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RESUMO 

 

Esse trabalho monográfico irá examinar a temática do consumidor e seu respectivo acesso à 

justiça. Como se sabe, o conceito de acesso à justiça é tido, de acordo com o nosso texto 

constitucional, como um direito fundamental, sendo entendido, nos dias atuais, de forma mais 

ampla possível, de modo a garantir aos indivíduos, um Judiciário efetivo em que seja possível 

a concretização de direitos. No âmbito do sistema de demandas coletivas, destaca-se a Lei de 

Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, regulando o tema e adaptando 

diversos institutos do processo tradicional individual para o processo coletivo, além de 

legitimados ativos autônomos, por força da nossa Constituição Federal, e com alto grau de 

especificação técnica para propor ações que versem sobre os direitos da coletividade.  

Palavras-chave: Acesso; Consumidor; Fornecedor; Justiça, Tutela; Coletiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This monographic work will examine the theme of consumers and their access to justice. As 

we all know, the concept of access to justice is, according to our constitutional text, as a 

fundamental right, being understood, nowadays, the broadest possible way, in order to 

guarantee to individuals, a judicial system in which it is possible the realization of rights. 

Under the System of Colective Demands, stands out the Law of Public Civil Action and the 

Consumer Defense Code, regulating the theme and adapting several institutes of individual 

tradicional judicial process to the collective judicial process, in addition to the legitimated 

ative antonomous, under our Federal Constitution, and with a high degree of technical 

specification to propose actions that focus on the rights of the collective. 

 

Key Words: Access; Consumer;  Supplier; Justice; Custody; Collective.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa cuida de examinar os aspectos do acesso do 

consumidor à justiça no Brasil, bem como procede à análise da formação e estrutura do 

sistema de proteção consumerista que se tem hoje em nosso país. Além disso, este projeto 

monográfico vai observar quais os problemas enfrentados hoje pelo consumidor em nosso 

sistema jurídico, uma vez que este constrói uma relação jurídica com um fornecedor de 

produto ou serviço, que geralmente é um profissional o qual se apresenta mais bem preparado 

para enfrentar um processo judicial, seja porque têm mais recursos e poder econômico, ou por 

já estar mais habituado com o litígio, haja vista ser demandado juridicamente com frequência 

em razão da sua atividade. 

Como se sabe, é recente a criação do direito do consumidor, sendo este,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

objeto de estudo nas universidades brasileiras após a Constituição de 1988, que, em vários 

dispositivos, reconheceu interesses e direitos, os quais até pouco tempo não eram garantidos 

ao consumidor. Inclusive, alçou como direito fundamental, a defesa do consumidor (art. 5º, 

XXXII). E foi além, ao permitir uma tutela adstrita não apenas ao clássico processo 

individual, como também na esfera dos direitos difusos e coletivos, a fim de facilitar o acesso 

do consumidor ao judiciário.  

É cediço que o acesso à justiça é entendido como um princípio essencial ao processo 

coletivo, de modo que o mesmo visa garantir, além da pretensão apreciada em juízo, o direito 

a um processo justo e eficiente, tracejado nas garantias do devido processo legal e regrado a 

outros princípios constitucionais. Dessa maneira, para que se tenha uma tutela efetiva dos 

direitos consumeristas, é necessário, em certas situações, o abandono do procedimento 

essencialmente individualista - o qual se restringe a interesses e direitos relativos apenas a um 

indivíduo- com o intuito de prestigiar as demandas as quais se podem alcançar um número 

maior de interessados ao litígio, isto é, as ações coletivas latu sensu. 

Desta feita, ao longo desse traçado monográfico, vamos tratar da ação coletiva no 

âmbito do consumidor, e sua indispensabilidade para o ingresso à justiça, sendo certo que essa 

espécie de demanda ultrapassa alguns obstáculos socioculturais, principalmente no que diz 

respeito ao consumidor de classes menos abastadas, que pode não ter um conhecimento 

aprofundado de seus direitos, e enxerga o poder judiciário de maneira distante e, muitas vezes 

inalcançável. Isto posto, fica simples entender a dimensão social do processo coletivo, e a 

necessidade que existe em desenvolver institutos exclusivos para atingir, cada vez mais, um 

maior número de pessoas, categorias e grupos sociais. 
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Para se entender as discussões travadas hoje acerca do direito do consumidor e o seu 

acesso à justiça, e como se construiu um sistema referente ao tema, em que o ponto central é a 

tutela coletiva e os seus desdobramentos, é importante fazer um levantamento histórico 

pautado nas Ondas Renovatórias de Acesso à Justiça, do jurista italiano Mauro Cappelletti
1
, a 

fim de que se fixe a percepção de que o processo coletivo, juntamente com outros fatores, 

vide os Juizados Especiais de Pequenas Causas, são fundamentais para simplificar o acesso à 

justiça.  

Já que o objeto central desse trabalho de conclusão de curso é tutela coletiva como 

garantidora do acesso à justiça, é crucial o exame das mais variadas formas de ações coletivas, 

assim como a ilustração das espécies de direitos coletivos que estão presentes em nosso 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que esta compilação define o que são direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos. E também elege quem tem legitimidade para 

objetivar esses tipos de ações, além de outras particularidades inerentes ao processo de massa. 

Com isso, outras questões fundamentais para o direito processual coletivo, como os efeitos da 

coisa julgada, incorrência de litispendência e sentença genérica, serão analisadas. 

Outro ponto fundamental para a ampliação do acesso à justiça e que será substancial 

nesta dissertação, foi a criação da Ação Civil Pública, que trouxe inovações relevantes ao 

esteio das ações coletivas e concebeu princípios e normas próprios ao regime processual 

coletivo, pois que a mesma estendeu o campo de aplicação, fazendo com que inúmeras 

questões fossem trazidas à apreciação do judiciário, pode-se destacar dentre estas, a temática 

do meio ambiente e do direito do consumidor, mas é importante salientar que a Lei nº 

7.347/1985,  que trata da ACP, tutela qualquer direito coletivo latu sensu, fato que se deu 

devido ao art. 110 do estatuto consumerista, o qual criou o inciso IV do art. 1º da Lei de Ação 

Civil Pública ampliando a categoria dos direitos difusos e coletivos. 

Todavia, é fato que o Código do Consumidor e a Lei da ACP não são os únicos 

instrumentos que regulam o direito de massa em nosso país. O Brasil é apontado por muitos 

autores como um dos países pioneiros no âmbito do direito processual coletivo, tendo a 

Constituição Brasileira, versado sobre diversos institutos os quais têm o fito de proporcionar 

uma tutela coletiva; e consequentemente, citam o mandado de segurança coletivo (art. 5º, 

LXX, alínea “b”), ação popular (art. 5º, LXXIII), a possibilidade de sindicatos e associações 

defenderem em juízo os direitos da coletividade (arts. 5º, XXI e 8º, III) e a norma que fixa as 

competências do Ministério Público (art. 127).   Some-se a isso, a Lei nº 6.938/81 que admitiu 

                                                           
1
 CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, Sérgio Antônio Fabris, 1988. 
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a titularidade do MP para a propositura de ações para proteção do meio ambiente.  Por essa 

vasta legislação sobre a matéria, a renomada jurista Ada Pellegrini fala em um “verdadeiro 

microssistema de processos coletivos”. 

Por fim, cumpre salientar que o direito do consumidor, por ser de recente gênese, 

sendo fruto das constituições modernas do pós-segunda guerra mundial, é tido como um 

direito social - um direito de segunda geração - e que por essa razão exige a proteção efetiva 

do Estado. Dessa forma, vindica não somente uma manutenção de seus institutos privados, 

sem que o ente estatal possa interferir na relação contratual, relação esta que por si só, já 

nasce, em suma maioria, em desequilíbrio desfavorável ao consumidor, que se apresenta 

como parte hipossuficiente e desprovida dos mesmos recursos financeiros e jurídicos os quais 

possuem os fornecedores. 
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1. O DIREITO DO CONSUMIDOR NO BRASIL 

1.1  Um breve histórico do consumidor 

Com o movimento da Revolução Industrial e o fim da Segunda Guerra Mundial, a 

indústria e o comércio passaram por profundas transformações, a inovação nos meios de 

produção permitiu a fabricação de bens em uma velocidade até então desconhecida pelos 

artesãos na Baixa Idade Média. Tal descoberta provocou drásticas mudanças nas práticas de 

comercialização, uma vez que se passou a produzir em larga escala, e as mercadorias 

começaram a ser consumidas por um número maior de pessoas, e deixando em segundo plano 

o modelo de produção manual e individualizado. Dessa maneira, é certo dizer que, todo esse 

processo pôs fim às relações pessoais de consumo, objetivando atingir as massas de 

consumidores, a uma distância cada vez maior. 

Essas transformações deram azo à criação de sólidos movimentos sindicalistas e 

consumeristas, visto que o surgimento da nova ordem econômica – o capitalismo – criou 

situações de profundas desigualdades sociais e exploração de mão de obra barata, 

principalmente de crianças e mulheres, em condições sub-humanas, além da massificação das 

relações de consumo. 

Marco importante na conscientização dos direitos dos consumidores, nos Estados 

Unidos, foi a criação, em 1891 da New York Consumer’s League, que hoje se intitula como 

Consumer’s Union
2
, órgão de proteção e orientação consumerista em todo o mundo. A partir 

daí, vários órgãos internacionais surgiram para promover essa demanda crescente que era a 

defesa do consumidor diante de uma sociedade massificada, na qual as relações de compra e 

venda ganharam contornos globais, em que se percebeu uma série de dificuldades em 

identificar quem é o fornecedor e produtor de determinado produto e quem está consumindo. 

Outro ponto fundamental para a percepção do consumidor como um sujeito de 

direitos, segundo Cláudia Lima Marques
3
, em seu Manual de Direito do Consumidor, foi o 

discurso do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 15 de março de 1962. 

Nessa mensagem, J.F.K. intitulou toda a sociedade como consumidora, destacando que “dois 

terços de todos os gastos da economia são feitos pelos consumidores. Mas é o único grupo 

                                                           
2
 GUGLINSKI, Vitor. Breve Histórico do Direito de Consumidor e origens do CDC. Disponível em: 

http://vitorgug.jusbrasil.com.br/artigos/112106596/breve-historico-do-direito-do-consumidor-e-origens-do-cdc. 

Acesso em: 03/06/2016. 

 
3
 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Manual de Direito 

do Consumidor, 6ª Edição, Editora RT, 2014, p. 34. 

http://vitorgug.jusbrasil.com.br/artigos/112106596/breve-historico-do-direito-do-consumidor-e-origens-do-cdc
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importante da economia que não é eficientemente organizado, cujos pontos de vista quase 

nunca são ouvidos”. Além disso, listou direitos básicos do consumidor, ao falar que o Estado 

“tem a obrigação de estar alerta para as necessidades do consumidor e promover os seus 

interesses”. 

A ONU, por sua vez, em 16 de abril de 1985, estabeleceu os rumos para uma 

legislação consumerista, pautada no entendimento de que o direito do consumidor é um 

direito de segunda geração, e, portanto um direito social. E que leva em conta a 

vulnerabilidade do consumidor em uma sociedade capitalista e globalizada. Sendo assim, o 

ordenamento jurídico deve ser protetivo em relação a esta figura. 

No Brasil, o direito do consumidor ganha destaque com a Constituição de 1988, que 

ratifica o seu caráter tutelar em vários dispositivos. Dentre os mais importantes estão: o art. 

5º, XXXI, que promove a defesa do consumidor; o art. 170, V, que prevê a defesa do 

consumidor como um dos princípios da ordem econômica; e o art. 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que garantiu a edição e promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Para Cláudia Lima Marques
4
, os três artigos supracitados autorizam a afirmação de 

que o direito do consumidor é um conjunto de normas e princípios que visam garantir o triplo 

mandamento constitucional, que é promover a defesa dos consumidores; considerar a 

proteção dos consumidores um princípio a ser observado pela ordem econômica; e organizar 

uma legislação infraconstitucional com base na proteção do consumidor, que neste caso deve 

ser protegido não apenas no momento em que está envolto numa relação de consumo, mas 

que também deve ser visto como um sujeito de direitos. Desta feita, o direito do consumidor 

deve ser encarado como um direito subjetivo, inerente a quem possua a condição de 

consumidor, ou seja, quase toda a coletividade. 

Dessa forma, é possível afirmar que o CDC, criado pela Lei nº 8.078 de 1990, causou 

uma verdadeira revolução quanto ao direito consumerista, tratou de direitos básicos do 

consumidor – dentre eles, o acesso à justiça, nasceu com status de norma supralegal (acima 

das leis ordinárias e abaixo da Constituição) e de norma de ordem pública, haja vista que a 

Magna Carta elencou a defesa do consumidor no rol dos direitos fundamentais. Deste modo, o 

Código em tela, amplia e sistematiza uma série de comandos os quais intentam proteger esse 

grupo específico, considerando a sua vulnerabilidade perante uma enorme cadeia de 

fornecedores e produtores, evidenciando assim, o desequilíbrio da relação que aqui vigora. 

                                                           
4
 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Op. Cit., p. 35. 
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1.2 Conceitos Básicos 

Para identificar uma relação de consumo, é mister definir quais os polos dessa 

relação. Note-se que para reconhecer um vínculo consumerista numa relação, é necessário que 

haja, de um lado, um fornecedor, e do outro, um consumidor. É esse o ponto de distinção 

desta relação para com as demais, nas relações jurídicas comuns, estão envolvidos dois 

particulares, em posições iguais, celebrando um contrato em que as forças de ambos os lados 

se mostram equilibradas. 

