Para um estudo das semelhanças entre o interesse difuso e o interesse legítimo (embora negue uma

similitude absoluta entre eles), p. ex.: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e

legitimação para agir. 4. ed. São Paulo: RT, 1997, p. 64-69.

42 Com razão, portanto: DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros.  Curso de processo

coletivo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 42-44; LEONEL, Ricardo de Barros.  Manual do processo coletivo,

São Paulo: RT, 2002, p. 80 e ss.; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Ob. cit., p. 114-115; ZANETI

JR., Hermes. Mandado de segurança coletivo. Ações constitucionais..., p. 162 e ss.



forçado quanto enquadrá-lo no conceito de direito subjetivo43. Trata-se de duas noções

que, conquanto hajam passado por históricas divergências dogmáticas, há décadas estão

sedimentadas na teoria geral do direito. Logo, as suas redefinições são intelectualmente

temerárias e desnecessárias. Isso revela que as duas correntes que se digladiam na teoria

do processo coletivo travam um diálogo de surdos e alimentam uma falsa disputa. Tudo

porque os respeitáveis processualistas que as encampam não conseguem desvencilhar-se

da ideia de que, no direito, apenas se tutelam esferas subjetivas.

10. Tutela de interesses difusos (continuação)

Nesse sentido, a tutela de interesses difusos caracteriza-se por supragrupalidade

ou  supraindividualidade objetivada (afinal de contas, não diz respeito a um grupo ou

uma coletividade específica, mas a toda a sociedade). Está-se em face, portanto, de um

processo coletivo impropriamente subjetivo, em que se usa a técnica subjetivo-coletiva

para o trato de problemas supracoletivos. Com isso se percebe que a tutela de realidades

institucionais se aproxima muito da tutela de direito objetivo. Não sem alguma razão, há

quem diga que, na chamada tutela dos interesses difusos, já há processo eminentemente

objetivo. Nelson Nery Jr., posto que ainda preso à noção subjetivista de “direito difuso”,

reconhece que, aqui, existe processo objetivo, sobre o qual soem incidir, por exemplo, o

princípio oficial (no lugar do princípio da inércia da jurisdição), o princípio inquisitório

(em lugar do princípio do contraditório), o princípio da indesistibilidade (em lugar da

possibilidade de desistência). Acertadamente, todavia, o autor reconhece a ineliminável

carga de subjetivação ainda presente na tutela de “direitos difusos” (o que faz com esses

processos judiciais sofram a incidência dos princípios constitucionais do contraditório e

da ampla defesa) 44.

43 Agustín Gordillo sustenta que, na Argentina, perdeu importância a questão de saber-se se o interesse

difuso é direito subjetivo ou interesse legítimo, visto que o artigo 43 da Constituição de 1994 introduziu,

ali, a concepção mais abrangente e superadora de “derecho de incidencia colectiva” (Ob. cit., p. II-2 e

ss.).
44 NERY JR.,  Nelson.  Embargos  de  declaração  no processo  administrativo da concorrência  junto ao

CADE: nulidade absoluta do processo administrativo e efeito modificativo dos embargos. Contraditório e

ampla defesa: cerceamento de defesa. O tempo no processo administrativo: decurso de prazo. Revista de

Processo 124, p. 179-206. Sobre a proteção da concorrência como tutela institucional: RAISER, Ludwig.

Ob. cit.,  p.  156-158.  De acordo com Martin Wolf,  as associações legitimadas à propositura de ações

coletivas em matéria de concorrência desleal, na tutela dos consumidores, estariam na defesa não só de



Num dos mais importantes livros escritos no Brasil sobre tutela coletiva, Márcio

Flávio Mafra Leal – conquanto também apegado ao paradigma do direito subjetivo – vê

igualmente na tutela de interesses difusos verdadeiro processo objetivo funcionalizado à

tutela de instituições:

Diante desse direito material  especial, atribuído a um entidade fluida,
em virtude da indeterminação de seus membros (comunidade), e sem
personalidade jurídica, e por isso direito difuso, o enfoque se desloca da
legitimação da representação de grupos para a necessidade de um autor
que implemente tais direitos e possa levá-los a juízo. A identidade  do
representante como membro ou possuindo alguma particular pertinência
com  a  comunidade  representada,  nesse  caso,  é  irrelevante  ou
secundária. A ideia é que as ações coletivas focalizam direitos e valores
tais que devem ser judicializados com a mera constatação de violação
objetiva  das  normas  que  consagram  direitos  difusos,  bastando  essa
verificação para desencadear a legitimação e o interesse de agir. Esse
modelo  de  legitimação  é  denominado  nesta  dissertação  de  Teoria
Objetivista ou Institucional. [...] A Teoria Objetivista exime-se do ônus
de justificar o título de representação do autor e passa a conceber a ação
coletiva como um processo objetivo à semelhança das ações diretas de
inconstitucionalidade  brasileiras  ou  do  contencioso  administrativo
europeu.  [...]  A representação do grupo ou comunidade serve apenas
para  satisfazer  uma  necessidade do sistema  tradicional  da  dogmática
processual civil, preocupada em atribuir direito material a um sujeito de
direito específico com personalidade jurídica. A titularidade dos direitos
difusos é, assim, concebida com base em um esquema artificial, já que é
possível a descoincidência entre os interesses reais da comunidade e o
pedido formulado pelo autor coletivo na ação. Nesse sentido, a ACDD
[ação  coletiva  para  defesa  de  direitos  difusos]  pode  ser  também
enfocada  como  tutelando  instituições e  não  diretamente  pessoas:  o
ambiente  preservado,  o  mercado  descartelizado  ou  baseado  na
concorrência  leal,  o  patrimônio  histórico,  patrimônio  público,  entre
outras. Daí a terminologia também utilizada de Teoria Institucional. 45

