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RESUMO 

 

CALDO, Diego Santiago y. Controle da representatividade adequada nas ações coletivas: 

um estudo comparativo dos sistemas brasileiro e norte-americano. 2018. 284 p. 

Dissertação (Mestrado em Direito Processual) – Faculdade de Direito da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Inspirado pelo direito norte-americano, o Brasil construiu um microssistema objetivando 

voltado à tutela de interesses metaindividuais, no qual determinados entes públicos e 

privados portam em juízo os anseios da sociedade, que será diretamente afetada pela 

decisão de mérito proferida nesses processos. É inerente à tutela supraindividual o risco de 

os interesses da coletividade não serem adequadamente defendidos, por deficiências 

próprias de seu intérprete processual ou pela ocorrência de conflitos de interesses com as 

mais diversas motivações. O controle da representatividade adequada surge, assim, como 

técnica de avaliação da qualidade daquele que atuará em nome do grupo interessado, 

assegurando, por consequência, a integral observância da garantia do devido processo 

legal. Apesar da importância da aferição da capacidade e idoneidade do porta-voz da 

coletividade, o Brasil não positivou o controle da suficiente representatividade, 

favorecendo rico debate doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade de o juiz 

realizar essa análise, seus critérios e limites. Constitui objeto desta pesquisa a análise da 

representatividade adequada nos sistemas processuais estadunidense e brasileiro, como 

técnica garantidora da escorreita e eficaz proteção dos interesses metaindividuais por seu 

portador em juízo. O trabalho parte da evolução histórica da representatividade adequada, 

desde o Direito Romano aos mais recentes movimentos de regulamentação nos 

ordenamentos confrontados. Prossegue com a atual estruturação da tutela metaindividual 

de ambos os sistemas, e com a análise das condições da ação coletiva, dando especial 

ênfase à legitimidade de agir. Finalmente, aborda-se o controle da representatividade 

adequada nos sistemas comparados, abrangendo os critérios usualmente adotados e 

algumas alternativas de lege lata e lege ferenda para o aprimoramento do instituto.  

 

Palavras-chave: Ações coletivas – Representatividade adequada – Estudo comparativo – 

Brasil – Estados Unidos. 
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ABSTRACT 

 

CALDO, Diego Santiago y. Control of the adequacy of representation in class actions: a 

comparative study of Brazilian and American law. 2018. 284 p. Dissertação (Mestrado em 

Direito Processual) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

 

Inspired by American law, Brazil has constructed a procedure aiming at protecting 

collective interests, in which certain public and private entities carry in judicial court the 

yearnings of society, which will be directly affected by the decision rendered in these 

processes. It is inherent to class actions the risk of the group’s interests not being 

adequately protected, due to deficiencies in its judicial interpreter or to the occurrence of 

conflicts of interests with diverse motivations. The control of the adequacy of 

representation thus appears as a technique for evaluating the quality of the one who will act 

on behalf of the group, ensuring, therefore, the full compliance with due process. In spite 

of the importance of measuring the capacity and suitability of the collective spokesperson 

in court, Brazil has not regulated the control of fair representation, favoring a rich doctrinal 

and jurisprudential debate about the possibility of the judge to carry out this analysis, its 

criteria and limits. The objective of the present research is the analysis of the adequacy of 

representation in American and Brazilian procedural systems as a technique to guarantee 

the correct and effective protection of collective interests by its holder in court. The 

dissertation starts from the historical evolution of the adequacy of representation, from the 

Roman Law to the most recent regulatory movements in the confronted systems. It 

continues with the current structuring of the both collective procedural laws, and with the 

analysis of the requirements of class actions, with special emphasis on standing. Finally, it 

approaches the control of the adequacy of representation in the compared systems, 

covering the criterias usually adopted and some alternatives of lege lata and lege ferenda 

for the improvement of the institute.  

 

Key words: Class actions – Adequacy of representation – Comparative study – Brazil – 

United States 
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INTRODUÇÃO 

 

1. A TUTELA COLETIVA 

 

As regras de direito material e processual relacionam-se de forma orgânica. Não 

nos referimos, obviamente, à clássica celeuma entre Carnelutti e Chiovenda sobre as 

teorias unitária e dualista,1 mas sim acerca da necessidade de as normas processuais 

adequarem-se à evolução do direito material, a fim de permitir a construção de um 

processo que atue como instrumento eficaz de entrega da tutela jurisdicional.     

O tradicional direito, embebedado pelos ideais do humanismo e da Revolução 

Francesa, foi construído e pensado a partir da figura central do “indivíduo formal e 

individualmente livre, formal e individualmente igual, formal e individualmente pacífico – 

investido do exercício de direitos subjetivos, legitimando o prejuízo e acarretando a quem 

de outro direito subjetivo não fosse titular”.2 

Dessa premissa, o processo desenvolveu-se essencialmente para solucionar 

conflitos individuais (entre Cássio, Tício e Mévio), permitindo a pluralização dos polos 

ativo e passivo de forma bastante limitada, por intermédio do litisconsórcio e de algumas 

hipóteses de intervenção de terceiros. Sucede que esse processo ortodoxo, pensado na 

legitimação individual do próprio detentor do direito subjetivo e cujo produto final em 

regra não prejudicava nem beneficiava terceiros, sofreu importantes mudanças.   

