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RESUMO 

 

Inseridas em um contexto de ampliação do acesso à justiça, as ações coletivas foram 

paulatinamente inseridas no ordenamento brasileiro, tendo como inspirações sistemas 

estrangeiros, mas com um traço reconhecidamente inovador na construção de um sistema 

próprio. Para além da previsão de possibilidade de recepção das demandas coletivas, a 

estrutura judicial e seus institutos acabaram por se alterar diante dos novos panoramas que 

foram inaugurados com a introdução e reconhecimento da tutela judicial dos direitos e 

interesses transindividuais. Assim, se impõe como um desafio explorar como os institutos 

processuais clássicos se amoldaram para além da relação processual individual incialmente 

estabelecida e para a qual a maioria dos institutos foram idealizados e o reflexo desta 

alteração sobre os sujeitos jurídicos processuais, com foco na figura do juiz. Para tanto, o 

presente trabalho se deteve na construção dos conceitos de sujeitos jurídicos processuais e 

da relação jurídica processual como bases para definição particular conferida à seara 

processual coletiva e os reflexos que essa alteração desencadeia junto às responsabilidades 

inerentes ao papel do juiz, como figura imparcial, no desempenho de seus poderes-deveres. 

 

Palavras-chave: Ações coletivas – poderes do juiz – sujeitos jurídicos processuais – 

situações jurídicas processuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Inserted in a context of increasing access to justice, collective actions were gradually 

inserted into the Brazilian system, inspired by foreign systems, but with a recognizably 

innovative trait in the construction of a system of its own. In addition to anticipating the 

possibility of receiving collective demands, the judicial structure and its institutes 

eventually changed in the face of the new scenarios that were inaugurated with the 

introduction and recognition of judicial protection of transindividual rights and interests. 

Therefore, it is a challenge to explore how the classic procedural institutes were shaped 

beyond the individual procedural relationship initially established and for which most of 

the institutes were idealized and the reflection of this change on the juridical subjects 

procedural, focusing on the figure of the judge. In order to do so, the present work focused 

on the construction of the concepts of procedural legal subjects and the procedural legal 

relationship as bases for a particular definition given to the collective process and the 

reflexes that this change brings together with the responsibilities inherent to the role of the 

judge as an impartial figure, in the performance of his powers-duties. 

 

Key words: Class actions - powers of the court - procedural legal subjects - procedural 

legal situations. 
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INTRODUÇÃO 

 

  “A nossa é a época do direito responsabilizado, do direito não separado da 

sociedade, mas intimamente ligado a ela, às suas necessidades, às suas demandas, ao grito 

de esperança, mais ‘espesso’ diante dos justos protestos e das dores, que vêm da 

sociedade”
1
 

A afirmação acima transcrita é da autoria de Mauro Cappelletti, o qual em ensaio 

sobre o papel do Judiciário na sociedade contemporânea conclui pela exigência de um 

novo papel do juiz e dos demais indivíduos que manejam o Direito em suas mais diversas 

searas. São ideias que datam do início da década de noventa, mas que ainda se mostram 

extremamente adequadas para o atual contexto vivenciado pela sociedade brasileira. 

O tema das alterações que sofre o Judiciário é caro aqueles que sempre anteveem a 

premissa constitucional da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça. A 

compreensão destes conceitos, em sua gênese, não pode ser cindida do necessário exame 

da sociedade em que estão inseridos.  

Tratar de acesso à justiça em um país que não vive a integralidade de um regime 

democrático, ou no qual as instituições não gozam da necessária independência e 

funcionalidade, é tratar de maneira abstrata o que não se pode alcançar in concretu.  

Portanto, quando se trata sobre acesso à justiça, no contexto brasileiro, deve-se ter 

em mente as dificuldades inerentes a um país de dimensões continentais e marcado por 

uma repressiva desigualdade social. Esta premissa é fundamental para que se entenda as 

repercussões na prestação jurisdicional e para que se possa, ao fim, atingir qualquer 

parâmetro de justiça. 