Infelizmente, parte considerável da cegueira dogmática – em que há décadas se

encontra mergulhada a doutrina brasileira sobre interesses difusos – se deve à influência

exercida pela processualística italiana, que insiste em decodificar o fenômeno a partir de

um ângulo equivocado. Quando uma instituição se torna protegida pelo direito, formam-

se ao redor dela cadeias abstratas de interessados nebulosamente espalhados, dotadas de

potencial e abrangente litigiosidade, sem que entre eles haja qualquer liame associativo,

seus próprios interesses,  mas também da concorrência  como  instituição:  “Durch die Wahrung dieser

Interessen ihrer Mitglieder schützen sie zugleich den Wettbewerb als Institution” (apud URBANCZYK,

Reinhard.  Zur Verbandsklage im Zivilprozess. Carl Haeymanns Verlag: Köln, Berlin, Bonn, München,

1981, p. 31).
45 Ações coletivas: história, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editora, 1998, p. 71-74.



senão meros vínculos fáticos46. Assim, quando uma instituição é lesada, toda a rede de

interessados é reflexamente atingida, provocando-se lesões disseminadas em massa. Daí

já se vê que o fenômeno tem sido equivocadamente estudado a partir da periferia [zona

fluida de repercussão], não do hipocentro [ponto fixo repercussor]. Não por outra razão,

a  doutrina  italiana  se  refere  aos  interesses  difusos  como  um  “personaggio

assolutamente  misterioso”  (Villone).  Afinal,  ela  sempre  se  dedicou  a  analisar  a

dispersão  confusa  dos  sintomas,  jamais  a  doença.  Os  interesses  difusos  são

decididamente  a  consequência,  não a origem;  a  fumaça,  não o fogo. Nesse sentido,

pode-se dizer que a expressão “tutela de interesses difusos” é  metonímica, porquanto

nela o efeito é tomado pela causa. Por isso, a rigor, “tutela de interesses difusos” deveria

significar tutela simplesmente reflexa: em verdade, a tutela primeira é da instituição em

torno da qual eles ondulam amorfamente. Enquanto não se desprender do campo dos

direitos  subjetivos,  a  dogmática  do  processo  coletivo  será  míope  ao  campo  das

instituições e, portanto, ao “núcleo fundamental” do fenômeno, que até hoje não logrou

bem radiografar. Nota-se, assim, que só uma leitura objetivista dos interesses difusos é

capaz de eliminar o “mistério” que os circunda e dar à figura um ponto arquimediano de

estabilidade dogmática.

Estando entre o processo subjetivo coletivo (em que há sempre duas partes) e o

processo objetivo (em que não existem partes), a tutela dos interesses difusos afasta-se

da bilateralidade privatista autor  vs. réu (ainda bastante presa à visão contratualista da

litiscontestatio romana) e dá nascimento a processos com uma maior veia publicística e

potencialmente multilaterais e/ou multipolares. A depender da natureza das partes e do

objeto litigioso, inúmeros participantes – cada um deles encarnando um interesse nele

adequadamente representado – podem ingressar no processo para reconhecerem o fim

jurídico-institucional invocado na petição inicial, opondo resistência, porém, ao meio de

alcance defendido pelo proponente da ação para a concretização da referida finalidade.

Nesse sentido, os processos judiciais são assemelhados menos a uma “luta de boxe” e

mais a uma “rodada de pôquer”. Isso é encontradiço, particularmente,  nas demandas

ambientais.

Esse mesmo fenômeno sucede nas causas que envolvem entidades públicas ou

privadas – presídios, asilos, orfanatos, creches, hospitais, escolas, repartições policiais,

etc. – descumpridoras dos seus elevados misteres sócio-institucionais (demandas que o

46 Para um estudo de cada uma das características dos interesses difusos: PRADE, Péricles. Conceito de

interesses difusos. 2. ed. São Paulo: RT, 1987, p. 47 e ss.



doutrina ianque chama de institutional litigation,  institutional reform litigation,  public

law litigation ou public interest litigantion)47. Nessas formas especiais de conflito sobre

interesses difusos, a controvérsia não costuma girar em torno das finalidades almejadas

(geralmente fixadas por normas programáticas), mas do meio adequado (geralmente não

especificado na constituição ou na lei) ao alcance do fim. Elas gravitam, enfim, ao redor

da definição de (i)  políticas públicas de governo (que objetivam promover estratégias

pontuais de proteção a direitos fundamentais e que nossos processualistas cada vez mais

estudam sob o título genérico “controle judicial de políticas públicas”, embora restritos

aos direitos fundamentais de segunda e terceira gerações) 48 49, (ii) políticas públicas de

Estado (que os processualistas ainda não estudam, posto que de relevância ímpar, já que

objetivam consolidar a organização política do Estado Democrático de Direito e garantir

a soberania nacional e a ordem pública) ou (iii) políticas privadas de relevância pública

(cuja existência não é sequer cogitada pelos processualistas). Daí por que se está diante

de verdadeiros “processos judiciais de microrreforma social”, que acabam prestando-se

como instrumentos de participação política dos jurisdicionados na gestão da res publica.

Aqui, o juiz – ao ser provocado a concretizar substitutivamente qualquer dos

meios de alcance possíveis à consecução do fim ainda não atingido – acaba exercendo

atividade discricionária. Afinal, dispõe ele de “margem racionalmente controlável” para

proceder à “escolha responsável” dos meios mais idôneos (o que, não raro, rompe com o

princípio da congruência e torna difícil saber, em alguns casos, se a demanda foi julgada

procedente, parcialmente procedente ou improcedente). O juiz acaba exercendo o que

Aristóteles chamava de “deliberação” [βούλεσις] (algo a entre ciência e a adivinhação

incerta). Diante de uma aporia (não da ausência de vias, mas de sua pluralidade), o juiz

tem de prever a eficácia dos meios tecnicamente possíveis e, por aproximação, qual é o

optimum, “o meio mais rápido e melhor”, o que gera máximo de efeito com mínimo de

esforço. Desenvolve-se um raciocínio prospectivo, voltado ao futuro, típico do discurso

deliberativo de assembleias democráticas (o que, não raro, aproxima essa “intromissiva”

atividade jurisdicional de um processo legislativo e suscita, portanto, polêmicas sobre a

eventual afronta aos princípios constitucionais da separação de poderes, do federalismo

47 Obviamente, aqui, o adjetivo institucional refere-se estritamente a “instituição-pessoa” [= corporação].
48 Não existem políticas públicas para direitos fundamentais de primeira geração?!
49 Um exemplo de estudo sobre controle judicial de políticas públicas restritas a direitos fundamentais

sociais pode ser visto, por exemplo, em: CANELA JR., Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas.