O marco inicial desse novo paradigma processual foi erigido em 1917 com a 

Constituição do México, a primeira a incluir em seus dispositivos os chamados direitos 

sociais, como medidas relativas ao trabalho e à proteção social (jornada de oito horas, 

direito de associação em sindicatos, direito à greve, salário mínimo, limitação do trabalho 

feminino e infantil). Dois anos mais tarde, em 1919, adveio a Constituição de Weimar, na 

qual a ideia de igualdade formal foi complementada pela noção de isonomia material, 

                                                 
1
 Segundo a teoria unitária, defendida por Carnelutti, o direito material não é capaz de regular, por si só, 

todas as situações conflituosas, carecendo do processo para complementar o comando abstrato previsto na 

norma juríd ica. Assim, o direito subjetivo somente surgiria mediante a prolação da sentença, que criaria o 

preceito juríd ico aplicável ao caso concreto. Para Chiovenda, por sua vez, as normas de direito material e  

processual pertencem a universos distintos. As primeiras regulam a v ida das pessoas na sociedade e se 

concretizam no momento em que um fato da vida subsume-se à hipótese abstrata nela contida, criando 

direitos subjetivos. As segundas servem exclusivamente para propiciar instrumentos para a efetivação da 

norma jurídica de direito material. Não cria direitos subjetivos, mas apenas serve como ferramenta de sua 

realização prática. 
2
 GRINOVER, Ada Pellegrin i. A tutela jurisdicional dos interesses difusos. In: GRINOVER, Ada Pellegrin i 

et al. (orgs.). Processo coletivo: do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed itora Revista dos Tribunais, 2014. 

p. 39-40. 
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alavancada pela máxima aristotélica de tratar os desiguais na medida de suas 

desigualdades, apoiando aquelas parcelas da sociedade que demandavam atenção especial 

do poder público. 

Com o avanço do liberalismo político e a deterioração do quadro social, 

evidenciou-se a necessidade real de o Estado atuar positivamente (dar, fazer e prestar), 

com o fim de garantir igualdade material aos indivíduos. Com a migração do Estado 

Liberal para o Estado Social, adveio a segunda onda de direitos fundamentais (direitos 

econômico-sociais) para proteger as categoriais sociais mais  vulneráveis, como o 

empregado, o menor e o idoso. O Estado Social assumiu prestações positivas a serem 

implementadas para atender seus objetivos sociais; de mero detentor do poder de império, 

passou a exercer a função de mediador e garante.3 

No curso dessa renovação política, econômica e social, reconheceu-se a existência 

de direitos que dizem respeito a toda a sociedade, por estarem relacionados à melhora da 

qualidade de vida dos indivíduos, tal qual o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, à paz, à saúde e à educação. 

A característica nuclear desses novos direitos é não estarem inseridos na clássica 

concepção de interesses públicos e privados. Não são essencialmente privados, porque 

pertencem indistintamente a toda coletividade, tampouco podem ser propriamente 

denominados públicos, pois o Estado não é seu único titular e frequentemente figura como 

violador desses direitos.4  

A sociedade contemporânea, consciente dos interesses comuns a seus integrantes, 

passa a se organizar, proliferando novos grupos de indivíduos, com o objetivo de fazer 

frente contra as chamadas “tiranias da nossa época”, que não são mais exclusivas dos 

governantes, mas também de grandes grupos econômicos.5 O processo tradicional, 

contudo, não atendia à nova realidade instaurada pelos conflitos metaindividuais da 

sociedade contemporânea, demandando esforço de adaptação do instrumentário 

                                                 
3
 Ao analisar a nova feição do Estado Contemporâneo, Norberto Bobbio assev era que “o Estado de hoje está 

muito mais propenso a exercer uma função de mediador e de garante, mais que a de detentor do poder de 

império” (BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade. 4.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 26).  
4
 CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Trad.: Nelson 

Renato Palaia Ribeiro de Campos. Revista de Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 5, p. 

132-136, jan.-mar. 1977.  
5
 GRINOVER, Ada Pellegrin i. A tutela jur isdicional dos interesses difusos. In: GRINOVER, Ada Pellegrin i 

et al. (orgs.). Processo coletivo: do surgimento à atualidade. São Paulo: Ed itora Revista dos Tribunais, 2014. 

p. 42-43. Compartilhando da mesma opinião, ver também ALVIM, Teresa Arruda. Apontamentos sobre as 

ações coletivas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (orgs.). Op. cit., p. 97. 
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processual.6  

A necessidade de revolucionar o modelo processual, para o fim de permitir que 

interesses supraindividuais tivessem acesso à justiça, adveio do fato de que o processo 

sempre foi visto como ferramenta de solução de conflitos entre poucos indivíduos certos e 

definidos. Como consequência, segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth, “direitos que 

pertencem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do público não se 

enquadravam bem nesse esquema”, porque “as regras determinantes da legitimidade, as 

normas de procedimento e a atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas 

por interesses difusos”.7 

Em outras palavras, os tradicionais instrumentos processuais se mostravam 

ineficazes para garantir concretamente que esses novos direitos advindos do Welfare State 

tivessem acesso a métodos de resolução de disputas que produzissem resultados 

socialmente justos, motivando a renovação (ou revolução) no plano processual.  

Percebeu-se também outro problema característico da sociedade de massa, que 

igualmente merecia endereçamento apropriado, consubstanciado na violação seriada de 

direitos individuais, pertencentes a titulares determinados, e de origem comum. A 

resolução dessa patologia clamava pelo desenvolvimento de uma técnica que propiciasse a 

substituição de inúmeras ações individuais por uma única demanda, cuja solução jurídica 

se aplicaria a todos os interesses homogêneos lá representados.  

A resolução concentrada de conflitos diminuiria sensivelmente o risco de decisões 

contraditórias e o volume de processos, possibilitando resultados mais céleres, com menor 

dispêndio de recursos das partes envolvidas e do Poder Judiciário. Assim, incrementa-se a 

eficiência da tutela jurisdicional, garantindo economia e segurança processuais.    

Ademais, a aglutinação dessas pretensões individuais garantiria acesso ao Poder 

Judiciário das lesões em massa, que infringissem diminuto prejuízo aos membros da 

coletividade individualmente considerados. O ajuizamento de pretensões individuais que 

tenham por objeto microlesões somente ocorre se o indivíduo lesado estiver motivado por 

um excepcional sentimento de justiça, que o faça relevar a relação custo do 

processo/benefício econômico decorrente da obtenção da tutela.  