É sob este propósito que se mostra necessário analisar em profundidade dois pontos 

marcantes e que, de certa maneira, se interconectam e resultam no tema escolhido para 

análise.  

As mudanças que operam na sociedade não necessariamente são acompanhadas na 

mesma medida pelas ciências. No Direito, ao menos na área processual, o que se observa é 

                                                           
1
 CAPPELLE`TTl, Mauro. Constitucionalismo moderno e o papel do Poder Judiciário na sociedade 

contemporânea. in Revista do Processo, v.60, 1990, p.116 
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uma constante retroalimentação entre os conflitos e as dificuldades para operacionaliza-los 

sob a égide da interpretação vigente dos mais diversos institutos
2
. 

Tais conflitos acabam deixando cada vez mais de se situar em uma esfera de 

oposição entre duas posições para abarcar diversas outras, principalmente nos conflitos 

marcados pelo aspecto coletivo, seja pelo número de atingidos ou pela natureza desses 

direitos e interesses.  

Não ignorando que parte significativa da sociedade não detém os conhecimentos 

acerca dos direitos lhe são conferidos, pode-se inferir que há um valor elevadíssimo de 

ações judiciais em potencial na exigência destes direitos perante as mais diversas instâncias 

decisórias. 

Responsivamente, inauguraram-se institutos que possibilitam a defesa de direitos e 

interesses coletivos e que podem beneficiar parte da população vulnerável
3
 e que, desta 

maneira, podem alcançar a potencialidade de atingir os valores constitucionais que 

consagram o chamado mínimo existencial.
4
  

 De outro lado, ao Poder Judiciário se aplicam reformas visando adequar sua 

estrutura para alcançar os parâmetros que propiciem uma justiça aberta às mais diversas 

demandas, das coletivas a aquelas que autorizam a ausência de advogado. E como essa 

estrutura se funda na figura do juiz, é nela que parte dos efeitos mais significativos dessa 

alteração são mais sentidos. 

                                                           
2
 “O jurista contemporâneo preocupa-se, assim, com o direito que ele postula ser um todo coerente, 

relativamente preciso em suas determinações, orientado para uma ordem finalista, que protege a todos 

indistintamente”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: Técnica, Decisão, 

Dominação. 6ª ed. São Paulo: Atlas 2011, p. 57. 
3
 Utiliza-se aqui o vocábulo vulnerabilidade como concebido por Fernanda Tartuce, para a qual a 

vulnerabilidade não se coincide com a hipossuficiência e para a qual pode-se falar em vulnerável para os 

casos de incapacidade organizacional e desinformação social. Para maiores distinções pode-se consultar a 

versão comercial de sua tese de doutorado. TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo 

civil. Rio de Janeiro: Forense. 2012.  
4
  Sobre o conceito de mínimo existencial, o qual não será objeto de maiores aprofundamentos, assim se 

pronuncia Ricardo Lobo Torres: “A dignidade humana e as condições materiais da existência não podem 

retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser 

privados. O fundamento do direito ao mínimo existencial, por conseguinte, reside nas condições para o 

exercício da liberdade ou até na liberdade para ao fito de diferençá-las da liberdade que é mera ausência de 

constrição (...) Não é qualquer direito mínimo que se transforma em mínimo existencial. Exige-se que seja 

um direito a situações existenciais dignas. Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de 

sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as 

condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, 

os doentes mentais e os indigentes podem ser privados.”. TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo 

existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 69 
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 O comportamento do juiz, neste contexto, inaugurado principalmente nos últimos 

trinta anos, é que detém a maior parte da análise a qual se pretende tratar detidamente, sob 

a ótica do dever constitucional da igualdade, contraditório e do devido processo legal. 