São Paulo: Saraiva, 2011.



e da democracia representativa50). De qualquer modo, a experiência tem mostrado que a

melhor solução para tais conflitos tem sido a conciliação e a mediação, a fim de que se

atinja consensualmente um “cronograma de rearranjo estrutural voluntário”, em sintonia

com as limitações burocráticas e orçamentárias da instituição51.

Essas considerações estão em profunda sintonia com as ideias de Abram Chayes.

De acordo com o autor ianque, o modelo tradicional de litigância apresenta as

seguintes características:

(1) The lawsuit is bipolar. Litigation is organized as a contest between
two individuals or at least two unitary interests, diametrically opposed,
to be decided on a winner-takes-all basis.
(2) Litigation is retrospective. The controversy is about an identified set
of  completed  events:  whether  they  occurred,  and  if  so,  with  what
consequences for the legal relations of the parties.
(3)  Right  and remedy are  interdependent.  The  scope  of  the  relief  is
derived more or less logically from the substantive violation under the
general theory that the plaintiff will get compensation measured by the
harm caused by the defendant's breach of duty - in contract by giving
plaintiff  the money he would have had absent the breach; in tort by
paying the value of the damage caused.
(4) The lawsuit is a self-contained episode. The impact of the judgment
is  confined  to  the  parties.  If  plaintiff  prevails  there  is  a  simple
compensatory transfer, usually of money, but occasionally the return of
a thing or the performance of a definite act. If defendant prevails, a loss
lies  where  it  has  fallen.  In  either  case,  entry  of  judgment  ends  the
court's involvement.
(5)  The  process  is  party-initiated and  party-controlled.  The  case  is
organized  and the issues  defined  by  exchanges  between the  parties.
Responsibility for fact development is theirs. The trial judge is a neutral
arbiter of their interactions who decides questions of law only if they
are put in issue by an appropriate move of a party. 52

Em contrapartida, segundo Chayes, as institutional litigations trazem a seguinte

morfologia:

50 Interessante discussão sobre o tema, à luz do direito norte-americano, pode ser vista em: EISENBERG,

Theodore e YEAZELL, Stephen. The ordinary and the extraordinary in institutional litigation. Harvard

Law Review v. 93. n. 3. 1980, p. 495 e ss.
51 Sobre o tema, ver nosso: A “execução negociada” de políticas públicas em juízo. Revista de processo n.

212, p. 25-56. A. David Reynolds desenvolveu valioso estudo sobre as soluções negociadas encetadas

pela United States District Court – nos casos Peennsylvania v. O’Neill,  Brace v. O’Neill e United States

v. City of Philadelphia – para a erradicação de políticas de discriminação racial e sexual no departamento

de polícia da cidade de Filadélfia (The mecanics of institutional reform litigation.  Fordham Urban Law

Journal. v. 8. n. 4, 1979, p. 695-729).

52 The role of the judge in public law litigation. Harvard Law Review v. 89. n. 7, 1976, p. 1282-1283. 



(1)  The scope of  the lawsuit  is not  exogenously given but  is  shaped
primarily by the court and parties.
(2)  The  party  structure  is  not  rigidly  bilateral  but  sprawling  and
amorphous.
(3) The fact inquiry is not historical and adjudicative but predictive and
legislative.
(4) Relief is not conceived as compensation for past wrong in a form
logically  derived  from  the  substantive  liability  and  confined  in  its
impact  to  the  immediate  parties;  instead,  it  is  forward  looking,
fashioned ad hoc on flexible and broadly remedial lines, often having
important consequences for many persons including absentees.
(5) The remedy is not imposed but negotiated.
(6) The decree does not terminate judicial involvement in the affair: its
administration requires the continuing participation of the court.
(7)  The  judge  is  not  passive,  his  function  limited  to  analysis  and
statement of governing legal rules; he is active, with responsibility not
only for credible fact  evaluation but  for organizing and shaping the
litigation to ensure a just and viable outcome.
(8) The subject matter of the lawsuit is not a dispute between private
individuals about private rights, but a grievance about the operation of
public policy. 53

11. Tutela de instituições no direito privado

É importante frisar ainda que a tutela jurisdicional das instituições não se limita

aos quadrantes do direito público. É possível também vê-la no direito privado. O artigo

222 do Código Civil de 1916 previa o seguinte: “A nulidade do casamento processar-se-

á por ação ordinária, na qual será nomeado curador que o defenda” [d.n.]. Tratava-se da

figura do curador do vínculo, não mais existente no Código Civil de 2002. A sua função

era defender o vínculo matrimonial, pugnando pela validade do casamento. É óbvio que

o curador exercia pretensão a uma tutela jurisdicional específica: a proteção do Estado-

juiz à instituição matrimonial. Ou seja, o curador pedia. Mais: pedia contra o autor, sob

pena de nulidade do processo (cf., p. ex., STF, RE 33.465, rel. Ministro Barros Barreto,

v.u.). Se não recorresse da sentença de nulidade, dever-se-ia nomear outro para defender

a validade matrimonial em segunda instância (cf., p. ex., STF, RE 91.708, rel. Ministro

Xavier de Albuquerque, v.u.). Em nenhum tempo lhe coube, assim, a emissão de mero

parecer, como se um custos legis fosse. Por conseguinte, a improcedência do pedido de

nulificação deduzido pelo demandante implicava procedência do pedido de conservação

institucional deduzido pelo curador. Uma leitura subjetivista do fenômeno conduziria à

afirmação de que o curador agia como “substituto processual” da sociedade, a qual seria

53 Ob. cit., p. 1302.



titular de um “direito difuso à manutenção dos casamentos” (?!). Entretanto, uma leitura

objetivista permite afirmar – de maneira teoricamente mais consistente – que o curador

recebia atribuição originária para proceder a uma defesa institucional, em torno da qual

havia um interesse difuso.