                                                 
6
 Para Mauro Cappelletti, nessas hipóteses, “a solução normal – o tradicional p rocesso litig ioso em Juízo – 

pode não ser o melhor caminho para ensejar a vindicação efetiva de direitos. Aqui, a busca há de visar reais 

alternativas (stricto sensu) aos juízos ordinários e aos procedimentos usuais” (CAPPELLETTI, Mauro. Os 

métodos alternativos de solução de conflitos no quadro no movimento universal de acesso à Justiç a. Revista 

de Processo. São Pau lo: Ed itora Revista dos Tribunais, v. 74, p. 87-88, abr. 1994). 
7
 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. p. 49-50.  
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A possibilidade de concentração das diversas pequenas pretensões indenizatórias, 

mesmo que o seu desfecho não traga benefício direto às vítimas, torna a pretensão 

economicamente viável, quer quanto aos custos processuais, quer quanto ao investimento 

de recursos do Poder Judiciário. Revela-se uma técnica de repressão efetiva de práticas 

ilícitas de impacto econômico individual baixo.8 

A transformação do processo, a fim de alcançar a correta defesa dos interesses 

essencialmente coletivos e individuais homogêneos, deu-se pelo aperfeiçoamento de 

institutos tradicionais da tutela jurisdicional, tais como competência, conexão, continência 

e liquidação da sentença.  

Os pontos mais sensíveis dessa modificação de paradigma estavam na necessidade 

de adoção de critérios de legitimidade e de coisa julgada substancialmente distintos 

daqueles que vigoram no tradicional processo individual. A ausência de um titular 

específico dos direitos transindividuais poderia deixá- los sem proteção jurisdicional, caso 

não houvesse um porta-voz próprio para promovê- la perante o Poder Judiciário. Ademais, 

a coisa julgada deveria assumir contornos mais amplos, para vincular positiva e/ou 

negativamente a todos os membros do grupo, ainda que estes não tivessem a oportunidade 

de participar do feito.  

Da imaginação criadora de doutrinadores e legisladores desenharam-se novas 

formas de participação no processo – agora de natureza coletiva -, para impedir que essas 

questões, de consequências sociais, econômicas e políticas potencialmente vastas, ficassem 

à margem da tutela jurisdicional.  

O principal modelo de processo coletivo foi desenvolvido nos Estados Unidos, e 

inserido naquele ordenamento processual em 1939, ano em que entraram em vigor as 

Federal Rules of Civil Procedure. 

O sucesso do modelo norte-americano inspirou outros países que também 

buscavam soluções para garantir o acesso dos direitos transindividuais ao Poder Judiciário. 

O Brasil aderiu ao movimento de coletivização do processo a partir da técnica 

estadunidense, mas com adaptações pontuais a fim de compatibilizar o instrumento à nossa 

realidade social e jurídica.  

                                                 
8
 GIDI, Antônio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2007. p. 36. Em igual d iapasão, William Rubenstein, Alba Conte e Herbert Newberg  

sustentam que “where harms are s mall and dispersed, the defendants can avoid liab ility because no 

individuals has sufficient incentive to sue. By avoiding liability, the defendants place the social cost of their 

actions on theirs. In enabling small-claim suits, class actions expose the defendants to the risk of liability and 

thereby deter them from engaging in wrongdoing in the first place” (RUBENSTEIN, William; CONTE, 

Alba; NEW BERG, Herbert H. Newberg on Class Actions. 5.ed. Saint Paul: Thomson Reuters, 2011. v. 1, p. 

21). 
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2. A REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA COMO ELEMENTO ESSENCIAL DA 

TUTELA COLETIVA 

 

As ações coletivas têm forte impacto social, em razão das questões nelas debatidas 

(v.g. meio ambiente, relações de consumo e patrimônio cultural). Por isso, os interessados 

em determinado objeto litigioso podem variar de algumas dezenas até alguns milhões de 

pessoas, números que inviabilizariam um processo construído sob uma estrutura 

tradicional.  

No processo civil ordinário, de viés individualista, aos litigantes devem ser 

oferecidos meios de participar do feito. Isto é, a eles dar-se-á ciência de todos os atos 

processuais praticados, como também será franqueada a oportunidade de participar do 

feito, formulando pedidos, alegando e produzindo provas, tudo a fim de influenciar no 

convencimento do magistrado que julgará a causa.  

A importância dessa oportunidade de participação, em cumprimento ao princípio do 

devido processo legal, reside no fato de que, em regra, não se conceberia – no tradicional 

processo civil – a vinculação de um sujeito ao conteúdo (ou aos efeitos) de uma sentença 

exarada em litígio do qual não é parte e, portanto, não integrou o contraditório nele 

instaurado.  

Sucede que nas ações coletivas “os megainteresses não são portados em juízo por 

quem deles se afirma titular, mas antes por um representante legalmente credenciado”,9 a 

quem caberá participar do processo em nome dos indivíduos por ele representados. 

Conquanto não tenham participado formalmente do processo, os integrantes do grupo 

estarão vinculados ao resultado da contenda, ainda que em extensão diversa daquela que 

seria verificada em um processo individual.  

É nesse contexto, em que há claríssima modificação das antigas regras 

individualistas de legitimidade e dos limites subjetivos da coisa julgada, que o controle da 

representatividade adequada ganha importância.  

Originário do sistema norte-americano, o instituto da representatividade adequada 

(adequacy of representation)10 tem como objetivo verificar se o porta-voz da classe que 

                                                 
9
 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada. São Paulo: Ed itora Revista dos 

Tribunais, 2007. p. 382. 
10

 Para alguns doutrinadores, a melhor tradução para o termo adequacy of representation seria representação 

adequada porque o instituto estaria ligado à forma com que o processo é conduzido em juízo, a qualidade do 

ato de representar no bojo da relação processual. Para esses mesmos juristas, a expressão representatividade 
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integra a relação processual possui capacidade técnica e econômica, seriedade e 

credibilidade para defender melhor os interesses em jogo. Versa critério exclusivamente 

qualitativo e não quantitativo, que apura se o representante do grupo é apto a defender 

suficientemente os interesses destes.11 

Em outras palavras, não basta ao intérprete processual da coletividade ter 

legitimidade para ajuizar a ação, ele deverá também demonstrar sua qualificação para 

representar a classe de forma suficiente e compatível com os interesses envolvidos.  

Cuida-se de instituto que atua como compatibilizador dos objetivos de amplo 

acesso à justiça, economia e celeridade processuais alcançados pela tutela metaindividual, 

com o devido processo legal coletivo ou social, resultando em um processo em que os 

direitos dos integrantes do grupo de serem citados, ouvidos e apresentarem defesa em juízo 

são exercidos por intermédio de um intérprete adequado e não pessoalmente por todos os 

interessados.  