Desse modo, se existe uma relação de compra e venda, mas constituída por sujeitos 

comuns, na qual nenhuma das partes é um profissional especializado no comércio de um bem 

ou serviço, não há, nesta hipótese, nenhum um direito a ser tutelado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, e sim pelo Código Civil, uma vez que presente o equilíbrio contratual. Para que 

haja uma tutela específica do consumidor, deve estar caracterizado o fator da vulnerabilidade, 

em desfavor do consumidor, parte frágil da relação consumerista.   

Todavia, sendo as partes, consumidor e fornecedor, não importa se a relação é 

contratual ou não, e nem o momento em que ela se encontra, essa relação será regida pela 

legislação consumerista, diante da vulnerabilidade do consumidor, visto que este pode a toda 

hora ser afetado pelas práticas abusivas do fornecedor, como é o caso das ações de marketing 

e da publicidade enganosa. Isto posto, resta esclarecer quem é o fornecedor e o consumidor. 

 

1.2.1 Consumidor 

A Lei 8.078/1990 traz o conceito de consumidor em seu art. 2º, que assevera: 

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final”. Dessa forma, a legislação consumerista não se preocupou em fazer uma 

distinção entre pessoa física e jurídica para fins de enquadramento na conceituação do 

consumidor, tendo em vista que o que importa é a condição vulnerável da parte que está 

adquirindo ou utilizando um produto ou serviço, de um profissional, de forma final, e não 

como insumos que servem de base para a produção de outros bens ou serviços, que retornarão 

ao mercado de consumo. 

Nesse esteio, teorias conflitantes surgiram sobre a definição de consumidor, tendo 

como base de observação a destinação final do bem ou serviços, com a finalidade de restringir 

ou estender o conceito de consumidor, e determinar quem pode, ou não, ser encaixado nessa 

categoria, que detém um regime especial, com uma série de instrumentos que visam uma 

proteção plena ao consumidor. 
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A teoria finalista visa garantir a tutela especial a quem, de fato, é o consumidor final 

do serviço ou produto, como preconiza o art. 2º do CDC. Nesse sentido, não é suficiente que o 

adquirente ou usuário do bem ou serviço seja apenas o destinatário fático, isto é, não basta 

que ele tenha retirado o produto da circulação de mercado. É preciso, também, que ele seja 

destinatário final, não utilizando o bem para revenda ou obtenção de lucro. Na medida em que 

o bem é objeto de exploração profissional e econômica, pelo seu comprador, perde este, o 

caráter de consumidor. 

Segundo Sérgio Cavalieri Filho: 

“A corrente finalista ou subjetivista, a seu turno, interpreta de 

maneira restritiva a expressão destinatário final. Só merece a 

tutela do CDC aquele que é vulnerável. Entende ser 

imprescindível à conceituação do consumidor que  a destinação 

final seja entendida como econômica, isto é, que a aquisição de 

um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma 

necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou 

jurídica, e não objetivo o desenvolvimento de uma outra 

atividade negocial”
5
.  

Assim, um dos critérios mais importantes da teoria finalista, é a cessação do processo 

econômico, isto é, da cadeia de consumo, de sorte que aquele que for o último a adquirir o 

produto ou serviço para consumo próprio, será, dessa forma, o consumidor final, e que por 

essa razão, fará jus à proteção da legislação consumerista. 

Cumpre ressaltar que esse é o entendimento do egrégio STJ, que desde o nascimento 

do Código do Consumidor, aplicou a teoria finalista nos casos concretos. 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO 

INSUMO. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. 

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota a teoria 

finalista para a definição do conceito de consumidor, motivo pelo qual não se 

aplica a legislação consumerista quando o usuário do serviço utiliza a energia 

elétrica como insumo, como se verifica no caso dos autos. 2. O que qualifica uma 

pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou 

serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades 

                                                           
5
 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Direito do Consumidor, 3ª Edição, Ed. Atlas, 2011,  p.61. 
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pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na 

geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa 

destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está 

caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. 

DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008). 3. Agravo Regimental desprovido
6
. 

 

A contrario sensu, a teoria maximalista tenciona ampliar o conceito de consumidor, 

expandido o campo de aplicação do CDC, posto que para os maximalistas, qualquer contrato 

de adesão ou pautado numa relação de mercado seria enquadrado na legislação consumerista, 

por entenderem que esta alveja regular a “sociedade de consumo”, como pontua Cláudia Lima 

Marques
7
, e nesse tipo de sociedade, na qual os contratos de adesão são padronizados e 

oponíveis às massas, qualquer pessoa, seja consumidor ou fornecedor, encontra-se em uma 

posição de vulnerabilidade. 

Então, o destinatário final, contemplado no art. 2º do CDC, seria aquele que tão 

somente retira o bem do mercado. Para a presente teoria, não importa a forma que ele usufruir 

desse produto, se dará uma destinação final, ou se irá reutilizá-lo e incluí-lo em outro meio de 

produção, será esse sujeito, protegido pela Lei nº 8.078/1990. Todavia, essa teoria não foi bem 

acolhida pela comunidade jurídica, uma vez que pretende dar guarida a todo e qualquer 

indivíduo envolvido numa relação de mercado. 

Nessa linha de entendimento, o Enunciado 171, da III Jornada de Direito Civil 

deixou claro que os contratos de adesão caracterizados nos art. 423 e 424 do Código Civil, 

não se confundem com contratos de consumo, sendo estes identificados em situações de 

desequilíbrio, em que se ache necessário a intervenção tutelar do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Hoje no Brasil está em voga a teoria do finalismo aprofundado; sobre essa teoria, é 

válido se aprofundar nas lições de Cláudia Lima Marques, segundo renomada autora, a teoria 

do finalismo aprofundado: 

“É uma interpretação finalista mais aprofundada e madura, que 

deve ser saudada. Em casos difíceis envolvendo pequenas 

empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não 

em sua área de expertise ou com uma utilização mista, 

                                                           
6
STJ. AgRg no REsp nº 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, Primeira Turma, DJe 03.12.2008. 

7
 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Op. Cit., p. 101. 
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principalmente na área dos serviços, provada a vulnerabilidade, 

concluiu-se pela destinação final de consumo prevalente. Esta 

nova linha, em especial o STJ, tem utilizado, sob o critério, 

especialmente a equiparação do art. 29 do CDC, em se tratando 

de pessoa jurídica que comprove ser vulnerável e atue fora do 

âmbito de sua especialidade, como hotel que compra gás. Isso 

porque o CDC conhece outras definições de consumidor. O 

conceito-chave aqui é o de vulnerabilidade”
8
. 

À vista disso, é a vulnerabilidade – utilizada aqui em uma percepção mais ampla -  

quem irá determinar, da análise concreta do caso, se o CDC tem aplicação ou não. Podendo 

ser regida pelo direito do consumidor, tanto uma relação de consumo final, quanto uma 

relação de consumo intermediário, se nesta situação, uma das partes estiver em condição de 

vulnerabilidade em relação à outra.                                          

Ainda sobre o tema, afirma Flávio Tartuce
9
 que a atribuição do critério da 

vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor, dependerá da qualificação daquele, se se 

apresenta como uma parte frágil ou não, da relação de consumo. Dessa forma, exemplifica, 

“se um advogado adquire insumos para seu escritório, haverá relação de consumo, mesmo 

sendo os bens utilizados para sua pequena produção. Por outra via, se um grande escritório 

adquire tais insumos, não haverá relação de consumo”.
10

 

Por fim, vale destacar que essa teoria vem sendo aplicada pelo STJ, desde que firmou 

o entendimento do finalismo aprofundado. 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE 

CONCHA BRITADORA. HIPOSSUFICIÊNCIA E DESPROPORÇÃO DE 

FORÇAS ENTRE AS PARTES. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. INVERSÃO 

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REEXAME 

PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO 

CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. A pessoa jurídica 

adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de 

consumidora (art. 29 do CDC), por ostentar, frente ao fornecedor, alguma 

                                                           
8
 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Op. Cit., p. 103. 

9
 TARTUCE. Flávio, Manual de Direito do Consumidor, 5ª  Edição, Ed. Método. 2016. p.81.       

10
 Idem, p. 81. 
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vulnerabilidade que, frise-se, é o princípio-motor da política nacional das 

relações de consumo (art. 4º, I, do CDC). Aplicação temperada da teoria 

finalista frente às pessoas jurídicas, processo denominando pela doutrina como 

finalismo aprofundado - Precedentes. 2. Consignada no acórdão a 

hipossuficiência e a desproporção de forças entre as partes, fica evidenciada a 

existência de relação de consumo, exigindo a inversão do julgado o vedado 

reexame do acervo fático-probatório. Incidência do enunciado nº 7 da Súmula 

do STJ, óbice aplicável por ambas as alíneas do inc. III do art. 105 da 

Constituição Federal. 3. No caso, o foro do domicílio do consumidor é o 

competente para a discussão judicial das questões a ele vinculadas, pois evita a 

imposição dos ônus a que ficaria obrigado com o deslocamento para demandar 

no foro de eleição. 4. Agravo regimental não provido”. (AGARESP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 735249. Min. 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. STJ. TERCEIRA TURMA. DJE 

DATA:04/02/2016.)
11

 

 

Assim, o acórdão deixa claro que a hipótese de equiparação à condição de 

consumidor, para os fornecedores, ocorrerá pela análise do caso concreto, de maneira que 

tendo o fornecedor de produtos ou serviços, comprado insumos para sua produção, e na 

relação jurídica, verifica-se a sua vulnerabilidade por ser um empresário pequeno, diante do 

outro polo da relação jurídica, poderá ser enquadrado à categoria de consumidor. 

Quanto aos consumidores equiparados, convém destacar a coletividade de 

consumidores, que se encontra no parágrafo único do art. 2º do CDC. Diz o dispositivo que: 

“equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo.” 

Com isso, pode-se perceber que a legislação consumerista quis proteger toda uma 

massa de pessoas que se acha comprometida pelas práticas atribuídas a fornecedores de bens 

ou serviços. Seja pelo fato do serviço/produto ou por acidente de consumo, todos os sujeitos 

atingidos, mesmos os indeterminados e que, a priori estão fora da relação de consumo, 

deverão receber proteção da Lei 8.078/90. 

Marco histórico no Brasil, sobre a discussão dos direitos coletivos e a proteção da 

massa de consumidores, enquadradas aqui, as vítimas do acidente de consumo, foi a explosão 

do Shopping Osasco, que matou cerca de quarenta pessoas e trouxe prejuízo a tantas outras, 

atribuindo aos fornecedores responsáveis, a responsabilidade de indenizar toda a coletividade 

atingida pela explosão. 

                                                           
11

 STJ. Ag. em Resp nº 735249, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 04/02/2016. 
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1.2.2 Fornecedor 

A principal definição de fornecedor está no art. 3º da Lei nº 8.078/1990. Diz esse 

artigo que “Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços”. 

É imperioso notar que, diferentemente do conceito de consumidor, que procura 

restringir esta categoria pelo critério da vulnerabilidade, a definição de fornecedor busca 

justamente o contrário, procura expandir seu campo de aplicação, para que um número maior 

de consumidores possa ser protegido dos abusos cometidos pelos fornecedores. 

Outrossim, sublinha Flávio Tartuce, que o ponto chave na caracterização do 

fornecedor é o fato de ele desenvolver uma atividade. Para isso, traz a lição de Antonio 

Junqueira de Azevedo: 

 “Atividade, noção pouco trabalhada pela doutrina, não é ato, e 

sim conjunto de atos”. ‘Atividade’ foi definida por Túlio 

Ascarelli como a ‘série de atos coordenadores entre si, em 

relação a uma finalidade comum’ (Corso di diritto commerciale. 

3. ed. Milano: Giuffrè, 1962. p. 147). Para que haja atividade, 

há necessidade: (i) de uma pluralidade de atos; (ii) de uma 

finalidade comum que dirige e coordena os atos; (iii) de uma 

dimensão temporal, já que a atividade necessariamente se 

prolonga no tempo. A atividade, ao contrário do ato, não possui 

destinatário específico, mas se dirige ‘ad incertam personam’  

(ao mercado ou à coletividade, por exemplo), e sua apreciação é 

autônoma em relação aos atos eu a compõem”
12

. 

Além disso, as características impressas no dispositivo em questão diferem 

veementemente dos contratos celebrados no âmbito do Código Civil, que têm como marca 

registrada a não habitualidade e não exercício profissional da compra e venda de um produto 

ou serviço. Diante disso, o fornecedor presta um serviço ou exerce uma atividade tipicamente 

profissional, mediante remuneração, de forma constante e habitual. 

                                                           
12

 TARTUCE. Flávio. Op. Cit., p. 72.       
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Cláudia Lima Marques
13

, então, destaca da análise do §2º do art. 3º do CDC, a 

prática comercial de realizar um serviço ou entregar um produto de modo gratuito, como uma 

espécie de brinde ou prêmio para os seus clientes. A jurisprudência já se posicionou sobre a 

questão, afirmando que tais práticas se inserem no contexto da codificação consumerista.  

Assim, o REsp 1.316.921/RJ, no qual o STJ determina: “O fato de o serviço prestado 

pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o 

termo ‘mediante remuneração’, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de 

forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor”
14

  

É bom ressaltar que a Lei nº 8.078/1990 assegura ao consumidor, proteção diante 

toda a cadeia de fornecedores de produto ou serviços, isto é, todos aqueles que, de alguma 

maneira, participaram da consecução do bem ou serviço (fabricação, produção, transporte, 

distribuição, etc.), fazendo com que estes chegassem aos consumidores. Desta feita, o 

parágrafo único do art. 7º atribui responsabilidade solidária, a todos, que na cadeia de 

fornecedores, geraram dano ao consumidor. 