Na proteção possessória, não há tutela jurídica de direito subjetivo. As ações que

nascem da posse simplesmente se ligam a uma situação de fato, sem correspondência a

uma pretensão resistida ou insatisfeita. Em outras palavras, o suporte fático das ações de

direito material possessório não é integrado por uma exigência não atendida. Portanto,

assim como há pretensão sem ação (ex.: pretensão mutilada pela prescrição), pode haver

ação sem pretensão (ex.: ação possessória). Todavia, ainda que haja tutela de mero fato,

essa específica proteção jurídica não deixa de ter seu fundamento no sistema de direito

positivo. Embora não se disponha de um “direito subjetivo de posse” [ius possessionis]

para que ao redor dele sejam desenvolvidas esferas individuais de proteção, procura-se

resguardar a segurança da vida em sociedade tutelando-se o instituto da posse.

De acordo com Clóvis do Couto e Silva (que abraça as lições de Raiser):

A posse é fato, não é direito subjetivo e, entretanto, manifesta-se em seu
favor, no caso de lesão, a tutela jurídica. A tendência é de superar, de
alguma forma, o velho dogma de que a tutela jurídica de interesses, que
não são direitos subjetivos, não tem generalidade e somente existe nos
limites  postos  na  lei.  A  concepção da  tutela  de  instituições,  a  outra
concepção de sistema jurídico, está a reclamar que se supere o dogma
de o direito subjetivo ser o único elemento pra a construção sistemática
do direito. Com essas modificações, a tutela preventiva proibitória teria
abrangido a tutela de bens, e não apenas a de direitos subjetivos, mas,
nem por isso, teria deixado de possuir a sua base no direito material. 54

Outro exemplo jurídico-privatista de tutela processual de instituições se observa

na atuação do Ministério Público em favor das fundações. De acordo com o artigo 66 do

Código Civil de 2002, “velará pelas fundações o Ministério Público dos Estados onde

situadas”. Antônio Cláudio da Costa Machado sustenta que a intervenção ministerial é

justificada em razão “da repercussão social dos objetivos estabelecidos pelo instituidor

da fundação” 55. Aliás, o interesse difuso na proteção institucional das fundações existe

desde a Roma Antiga: por meio da actio populis, era concedida a todo cidadão romano a

possibilidade de exigir a realização das fundações instituídas por disposições de última

54 Tutela preventiva. Digesto de processo. V. 5. Rio de Janeiro: Forense 1988, p. 300.
55 A intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 267.



vontade56. Pois bem. Nos processos judiciais em que as fundações sejam parte, compete

ao Parquet defender-lhes intransigentemente os interesses a fim de que eles não fiquem

prejudicados pela ineficiente atividade dos seus representantes. Nesse sentido, Antônio

Cláudio entende que “atuará o Ministério Público como um assistente diferenciado da

fundação, prestando-lhe auxílio e jamais se manifestando contra suas pretensões”, razão

por que não haverá “lugar para a intervenção do custos legis, mas sim para a atuação de

um órgão que, abandonando a imparcialidade, concentre os seus esforços na defesa dos

interesses  daquela  que,  por  si  mesma,  não  pode,  presumidamente,  defender-se  com

eficiência” [d.n.] 57. Ora, sem conhecer-se a figura da tutela processual das instituições,

fica sem enquadramento dogmático satisfatório essa estranha “assistência diferenciada”

prestada pelo Ministério Público. Em verdade, o Parquet recebe legitimação autônoma

para em juízo proceder à defesa dessas específicas “instituições-pessoas”.

Mutadis mutandis, é o que ocorre a todos os que estão legitimados à propositura

de ações voltadas à tutela dos interesses difusos. Aqui, a legitimidade para a causa não é

retirada da estrutura subjetiva de uma relação jurídica de direito material supostamente

afirmada em juízo. Afinal, não existem o “direito subjetivo difuso” e o correlato “dever

jurídico difuso”. Não se trata, enfim, de uma atribuição derivada do direito substancial.

Há, na verdade, uma atribuição originária, realizada pelo legislador a partir de critérios

de “representatividade adequada”. Há uma imputação objetiva de legitimidade ativa, ou

seja, alguém é autorizado a deflagrar e conduzir o processo (o que se assemelha à noção

de legitimatio ad actum trabalhada por Antônio do Passo Cabral58), sem que esse poder

seja “causado” pela titularidade de qualquer situação jurídica ativa no plano material. É

o que se chama, na Alemanha, de legitimação autônoma para a condução do processo

[selbständige Prozeβführungsbefugnis]. Isso faz da figura da “substituição processual” –

no que concerne à tutela de interesses difusos – um absoluto non sense. Como bem diz

Tesheiner, “o titular da ação relativa a interesses difusos exerce função pública. Não há

substituição processual, mas legitimação autônoma, pela simples razão de que, tratando-

se de aplicação (eventualmente, criação), do Direito objetivo, não há ‘substituídos’” 59.

Não por outra razão, os autores par excellence das ações voltadas à tutela dos interesses

56 Cf. VON JHERING, Rudolf. La dogmática jurídica. Trad. Enrique Príncipe y Satorres. Buenos Aires:

Losada, 1946, p. 195.