Atua como sistema de freio, de controle, que pode ser exercido pelo juiz ou vir 

expressamente previsto em lei, a funcionar contra eventual abuso na utilização 

indiscriminada das ações coletivas.12 É atributo que qualifica e legitima a atuação daquele 

                                                                                                                                                    
adequada seria imprópria porque traria em si forte carga sociológica e política, pois se refere ao caráter 

representativo do porta-voz perante o grupo, a afinidade entre os interesses do grupo e a pessoa que o 

representa (GIDI, Antônio. Rumo a um Código de Processo Civil coletivo: a codificação das ações coletivas 

no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 112; e CÂNDIA, Eduardo. A representação adequada no direito 

processual civil coletivo brasileiro e o controle judicial em cada caso concreto: uma abordagem de lege lata. 

In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coords.). Processo Coletivo: do surgimento à atualidade. São Pau lo: 

Ed itora Revista dos Tribunais, 2014. p. 720).  

Parece-nos, no entanto, que é exatamente o viés sociológico e político inerente ao significado da palavra 

representatividade que a torna mais adequada para traduzir a expressão adequacy of representation, que 

significa, em seus múlt iplos aspectos, a legitimidade atribuída a um indivíduo ou entidade (pública ou 

privada) fundamentada na sua habilidade para defender suficientemente determinada coletividade; no laço de 

afinidade entre o representante e seus representados.
10

 Trata-se de atributo que qualifica e legit ima a atuação 

política daquele que, em nome próprio, vai a ju ízo defender os interesses de um grupo.  

Representação adequada, por sua vez, remete à falsa percepção de que haveria uma relação contratual entre 

os integrantes da coletividade e seu porta-voz ou intérprete, tal como ocorre no negócio juríd ico entre 

mandante e mandatário ou nos contratos de representação comercial. A tradução também induz ao  

relacionamento do instituto com a representação processual, que igualmente se mostra imprópria porque nela 

o representante atua em nome do representado para defender os direitos deste. No âmbito dos processos 

coletivos, o porta-voz atua em nome próprio para defender direitos titulados por terceiros  e eventualmente 

por ele próprio. 
11

 Nas palavras de Vincenzo Vigoriti, a representatividade adequada significa “offrire ai membri della classe 

rimasti estranei al g iudizio  la garanzia chechi ag isce nell’interesse di tutti sai effettivamente capace di 

comunicare al giudice la dimensione reale degli interessi in gioco” (VIGORITI, Vincenzo. Interessi collettivi 

e processo: La legittimazione ad agire. Milão: Giuffrè, 1979. p. 276).  
12

 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – Conceito e legitimação para agir. 6.ed. São Paulo: 

Ed itora Revista dos Tribunais, 2004. p. 213. Em sentido similar, argumentando que a representatividade 

adequada nasceu da necessidade de se encontrarem pesos e contrapesos, poderes e controles da atuação do 

porta-voz da classe, ver CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça 

civil. Trad. Nelson Renato Palaia Ribeiro de Campos. Revista de Processo. São Pau lo: Ed itora Revista dos 

Tribunais, v. 5, p. 149, jan.-mar. 1977.  
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que, em nome próprio, vai a juízo defender os interesses de um grupo social mais ou 

menos numeroso e que pode ou não lhe ser completamente desconhecido.  

O controle da representatividade adequada não visa proteger o adversário da 

coletividade na relação processual de atitudes temerárias do portador dos interesses em 

juízo. O objetivo precípuo do controle judicial da adequação do representante 13 é 

resguardar os interesses dos integrantes do grupo substituído processualmente, que não 

podem ser prejudicados pela falta de seriedade ou idoneidade de seu porta-voz.  

Muito mais do que mera formalidade processual, o controle da representatividade 

adequada se mostra fundamental ao prosseguimento sadio da ação metaindividual. É 

questão nuclear em qualquer demanda coletiva, porque supre o seu inerente déficit 

democrático. Com efeito, considerando que na ação supraindividual permite-se que um 

terceiro desconhecido defina as circunstâncias que poderão interferir na vitória ou derrota 

de todos os membros do grupo, a representatividade adequada surge como instrumento 

legitimador da sentença coletiva.14  

A representatividade adequada também funciona como instrumento de 

concretização do escopo social do processo, pois cria condições favoráveis para que as 

reais insatisfações da sociedade sejam transplantadas ao processo coletivo e pacificadas 

por uma atividade jurisdicional desenvolvida de forma justa e mediante a observância de 

valores constitucionais. A inadequação do porta-voz processual da coletividade, a 

contrario sensu, compromete a missão pacificadora do processo, porque o transforma em 

instrumento inidôneo, que elimina o conflito de modo injusto e desconectado da realidade 

social, sem correspondência com a melhor solução humanamente realizável. Alimenta-se, 

assim, a insatisfação da sociedade em vez de ela ser fulminada ou minimizada.  

É necessário deixar claro que aferir a suficiente representatividade não significa 

vedar o acesso ao judiciário a determinados legitimados privilegiando outros, mas sim 

garantir que certos direitos, em razão de sua importância político-social, sejam defendidos 

em juízo por aqueles efetivamente capazes de fazê-lo. Pretende-se dar a esses direitos justo 

e adequado acesso ao Poder Judiciário, garantindo que eles sejam objeto de um processo 

em que todas as garantias constitucionais (direito de ação e de defesa, contraditório e 

                                                 
13

 Os termos representante e representados são utilizados no presente trabalho em seu sentido coloquial, de 

indivíduo (representante) que age em defesa dos interesses de outrem (representados), sem qualquer relação 

com o instituto da representação. 
14

 Nos moldes do magistério de COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade 

adequada: uma análise dos sistemas norte-americano e brasileiro. In : SALLES, Carlos Alberto de (org.). As 

grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: 

Quartier Lat in, 2009. p. 926-927; e NAGAREDA, Richard A. Administering adequacy in class 

representation. Texas Law Review. Austin: University of Texas School of Law, v. 82, p. 288, 2003.  
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devido processo legal) sejam asseguradas, como forma de justificar a amplitude dos limites 

subjetivos da coisa julgada.15 

Ocorre que, ao contrário do que acontece no sistema processual estadunidense, o 

controle da representatividade adequada ainda não está suficientemente regulamentado no 

sistema brasileiro de tutela metaindividual, restringindo-se a aspectos objetivos na atuação 

das entidades associativas. A jurisprudência, por sua vez, fixou balizas complementares 

quanto aos limites de atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública.  