Devido à condição de vulnerabilidade do consumidor, a doutrina e jurisprudência 

preveem a figura do “fornecedor equiparado”, com vistas a ampliar o campo de aplicação do 

código consumerista, e fornecer uma proteção mais efetiva a quem se encontre numa 

condição de fragilidade na relação contratual em que envolve o consumo. Portanto, o 

fornecedor equiparado seria aquela pessoa, que embora fora da cadeia de fornecedores, cria 

relações jurídicas com o consumidor, é o caso dos bancos nos contratos bancários; pessoas 

jurídicas que mantêm bancos de dados dos consumidores e o agente que vende seguros de 

vida. 

 

1.3 Princípios Fundamentais do Direito do Consumidor 

 

1.3.1 Princípio da Vulnerabilidade 

 Não há dúvidas de que o princípio da vulnerabilidade seja norteador no direito 

consumerista, este princípio está expresso no Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, I) e 

parte do pressuposto que todo indivíduo enquadrado no conceito de consumidor, é vulnerável, 

uma vez que, independente da sua condição econômica, este não detêm as informações 

técnicas da fabricação do produto ofertado. 

                                                           
13

 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Op. Cit., p. 121. 
14

 STJ. REsp nº 1.316.921/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Dje 29.06.2012. 
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Com isso, estabelecendo a premissa de que todo consumidor é vulnerável e 

oferecendo os meios de salvaguardar os seus direitos; tem-se a concretização do princípio da 

isonomia, contemplada em nosso mandamento constitucional, na medida em que consumidor 

e fornecedor se equiparam na relação de consumo. 

Há, segundo a doutrina, três tipos de vulnerabilidade: a técnica (quando o 

consumidor não tem conhecimento específico acerca do produto ou serviço que está 

adquirindo); jurídica (quando se constata a ausência de conhecimento jurídico, contábil ou 

econômico na relação de consumo); e fática (quando há insuficiência econômica, física ou 

psicológica que coloca o consumidor em desigualdade frente ao consumidor). 

Cumpre ressaltar que Cláudia Lima Marques chama a atenção para a vulnerabilidade 

informacional
15

, uma nova espécie de vulnerabilidade, criada pelo atual contexto social, no 

qual a informação chega ao consumidor em uma alta velocidade, e pelas mais variadas 

mídias, sem nenhum controle. À vista disso, muitas vezes essa informação pode ser 

manipulada, não sabendo o consumidor, se aquela informação a qual ele teve acesso, de fato é 

verdadeira. Neste esteio, presume-se que os fornecedores, experts nas atividades as quais 

desenvolvem para produção do bem ou serviço, são os verdadeiros detentores da informação. 

Ainda sobre essa conjuntura, é certo que diante da massificação do consumo e da 

exposição às mais inovadas técnicas de marketing usadas pelos consumidores, que torna toda 

a sociedade, enquanto consumidora, vulnerável. É fundamental destacar que certos grupos ou 

categorias de consumidores, têm essa vulnerabilidade ainda mais presente, como os idosos, 

crianças, analfabetos, enfermos, etc.  

Dessa forma, essas pessoas são chamadas de hipervulneráveis, em decorrência das 

características de suas situações culturais e socioeconômicas as quais intensificam a 

presunção inerente de vulnerabilidade, e por essa razão, merecem uma maior proteção do 

Código de Defesa do Consumidor.  

Por fim, o princípio da vulnerabilidade não se confunde com o “conceito fático” de 

hipossuficiência (art. 6º, VIII, CDC), haja vista que enquanto a vulnerabilidade é uma 

presunção, a hipossuficiência parte da análise do caso concreto, conforme a situação 

socioeconômica do consumidor, diante do fornecedor, sendo um aspecto formal do processo. 

Segundo Flávio Tartuce:  

“o conceito de hipossuficiência vai além do sentido literal das 

expressões pobre ou sem recursos, aplicáveis nos casos de 
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 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Op. Cit., p. 113. 
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concessão dos benefícios da justiça gratuita, no campo 

processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a 

caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento 

(...)”.
16

   

Desta feita, embora sejam institutos garantidos ao consumidor que têm a finalidade 

de assegurar a isonomia dos contratos de consumos, a vulnerabilidade é inerente à figura do 

consumidor, enquanto a hipossuficiência à analisada casuisticamente, com vistas a garantir a 

igualdade dos polos da relação no processo judicial. 

 

1.3.2 Princípio do Protecionismo 

Esse princípio decorre da própria vulnerabilidade do consumidor, que exige do 

código consumerista uma maior proteção à sua figura, presumidamente vulnerável. Dessa 

forma, pode ser encontrado no art. 1º da Lei 8.078/90, que estabelece que as normas de direito 

do consumidor têm caráter de ordem pública e interesse social. 

Sendo assim, as normas de direito do consumidor representam um limite à autonomia 

provada nos contratos. Não podem os contratantes, numa relação de consumo, afastar os 

dispositivos previstos no CDC. Cláusulas contratuais que ferem tais dispositivos, como a 

cláusula que exclui a responsabilidade do fornecedor ou reduz o prazo decadencial, são nulas 

de pleno direito, e podem, inclusive, ser declaradas nulas de ofício pelo magistrado, 

justamente por serem normas de ordem pública e revestidas de interesse social. 

 

1.3.3 Princípio da Boa-Fé Objetiva 

O art. 4º, inciso III do CDC contempla o princípio da boa-fé, o qual deverá reger as 

relações de consumo. Em termos contratuais, impera a boa-fé objetiva, que está intimamente 

ligada à conduta do contratante, de modo que este deve atuar com o dever de respeito e 

colaboração perante a outra parte da relação jurídica. 

É fundamental observar, que esse princípio deve estar presente em todas as fases do 

contrato, inclusive na ceara pré-contratual, de maneira a limitar as ações abusivas por parte 

dos fornecedores e estabelecer deveres centrados na lealdade que ambas as partes devem ter, 

enquanto vinculados a um contrato, ou mesmo antes da celebração de qualquer pacto. É certo 
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 TARTUCE. Flávio. Op. Cit., p. 43.      
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que tal princípio objetiva a preservação do equilíbrio contratual e a manutenção do preceito 

do protecionismo ao elo mais frágil da relação contratual, o consumidor. 

 

1.3.4    Princípio da Confiança 

Sergio Cavalieri
17

 afirma que o principio da confiança não está previsto no CDC, 

mas é consequência do princípio da boa-fé. O consumidor, ao firmar um contrato e adquirir 

um bem ou um serviço, tem uma expectativa em relação às clausulas do contrato ou sobre o 

bem que está adquirindo, como a imutabilidade das cláusulas contratuais e a confiança de que 

o bem que foi comprado não veio com nenhum defeito. Desse modo, a quebra da confiança 

ocorre quando as expectativas criadas pelo consumidor são quebradas. 

Assim, “no art. 30 do CDC temos um dos principais efeitos do princípio da 

confiança. A oferta vincula, cria obrigação pré-contratutal, para que não frustre a legítima 

expectativa criada pelo consumidor” 
18

. Com isso, é importante entender a quebra de um 

contrato, por parte do fornecedor, como uma grave violação de um dos princípios que 

norteiam a legislação consumerista brasileira. 

 

1.3.5 Princípio da Transparência 

O princípio da transparência prima pelo dever de informação. Como se tem 

observado durante a presente dissertação, o direito do consumidor se firmou numa sociedade 

globalizada, marcada pela massificação das relações de consumo. Essa globalização permite, 

de forma cada vez mais fugaz, a transmissão de informações a um número indeterminado de 

pessoas. 

O dever de informar está presente ano art. 6º, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor, o qual estabelece como direito básico do consumidor “a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem”. Assim, o fornecedor tem o dever de informar as especificações de um 

produto, se em seu manuseio há algum fator de periculosidade, que possa gerar algum dano à 

vida do consumidor.  Logo, o princípio da transparência, é fundamental para a proteção da 

vulnerabilidade do consumidor, visto que visa garantir um maior conhecimento ao 
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 FILHO, Sérgio Cavalieri, Op. Cit, p.44. 
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 Idem, p. 45. 
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consumidor acerca do produto ou serviço que está adquirindo, possibilitando uma relação 

mais justa entre as partes. 

 

1.3.6 Princípio da Reparação Integral dos Danos 

Por fim, merece destaque o princípio da reparação integral dos danos, uma vez que 

inciso VI, do art. 6º da legislação consumerista assegura a “efetiva prevenção e reparação de 

danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. A reparação, segundo o 

dispositivo, não pode ser tabelada ou tarifada. Nenhuma cláusula contratual pode possibilitar 

a limitação de indenização à eventual dano que o produto ou serviço possa causar ao 

consumidor, sob pena de ser declarada abusiva. 

O Enunciado nº 550 do Conselho Nacional de Justiça e do STJ, aprovado na VI 

Jornada de Direito Civil, fala que a quantificação de reparação por danos extrapatrimoniais 

não deve estar sujeita a tabelamento ou a valores fixos. Assim, uma indenização por danos 

morais não pode se submeter a uma forma de fracionamento de danos, haja vista que o 

fornecedor deve indenizar o consumidor na integralidade do dano sofrido, sob pena de 

descumprir o princípio da reparação integral dos danos. 
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2. ACESSO À JUSTIÇA 

Depois de fazer um compêndio sobre conceitos básicos que envolvem a temática do 

consumidor, cumpre explorar a questão do acesso à justiça e suas problemáticas; como se 

sabe, o acesso à justiça, por muito tempo, constituía-se apenas num direito formal, e 

essencialmente individualista, que garantia ao indivíduo, a proposição de demanda ou 

contestação para apreciação de um juiz natural, que tem a finalidade de compor conflitos.  

Ao Estado, cabia somente se certificar que o sistema judiciário estivesse em 

funcionamento, o acesso à justiça de pessoas mais pobres, e que não possuíam plena 

convicção de seus direitos, ou o surgimento de novos direitos, enquadrados principalmente 

em uma dimensão coletiva, não eram questões trabalhadas pelas entidades governamentais, e 

por essa razão, por mais que o acesso à justiça fosse um direito existente a todos os cidadãos, 

havia uma série de obstáculos que restringiam a entrada ao judiciário a uma parcela da 

sociedade mais privilegiada.  

Todavia, o conceito de acesso à justiça passou por algumas transformações que 

visaram garantir uma ampliação do termo, em todo o mundo, principalmente a partir da 

década de 1960. Com as reformas instituídas pelo welfare state, houve o reconhecimento de 

certos direitos sociais, e a constatação de que a efetivação de tais direitos só seria possível 

com uma atuação positiva do Estado, o direito ao acesso à justiça ganhou novos contornos, o 

poder público entendeu que uma postura passiva não garantiria uma justiça eficiente para 

todos, mas sim para uma pouca parcela social. Além disso, buscou transpor os obstáculos que 

se impuseram para pessoas menos abastadas procurar a concretude de seus direitos, e 

procurou igualar as partes de uma mesma relação processual. 

Dessa forma, tem-se que o direito ao acesso à justiça, nos dias atuais, é um direito 

social e, deve ser entendido latu sensu, isto é, de forma mais ampla possível, com vistas a 

garantir não só o acesso à tutela jurisdicional, mas ser a garantia de um instrumento apto e 

efetivo à resolução de conflitos, mesmo que o alcance do direito pretendido não se dê em via 

judicial, garantindo, assim, uma verdadeira busca pela justiça, implementada de maneira 

isonômica e que esteja ao alcance de todos os indivíduos. 

Sendo assim, o direito do acesso à justiça, em nossa Constituição Federal está 

elencado no rol dos direitos fundamentais, mais precisamente no inciso XXXV do art. 5º, o 

que garante que o Estado deve fornecer ferramentas adequadas, visando uma ampla proteção 

desse direito, tido aqui como um direito social fundamental. Desse modo, o sistema judiciário 

deve se propor a ofertar a justiça, não só individualmente, como também na seara coletiva, 
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além de permitir o efetivo acesso àqueles que necessitam de um provimento jurisdicional, de 

modo que seja assegurada uma igualdade de tratamento a todos os indivíduos, 

independentemente da classe social. 

 

2.1  As Ondas Renovatórias de Acesso à Justiça 

Na célebre obra intitulada “Acesso à Justiça”, resultado da parceria dos brilhantes 

juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth
19

, na década de 1970, os autores conceberam as três 

famosas ondas renovatórias de acesso à justiça, que são frutos de um apanhado geral de todos 

os movimentos e reformas que surgiram no âmbito do sistema judiciário com a finalidade de 

promover o acesso à justiça.  

Nesse renomado exemplar, os autores procuraram, além de especificarem do que 

trata cada onda renovatória, formular um conceito do acesso à justiça, de maneira mais ampla 

e examinar quais são os obstáculos a serem transpostos para o alcance à justiça de todos os 

indivíduos, sugerindo soluções práticas para combater os problemas de acesso à justiça. 

Segundo José Neri da Silveira, ex-ministro do STF, em palestra proferida no V 

Congresso Nacional dos Magistrados Trabalhistas (1994), “Mauro Cappelletti anota que o 

acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental, o mais básico dos 

direitos de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas 

proclamar os direitos de todos e nas modernas Constituições.” Desta feita, é imprescindível a 

análise de cada onda renovatória de acesso à justiça, e como se deu, no Brasil, o surgimento 

de cada movimento renovatório. 

 

2.1.1 Primeira Onda: assistência judiciária aos pobres  

Cumpre informar que, antes de examinar o enfoque da assistência judiciários aos 

menos favorecidos, os autores supracitados classificaram as custas judiciais de um processo 

como uma poderosa barreira ao acesso à justiça, os autores sustentavam que os litigantes 

precisam suportar os altos custos existentes nas demandas judiciais, inclusive os que 

envolvem os honorários de sucumbência, tendo em vista que o vencido, além de arcar com os 

honorários de seu próprio advogado, também deve pagar os honorários advocatícios da parte 

vencedor.  