Tutela preventiva. Digesto de processo. V. 5. Rio de Janeiro: Forense 1988, p. 300.
57 Ob. cit., p. 275-276.
58 Cf.  Despolarização  do processo e “zonas de interesse”:  sobre a migração  entre polos da demanda

Reconstruindo a teoria geral do processo.Org. Fredie Didier Jr. Salvador: Juspodivm, 2012, p. 137 e ss. 



difusos são as entidades públicas (embora entidades privadas não estejam excluídas) 60.

Esses legitimados ativos nada mais são, por conseguinte, do que institutions-personnes

objetivamente encarregadas da obtenção de tutela jurisdicional em favor de institutions-

choses, ou de outras institutions-personnes.

12. Defesa da Constituição

Finalmente, no  controle abstrato de constitucionalidade, assiste-se ao máximo

grau de dessubjetivação/objetivação que uma tutela jurídica pode assumir. Daí por que a

jurisdição constitucional se afasta da ideia de um processo judicial sempre marcado pela

presença de duas partes em posições distintas, discutindo direitos subjetivos (ideia a que

Rudolf Von Gneist dava o nome de civilistische petitio principi) 61. Logo, não se há de

falar na existência de um “direito coletivamente considerado, a saber, direito (subjetivo)

à defesa da ordem constitucional” 62. Quando muito se pode alegar que existe, aqui, um

interesse objetivo de natureza difusa63. Nada mais. O propósito fundamental das ações

de controle de constitucionalidade é a tutela do ordenamento jurídico positivo [norma

agendi]. À base dessas “ações” [ações em sentido processual], não repousa a afirmação

da existência de qualquer pretensão de direito material resistida ou insatisfeita [facultas

agendi]. Trata-se de processo objetivo para tratar problemas meramente  objetivos. Por

isso, há imprecisão quando se sustenta que a jurisdição constitucional é marcada pela

supraindividualidade64. Tampouco se há de falar em supragrupalidade. A rigor, há uma

a-individualidade e uma a-grupalidade. Com isso se pode ver que a transubjetividade

59 Ob. cit., p. 22. Nesse mesmo sentido: NERY JR., Nelson. Princípios do processo civil na Constituição

Federal. 7. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 121 e ss.  
60 Cf. LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ob. cit., p. 75. 
61 Cf., e.g., TAVARES, André Ramos. Teoria processual e processo constitucional “objetivo”. Teoria do

processo: panorama doutrinário mundial. Coord. Fredie Didier Jr. et al. Salvador: Juspodivm, 2008, p.

77.
62 Defendendo a existência desse direito subjetivo, p. ex.: DIDIER JR., Fredie, BRAGA, Paula Sarno e

OLIVEIRA, Rafael. Aspectos processuais da ADIN (Ação Direta de Inconstitucionalidade) e da ADC

(Ação Declaratória de Constitucionalidade). Ações constitucionais..., p. 420.
63 Afirmando haver interesse difuso na defesa da Constituição, p. ex.: MANCUSO, Rodolfo de Camargo.

Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 2. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 87;

NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação

processual civil em vigor. 6. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 1394 e ss. Por vezes, porém, Nelson Nery Jr. se

vale, indistintamente, da expressão “direito difuso” (Princípios..., p. 120 e ss.). 



característica do controle abstrato de constitucionalidade faz com que ele transcenda o

processo coletivo, ou seja, que ele “sobressaia” do âmbito da tutela coletiva, superando

sua limitação ou fechamento. Vai-se além – insista-se – da lógica grupal, dirigindo-se a

um vazio de subjetividade. Em processos objetivos de controle de constitucionalidade,

assim, não há litígio, contraditório, causa de pedir fechada, ação rescisória, assistência

ou partes contrapostas (há requerente,  mas não requerido). Ademais,  eles podem ser

instaurados independentemente da demonstração de um interesse jurídico específico65.

Num certo sentido, no controle abstrato de constitucionalidade, também há uma

tutela institucional. Ora, a Constituição é também uma instituição (“instituição-coisa”,

na dicção de M. Hauriou). Afinal de contas, ele estrutura normativamente as condições

políticas fundamentais de convivência social66. Daí por que indispensável à sociedade a

garantia da estruturação e da funcionalidade constitucionais. De todo modo, a par da sua

índole institucional, a Constituição também traz consigo uma índole metainstitucional,

64 Imprecisão cometida, por exemplo, por: RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua

efetividade. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 85.
65 Nesse sentido: MARTINS, Ives Gandra da Silva e MENDES, Gilmar Ferreira.  Controle concentrado

de constitucionalidade: comentários à Lei 9.868, de 10-11-1999. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 249-255.

Apesar de conhecermos no Brasil a teoria do processo objetivo desenvolvida pelos constitucionalistas

alemães,  ela foi pioneiramente elaborada pelo Conselho de Estado francês  quando do enquadramento

dogmático do “recours pour excès de pouvoir”. Quando ainda não era passível de controle judicial, a

ilegalidade objetiva de um ato da Administração podia ser noticiada por qualquer administrado, o que

poderia ensejar a anulação do ato, com efeitos erga omnes, sem que se condenasse a Administração ou se

declarasse em favor do recorrente qualquer direito subjetivo, não obstante a anulação interessasse a toda a

sociedade. Para um aprofundamento do tema, p. ex.: ENTERRÍA, Eduardo García de & FERNANDEZ,

Tomás-Ramón. Curso de direito administrativo. Trad. Arnaldo Setti. São Paulo: RT, 1991, p. 758 e ss.
66 Sobre a natureza institucional da Constituição, p. ex.: LELLWELLYN, Karl N. “The Constitution as an

institution”. Columbia Law Review v. 34, n. 1, jan-1934, p. 1-40. Aliás, para o jurista norte-americano, o

direito todo é concebido como uma instituição, que age na vida social (algo que vai além, portanto, da

mera “soma de todas as normas jurídicas”).  O direito seria um maquinário [machine], um todo único

[law-and-government] formado pela tensão dialética entre o direito positivo [law] e a classe dos juristas

[law-men] e destinado a determinar e manter a coesão de um grupo [the job of producing and maintaining

the groupness of a group]. Para uma análise mais detida das ideias de Lellwellyn, p. ex.: FERREIRA,

Daniel Brantes. Ensino jurídico e teoria do direito nos EUA: a dupla faceta do realismo jurídico norte-

americano. Curitiba: Juruá, 2012; REHBINDER, Manfred.  Sociologia del diritto. Trad. Salvatore Patti.