A evolução legislativa e jurisprudencial do tema no Brasil, no entanto, não foi 

suficiente a estancar ou, ao menos, minimizar o risco de ocorrerem danos irreparáveis 

decorrentes da propositura de ações coletivas por atores despreparados ou maliciosos. 

Surge, assim, a necessidade de buscar parâmetros complementares de controle da 

representatividade adequada na tutela metaindividual, a fim de garantir efetiva proteção 

desses interesses tão relevantes à sociedade.  

 

3. OBJETO DE PESQUISA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

No contexto das ideias expostas, a presente dissertação versa estudo comparativo 

do instituto da representatividade adequada nos sistemas processuais estadunidense e 

brasileiro. Do resultado desse cotejo horizontal, debateremos as hipóteses já previstas de o 

magistrado brasileiro controlar a adequada representatividade do porta-voz do grupo 

litigante, a garantir a prestabilidade da tutela jurisdicional, bem como alternativas de 

aferição de lege lata e lege ferenda.  

O tema será desenvolvido em cinco capítulos, iniciando-se com o escorço histórico 

da representatividade adequada e sua intrínseca relação com o desenvolvimento da tutela 

metaindividual, desde os seus primeiros registros no Império Romano, aos mais recentes 

movimentos de regulamentação nos ordenamentos jurídicos estadunidense e brasileiro.  

                                                 
15

 Para Samuel Issacharoff, “the concept of adequate representation present in the rules is anything other than 

the level of constitutional protection of absent class members interests necessary to deem their virtual 

participation in lit igation fundamentally fair” (ISSACHAROFF, Samuel. Governance and legitimac y in the 

law of class actions. The Supreme Court Review. Chicago: The University of Chicago Press, v. 1999, p. 353, 

1999). Em igual diapasão, relacionando o controle da representatividade adequada com a amplitude dos 

limites subjetivos da coisa julgada, vide VIGORITI, Vincenzo. Interessi collettivi e processo: La 

legittimazione ad agire. Milão: Giuffrè, 1979. p. 266; COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da 

representatividade adequada: uma análise dos sistemas norte-americano e brasileiro. In : SALLES, Carlos 

Alberto de (org.). As grandes transformações do processo civil brasileiro: homenagem ao professor Kazuo 

Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 927; RUBENSTEIN, William; CONTE, Alba; NEWBERG, 

Herbert H. Newberg on Class Actions. 5.ed. Saint Paul: Thomson Reuters, 2011. v. 1, p. 321; e LEONEL, 

Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 

163-164. 
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O Capítulo II aborda a atual estruturação da tutela metaindividual nos 

ordenamentos comparados, partindo de uma classificação mais generalista e comum a 

ambos, para em seguida analisar as individualidades de cada um dos sistemas. Ainda sob a 

ótica comparativista, o Capítulo III é dedicado às condições da ação coletiva, com especial 

ênfase ao instituto da legitimidade e suas modalidades.  

A aferição do controle da representatividade adequada no direito coletivo norte-

americano é analisada no Capítulo IV, abrangendo não apenas os critérios usualmente 

adotados, mas também as propostas para aprimoramento do instituto. O atual estado da arte 

no âmbito do ordenamento brasileiro, sua natureza jurídica e aspectos procedimentais são 

apresentados no Capítulo V, como também outros parâmetros possíveis de controle da 

justa representatividade dos interesses metaindividuais.  

Desde logo urge salientar que o presente estudo não se afastará, por óbvio, do 

necessário juízo crítico que deve permear trabalhos desse jaez. Não se pretende efetuar 

uma comparação neutra das similitudes e diferenças dos sistemas normativos, mas sim “a 

consideração do efetivo funcionamento dos sistemas e dos institutos, das opções 

subjacentes de política jurídica, das orientações da prática e dos princípios gerais que 

fundam a validade e a efetividade dos ordenamentos confrontados”.16 

Evidentemente, não se incorrerá no “deslumbramento ingênuo que impele à 

imitação acrítica de modelos estrangeiros”,17 mas na busca de elementos que possam 

beneficiar o ordenamento processual brasileiro partindo da tradição estadunidense, sem 

desprezar as nossas particularidades.  

No transcorrer do trabalho, enfrentaremos o problema – sempre presente no método 

comparativo18 – da tradução de conceitos jurídicos, muitos deles intraduzíveis em razão da 

inexistência de institutos similares no sistema jurídico brasileiro. Justiciability, ripeness, 

mootness e certification são apenas alguns dos muitos elementos processuais norte-

americanos abordados no presente estudo que não possuem equivalência no Direito 

nacional. 

                                                 
16

 TARUFFO, Michele. Observações sobre os modelos processuais de Civ il Law e de Common Law. Trad. 

José Carlos Barbosa Moreira. Revista de Processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, v. 110, p. 142, 

abr.-jun. 2003.  
17

 MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. In: Temas de Direito Processual. São 

Paulo: Saraiva, 2004. Oitava série, p. 7. 
18

 Os desafios da comparação entre institutos similares presentes em ordenamentos de tradições jurídicas 

diferentes são analisados com profundidade em CAPPELLETTI, Mauro. O processo civil no direito 

comparado. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: Líder, 2001. p. 14; e em SACCO, Rodolfo. 

Introdução ao Direito Comparado. Trad. Véra Jacob de Fradera. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 

2001. p. 53-58. 
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Tratando-se de obra dedicada ao processo civil comparado, outra questão a ser 

enfrentada diz respeito à análise comparativa de institutos pertencentes a tradições 

jurídicas distintas (de um lado, o direito anglo-saxônico e, de outro, o romano-germânico) 

e nem sempre facilmente confrontáveis entre si.  