Além disso, nas causas que envolviam pequenos valores, a situação se agravava, uma 

vez que em muitas situações, o montante envolvido na causa seria igual, ou sequer 
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ultrapassaria, o valor a ser gasto com honorários advocatícios e as custas do processo. Dessa 

maneira, a problemática em torno das custas judiciais, sem sombra de dúvidas, foi um grande 

obstáculo vislumbrado na obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth
20

. 

Adentrando, efetivamente, na primeira onda renovatória, os autores afirmam que os 

primeiros esforços, para garantir a promoção do acesso à justiça nos países ocidentais, foram 

no sentido de ofertar a justiça gratuita aos pobres; nesse diapasão, alguns modelos surgiram 

para garantir o acesso à justiça aos pobres, através de uma postura mais ativa do Estado; 

dentre tais modelos, o destaque é para o “Sistema Judicare” e para o “Advogado Remunerado 

Pelos Cofres Públicos”. 

O “Sistema Judicare” estabelece que a assistência judiciária gratuita é um direito 

instituído aos cidadãos que se enquadrem nos termos da lei. Pelo referido sistema, advogados 

particulares eram pagos pelo Estado, para prestar assistência jurídica aos mais humildes, em 

seus escritórios de advocacia. Embora esse modelo conseguisse resolver o problema dos 

custos do processo, algumas barreiras permaneceram, isso porque esse sistema incumbia aos 

pobres a tarefa de reconhecer seus direitos e procurar um advogado; quando na verdade, 

muitas pessoas nessa condição, não têm uma noção muito definida de quais são os seus 

verdadeiros direitos. Essa problemática persistia porque os advogados particulares restringiam 

seu campo de atuação nas causas individuais, deixando de lado a luta pela igualdade da classe 

menos favorecida, não a identificando como um grupo social. 

 É importante frisar que os autores abordaram a conjuntura do acesso à justiça na 

década de 1970, época em que novos direitos sociais, como o direito do consumidor, estavam 

se consolidando, dificultando ainda mais a compreensão de pessoas mais humildes, que não 

tinham, em sua maioria, uma instrução básica sobre a matéria. 

Quanto ao modelo do “Advogado Remunerado Pelos Cofres Públicos”, foi criado em 

1965, e estabelecia que os serviços jurídicos devessem ser prestados por escritórios 

localizados próximo às comunidades mais carentes, com advogados pagos exclusivamente 

pelo governo e encarregados de cuidar dos interesses dos menos abastados. 

 Por esse sistema, os advogados públicos não tinham apenas a tarefa de representar 

judicialmente os mais pobres, como também deveriam orientá-los e torna-los mais 

conscientes de seus direitos e garantias, fazendo com que se enxerguem como uma classe 

social; logo, é evidente que esse modelo buscava derrubar a barreira da desinformação dos 

menos favorecidos. 
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Os autores citam que a desvantagem desse modelo seriam os recursos limitados e a 

dependência do apoio governamental, tendo em vista que, frequentemente, esses advogados 

precisariam demandar contra o próprio poder público, para garantir o melhor interesse dos 

menos privilegiados. 

Dessa maneira, para garantir uma assistência judiciária gratuita eficiente, é preciso 

reconhecer os limites que vão surgindo ao longo da implantação dos sistemas destinados a 

prestar esse tipo de amparo judicial, para que haja, de fato, melhorias na busca de um corpo 

de advogados e centros especializados que garantam a tutela aos economicamente 

hipossuficientes. 

No Brasil, os primeiros passos na luta pelo acesso à justiça ocorreram com a Lei nº 

1.060/1950, que assegura a gratuidade de justiça aos mais pobres, e a instituição da 

Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, pela Lei Complementar nº 

80/1994, indo exatamente ao encontro das soluções apresentadas na primeira onda renovatória 

de acesso à justiça. 

Com o advento da Constituição Federal, e a consolidação de novos direitos que 

clamavam por uma atuação mais positiva do Estado, a assistência jurídica gratuita foi 

elencada como direito e garantia fundamental, situada no inciso LXXIV do art. 5º, que diz: 

“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. 

Já a Defensoria Pública, que foi criada pelo Estado para o atendimento, orientação e 

defesa dos mais pobres, tem previsão constitucional no art. 134, que a elegeu como instituição 

permanente e essencial à Justiça, e destacou uma série de atribuições, como a defesa dos 

direitos individuais e coletivos. Por fim, o Código de Defesa do Consumidor contempla a 

justiça gratuita em seu art. 5º, inciso I. 

Obviamente, a primeira onda renovatória de acesso à justiça não foi suficiente para 

sanar o problema do restrito ingresso ao poder judiciário, embora tenha contribuído bastante 

para melhorar tal conjuntura, isso porque, outros obstáculos, que não envolviam questões 

econômicas, limavam o pleno acesso à justiça, como se verá a seguir. 

 

2.1.2  Segunda onda: representação dos interesses difusos  

A segunda onda renovatória do acesso à justiça aborda os problemas dos direitos 

metaindividuais, e os esforços das modernas Constituições e de leis esparsas para melhorar a 

representação de diversos grupos sociais perante o poder judiciário, enfrentando, 
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principalmente, a clássica concepção do processo civil, que não vislumbrava mecanismos 

diferenciados para as demandas envolvendo direitos difusos. 

Segundo os autores, a visão tradicional do processo não deixava espaço para a 

proteção dos direitos difusos, sendo o processo entendido como um mecanismo de dissolução 

de um conflito entre duas partes individuais. Qualquer outra espécie de demanda que fugisse a 

essa regra, não poderia ser acolhida por esse sistema processual.  

Por consequência, alguns movimentos renovatórios foram necessários para a 

reformulação de vários institutos processuais com o intuito de proteger os titulares de direitos 

coletivos, que não tinham como demandarem em juízos por inúmeros motivos, como o 

desconhecimento que as pessoas têm de serem beneficiárias de um direito difuso e a 

dificuldade que os indivíduos têm em se identificarem em um determinado grupo social. 

Com efeito, vale dizer que a class action é criação norte-americana, que 

revolucionou a visão tradicional sobre o processo, uma vez que foi possível toda uma 

coletividade, em sentido latu ou membros de um grupo social, fossem abarcados numa 

demanda judicial, mesmo que não tivessem a consciência de serem detentores de um 

determinado direito, no plano difuso.  

Segundo Cássio Scarpinella, “a class action do direito norte-americano pode ser 

definida como o procedimento em que uma pessoa, considerada individualmente, ou um 

pequeno grupo de pessoas, enquanto tal, passa a representar um grupo maior ou classe de 

pessoas, desde que compartilhem, entre si, um interesse comum”
21

.  

Vê-se, portanto, que no direito norte-americano, as demandas coletivas têm uma 

diferença marcante em relação às demandas coletivas brasileiras, enquanto nos Estados 

Unidos, o autor individual pode propor uma ação coletiva, no Brasil a lei expressa um rol de 

legitimados, que irão atuar na defesa dos direitos coletivos. 

Na Federal Rules of Civil Procedure de 1938, convencionou-se que a class action 

seria admitida quando da impossibilidade de reunião de todos os integrantes do grupo, e que 

caberia ao juiz o controle sobre a adequada representatividade e a comunhão de interesses 

entre os membros do grupo. 

Diante do exposto, fica claro o quanto a representação dos direitos difusos foi 

fundamental para a ampliação do acesso à justiça, visto que propiciou a tutela de vários 

sujeitos, que em condições individuais, poderiam não ter a oportunidade de satisfação de 

direitos no âmbito da coletividade, seja por desconhecimento do direito ou do fato que gerou a 
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violação do mesmo, ou por ter dificuldades de se reconhecerem como membros de um grupo 

social. 

Um dos grandes obstáculos à representatividade aos direitos difusos, segundo os 

autores, é que em vários países onde foram instituídos os órgãos especializados em dar 

legitimidade à coletividade, as ações governamentais não conseguiram garantir a efetiva 

defesa de tais direitos. Em muitos países, o Ministério Público está sujeito a pressões políticas 

que tentam inviabilizar a proteção dos interesses difusos, uma vez que a maioria das ações 

envolvendo os direitos da coletividade é dirigida contra o próprio Estado, entidade que tem o 

dever de atuar positivamente na garantia do direito ao acesso à justiça e da tutela dos direitos 

metaindividuais. 

Outro problema é o fato que os órgãos responsáveis por representar os interesses 

coletivos necessitam de um alto grau de especialização técnica, o que significa dizer que, em 

muitas situações, é preciso que os legitimados detenham um conhecimento, não só na área 

jurídica, como também em outros campos do saber, como contabilidade, urbanismo, 

medicina, etc. Com isso, é comum observar algumas discrepâncias entre vários países, em 

razão de que em certas localidades, o Ministério Público, ou qualquer outro órgão de 

representação coletiva, não dispor de meios suficientes para garantir esse vasto conhecimento. 

Logo, é preciso mudar os mecanismos do processo para, assim, garantir a criação de 

normas próprias para o desenvolvimento do processo na esfera coletiva, e fornecer autonomia 

e recursos para que os órgãos encarregados de processar as demandas de massa possam 

exercer plenamente suas atividades, e certificar a defesa dos interesses difusos. 

Em se tratando do Brasil, é importante reconhecer que a Constituição de 1988 se 

dedicou em criar dispositivos para proteger os interesses difusos e coletivos. Normas 

constitucionais importantes, como a que dispõe sobre o mandado de segurança coletivo (art. 

5º, LXX, “b”); a ação popular para a proteção do meio ambiente (art. 5º, LXXII), embora uma 

crítica que a doutrina tem feito é a restrição quanto a sua legitimidade ativa (apenas o cidadão 

eleitor); bem como a norma que concedeu independência e autonomia ao Ministério Público, 

bem como lhe deu a competência para a defesa dos interesses sociais (art. 127) e ampliou sua 

legitimação ativa (art. 129, III e §1º).  

Todavia, é cediço que um dos grandes marcos para a garantia da proteção dos 

interesses coletivos se deu em 1985, com a Lei nº 7.347, que trata da Ação Civil Pública, 

inspiradas nas class action norte-americanas, que inicialmente era incumbida da tutela do 

meio ambiente e do consumidor, com a moderna Constituição de 1988, que solevou os 
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direitos difusos e coletivos a status constitucional, e ampliou o rol dos legitimados a 

propositura da referida ação.   

Além disso, com a criação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, ampliou-

se ainda mais a incidência da Lei de Ação Civil Pública, visto que determinou que esta 

demanda fosse aplicada a todos os direitos difusos e coletivos, além de criar uma nova 

categoria de direitos, que embora possuam natureza individual, são tratados no processo civil, 

coletivamente, em razão de possuírem a mesma origem fática, são chamados de direitos 

individuais homogêneos. 

 

2.1.3 Terceira onda: do acesso à representação em juízo a uma concepção mais ampla 

de acesso à justiça. Um novo enfoque de acesso à justiça. 

A terceira onde renovatória de acesso à justiça reconhece que embora muito se tenha 

feito para derrubar as barreiras que impedem o acesso à justiça de maneira plena e isonômica, 

é certo que para se conseguir um resultado satisfatório sobre a temática, é preciso uma visão 

mais ampla de acesso, na medida em que, os operadores do direito devem pensar nas 

situações não cobertas pela assistência judiciária gratuita e a representação dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, uma vez que o poder judiciário precisa tratar 

também, das demandas individuais. O objetivo desse novo enfoque é tratar as técnicas das 

duas primeiras ondas renovatórias, como algumas das séries de possibilidades para melhorar o 

ingresso à justiça. 

Os autores da obra “O Acesso à Justiça” afirmam que essa terceira abordagem 

propõe alterações nas formas dos procedimentos, mudanças nas estruturas dos tribunais e o 

estímulo da forma consensual de resolver conflitos, com a finalidade de se evitar a resolução 

do litígio no âmbito judicial, por meio da conciliação e mediação. 

Além disso, ressaltam a postura do magistrado, que deve abandonar o papel de mero 

expectador do processo, assumindo uma atitude mais ativa, principalmente nos juizados de 

pequenas causas, que, teoricamente, é caracterizado por ser menos formal e mais 

flexibilizado. Dessa forma, esse novo enfoque recomenda que os juízes sejam mais 

inovadores e criativos na condução do processo, ainda mais na instrução probatória, tendo 

estes, a liberdade de flexibilizar algumas regras na produção de provas, favorecendo aquele 

litigante mais humilde, que teria uma maior dificuldade de produzir certos tipos de prova. 

Também destacam que a tomada de decisões nos juizados de pequenas causas deve 

ser pautada na justiça, mais do que na letra fria da lei; embora não seja possível a 
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desconsideração total da lei, haja vista que não se pode admitir um comportamento contrário 

ao ordenamento jurídico, as decisões proferidas pelos magistrados devem buscar a 

concretização da justiça, levando em conta as questões sociais presentes na análise de cada 

caso. 

Pode-se observar que o primeiro movimento, aqui no Brasil, sob o novo enfoque do 

acesso à justiça, foi a criação dos juizados especiais de pequenas causas, com a Lei nº 

7.244/1984, sendo regulamentada pela Lei nº 9.099/95, buscando garantir a celeridade 

processual e um melhor acesso ao poder judiciário, tendo em vista que em causas de valor 

inferior a 40 (quarenta salários mínimos) não é necessária a atuação de advogado e a ausência 

de custas judiciais.  