Pádua: CEDAM, 1982, p. 68-77.



uma vez que “garante e regula instituições” 67. Ou seja, ela é uma megainstituição, que

protege a si [função autorreferente] e a outras [função heterorreferente].

Como bem frisa Rosemiro Pereira Leal:

Com a edição de  La Condition Postmoderne  de Jean-François Lyotar,
em 1979, com sua tradução para o inglês em 1984, ficou claro, para os
estudiosos  do  Direito,  que  as  constituições  não  mais  podem ser  um
estatuto  totalizante  e  exclusivo  da  atividade  estatal,  mas  um  texto
articulador  e  legitimante  de  instituições  jurídicas,  em  que  o  Estado
comparece como uma delas e com funções específicas, sem a conotação
hegeliana de expressão entitiva superior, criador de direitos, condutor
único  e  controlador  normativo,  soberano  e  absoluto  da  sociedade
política.  Atualmente,  a  própria  constituição  é  erigida  à  categoria  de
instituição jurídica inviolável (direito político fundamental), como se vê
da presença de  cláusula de resistência  na vigente constituição alemã
(art.  20,  inciso  V)  pela  qual,  como  observa  o  prof.  Joaquim Carlos
Salgado,  assegura-se a todos o direito “de resistirem às tentativas de
eliminação da ordem constitucional”. 68

A nossa Constituição Federal de 1988 protege, p. ex., o asilo político (art. 4º, X),

a vida (art. 5º, caput), o processo (art. 5º, LIV), os partidos políticos (art. 17), as Forças

Armadas (art. 142), a segurança pública (art. 144), a empresa (art. 170), a educação (art.

205), a cultura (art. 215), o desporto (art. 217), a ciência e tecnologia (art. 218), o meio

ambiente (art. 225) e a família (art. 226). Outrossim, ela garante a si própria por meio da

jurisdição constitucional (arts. 102 a 103-A). Por isso, no processo objetivo de controle

de constitucionalidade, a tutela jurídica prestada é marcada por institucionalidade tanto

de primeiro grau (pois há a defesa da Constituição como instituição) quanto de segundo

grau (pois há a garantia de uma instituição que, estando acima das demais, as garante).

Como dito acima, existe interesse difuso na defesa da Constituição. Poder-se-ia

objetar alegando que, em verdade, há interesse público, que seria algo mais abrangente

que o interesse difuso. Estudando o processo de controle abstrato de constitucionalidade

na Alemanha [abstraktes Normenkontrollverfahrren], o Leonardo Martins informa que,

aqui, há “interesse público no esclarecimento da constitucionalidade da norma” [d.n.] 69.

Definir o que seja o interesse público não é tarefa fácil. A expressão é vaga e carcomida

pelo uso promíscuo que tanto dela se faz70. A melhor maneira de delimitar seu conteúdo

talvez seja partir da consagrada distinção que o jurista italiano Renato Alessi teceu entre

67 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra: Almedina,

p. 1130.
68 Teoria geral do processo: primeiros estudos. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 29.
69 Direito processual constitucional alemão. São Paulo: Atlas, 2011, p. 16.



interesse público primário [= interesse da sociedade] e interesse público secundário [=

interesse do Estado] 71. A distinção é relevante, pois elucida que nem sempre o interesse

corporativo e autógeno do aparelhamento estatal (que se assemelha à noção de razão de

Estado) coincide com os interesses superiores do conjunto dos cidadãos72. Com isso já

se nota simpliciter et de plano que existe profundo vínculo de afinidade semântica entre

as noções de interesse público primário e interesse difuso. Na realidade, todo interesse

público primário é interesse difuso. Para Marcelo Abelha Rodrigues, o conteúdo desses

interesses públicos primários, “numa sociedade pluralista como a nossa, só se define no

caso concreto, pela proteção desta ou daquela situação pelo ente político competente no

exercício de sua função”, de modo que “os direitos difusos seriam [...] esses interesses

protegidos pelo Estado em cada caso concreto” 73. Todavia, nem todo interesse difuso é

interesse público primário. Afinal, como bem pontuado por Hugo Nigro Mazzili:

Há interesses difusos: a) tão abrangentes que chegam a coincidir com o
interesse público (como o do meio ambiente);  b)  menos abrangentes
que o interesse público, por dizerem respeito a um grupo disperso, mas
que não chegam a confundir-se com o interesse geral da coletividade
(como  o  dos  consumidores  de  um produto);  c)  em  conflito  com o
interesse  da  coletividade  como  um  todo  (como  os  interesses  dos
trabalhadores na indústria do tabaco); d) em conflito com os interesses
do  Estado,  enquanto  pessoa  jurídica  (como  o  dos  contribuintes);  e)
atinentes  a  grupos  que  mantêm  conflitos  entre  si  (interesses
transindividuais  reciprocamente  conflitantes,  como  os  decorrentes  da