Para finalizar essas considerações iniciais, a possibilidade de aferição e controle da 

representatividade adequada é de inquestionável importância como técnica de 

compatibilização do processo coletivo com o princípio do devido processo legal, 

especialmente ao considerar os amplos limites subjetivos da coisa julgada.  

A atualidade e importância da discussão também exsurge das recentes tentativas de 

atualização da parte processual do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação 

Civil Pública, cujos anteprojetos previam o controle da suficiente representatividade, além 

da entrada em vigor do novel Código de Processo Civil, que, a despeito de não 

regulamentar a tutela transindividual, trouxe institutos que clamam pela identificação de 

um representante adequado. 

 



259 

 

CONCLUSÃO  

 

Sintetizando as questões discutidas ao longo dos capítulos precedentes, concluímos 

que:  

1. Nas ações coletivas, o instituto da representatividade significa a qualidade com 

que os interesses da coletividade são portados e traduzidos pelo legitimado em juízo. Em 

razão de os direitos serem defendidos por um porta-voz do grupo, que não 

obrigatoriamente o integra, há a necessidade de que a sua atuação seja idônea, zelosa e 

compatível com as pretensões daqueles por ele substituídos, como se todos tivessem 

participado do contraditório. A representatividade adequada, portanto, atua como 

ferramenta harmonizadora do processo coletivo com o princípio do devido processo legal.  

Sua função não é impedir ou dificultar o acesso à justiça dos interesses 

metaindividuais, mas garantir que as reais necessidades da sociedade sejam corretamente 

transplantadas à demanda coletiva, a despeito do déficit democrático naturalmente 

existente na tutela desses direitos.  

2. Conquanto os primeiros registros do controle da representatividade adequada nas 

ações coletivas tenham surgido no Direito Romano, o instituto somente se desenvolveu de 

forma aprofundada no direito anglo-saxão, no momento em que os interesses da 

coletividade não mais eram defendidos pelos líderes comunitários ou religiosos ou ainda 

por aqueles indicados nos estatutos de associações e sociedades (representatividade 

social/institucional), mas sim por um terceiro desconhecido, que ingressa com sua 

pretensão no Poder Judiciário intitulando-se representante de um grupo numeroso, porque 

seu interesse é similar ao dos demais, quer por integrar a mesma relação jurídica, quer por 

ter sofrido dano idêntico.  

Com isso, as organizações sociais, que eram preexistentes aos conflitos e tinham 

um intérprete judicial já definido, passaram a ser constituídas após a judicialização da 

questão, por pessoas completamente desconhecidas entre si, fazendo emergir a necessidade 

de verificar a capacidade de o representante autonomeado defender adequadamente os 

interesses dos demais. 

Foi nesse contexto histórico que o controle da representatividade adequada adveio 

como elemento essencial da tutela de interesses coletivos, inicialmente de forma 

inominada, aparecendo apenas em registros jurisprudenciais do Direito inglês e 

estadunidense, e posteriormente regulado pela Rule 23 das Federal Rules of Civil 
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Procedure dos Estados Unidos, como requisito processual próprio para a certificação de 

uma pretensão como metaindividual.  

3. Relaciona-se com os demais requisitos de certificação do processo coletivo  

norte-americano, mas com eles não se confunde. Ao demonstrar o cumprimento de cada 

um dos pressupostos previstos na Rule 23, o intérprete do grupo mostra que conhece os 

principais elementos identificadores de seus membros, descrevendo a sua quantidade 

(numerosity), os laços de homogeneidade entre as pretensões dos integrantes da 

coletividade (commonality), bem como que ele igualmente compartilha desses mesmos 

interesses (typicality). Logo, pode habilitar-se para defender os interesses do grupo em uma 

contenda judicial.  

4. A adoção pelo sistema norte-americano de um modelo de legitimação 

predominantemente privado – no qual qualquer indivíduo pode ajuizar ação coletiva em 

benefício de grupo do qual ele acredita fazer parte e que tenha sofrido dano com iguais 

características – criou cenário propício ao profundo desenvolvimento do controle da 

representatividade, necessário em razão dos amplos contornos da coisa julgada 

metaindividual, que afeta a todos os integrantes da coletividade cujos interesses tenham 

sido defendidos em juízo pelo intérprete judicial, com exceção daqueles que exerceram o 

seu direito de autoexclusão da classe, se possível. 

As particularidades do sistema estadunidense demandavam a criação de um 

instituto que permitisse aos magistrados verificar se os interesses dos membros ausentes da 

coletividade estavam sendo defendidos com zelo, seriedade e idoneidade por seu 

autointitulado porta-voz, a estabelecer a presunção de que todos os interessados naquele 

litígio integraram virtualmente o contraditório, legitimando, assim, os amplos limites 

subjetivos da coisa julgada, independentemente do seu resultado.  

5. A partir do julgamento pela Suprema Corte estadunidense do emblemático caso 

Hansberry v. Lee, na década de 1940, a jurisprudência passou a construir diversas balizas 

para orientar o magistrado a identificar se aquele portador dos interesses em juízo teria os 

atributos necessários a qualificar sua atuação em defesa dos interesses de uma coletividade 

e, assim, permitir a extensão dos efeitos da coisa julgada aos membros ausentes do grupo.  

Idoneidade, defesa combativa dos interesses em jogo, inexistência de conflitos de 

interesses, capacidade financeira e qualidade da atuação técnica são apenas alguns dos 

parâmetros desenvolvidos pela jurisprudência nestes quase 80 anos de práxis forense e que 

podem ser utilizados pelo juiz processante da ação coletiva. Os critérios de aferição da 

representatividade adequada nos Estados Unidos se referem ao intérprete dos interesses 
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metaindividuais e também ao seu advogado, cuja atuação é decisiva para a efetiva defesa 

dos direitos da classe.   

Nos últimos anos, a doutrina vem desenvolvendo critérios complementares de 

aferição da representatividade adequada, com o objetivo de permitir que a questão seja 

avaliada por outros pontos de vistas, inclusive sugerindo a intervenção de terceiros 

independentes para assumir o exercício dessa verificação, ou a adoção de fórmulas 

consequencialistas ou inspiradas no amálgama de princípios filosóficos e econômicos. 