Entretanto, os juizados especiais de pequenas causas são constantemente criticados 

por não garantir, na prática, a celeridade no processo, e por ser ainda, marcado por um 

formalismo exacerbado, dificultando o acesso de pessoas leigas que resolvem se aventurar nos 

juizados especiais sem a presença de um advogado, haja vista que não estão habituadas com 

os trâmites do processo, e geralmente demandam com uma espécie de litigante habitual, que 

Cappelleti e Garth tratam na obra do “Acesso à Justiça”.  

O litigante habitual, segundo os autores, possui uma maior experiência com o litígio, 

por ser sempre demandado; diante disso, tem mais chances de desenvolver um relacionamento 

informal com os membros do fórum judicial, de testar novas estratégias em alguns processos 

e garantir uma expectativa mais favorável em casos futuros; sendo isso, um forte fator 

inibitório em relação aos litigantes que têm pouco ou nenhum contado com o direito, por 

serem eventuais. 

Quanto às técnicas de conciliação e mediação, é certo que o Novo Código de 

Processo Civil, de 2015, tenta tornar o processo de conhecimento judicial mais célere, e nesse 

esteio, passa a determinar que tais institutos sejam obrigatórios no início das demandas, 

segundo o art. 334 do dispositivo. 

A audiência de conciliação ou mediação só não ocorrerá se ambas as partes 

manifestarem desinteresse nessa forma de resolução de conflitos, mas é preciso que sejam as 

duas partes, se um informa ao juízo que tem interesse na conciliação ou mediação, o juiz 

deverá designar audiência, sendo aplicada multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, em caso de não comparecimento. 

Por ser uma inovação que entrou em vigor este ano, não se sabe ao certo, qual a 

efetividade dessa determinação no âmbito do acesso à justiça, uma vez que obriga uma das 
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partes a se submeter à conciliação ou mediação, mesmo com a manifestação de desinteresse, 

lógica inversa do Código de 1973. Ademais, resta saber se o Judiciário brasileiro tem a devida 

estrutura para conduzir as mediações, tendo em vista que não há, em nosso país, uma cultura 

que estimula esse tipo de resolução de conflito. 

 

2.2 Considerações Finais sobre as Ondas Renovatórias de Acesso à Justiça 

Com isso, é possível observar que embora muitas mudanças tenham sido pensadas 

com a finalidade de promover um processo justo e eficiente, ao alcance de toda a população, 

as mudanças do novo enfoque do acesso à justiça encontram seus limites na estrutura do 

poder judiciário. Mesmo com uma série de leis inovadoras que defendam uma série de 

garantias ao litigante, seja ele individual ou coletivo, é preciso pensar se o nosso sistema 

judiciários está preparado para receber tais reformas. 

Assim, é inconteste que a busca ao acesso à justiça tenha proporcionado inúmeros 

benefícios aos litigantes; porém, esta busca deve ser constante, haja vista que os limites 

impostos a esse acesso são identificados frequentemente. Logo, é fundamental perceber que 

cada movimento que luta pela garantia ao acesso à justiça é mais uma possibilidade de se 

barrar os obstáculos que aparecem com o intuito de dificultar ou restringir o direito 

fundamental de ingresso ao judiciário, e por essa razão, esse movimento dever ser 

permanentemente ampliado. 

Desse modo, em se tratando dos direitos tutelados pelo Código de Defesa do 

Consumidor, a partir do próximo capítulo, serão observados os efeitos da segunda onda do 

acesso à justiça, que serão observados a partir da representação dos direitos difusos e 

coletivos, haja vista que o Código de Defesa do Consumidor, inovou ao trazer vários 

institutos dispostos a regular os direitos da coletividade, além de buscar uma integração com 

outras legislações ordinárias e com a própria Constituição Federal, no sentido de conceber 

uma efetiva tutela ao direito do consumidor, garantindo a efetivação de seus direitos, tanto no 

processo individual, como no processo coletivo. 
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3. A TUTELA COLETIVA COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA 

DO CONSUMIDOR 

   Da análise da questão do acesso à justiça, e das três ondas renovatórias de Mauro 

Cappelletti, que representam os movimentos criados para melhorar o ingresso dos indivíduos 

ao judiciário, é possível estabelecer que a tutela coletiva seja um instrumento essencial à 

defesa dos interesses de direitos do consumidor, uma vez que alcança um amplo número de 

pessoas, que podem ser enquadradas não só como consumidores, como também as vítimas de 

acidentes de consumo. 

Os direitos da coletividade estão fixados nos direitos de terceira geração, fundados 

no princípio da solidariedade universal, visto que buscam reivindicar direitos de uma 

pluralidade de titulares e fazê-los conhecedores e conscientes de serem possuidores de tais 

direitos. São resultados de movimentos sociais da década de 50 e 60 promovidos por grupos 

sociais insatisfeitos com a falta de representatividade de seus direitos e com a ausência de 

proteção jurídica, como negros e mulheres, e até mesmo consumidores.  

As características principais dos direitos difusos e coletivos são a titularidade 

indeterminada, a indivisibilidade do objeto, a pluralidade de sujeitos beneficiários dos direitos 

coletivos, o meio termo entre os interesses públicos e privados, são próprios de uma sociedade 

de massa e têm a capacidade de transformar conceitos jurídicos aplicados ao processo 

individual e adaptá-los ao processo coletivo. 

Quanto ao direito do consumidor, é cediço que este se estruturou numa sociedade na 

qual a economia e as relações de consumo são globalizadas, assim, o consumidor pode 

contratar com fornecedores em qualquer lugar do mundo; as práticas de venda de um produto 

ou serviço, como o uso da publicidade, atingem um número inimaginável de pessoas. Diante 

desse panorama, é preciso garantir uma ampla proteção ao consumidor e àqueles que podem 

ser prejudicados por essas relações de consumo. 

Sob essa ótica, a temática do acesso à justiça visa garantir que nas situações em haja 

o risco de dano ou prejuízo a uma massa de consumidores, o ordenamento jurídico, por meio 

da tutela de interesses difusos e coletivos, consiga assegurar a defesa de seus interesses e 

evitar a ocorrência de males a essa categoria, mesmo àqueles indivíduos indeterminados; 

tendo em vista que a tradicional ação jurídica individual se mostra incapaz de garantir e 

proporcionar uma resposta satisfatória a esses litígios envolvendo uma coletividade de 

interessados.  
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Além disso, é inegável que o sistema de resolução de conflitos de forma coletiva traz 

outras vantagens, pois que diminui a aberrante situação de inúmeras decisões contraditórias 

que versam sobre o mesmo pedido e causa de pedir, propiciam a economia processual e a 

celeridade do processo, já que em uma única sentença, o juízo pode resolver uma questão que 

envolve uma multiplicidade de interessados. 

Com isso, o Código de Defesa do Consumidor se preocupou em tutelar os direitos e 

interesses coletivos do consumidor, dedicando vários dispositivos ao tema; além disso, 

reformulou alguns institutos do clássico direito processual, marcado pelo seu caráter de 

individualista, para conferir uma adequada guarida a todos os beneficiários de direitos no 

âmbito da coletividade.   

O art. 81, caput, do CDC afirma que “a defesa dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo”. Enquanto o parágrafo 

único vem a conceituar e classificar as espécies de direitos coletivos que receberão a proteção 

da legislação consumerista. 

 

3.1 O sistema brasileiro de tutela de interesses e direitos difusos e coletivos 

Como já se pôde observar, o Brasil como um país do civil law, isto é, países com 

modelo jurídico com fortes influências do Direito Romano, como a tendência a elaboração de 

verdadeiros códigos legais para a regulamentação de várias matérias, é um dos pioneiros 

quanto a desenvolvimento da tutela dos direitos difusos e coletivos.  

A nossa moderna Constituição Federal, com o intuito de ampliar os direitos e 

garantias sociais, previu vários dispositivos que tiveram a função de reforçar a proteção aos 

interesses metaindividuais, como foi visto no capítulo dedicado às ondas renovatórias de 

acesso à justiça. 

Antes disso, a Lei de Ação Popular, de 1965, foi reformulada em 1977, e passou a 

considerar patrimônio público os bens e direitos de valor artístico, estético, histórico ou 

turístico. Mas é certo que a ação popular era insuficiente para a proteção dos interesses de 

massas, uma vez que a legitimidade ativa restringia-se à figura do cidadão, excluindo assim 

um corpo de legitimados mais preparados e acostumados com a demanda de direitos difusos, 

além disso, o seu exercício está condicionado a uma ilegalidade praticada pelo Poder Público.  

Com o advento da lei que versa sobre a ação civil pública, em 1985, inicialmente 

destinada à tutela do meio ambiente e do consumidor, e a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico; houve um grande avanço no direito processual 
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coletivo, visto que procurou sistematizar a matéria e conferiu um amplo rol de legitimados: 

Ministério Público, União, Estados e DF, Municípios, as autarquias, empresas públicas, 

fundações e sociedades de economia mista e as associações civis. A Lei nº 11.448/2007 

incluiu a Defensoria Pública dentre os legitimados da ACP. 

O Código de Defesa do Consumidor, em 1990, além de trazer uma série de 

inovações, veio a interagir significativamente com a Lei nº 7.347/1985, tendo em vista que o 

art. 110 do CDC acrescentou o inciso IV ao art. 1º da Lei de Ação Civil Pública, ampliando a 

sua incidência a qualquer outro direito ou interesse difuso ou coletivo. Destarte, trouxe uma 

nova categoria de direitos da coletividade, os direitos individuais homogêneos, que possibilita 

a tutela judicial na esfera coletiva, dos danos pessoalmente sofridos, de cada indivíduo 

envolvido na demanda coletiva.  

Ademais, o art. 117 do código consumerista busca a absoluta integração com a Lei nº 

7.347/85, uma vez que as inovações trazidas pelo CDC (arts. 81 a 104) não só são admitidas 

para a tutela de interesses e direitos relativos ao consumidor, como também a qualquer direito 

e interesse pertencente à seara coletiva.  

Desse modo, afirma Bruno Miragem, em seu Curso de Direito do Consumidor que, 

“o CDC e a Lei de Ação Civil Pública constituem, em matéria de tutela coletiva dos direitos, 

um só universo, cujas normas de ambos os diplomas legislativos dialogam entre si.”
22

 Ainda 

cita a teoria dos diálogos das fontes, de Cláudia Lima Marques, de modo que com o advento 

do Código de Defesa do Consumidor, foi possível uma maior regulação das ações coletivas, 

que passaram a ter institutos próprios.  

 “O resultado mais significativo à adoção nos processos sob a 

égide da LACP, de regras sobre situações que sua redação 

original silenciava, como é o caso da ampliação da legitimação 

par a agir (ora superado pelo advento da Lei 11.448/2007), os 

efeitos da coisa julgada, a possibilidade de liquidação e 

execução individual do julgado, ou mesmo a possibilidade de 

defesa coletiva de interesses e direitos individuais homogêneos 

concebidos pelo CDC”.
23

 

                                                           
22

 MIRAGEM. Bruno, Curso de Direito do Consumidor. 4ª Edição. Ed. RT. 2013 p. 637.  

23
 Idem, p. 637. 
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de tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, formado pelas normas 

constitucionais sobre o tema, juntamente com a Lei nº 7.347/85 e as normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Essas inovações, sem dúvida, colocam esse microssistema como um 

dos mais evoluídos dentre os países que adotam o modelo do civil law. 

Cumpre ressaltar que esse microssistema tem o condão de não apenas garantir os 

corretos instrumentos para que se processem as demandas coletivas, como também são 

fundamentais para conscientizar a sociedade civil de seus direitos coletivos e dos 

procedimentos de massa. Além disso, segundo Kazuo Watanbe, o “acesso à justiça e os 

correspondentes instrumentos processuais deverão ser importantes mais pela sua 

potencialidade de uso, pela sua virtualidade, do que pela sua efetiva utilização”.
24

 Desta 

feita, a intenção é criar uma sociedade mais bem informada e participativa, sabedora de seus 

direitos comuns e atuantes quanto às medidas a serem tomadas para a não violação de tais 

direitos. 

Por fim, aqui no Brasil, a tutela de direitos coletivos ocorre por meio da ação civil 

pública, e com o surgimento do CDC, essa ação demanda permitiu que fosse tutelado 

qualquer tipo de pedido. Antes, a Lei nº 7.347/85 estipulava apenas o cumprimento da 

obrigação de fazer ou uma condenação em dinheiro. A lei consumerista, por seu turno, 

estabelece no art. 83, que na defesa dos direitos e interesses protegidos pelo CDC, “são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela”. 

Portanto, o CDC ampliou consideravelmente a gama de ações a serem introduzidas em sede 

coletiva. 

 

3.2 Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos 

O parágrafo único do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor conceitua os 

direitos que serão tutelados pelas demandas coletivas. Dessa maneira, previu dois tipos de 

direitos essencialmente coletivos, e inovou ao conceituar a figura dos direitos individuais 

homogêneos, que são essencialmente individuais, mas que se admite a sua defesa no âmbito 

das ações coletivas, devido a sua dimensão coletiva e o interesse social envolvido na questão. 

 

 

                                                           
24

 GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo. JUNIOR, Nelson Nery, Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor Comentado, Vol. II, 10ª Edição. Ed. Forense. 2011, p. 62. 
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3.2.1  Os direitos difusos 

Diz o inciso I do parágrafo único do art. 81 do CDC, que os direitos difusos são 

direitos transindividuais, de natureza indivisível, em que os titulares são pessoas 

indeterminadas e ligadas a circunstâncias de fato.   