70 Sobre a dificuldade de uma definição substancialista de interesse público: SALLES, Carlos Alberto de.

Ob. cit., 1998, p. 61-71. Não obstante contrário a uma definição procedimentalista de interesse público, o

autor traz importantes reflexões nesse sentido: “A formulação processual do interesse público coloca em

evidência  a  necessidade  de  que  qualquer  decisão  estatal  seja  adotada  a  partir  de  técnicas  aptas  a

permitirem incorporar o que a sociedade entende por relevante com respeito às regras de uma divisão

justa do produto social e conducentes aos resultados finais preferidos pela maioria e afastando, ao mesmo

tempo, o perigo de decisões incoerentes” (p. 66). Sobre a dificuldade de definir-se o interesse público na

sociedade hodierna, desintegrada, dividida e desigual: FARIA, José Eduardo. A definição do interesse

público. Processo civil e interesse público..., p. 79 e ss.
71 Sistema istituzionale del diritto amministrativo italiano. 2. ed. Milão: Giufrrè, 1960, p. 197 e ss.
72 No Brasil, considerações de relevo sobre o teor semântico da expressão podem ser encontradas, p. ex,

em:  FAZZIO  JR.,  WALDO.  Atos  de  improbidade administrativa.  São Paulo:  Atlas,  2007,  p.  23-24;

FERRAZ, Sérgio e DALLARI,  Adilson Abreu.  Processo administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros,

2007, p. 96-99; GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 15-

16.
73 Elementos de direito ambiental. 2. ed. São Paulo: RT, 2005, p. 29.



poluição sonora causada pelos chamados trios elétricos carnavalescos).
74

Logo, é patente a forte carga “publicística e altruísta” dos interesses difusos, em

que geralmente se busca o indistinto bem-estar de todos, tão distante da “veia privatista

e egoística” dos direitos subjetivos coletivos stricto sensu, nos quais se procura o bem-

estar de um específico grupo, categoria ou classe. Nesse sentido, quem ajuíza uma ação

de controle abstrato de constitucionalidade, inegavelmente pretende a realização de um

interesse difuso (o qual encarna sempre – lembre-se – um interesse preponderantemente

objetivo).

13. Inferências

Como se viu, existe um continuum entre: 1) a tutela dos direitos individuais, 2) a

tutela dos direitos individuais homogêneos, 3) a tutela dos direitos coletivos, 4) a tutela

dos interesses difusos e 5) a defesa da Constituição. Ou seja, (1), (2), (3), (4) e (5) são

pontos de variação concentracional progressiva contidos dentro de uma linha gradiente.

No que diz respeito à taxa de condensação do quantum de subjetividade, (1) > (2) > (3)

> (4) > (5) > (6). No que concerne à taxa de condensação do quantum de objetividade,

(1) < (2) < (3) < (4) < (5) < (6). A tutela dos direitos individuais é a mais próxima a uma

subjetivação pura (conquanto não exista tutela de direito subjetivo pura, pois – como já

visto – sempre nela há um quid de proteção ao próprio direito objetivo). Já o controle

abstrato de constitucionalidade é a tutela que mais se aproxima de uma objetivação pura

(conquanto não exista tutela de direito objetivo pura, pois – como já visto – sempre nela

há um quid de proteção a direitos subjetivos). Quanto mais a jusante, mais manejável se

tornam as categorias historicamente cunhadas pela dogmática do direito privado (p. ex.,

direito subjetivo), mesmo que a relação jurídica seja regulada pelo direito público (v. g.,

direito subjetivo à percepção de benefício previdenciário, direito subjetivo à repetição

de indébito tributário). Quanto mais a montante, maior potencial descritivo ganham as

categorias afetas ao direito público (p. ex., interesse legítimo), ainda que o instituto seja

regulado pelo direito privado (v. g., interesse na mantença institucional das fundações,

interesse na conservação institucional dos matrimônios). Por sua vez, em meio à divisão

avelhentada entre privado e público, vão despontando desvios a esse padrão dicotômico:

situações subjetivas individuais sob temperamento objetivizante [= direitos individuais
74 A defesa dos interesses difusos em juízo. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46. 



homogêneos], situações subjetivas coletivas [= direitos coletivos propriamente ditos] e

situações objetivas públicas sob temperamento subjetivizante [= interesses difusos] 75.

De qualquer maneira, fica claro que se está aqui diante de classes diferentes de

tutela jurisdicional, cujos limites se tangenciam e chegam a compor uma certa unidade,

Por isso, sob o ponto de vista político-jurídico, não é recomendável que, por economia

de meios, seja conferido um tratamento processual unificado a realidades tão diferentes

entre si: isso vai contra o tão propalado princípio da tutela jurisdicional diferenciada.

Ora, é inquestionável a importante evolução histórica que o parágrafo único do artigo 81

do Código Nacional de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) – ao unificar o regime

processual civil dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos – imprimiu

ao desenvolvimento dessas específicas tutelas jurídicas. Até então, essas três “zonas de

interesse” não eram protegidas a contento pelo sistema processual e cada uma delas não

era suficientemente estudada pela ciência jurídico-dogmática. Porém, após o transcurso

de algumas décadas – especialmente com a disseminação e o incremento de importância

das demandas ambientais, da ingerência judicial na definição de políticas públicas tout

court e do exercício ativista da jurisdição constitucional pelo STF –, verificou-se que a

tutela de interesse difuso e a defesa da Constituição (de que nascem processos objetivos)

não guardam afinidade material absoluta com a lógica eminentemente grupal da tutela

coletiva (da qual nascem processos subjetivos, ainda presos ao arquétipo dualista autor

versus réu e a todas as rígidas consequências daí decorrentes). Viu-se que os chamados

“interesses individuais homogêneos” não passam de um agregado de direitos subjetivos

individuais “isomórficos”, que os interesses difusos não constituem autênticos direitos

subjetivos e que à base das ações de controle abstrato de constitucionalidade não existe

qualquer direito subjetivo material. De fato, da trilogia consagrada pelo parágrafo único

do artigo 81 do CDC, só os “interesses coletivos stricto sensu” são verdadeiros direitos

75 Continuidade similar foi divisada por Rodolfo de Camargo Mancuso, para quem haveria uma linha, na

qual repousariam – em “escala crescente de coletivização” – os interesses “individuais” (suscetíveis de

captação e fruição pelo indivíduo isoladamente considerado), os interesses “sociais” (interesses pessoais

do grupo visto como pessoa jurídica), interesses “coletivos” (que depassam as esferas anteriores, mas se

restringem a valores concernentes a grupos sociais ou categorias bem delimitadas), o interesse “geral” ou