6. No entanto, não obstante o quase octogenário reconhecimento do controle da 

representatividade como elemento de importância ímpar à compatibilização do processo 

coletivo com o princípio do devido processo legal, verificou-se que ele tem sido exercitado 

com certo descaso por parte dos magistrados, que, em muitas oportunidades, preferem 

presumir a adequação do porta-voz do grupo em vez de aferi- la constantemente. Somente 

nas hipóteses em que há efetiva impugnação da adequação da representatividade do 

intérprete da classe ou quando a coisa julgada coletiva é questionada pela via do collateral 

attack é que os juízes norte-americanos têm se dedicado a avaliar se os interesses da 

coletividade ausente estão sendo ou foram suficientemente defendidos.  

7. No Brasil, apenas a partir da década de 1960 é que se percebeu a necessidade de 

serem criados instrumentos adequados e efetivos para a tutela dos interesses coletivos, 

dando ensejo à promulgação da Lei da Ação Popular como primeiro pilar 

infraconstitucional de construção da tutela metaindividual no país. A partir daí, foi se 

delineando o microssistema de processos coletivos brasileiro, inspirado na longa 

experiência norte-americana sobre o tema, mediante a entrada em vigor de diversas leis 

esparsas compatíveis com as bases principiológicas estabelecidas pela Constituição Federal 

de 1988, e com o contexto social e jurídico brasileiro.  

8. A despeito de ter bebido da fonte estadunidense, o legislador pátrio optou por 

adotar um sistema fechado e eclético de legitimação extraordinária, pela via da substituição 

processual, franqueando apenas a determinadas entidades públicas e privadas (para o 

ajuizamento de ações coletivas e do mandado de segurança coletivo) e ao cidadão 

(exclusivamente para a ação popular) o exercício do direito de ação coletiva, em 

contraponto à legitimidade ampla, privatista e ordinária do sistema norte-americano.  

Os limites da coisa julgada coletiva brasileira também foram firmados de forma 

mais temperada que a estadunidense. Em primeiro lugar, ao estabelecer que a sentença  

transitada em julgado produz efeitos erga omnes ou ultra partes, a depender do interesse 

objeto do litígio, exceto se a improcedência decorrer de falta de provas, porque, nesse caso, 
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outra ação poderá ser proposta. Em segundo lugar, a improcedência dos pedidos por 

qualquer fundamento não prejudicará as pretensões individuais, exceto quanto aos 

interessados que intervieram como assistentes litisconsorciais na ação coletiva.    

9. O Brasil não adotou expressamente o controle da representatividade adequada 

como condição própria da ação coletiva, tampouco como pressuposto processual de 

validade do processo metaindividual. Por ocasião do processo legislativo, preferiu-se votar 

e aprovar projeto elaborado por integrantes do Ministério Público, que não previu a 

possibilidade de aferição ope iudicis da qualidade com que os interesses da coletividade 

são portados em juízo, em detrimento do Projeto Bierrenbach, que vislumbrava tal controle 

de forma limitada. Estabeleceu-se, assim, a presunção de que os legitimados seriam 

representantes adequados para invocar a tutela jurisdicional supraindividual.  

10. Isto é, de um lado, a adequacy of representation do sistema norte-americano é 

um conceito juridicamente indeterminado, a ser avaliado no caso concreto pelo 

convencimento motivado do juiz e a partir das balizas construídas pela jurisprudência. De 

outro, os requisitos exigidos pelo nosso direito positivo, a princípio, estariam previamente 

fixados em lei e de forma objetiva, mediante o rol taxativo de legitimados coletivos.  

11. A prática brasileira demonstrou, no entanto, que a legitimidade fechada e o 

temperamento da coisa julgada coletiva são insuficientes para garantir o desenvolvimento 

sadio do processo, expondo a sociedade a manifesto risco de dano irreparável. Ainda que  

não haja colusão entre as partes litigantes – que caracterizaria o uso patológico da tutela 

coletiva – é comum identificar pretensões metaindividuais mal ajuizadas por legitimados 

despreparados, conduzidas de forma precária, ou cujos pedidos não traduzem as 

verdadeiras necessidades sociais.  

Ademais, a rejeição pelo mérito das pretensões ajuizadas por esses autores inaptos 

nem sempre é motivada por deficiência probatória, impedindo que elas sejam novamente 

propostas por outros legitimados. Nas demandas envolvendo direitos individuais 

homogêneos, ainda que a improcedência decorra diretamente da ausência de provas, os 

legitimados coletivos estão impedidos de promover nova ação com o mesmo objeto, em 

razão da inexistência de coisa julgada secundum eventum probationis.  

Nesse contexto, concluímos ser acertado o posicionamento segundo o qual, embora 

não esteja explicitamente regulado em lei, o controle da representatividade adequada pode 

e deve ser feito pelo magistrado brasileiro para garantir a aptidão do porta-voz processual à 

defesa eficiente dos interesses da sociedade e em sintonia com as expectativas desta, como 

forma de atender ao princípio constitucional do devido processo legal.  
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12. A carência de adequada representatividade não afeta os limites subjetivos  da 

coisa julgada coletiva, tal como ocorre no direito norte-americano, mas atinge o ponto 

nuclear levado em consideração pelo legislador brasileiro para definir o rol taxativo de 

legitimados a invocar a tutela coletiva: sua presumida qualificação para defender com 

vigor e tecnicidade os interesses que são tão caros à sociedade.  

Considerando que as entidades públicas e privadas autorizadas a invocar a tutela 

coletiva detém legitimidade a partir da presunção relativa de capacidade em proteger 

suficientemente os interesses da sociedade, e não da afirmação de titularidade do direito, é 

correto dizer que a inadequação do representante da coletividade implica a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, diante da carência de ação por ilegitimidade.  

Antes de lançar mão dessa solução extremada, entretanto, é dever do magistrado 

buscar alternativas que viabilizem a apropriada representatividade dos direitos da 

coletividade interessada no litígio, seja determinando a substituição do porta-voz do grupo, 

como ocorre no direito norte-americano, eventualmente anulando determinados atos ou 

fases processuais; seja adotando postura ativa para suprir deficiências pontuais quanto à 

formulação da causa de pedir, do pedido e das provas a serem produzidas. Tudo isso 

amparado na garantia do devido processo legal e na necessidade de garantir acesso 

qualificado à justiça dos interesses supraindividuais, na perspectiva da tutela jurisdicional 

justa e efetiva.  