É possível analisar algumas características dessa categoria de direito; primeiramente, 

vão além da individualidade; assim, eles são utilizados, necessariamente, por uma pluralidade 

de sujeitos. Estes sujeitos podem ser indeterminados, uma vez que é impossível estabelecer o 

número exato de pessoas as quais pertencem essa espécie de direito. Além disso, estão ligados 

a uma realidade fática, e não jurídica; por esse motivo, são direitos indivisíveis, sendo 

impraticável a divisão do objeto da demanda, já que ao solucionar o problema da demanda, o 

efeito será os mesmos para todos os beneficiários, os danos suportados nessa demanda, são os 

mesmos para cada um dos seus titulares. 

Um exemplo a ser dado para esse tipo de demanda coletiva é a publicidade enganosa 

ou abusiva, que pode afetar um número inalcançável de consumidores, não havendo uma 

relação jurídica entre eles. 

 

3.2.2 Direitos coletivos  

Os direitos e interesses coletivos foram conceituados no inciso II do parágrafo único 

do art. 81. Segundo a legislação vigente, os direitos coletivos são 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. Obviamente, essa relação jurídica 

deve ser preexistente à ofensa ao direito coletivo. É essa relação jurídica que deriva o 

interesse tutelado. Ademais, os indivíduos que serão beneficiados pela tutela dos direitos e 

interesses coletivos ficam adstritos a essa relação jurídica base.  

Kazuo Watanabe ainda cita Barbosa Moreira, que fala: “o interesse para o qual se 

reclama tutela pode ser comum a um grupo mais ou menos vasto de pessoas, em razão de 

vínculo jurídico que as une a tidas entre si, sem, no entanto situar-se no próprio conteúdo da 

relação plurissubjetiva...”.
25

  

Quanto ao fato de esses direitos serem indivisíveis, manifesta-se Kazuo Watanabe: 

“Mesmo sem organização, os interesses ou direitos ‘coletivos’, 

pelo fato de serem de natureza indivisível, apresentam uma 

identidade tal quem independente de sua harmonização formal 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo. JUNIOR, Nelson Nery, Op. Cit., p. 72 



39 
 

 
 

ou amalgamação pela reunião de seus titulares em torno de 

uma entidade representativa, passam a formar uma só unidade, 

tornando-se perfeitamente viável, e mesmo desejável, a sua 

proteção jurisdicional em forma molecular”.
26

  

Desta feita, os direitos coletivos não estão necessariamente ligados a uma classe um 

grupo estruturalmente organizado, como um sindicato ou uma associação. Sendo assim, se um 

determinado direito coletivo for reconhecido em uma demanda, este direito não será destinado 

apenas a uma associação ou sindicato que tenha proposto a ação coletiva, mas sim a todos os 

consumidores ou categoria que não estejam associados ou sindicalizados, mas que tenham 

sido prejudicados por fazer parte da relação jurídica.  

 

3.2.3 Direitos individuais homogêneos  

Estão conceituados pelo inciso III do parágrafo único do art. 81, que dispõe que os 

direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de uma origem comum, permitindo a 

tutela dos mesmos nas demandas coletivas. Assim, são direitos materialmente individuais, e, 

portanto divisíveis, de modo que podem ser tutelados individualmente e que o objeto da ação 

pode ser diferente para cada indivíduo, uma vez que o os danos são pessoalmente sofridos.  

Como já foi dito, é uma inovação trazida pela norma consumerista, uma vez que a Lei nº 

7.347/85 previa apenas duas espécies de direitos coletivos, os direitos difusos e os coletivos 

strictu sensu. 

A origem comum pode ser de fato ou de direito, e não há uma necessidade de que 

haja uma unidade de fato ou tempo. Assim, as vítimas de um dano gerado por um mesmo 

fornecedor de serviços podem aparecer em diferentes em épocas diferentes, conforme tenham 

sofrido os danos, e mesmo assim, terão uma origem comum. 

 Em relação à homogeneidade, há que se ressaltar que esta não depende da origem 

comum, segundo Bruno Miragem. 

“(...) parece ser necessário distinguir em quais pretensões há o 

traço de homogeneidade e em quais há de se representar 

simples somas de pretensões, a ensejar a ação plúrima, 

mediante litisconsórcio facultativo. Daí porque a doutrina e 

jurisprudência contemporânea vêm adotando outros critérios, 
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 GRINOVER, Ada Pellegrini. WATANABE, Kazuo. JUNIOR, Nelson Nery, Op. Cit., p. 75. 
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dentre os quais sugere Mancuso ‘a predominância da dimensão 

coletiva sobre a individual, aliada à superioridade, em termos 

de eficácia, da tutela coletiva sobre a individual’”.
27

  

Logo, não basta uma simples reunião de pessoas que se mostram como titulares de 

um direito envolvendo o mesmo pedido; é imprescindível que esses direitos sejam revestidos 

de um viés coletivista, o qual se possa perceber que um determinado número de sujeitos está 

requerendo a reparação de uma mesma ofensa, envolvendo as mesmas causas e 

circunstâncias. Nesse caso, denota-se a presença de um direito, que pode vir a ser enquadrado 

como individual homogêneo, diante de sua importância social e o número crescente de 

indivíduos com iguais queixas sobre alguma violação a um direito. 

Por ter, essa espécie de direito da coletividade, caráter individualista e divisível, os 

titulares de tais direitos poderão propor demandas individuais sobre a matéria que poderá ser 

discutida na esfera coletiva, tendo em vista que os direitos aventados nesse tópico são 

essencialmente individuais, e que ganham a prevalência no âmbito coletivo por questões, 

eminentemente, processuais, como a preocupação de processos com inúmeras decisões 

contraditórias versando sobre a mesma matéria e a facilitação do acesso à justiça. 

 

3.3 Legitimação para propositura das ações coletivas  

O art. 82 do CDC previu uma série de legitimados para propor as ações que 

envolvem os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Trata-se de 

órgãos e entidades da Administração Pública, alguns contemplados pela Constituição de 88 

com a autonomia e independência, por exercerem funções essenciais à justiça. Além disso, 

permitiu a participação da sociedade civil, ao estabelecer a que as associações de 

consumidores são legitimadas, na luta pela defesa dos interesses dos seus associados.  

Leonardo Roscoe Bessa, sobre a legitimidade e interesse: 

 “(...) ambos os conceitos foram inicialmente imaginados e 

construídos para atender às exigências próprias do processo 

civil individual. O interesse processual, nesta visão, está 

vinculado ao binômio necessidade-utilidade, ou seja, a parte 

deve possuir necessidade de exercer o direito de ação para 

alcançar o resultado pretendido e praticamente útil. De outro 

lado, em relação à legitimidade, o autor da ação deve ser, em 
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tese, o titular do direito ou da situação jurídica descrita na 

inicial”.
28

 

O processo coletivo, então, adaptou os conceitos de legitimidade e interesse, de 

modo que autorizou um rol de legitimados coletivos para atuarem em nome próprio, em 

demandas as quais não são titulares do direito perseguido, mas sim a coletividade. 

Há ainda, nos processos e demandas coletivas, além da previsão em lei, de seus 

legitimados, a figura da representatividade adequada, derivada do direito norte-americano 

(adequacy of representation) que visa demonstrar se o legitimado coletivo está efetivamente 

apto a ingressar com a ação coletiva. Segundo Bruno Miragem
29

 a representatividade 

adequada resguarda o judiciário de demandas que não tenham o correto embasamento legal, 

de legitimados que não guardam relação com o direito tutelado, de associações que não 

tenham credibilidade e conhecimento técnico, etc. 

No direito norte-americano, o fenômeno da representatividade adequada é analisado 

no caso concreto, pelo magistrado, com o intuito de determinar se o autor coletivo possui os 

critérios necessários para enfrentar uma demanda coletiva, procurando assim, evitar que 

qualquer pessoa – já que neste sistema é permitida a proposição de demanda coletiva por 

autor individual – que não tenha condições de técnicas ou financeiras de levar a lide adiante, 

ingresse com uma demanda coletiva.   

No Brasil, a representatividade adequada deve ser analisada em consonância com os 

critérios estabelecidos em lei, de maneira que deve ser analisada restritivamente; sendo certo 

que não pode ser excessiva, de maneira que venha representar uma barreira aos legitimados e 

virar um instrumento de restrição ao acesso à justiça; além disso, essa figura deve estar de 

acordo com a legislação consumerista, criando critérios que venham a melhorar o acesso ao 

Judiciário, e refinar as demandas que tutelam os direitos e interesses coletivos, e jamais ações 

que tenham fortes indícios de violação ao direito coletivo. 

 

3.3.1 Legitimação do Ministério Público 

O art. 127 da Constituição Federal determina que o Ministério Público é órgão 

legitimado a defender os interesses sociais e individuais indisponíveis. Além disso, o art. 129, 

inciso III, afirma que uma das funções institucionais do Ministério Público é “promover o 
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 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Op. Cit., p. 514. 
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 MIRAGEM. Bruno, Curso de Direito do Consumidor, p. 641. 
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inquérito civil público e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, 

do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. 

 Dessa forma, a legitimidade do Ministério Público para a defesa e proteção dos 

direitos difusos e coletivos, deriva do texto constitucional, que classifica o órgão como 

instituição una, permanente e essencial à função jurisdicional. Leonardo Bessa
30

 aponta que é 

o Ministério Público um dos mais atuantes na defesa dos direitos coletivos, de modo que isso 

não seria possível, graças à autonomia e independência do órgão. O que não ocorre em vários 

países, que não possuem um Ministério Público atuante por este não ser independente e sim  

subordinado ao Estado, não possuindo sequer uma especialização técnica necessária para 

propor demandas coletivas com fortes embasamentos e fundamentos jurídicos.
31

 

Houve certa resistência do Judiciário em reconhecer  o direito de tutela do Ministério 

Público, em relação aos direitos e interesses individuais homogêneos, tornando-se uma 

questão polêmica desde que surgiu como um dos legitimados coletivos, uma vez que a este 

órgão, cabia a defesa de direitos difusos e coletivos indivisíveis e pertencentes à coletividade. 

Enquanto que o direito individual homogêneo como foi visto, é essencialmente individual e 

tem um objeto divisível, ganhando uma dimensão social devido à sua origem factual ou de 

direito. 

Assim, a jurisprudência fixou o entendimento de que cabe a legitimação do 

Ministério Público na defesa dos interesses individuais homogêneos, quando estes forem 

revestidos de relevância social. Sustenta Leonardo Roscoe
32

 que um marco para a 

consolidação desse entendimento, foi o leading case RE 163.231, no Supremo Tribunal 

Federal.  

Na ocasião, o Ministério Público havia ajuizado ação civil pública contra entidade de 

ensino (ASSOCIAÇÃO NOTRE DAME DE EDUCAÇÃO E CULTURA de São Vicente), 

objetivando a sua adequação às normas de reajustes dos encargos educacionais legalmente 

fixados pelo Conselho Estadual de Educação; em preliminar, a ré havia alegado a 

ilegitimidade do Ministério Público, na defesa dos interesses dos pais e alunos da instituição 

de ensino. 
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 BENJAMIN. Antonio Herman V., MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe, Op. Cit., p. 518. 

31
 CAPPELLETTI, Mauro, Doutrinas Essenciais: Direito do Consumidor. O Acesso dos Consumidores à 

Justiça,Revistas dos Tribunais, Vol. II, p. 984. 
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43 
 

 
 

 Segundo o Ministro Maurício Moreira, nesse importante julgado:  

“1. A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público 

como instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (CF, art. 127). 2. Por isso mesmo detém o 

Ministério Público capacidade postulatória, não só para a 

abertura de inquérito civil, da ação penal pública e da ação 

civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e 

coletivos. (CF, art. 129, I e III)” (STF, RE 163.231, j. 

26.02.1997, rel. Min. Maurício Correa, DJ 29.06.2001)
33

. 

Assim, pela a atual jurisprudência, a legitimidade do Ministério Público para as 

causas que envolvem os direitos individuais homogêneos deve ser analisada restritivamente, 

observando, a depender do caso concreto, a relevância social em torno da questão 

controvertida. Não deixa de estar presente, nessa situação, o critério da representatividade 

adequada, quando exige essa relação com os direitos individuais homogêneos de relevância 

social. 

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER 

SOCIAL. AUSÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL. ANÁLISE 

CASO A CASO DE IRREGULARIDADES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. Ministério Público. Defesa de direitos 

individuais homogêneos. Em que pese o arcabouço legal que se formou sobre os 

interesses metaindividuais, configurando o que a doutrina chamou de 

microssistema dos interesses transindividuais, não há, no caos dos autos, 

legitimidade do MP. Interesses individuais homogêneos. Entendimento 

jurisprudencial do STJ. O MP tem legitimidade para defender interesses 

individuais homogêneos se e quando evidenciado caráter social, dado o 

interesse público. Associação de moradores. Cobrança de mensalidades. 
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Situação que, isolada, não é ilegal. União de pessoas para suprir a falta do Poder 

Público. Embora controvertida a legalidade da cobrança dos proprietários não 

associados [e me coloco entre aqueles que não reconhece a legitimidade da 

cobrança], o fato é que o interesse aqui é privado e afeta um grupo certo de 

pessoas, de forma que não assume contornos sociais difusos a legitimar a ação do 

Ministério Público. Extinção do processo, sem resolução de mérito, mantida. 

Recurso não provido”. (10ª Câmara de Direito Privado 03/09/2015 - 3/9/2015 

Apelação APL 10019065220148260152 SP 1001906)
34

. 

Por fim, é correto dizer que o entendimento jurisprudencial é acertado, tendo em 

vista que quando se fala em direitos individuais homogêneos, uma vez que pela natureza do 

direito, que é essencialmente individual, de modo que não se justifica a atuação do órgão, que 

institucionalmente tutela interesses de relevante interesse público.  