“público” (referido primordialmente à coletividade de representados pelo Estado e exteriorizando-se em

certos padrões estabelecidos ou standards sociais, como bem comum, segurança pública, saúde pública),

e  os  interesses  “difusos”  (que  “excedem” ao  interesse  público,  com alto  índice  de  desagregação  ou

“atomização”, com conteúdo fluido e envolvendo um contingente indefinido de indivíduos) (Interesses

difusos..., p. 74-75). 



subjetivos76. Logo, se outrora o tratamento coletivo dos interesses difusos foi um fator

de propulsão, hoje – e cada vez mais – ele é um inconveniente entrave. Afinal de contas,

é intuitivo que uma técnica voltada a direitos subjetivos coletivos seja inadequada para a

resolução de problemas institucionais supracoletivos. Daí a necessidade ingente de uma

correção de rumo na teorização sobre a tutela dos interesses difusos.

Com isso se nota que – ao contrário do que dito por boa parte da processualística

brasileira – não existe uma relação de continência entre o processo coletivo e o processo

objetivo. A única ligação ontológica entre eles é que ambos ultrapassam os limites de

uma tutela meramente individual. Nada mais. Todavia, o não-individual não é sinônimo

de coletivo. O não-individual pode ser o supraindividual ou o a-individual. Portanto, a

inserção do processo objetivo no programa científico do processo coletivo só se justifica

por conveniência acadêmica. Ainda assim, é preciso ficar claro aos alunos que, aqui, o

termo coletivo está sendo utilizado em sentido amplíssimo e equiparado, grosso modo,

ao não-individual. De todo modo, deve-se ressaltar que a aludida inserção não se faz por

imperativo lógico, mas simplesmente  pedagógico. Nenhuma outra justificativa existe,

mesmo porque não se constata qualquer proveito dogmático ou pragmático significativo

quando se toma o controle de constitucionalidade como uma tutela coletiva.

 Na realidade, o verdadeiro ganho científico está em inserir o estudo do processo

objetivo no âmbito da teoria geral do processo. Eis a grande dívida, ainda inadimplida,

dos principais autores da disciplina. Tornar o processo objetivo um capítulo especial da

teoria geral do processo traria dupla vantagem científica: o processo objetivo receberia

um acabamento conceitual mais afinado à Processualística (já que, no Brasil, a categoria

ainda está prevalecentemente cingida a estudos de direito constitucional) e a teoria geral

do processo seria reerguida sobre fundações renovadas (porquanto um novo trabalho de

abstração conceitual teria de ser realizado a partir de uma base empírica mais ampliada).

Contudo, as novas edições que são jogadas nas prateleiras das principais livrarias ainda

fazem vistas grossas ao processo objetivo e, por via de consequência, deixam de fazer

uma abrangente teoria geral do processo para se cingirem a uma restrita teoria geral do

processo subjetivo. No Brasil, a preocupação processualística com o processo objetivo

ainda está in statu nascendi, pois.

14. Conclusão

76 Cf. TESHEINER, Ob. cit., p. 27.



O sucesso da doutrina brasileira sobre processo coletivo no cenário internacional

tem enchido alguns juristas pátrios de empolgação e os orientado ao summum malum do

pan-coletivismo. Esse é a causa de o controle abstrato de constitucionalidade estar sendo

indevidamente compreendido como um tronco especial das tutelas coletivas lato sensu.

Há, por exemplo, quem chegue a proclamar a súmula vinculante como um mecanismo

de tutela coletiva77. Chega-se à impressão de que, hoje, o adjetivo coletivo é emprestado

a tudo quanto contribua à portentosa missão de solucionar ou diminuir a carga excessiva

de trabalho produzida pelo aumento gradativo e incontrolável do número de processos.

Entrementes, a tentação coletivista engagée já contaminou certa feita – não sem causar

efeitos deletérios – a Antropologia Filosófica. Ao invés de se declarar que a coletividade

é uma soma de indivíduos, já se ousou dizer que o indivíduo nada mais é que a menor

fração em que se pode dividir uma coletividade. Guardadas as devidas proporções, é

necessário erradicar-se tamanha distorção gnosiológica: um desenvolvimento ilimitado

do paradigma coletivo “conduz a uma sociedade sem indivíduos, com alto risco de se

estabelecer quem define quais são os bens coletivos” 78.

Não há uma “teoria pura e objetiva” do pan-coletivismo: subjacente a ele, soem

pairar doutrinas ideológicas que têm como slogan dissolver o individual e o público nos

estreitos limites de um cooperativismo social. Ora, como bem demonstrado por Jürgen

Habermas, todo conhecimento é guiado por interesses e, não raro, as ideias servem para

mascarar, com pretextos legitimadores, os reais motivos das ações intelectuais79. Logo,

se hoje se assiste a um movimento que busca encontrar o missing-link entre a jurisdição

constitucional e a jurisdição coletiva, é preciso instaurar-se um contramovimento, que

resgate o missing-unlink. Se assim não se fizer, chegará o dia em que a ação individual

será absurdamente enxergada tão apenas como  gota  de uma ação coletiva que restou

“pulverizada”.

77 Assim SHIMURA, Sérgio. A súmula vinculante como mecanismo de tutela coletiva.  Direito civil e

processo: estudos em homenagem ao Professor Arruda Alvim. Coord. Araken de Assis et al..São Paulo:

RT, 2007, p. 900-910.
78 LORENZETTI,  Ricardo  Luis.  Teoria  da  decisão  judicial:  fundamentos  de  direito.  Trad.  Bruno

Miragem. São Paulo: RT, 2009, p. 270.
79 Técnica e ciência como “ideologia”. Trad Artur Morão. Lisboa: Edições 70, p. 129 e ss. 