13. Embora careça de expressa regulamentação, a avaliação judicial da 

representatividade adequada não é vedada pelo sistema processual brasileiro e vem sendo 

praticada sob mais distintos vieses. Em razão da relevância dos direitos tutelados e da 

existência de fragilidades na legislação pátria, entendemos ser de vital importância que o 

juízo processante da ação coletiva tenha uma postura ativa, não se limitando apenas a 

verificar os fatos e aplicar a lei, mas também a apurar se os direitos coletivos estão sendo 

defendidos de forma escorreita, independentemente de a coletividade estar no polo ativo ou 

passivo da relação processual. 

No âmbito da pertinência temática entre o objeto do processo e as finalidades 

institucionais de associações civis, do Ministério Público e da Defensoria Pública, o 

controle vem sendo feito de modo iterativo, havendo robusto acervo jurisprudencial sobre 

o tema. Mais recentemente, insuflados pela melhor doutrina sobre o tema, os tribunais têm 

adotado novos critérios de aferição da suficiente representatividade, avaliando a existência 

de conflitos de interesses entre o porta-voz e os substituídos processualmente e a seriedade 

dos entes associativos. 
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14. Assim como no direito norte-americano, o controle brasileiro da 

representatividade adequada carece de aprimoramentos, através da identificação de novos 

parâmetros de verificação da competência dos legitimados em defenderem suficientemente 

os interesses da coletividade.  

A esse respeito, é possível de lege lata que o controle judicial da legitimação dos 

entes associativos também avalie sua seriedade e idoneidade a partir da sua trajetória 

concreta e efetiva rumo à defesa de interesses metaindividuais, da capacidade financeira, 

bem como do respaldo recebido do grupo social.  

É igualmente viável no nosso sentir a averiguação da compatibilidade da pretensão 

ajuizada com os concretos interesses da coletividade substituída processualmente, inclusive 

nas ações propostas por entes públicos, como o Ministério Público, a Defensoria e outros 

órgãos vinculados à administração pública direta ou indireta, amparada na premissa de se 

certificar a perfeita tradução em juízo dos anseios da sociedade.    

Como visto no decorrer deste trabalho, algumas dessas novas balizas já estão 

despontando na jurisprudência, ainda que de forma tímida.  

Conclui-se ainda de suma importância que a atuação do profissional com 

capacidade postulatória, que peticiona no processo em nome do legitimado coletivo, 

igualmente sirva como critério de aferição da representatividade adequada, seja ele patrono 

das associações ou do cidadão autor da ação popular, representante do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, ou ainda do procurador da União, Estados, Municípios e do Distrito 

Federal. O patrocínio errático dos direitos do grupo descaracteriza a atividade 

constitucional desses atores, porque os afasta do papel de guardiões dos interesses da 

sociedade e de profissionais indispensáveis à justiça.  

Outras alternativas sugeridas pela doutrina para o controle ope iudicis da 

representatividade adequada, salvo melhor juízo, recomendam a alteração das regras 

atualmente vigentes por criarem exceções à formação da coisa julgada coletiva. 

Enquadram-se aqui as propostas que alvitram de o próprio juiz determinar se a sua 

sentença fará coisa julgada material, a depender da aptidão do porta-voz coletivo, e que 

aventam a formação de mera res judicata formal nas hipóteses em que os interesses 

coletivos não forem protegidos com seriedade e idoneidade durante o litígio. A despeito da 

impossibilidade de aplicação das referidas propostas no atual contexto legislativo, ambas 

sinalizam pontos interessantes para reflexão de lege ferenda. Como consequência, no atual 

estado do direito processual coletivo brasileiro, não há espaço para a formulação de 

ataques diretos (direct attack) ou colaterais (collateral attack) à coisa julgada 
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metaindividual pela inadequação do porta-voz do grupo, tal como no direito norte-

americano. 

15. Verificamos que o controle da representatividade adequada também está 

presente no controle concentrado de constitucionalidade, modalidade especial de ação 

coletiva, em que o objeto do processo igualmente emana relevância social; em que há a 

atuação de um legitimado extraordinário por substituição processual; e cuja coisa julgada 

possui amplíssimos limites subjetivos, sem os temperamentos previstos na Lei da Ação 

Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor.  

Nessa hipótese, a aferição da representatividade adequada tem sido realizada 

exclusivamente pela avaliação da pertinência temática entre as finalidades institucionais de 

alguns dos legitimados com o objeto do litígio, havendo espaço, no entanto, para que 

outros matizes dos legitimados extraordinários sejam averiguados, como sua seriedade e 

performance.  

A avaliação da suficiente representatividade no controle concentrado de 

constitucionalidade visa garantir o cumprimento ao princípio do devido processo legal, a 

fim de evitar a ocorrência de prejuízos à sociedade decorrentes do reconhecimento com 

efeitos erga omnes da constitucionalidade de uma norma manifestamente incompatível 

com a Constituição Federal ou o inverso. 

16. Finalmente, o controle da representatividade também se encontra na essência da 

intervenção do amicus curiae, terceiro cujo ingresso na relação processual depende da 

demonstração de sua capacidade em contribuir positivamente com o aporte de informações 

que permitam ao magistrado proferir uma sentença pluralista, a refletir a realidade social 

que frequentemente transborda os limites das informações trazidas pelas partes em suas 

manifestações. Busca-se, dessa feita, ampliar e enriquecer o contraditório a partir da 

participação da sociedade no processo.  

A relação entre a intervenção do amicus curiae e o ajuizamento de ações coletivas 

reside no fato de que, em ambos os casos, o interesse público é trazido ao processo por um 

terceiro, cuja atuação trará inegáveis reflexos sociais. Entretanto, o controle da 

representatividade do amicus curiae não versa a aptidão do terceiro em representar ou 

defender os interesses de jurisdicionados substituídos processualmente, mas sim a 

avaliação da qualidade do terceiro para contribuir objetivamente com o juízo na busca pela 

melhor solução ao caso concreto.  
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