 

3.3.2   Legitimação da União, Estados, Município e Distrito Federal 

A legitimidade dos entes federativos para as ações de direitos e difusos e coletivos 

nas demandas de consumidor têm como dispositivo constitucional autorizador, o art. 5º , 

inciso XXXII, que determina que o Estado, que aqui será entendido em sentido amplo, 

promoverá a defesa do consumidor.  

Nesse sentido, é fundamental que esses entes políticos consigam demonstrar a 

pertinência temática para propor esse tipo de demanda, isto significa que os Estados ou 

Municípios devem ter relação com a localidade na qual ocorreu a violação dos direitos difusos 

e coletivos. Nessa lógica, obviamente a União poderá promover a defesa desses direitos 

quando a ofensa tiver abrangência nacional. 

Desse modo, afirma Bruno Miragem:  

“Nesse sentido, faz-se sentir a plena utilidade do critério da 

representatividade adequada, quanto mais não seja para negar 

a utilidade da pessoa política que ingressa com demanda em 

relação a qual não guarda qualquer proximidade, sejam em 

relação aos consumidores contemplados, ou os bens jurídicos 

objeto de proteção”.
35
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3.3.3 Legitimação das Entidades ou Órgãos da Administração Pública 

O art. 82 também possibilitou a legitimidade de entidades e órgãos da Administração 

Pública, direta ou indireta, para a propositura das ações coletivas, mesmo aqueles que não 

possuem personalidade jurídica. Todavia, é importante que esses órgãos guardem a 

pertinência temática e a representatividade adequada para o cabimento dessas demandas, ou 

seja, sejam órgãos ou entes públicos destinados à defesa dos direitos dos consumidores. 

Nesse esteio, pode-se considerar a Defensoria Pública como órgão da Administração 

Pública apto a propor demandas coletivas na defesa dos direitos do consumidor. Por muito 

tempo o reconhecimento da Defensoria Pública como legitimado ativo para propor direitos 

tutelados no CDC era uma questão controvertida, muitos Estados não aceitavam sua 

legitimação devido ao fato de seu objeto estar delimitado à defesa dos mais necessitados.  

Por conseguinte, alegava-se que não havia previsão legal expressa e destinação 

específica da Defensoria Pública como órgão da Administração Pública legitimado para a 

propositura das demandas coletivas envolvendo os consumidores, isso porque, a Defensoria 

não é órgão público que se destina especificamente aos interesses do consumidor, de sorte que 

a defesa dos consumidores, no âmbito daqueles que possuem uma hipossuficiência material, 

podem ter seus interesses defendidos, por decorrência de suas atribuições e da tutela dos mais 

vulneráveis. 

Contudo, essa controvérsia restou acabada, uma vez que a Emenda Constitucional nº 

45/2004 deu autonomia funcional e administrativa ao órgão, tal qual o Ministério Público, e a 

Lei nº 11.448/2007, alterou a Lei da Ação Civil Pública, incluindo a Defensoria Pública como 

um dos legitimados a propor a Ação Civil Pública. 

 

3.3.4  Legitimação das Associações 

A legitimação das associações, como assevera Bruno Miragem, “constitui-se 

previsão de grande relevância, com vista a promover a auto-organização dos consumidores 

para defesa de seus direitos”
36

. Nesse sentido, a legitimação das associações, é a forma que a 

sociedade tem de participar da defesa dos consumidores, de se fazer representar. 

Mais uma vez, o critério da pertinência temática se faz valer, em razão de a 

associação ter de comprovar que sua finalidade precípua é a defesa do consumidor, tal como 

prevê o inciso IV do art. 82, dispensando, inclusive, a exigência de autorização assemblear. 
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Essa autorização já deve constar nos próprios fins institucionais os quais a associação se 

presta a defender.  

Entretanto, Miragem
37

 faz uma ressalva à dispensa da exigência de autorização 

assemblear, que são as demandas de associações voltadas contra o Poder Público, por força do 

art. 2-A, parágrafo único da Lei nº 9.949/97. Este dispositivo estabelece como requisito para a 

associação, a ata da assembleia que autorizou a demanda. Sem dúvidas, esse requisito para 

demandar contra o poder público, representa um óbice ao acesso à justiça e à efetivação dos 

direitos dos consumidores, uma vez que cria um requisito que restringe as associações que 

tenham seus direitos violados por uma atuação estatal. 

A associação deverá está constituída a pelo menos um ano antes do ajuizamento da 

ação, conforme o §1º do art. 82. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, esse requisito, “visa evitar o 

abuso, que associações fantasmas, sem seriedade e precária base associativa, se constituam 

apenas para o ajuizamento de determinada ação”.
38

 Sendo assim, o legislador quis proteger o 

Judiciário, que já é tão assoberbado de processos, tenha que lidar com demandas coletivas, 

que se caracterizam por apresentarem um alto grau de complexidade e especificação técnica, 

daquelas que não tenham um real embasamento legal ou um legitimado fraco, incapaz de 

suportar os percalços do processo coletivo. 

Não obstante, o mesmo dispositivo traz uma exceção à regra de um ano, o juízo pode 

dispensar o critério da pré-constituição, se entender, no caso concreto, que há manifesto 

interesse social nas dimensões ou características do dano, ou no bem jurídico protegido. 

Todavia, “ao realizar a concreção dos conceitos normativos dimensão ou características do 

ano, ou ainda a relevância do bem jurídico protegido, não se furta o juiz de avaliar se aquela 

específica associação autora poderá exercer de modo adequada sua legitimação em relação 

aos direitos postulados”.
39

 Consequentemente, promove o juiz, a avaliação da 

representatividade adequada da associação, mesmo que incidentalmente. 

 

3.4 Competência 

O art. 93 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o juízo competente para 

julgamento das ações coletivas, assim: “ressalvada a competência da Justiça Federal, é 

competente para julgar a justiça local: I – no foro do lugar onde ocorreu ou deve ocorrer o 
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dano, quando de âmbito local; II – no foro da Capital do Estado ou no Distrito Federal, para 

os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 

Civil aos casos de competência concorrente”. 

O inciso I fixa a competência jurisdicional no local do dano, Miragem afirma que 

essa hipótese “atende ao direito do consumidor de acesso à justiça e, mesmo, de efetividade 

da prestação jurisdicional, porquanto esta proximidade poderá auxiliar na produção de 

provas e, em muitos casos, inclusive, coincide com o lugar de domicílio das vítimas” 
40

. 

Assim, o autor asseverou a importância do acesso à justiça que se evidencia no CDC. 

O inciso II afirma que se for o dano, de âmbito nacional, será competente o foro do 

Distrito Federal, ou da capital de qualquer Estado brasileiro, estabelecendo, entre essas duas 

hipóteses, uma competência concorrente. A jurisprudência segue esse entendimento, de modo 

que esclarece que o fato de o legitimado ter duas opções de foro para propor a demanda 

coletiva, é fundamental para garantir o acesso ao Judiciário. 

Assim “tratando-se de dano de âmbito nacional, que atinja consumidores de mais de 

uma região, a ação civil pública será de competência de uma das varas do Distrito Federal 

ou da Capital de um dos Estados, a escolha do autor”. (Min. Maria Isabel Gallotti. STJ, CC 

112235. 2010/0091237, DJe 16/02/2011)
41

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.5  Liquidação e execução da sentença nas ações coletivas de direitos individuais 

homogêneos 

Quanto à condenação, nas ações coletivas que defendem direitos individuais 

homogêneos, o art. 95 do Código de Defesa do Consumidor, prevê a condenação genérica em 

caso de procedência do pedido. Diante disso, os beneficiários da decisão judicial que 

reconheceu a lesão a algum direito consumerista, poderão ingressar individualmente no Poder 

Judiciário, requerendo a liquidação da sentença, para que o fornecedor seja condenado a 

indenizar o dano pessoal sofrido, fixando o juiz, a indenização a ser paga e a responsabilidade 

do réu, de acordo com o art. 97. 

Verifica-se, na fase de liquidação e execução da sentença, quem são os interessados e 

mensura-se o quantum devido a cada um. A essa altura, não há mais controvérsia sobre a 

existência de dano, esta restou superada na ação coletiva proposta pelos legitimados do art. 

82, e que condenou genericamente o fornecedor. 
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Note-se que a sentença genérica, que inicialmente é ilíquida e só reconhece a 

existência da violação a um direito individual homogêneo, com o posterior processamento da 

demanda individual para apuração do dano, o autor, desde que comprove que o dano sofrido 

tem relação com a ofensa alegada na demanda coletiva, a sentença passa a ter liquidez. 

Segundo Miragem, na fase de liquidação e execução de sentença: 

“(...) vai manifestar-se a natureza divisível dos direitos 

individuais homogêneos, porquanto o procedimento de 

liquidação, no qual deverão participar todos os titulares dos 

direitos postulados na ação julgada procedente, terá por 

utilidade a mensuração e exata determinação do quantum da 

indenização
42

”.  

Desta feita, enquanto o titular individual não for ao Judiciário quantificar o seu dano, 

tem em mãos uma sentença genérica e ilíquida, não havendo ainda, a divisibilidade do seu 

dano, sendo imprescindível a propositura de ação individual para a garantia de que será 

ressarcido pelos danos pessoalmente sofridos pelo fornecedor condenado genericamente na 

demanda coletiva. 

 É importante informar que a liquidação de sentença ocorre com a apresentação de 

título judicial, que nesse caso é a certidão da sentença que julgou o processo coletivo, e a 

comprovação do trânsito em julgado da sentença, ou não (art. 98, §1º do CDC).  Pode ser 

proposta no domicílio do autor, não sendo necessário ser o juízo que prolatou a sentença 

coletiva condenatória. Segundo Ada Pellegrini
43

, isso ocorre por força do art. 101, inciso I do 

Código do Consumidor, que determina: “a ação de responsabilidade civil do fornecedor de 

produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor”.  

Além disso, realizada a liquidação da sentença, a execução da sentença pode ser feita 

de maneira coletiva ou individual. A individual será feita, obviamente, pelo titular individual, 

enquanto a coletiva será procedida pelos legitimados coletivos do art. 82, que nesse caso, 

agirão como representantes do titular do direito individual homogêneo. Neste caso, o § 2º, 

inciso II do art. 98 estabelece que o juízo da execução coletiva será o mesmo da ação 

condenatória. 

O art. 100 do CDC afirma que se em um ano, os legitimados não tiverem se 

habilitado para promover a liquidação da sentença coletiva, os legitimados coletivos poderão 
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proceder à liquidação e execução, uma vez que a função precípua das ações coletivas dos 

direitos individuais homogêneos é a reparação dos danos causados aos legítimos prejudicados 

pela violação de um direito.  

Todavia, uma das grandes dificuldades dessas demandas, é a efetiva identificação de 

todos os indivíduos protegidos por essa tutela; assim, pode ocorrer que os interessados não se 

habilitem com vistas a apurar o quantum devido pelo fornecedor, em termos de 

responsabilidade pelo dano causa; os motivos para a não habilitação podem ser diversos, 

como a insignificância da importância a ser recebida, ou o não conhecimento, por parte do 

interessado, da existência da demanda coletiva. 

Prevendo tais hipóteses, o legislador brasileiro adaptou o instituto do fluid recovery, 

que quer dizer uma reparação fluída, das class actions do direito norte americano, para 

promover a liquidação da sentença em caso de não comparecimento dos interessados 

individuais. Nas class actions, o fluid recovery determina, na própria ação coletiva, a 

quantificação da indenização devida; enquanto no Brasil, o juiz apenas determinará a 

liquidação da sentença em frente aos legitimados coletivos, apenas na hipótese do art. 100, ou 

seja, na circunstância em que os interessados não comparecerem em busca da indenização. 

Observa-se, então, que o fluid recovery não é a regra no direito coletivo brasileiro, e 

foi instituído com a finalidade de não “permitir diante da ausência de titulares de direitos 

individuais interessados na liquidação e execução da indenização, que o fornecedor autor do 

ilícito não venha a responder patrimonialmente pelos danos causados”.
44

A indenização 

proveniente do fluid recovery será destinada ao Fundo Federal de Direitos Difusos, criado 

pela Lei nº 7.347/85, que administra a destinação dos recursos das indenizações dos danos 

causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

Porém, é bom asseverar que a destinação da reparação dos danos decorrentes da 

liquidação da sentença é residual, de modo que é preferível que os reais interessados possam 

vir a juízo requerer a liquidação de sentença pelo seu dano pessoalmente sofrido, apurado 

individualmente.  

 

3.6  A coisa julgada nas demandas coletivas 

A coisa julgada é instituto proveniente do direito processual individual, em que as 

partes do processo ficam restritas aos indivíduos, autor e réu, tendo sido adequada aos anseios 
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das demandas que tutelam os direitos coletivos. Sobre a coisa julgada, pode ser entendida 

como a “exigência de estabilidade jurídica, razão pela qual a lei torna imutável, a partir de 

certo momento, o conteúdo da norma formulada na sentença, de modo que mais nenhum 

recurso possa ser interposto com relação ao julgado.” 
45

 Assim, a coisa julgada resolve o 

conflito entre as partes de maneira definitiva, de modo que a questão não poderá mais ser 

abordada pelas partes, em outra demanda. 

Bruno Miragem afirma que a eficácia da coisa julgada nos processos coletivos, não é 

consequência natural do supracitado instituto processual, e sim uma expressa previsão legal, 

uma vez que no processo individual, a eficácia da coisa julgada produz uma sentença capaz de 

gerar efeitos para além do processo, podendo, inclusive, afetar terceiros. Já no processo 

coletivo, a fim de atender às finalidades destas demandas, tendo em vista a impossibilidade de 

todos os legitimados comparecerem ao processo, o que impossibilitaria o seu curso regular, e 

a identificação de todos os indivíduos que podem ser alcançados pelo objeto da tutela 

coletiva.
46

 

Os arts. 103 e 104 do CDC determinam os efeitos da coisa julgada, os quais serão 

diferentes, a depender do o objeto da demanda coletiva. Assim, é possível observar que para 

cada espécie de ação coletiva, o legislador conferiu os efeitos da coisa julgada de acordo com 

as peculiaridades dos direitos difusos e coletivos; deste modo, a sentença que irá pôr fim ao 

processo, promovendo o deslinde judicial, terá uma determinada eficácia jurídica diferente, 

tendo em vista que se destinam a um certo tipo de beneficiário.   

O inciso I do art. 103 informa que a coisa julgada nas ações de natureza difusa, terá 

efeito erga omnes, isto é, valerá para todos, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, nesse caso, qualquer legitimado poderá intentar uma nova demanda, 

mediante a produção, por parte do interessado, de novas provas. Assim, nas hipóteses de 

demandas proposta para beneficiar uma indeterminação de sujeitos, sem dúvidas que a 

sentença que julga procedente essa demanda, beneficia toda a coletividade, pois que os efeitos 

da coisa julgada é erga omnes.  

Para complementar o tema, Bruno Miragem afirma que o efeito erga omnes: 

“(...)protege a utilidade que a sentença já possui, no caso de 

procedência, visando alcançar situações semelhantes de que 

são partes outros tantos titulares de direitos, cujo caráter 
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comum, de transindividualidade, dispensa a instalação de nova 

demanda, com a promoção do contraditório e outras provas no 

processo.” 
47

 

Outro ponto a ser observado no referido inciso, é que se o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas, a sentença não fará coisa julgada, podendo o 

legitimado, propor nova demanda, com o mesmo fundamento, desde que trazendo ao processo 

novas provas. Dessa maneira, essa exceção denota a eficácia secundum evetun probationis, 

que significa que não haverá coisa julgada se o juiz rejeitar a demanda por insuficiência de 

prova.  

Já nas ações coletivas strictu sensu, em que os beneficiários são determinados ou 

determináveis, o inciso II do art. 103 determina que a coisa julgada tenha efeito ultra partes. 

Isso significa que os efeitos da sentença desse tipo de demanda não ficarão restritos aos 

litigantes no processo, mas sim a todo grupo, categoria ou classe que tenha sofrido a violação 

objeto da demanda coletiva. 

 Dessa forma, se uma associação do consumidor propõe uma demanda coletiva e é 

vitoriosa, os efeitos da decisão não recairão apenas sobre os associados, assim como também 

atingirão aqueles consumidores que não participam da associação, mas que também tiveram 

seus direitos violados pela ilegalidade apontada na ação, uma vez que o efeito ultra partes 

permite essa extensão da sentença.  

Assim como nas ações coletivas de direitos difusos, a tutela de direitos coletivos 

strictu sensu a sentença que julga o processo improcedente por insuficiência de prova, não 

fará coisa julgada, ou seja, a secundum evetun probationis.  

O §1º do art. 103 afirma que “os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II 

não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, 

categoria ou classe”. Deste modo, os beneficiários dessas espécies ações coletivas não estão 

impedidos de buscar seus direitos em demandas individuais, quando a demanda coletiva for 

julgada improcedente, e se estiver em curso alguma ação individual que verse sobre a mesma 

matéria, esta poderá ser suspensa, a requerimento da parte, para que aproveite os efeitos da 

coisa julgada da demanda coletiva.  

Quanto aos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas para direitos individuais 

homogêneos, o inciso III do art. 103 determina que a eficácia da sentença será erga omnes 

apenas no caso de procedência do pedido. Na hipótese de improcedência da ação, 
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independentemente dos fundamentos utilizados para a determinação da improcedência do 

pedido, não há efeitos da coisa julgada, não afetando os legitimados e titulares do direito 

discutido. 

Segundo a doutrina, o fato do titular poder renovar o pedido feito na ação coletiva, 

em demanda individual, diante da improcedência daquela, é possível, uma vez que a 

legislação consumerista admite a coisa julgada in utilibus, isto é, permite o aproveitamento da 

sentença conforme a sua utilidade, de modo que os efeitos da sentença serão aproveitados 

conforme o resultado da mesma, no sentido de beneficiar os titulares dos direitos individuais 

homogêneos.  

Consequentemente, a sentença só terá eficácia erga omnes quando for para dar 

procedência aos pedidos formulados pelo legitimado coletivo, o que resguarda os direitos 

subjetivos individuais, além de proteger os sujeitos dos direitos individuais coletivos da 

inadequação da representação
48

. 

O §2º do art. 103 ressalva que, em caso de improcedência do pedido, apenas os 

interessados que não tenham intervindo no processo como litisconsortes do autor coletivo, é 

que poderão propor ações de indenização a título individual.  Assim, aqueles que atuaram na 

ação coletiva, como litisconsortes ativos “serão afetados pela eficácia natural da coisa 

julgada, de imutabilidade da decisão para as partes do processo.”
49

 

 

3.7 A litispendência nas ações coletivas 

O art. 104 estabelece que a propositura de uma ação coletiva, de direito ou coletivo 

strictu sensu, não induz litispendência, em relação às demandas individuais. Note-se que a 

litispendência é um fenômeno do direito processual individual, sendo instituída a partir da 

proposição de duas ou mais ações em que estejam presentes as mesmas partes, o mesmo 

objeto e a mesma causa de pedir. No direito coletivo, inocorre esse fenômeno em tais 

circunstâncias, tendo em vista que o objeto da demanda coletiva sempre vai diferir do objeto 

da ação individual, pois nos litígios coletivos de direitos difusos e coletivos, o objeto será 

sempre um bem jurídico indivisível. 

O caput do art. 104 também informa que, no caso de já tiverem sido propostas ações 

individuais, e no curso de tais ações, sobrevier uma ação coletiva sobre o mesmo objeto por 

um dos legitimados pela lei, os autores das ações individuais que quiserem aproveitar os 
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efeitos erga omnes ou ultra partes das ações coletivas em caso de procedência, deverão 

requerer a suspensão de seus processos. Somente assim, serão beneficiados pelos efeitos da 

coisa julgada da demanda coletiva. Ademais, em caso de improcedência da demanda, o 

processo individual volta ao seu curso normal, não tendo efeito, a sentença denegatória. 

 Desse modo, o autor pode escolher entre suspender seu processo individual, para 

esperar o julgamento da sentença coletiva, ou pode seguir com seu processo normalmente, 

consciente de que em caso de sentença coletiva positiva, e improcedência jurisdicional no 

âmbito individual, o mesmo não pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada em sede 

coletiva. 

A possibilidade de aproveitamento dos efeitos da coisa julgada erga omnes e ultra 

partes nas ações individuais, desde que respeitada à regra da suspensão do processo, é 

essencial, pois evita que ocorra um número de decisões conflitantes no campo das demandas 

individuais. Além disso, não prejudica o litigante individual, em caso de improcedência da 

ação coletiva. 

 

3.8  Custas processuais, honorários advocatícios e periciais 

Por fim, é necessário, para compreendermos como os novos sistemas de direito 

tentam garantir um efetivo acesso da sociedade à justiça, o art. 87 do Código Civil estabelece 

que nas ações coletivas não haverá o adiantamento de custas e honorários advocatícios e 

periciais nas ações coletivas. Dessa maneira, a legislação consumerista objetiva quebrar 

alguns obstáculos ao acesso à justiça, de modo que a não condenação em honorários 

advocatícios e as custas processuais sejam um verdadeiro estímulo às associações, para 

reivindicarem os interesses de seus associados. 

É importante esclarecer que essa isenção do ônus da sucumbência, diz respeito 

apenas às demandas coletivas, se o autor pretende promover a liquidação e execução de 

sentença genérica, terá que arcar com as custas processuais e os honorários de sucumbência, 

caso saia perdedor. 

Em relação ao Ministério Público e demais órgãos e entes estatais, haja vista que o 

art. 87 faz menção apenas à associação autora. Porém, a doutrina entende que a referida 

isenção alcança também esses legitimados coletivos, com a ressalva de que o STJ fixou o 

entendimento que o Ministério Público pode ser condenado a pagar honorários de 

sucumbência, diante da litigância de má-fé. 
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“O interesse maior da coletividade determina que o juiz, via 

interpretação, não erija barreiras e impedimentos (materiais ou 

processuais, institucionais ou financeiros) à Ação Civil Pública, 

exceto aqueles expressa e incontestavelmente previstos pelo 

legislador. 5. Excepciona-se a vedação de condenação 

sucumbencial somente quando inequívoca a má-fé do autor da 

Ação Civil Pública, apurada na forma dos arts. 14 , III , e 17 , 

todos do Código de Processo Civil”.
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho de conclusão de curso buscou fazer uma trajetória do direito ao 

acesso à justiça ao consumidor, no Brasil, através de um traçado histórico do surgimento do 

direito consumerista e a sua configuração como um direito fundamental social, emergido sob 

o manto da proteção da nossa Constituição Federal, que passou a exigir do Estado, uma 

atuação mais positiva com vistas a garantir um efetivo acesso do consumidor ao Judiciário.  

Desse modo, observou-se que o acesso à justiça é um conceito que foi sendo 

ampliado ao longo do tempo, conforme o aparecimento dos movimentos sociais os quais 

reivindicavam uma maior proteção a direitos e garantias dos indivíduos. Assim, é cediço que 

o acesso à justiça não garante apenas a solução de demandas individuais, como também 

autoriza a legitimação das demandas coletivas, e se certifica de outros meios de compor 

conflitos que não envolvem, necessariamente, a via judicial. 

Incialmente foi necessário trazer à tona, conceitos básicos de direito do consumidor, 

e contar um pouco de sua evolução histórica, para que fosse possível o entendimento do status 

e a importância que o direito do consumidor tem no ordenamento jurídico, tendo em vista que 

esse direito confere uma ampla proteção àqueles que se encontram na qualidade de 

consumidor, e por essa razão, tem a presunção de vulnerabilidade. 

Em seguida, adentrando na temática do acesso à justiça, foi fundamental o estudo das 

três ondas renovatórias de acesso à justiça e dos movimentos sociais que foram surgindo ao 

longo do tempo, com o objetivo de dar novas nuances ao conceito do acesso à justiça, sempre 

no sentido de dar amplitude a efetivação aos direitos, sejam eles individuais e coletivos, 

pertencentes a um indivíduo ou a uma determinada classe social. 

Dessa maneira, a primeira onda resultou na assistência jurídica aos pobres, que 

deveriam buscar atendimento em sistemas jurídicos implantados para resolver os problemas 

dos mais humildes. Todavia, como se viu, a primeira onda, por mais que tivesse 

implementado certas inovações, restou insuficiente para promover um amplo acesso à justiça. 

No Brasil, o acesso à justiça aos mais carentes foi elencado no rol dos direitos e garantias 

fundamentais, norteado pelo princípio da dignidade humana. 

Assim, a segunda onda veio para representar os direitos difusos e coletivos, 

desvinculando-se do processo individual, extremamente restrito, para alcançar um número 

bem maior de destinatários desses direitos. Essa reformulação na visão tradicional no 

processo serviu para dar mais efetividade ao acesso à justiça, mas também revelou que em 

alguns ordenamentos jurídicos, não houve uma efetiva prestação da tutela coletiva, em razão 
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de vários motivos, dentre os quais, a falta de autonomia e especificação técnica dos órgãos 

encarregados da defesa dos direitos difusos e coletivos. 

Felizmente, o Brasil conseguiu criar efetivo sistema de proteção aos direitos da 

coletividade, através de dispositivos presentes no texto constitucional, além da outras 

importantes legislações ordinárias. Diante disso, como bem asseverei, no trabalho 

monográfico, “o microssistema brasileiro de tutela dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos, formado pelas normas constitucionais sobre o tema, juntamente com 

a Lei nº 7.347/85 e as normas do Código de Defesa do Consumidor. Essas inovações, sem 

dúvida, colocam esse microssistema como um dos mais evoluídos dentre os países que 

adotam o modelo do civil law.”           

Ainda sobre as ondas renovatórias de acesso à justiça, a terceira onda trouxe um 

novo enfoque propõe mudanças nos procedimentos e estruturas dos tribunais, oferecendo 

novos meios de resolução de conflitos, como a conciliação e mediação, e a constatação de que 

a busca pelo acesso à justiça é constante.  

Todavia, é certo que para a abordagem do tema “Consumidor e Acesso à Justiça”, o 

sistema de tutelas coletivas se mostra o mais eficaz, porque como já foi dito, traspõe algumas 

barreiras socioculturais, como o desconhecimento do dano ou a falta de conscientização do 

consumidor de todos os seus direitos, bem como a falta de informações técnicas sobre os 

produtos e serviços.  

À vista disso, as outras propostas de acesso à justiça, como a assistência jurídica aos 

pobres ainda deixam o encargo de reconhecer e identificar a violação do direito ao próprio 

consumidor. Obviamente, para muitos, essa pode não ser uma tarefa difícil; contudo, não 

vivemos numa sociedade homogênea, mas sim marcada por contrastes sociais. Logo, para 

alguns, a incumbência de detectar um direito e, por conseguinte, uma ofensa ao mesmo, é 

quase impossível, e por essa razão, esses tipos de indivíduos que não detêm um amplo 

conhecimento, são mais suscetíveis de, como consumidores, terem seus direitos violados. 

Dessa forma a atuação dos legitimados coletivos e dos institutos previstos em lei para 

garantir a representação das tutelas coletivas, mostra-se como instrumento eficaz na luta para 

a efetivação dos direitos e garantias individuais, ou seja, o acesso a uma justiça efetiva, 

passando pelas demandas coletivas, consegue garantir um provimento jurisdicional justo e 

pautado na dignidade humana. 
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