 Sendo assim, para tratar do tema da mudança social e do papel do magistrado é que 

se elegeu-se as ações coletivas como foco, uma vez que estas são relativamente recentes e 

detém um tratamento e histórico bastante singular no ordenamento brasileiro e no conceito 

de acesso à justiça
5
, estando intimamente vinculadas às conquistas sociais de grupos 

vulneráveis e que possivelmente tem efeitos que gozam de repercussão em uma parte 

sensível da sociedade. 

 Antes que se possa adentrar nestas possibilidades próprias dos conflitos coletivos – 

das situações que lhes são afetas – é necessário recuperar parte do histórico da ciência 

processual até o debute das ações coletivas no ordenamento processual pátrio, fazendo 

menções aos estudos inovadores que circundam a estruturação destes e que são fundantes 

para a sua ideal adequação. 

Com a base histórica assentada, pode-se tratar mais profundamente das figuras 

clássicas envoltas em qualquer demanda processual – partes, terceiros, juiz e auxiliares -  

buscando sempre iluminar os aspectos que possam surgir para validar a assertiva 

doutrinária da mudança de dinâmica que se estabelece entre tais sujeitos, com evidente 

foco na figura do magistrado. 

Com os esclarecimentos acerca dos sujeitos processuais, pode-se adentrar na 

análise da relação estabelecida entre estes, com desenvolvimento das situações que dela 

decorrem e que balizam os atos praticados tanto pelas partes quanto pelo juiz, na 

perspectiva de sanar os conflitos em uma lógica já não marcada por uma noção comutativa. 

Com apoio nas conclusões que emergiram nos tópicos anteriores, serão trabalhados 

institutos bastante particulares do procedimento coletivo e que, por sua conta, demandam 

do juiz a adoção de posturas que se apoiem em um papel diferenciado, havendo ainda a 

                                                           
5
 “O direito processual deve ser concebido como instrumento de transformação da realidade social. É 

necessário hoje, portanto, o seu enfoque dentro do contexto social; só assim será possível alcançar a sua 

legitimidade instrumental com a observância dos valores principiológicos do Estado Democrático de Direito. 

(...) Portanto, falar em acesso à justiça como novo método de pensamento pressupõe o rompimento com a 

neutralidade positivista, que impede a justiça de ser justiça, o direito de ser direito, a democracia de ser 

democracia. Impõe, assim, a concepção dinâmica, portanto aberta, do Direito, concepção essa que, 

transmudada para o direito processual, o torna um instrumento de realização de justiça por intermédio dos 

escopos jurisdicionais.”. ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo Brasileiro: um novo 

ramo do direito processual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 68 
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comparação com propostas da doutrina para a otimização destes para a dinâmica 

processual coletiva.  

Por fim, as questões emergentes que circundam o papel do juiz na decisão dos 

conflitos coletivos nos encaminham para análise dos provimentos jurisdicionais e seu 

adequado manejo para que se possa obter a eficiência determinada pelo legislador, 

observando mais uma vez o contexto particular em que se inserem as demandas que 

transbordam a lógica individual do processo. 
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6. SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

 As alterações sociais decorrentes das mudanças as quais a sociedade moderna foi 

exposta acabaram por resultar na alteração da própria acepção de como o indivíduo passou 

a se enxergar quando em sociedade. Tais alterações implicaram, de igual forma, no 

estabelecimento de um feixe de relações entre esses indivíduos que são característicos e 

decorrentes da forma como a sua sociedade/comunidade foi formada e quais valores está 

submetida.  

 Sob essa premissa, a sociedade ocidental e mais precisamente a sociedade brasileira 

se inseriu, na contemporaneidade, no chamado Estado Democrático de Direito, o qual 

possibilitou o reconhecimento de uma miríade de direitos de diversas dimensões com o 

estabelecimento de condutas ativas e passivas a serem determinadas pelo Estado para que 

se possa atingir um padrão de respeito a um valor próprio que é devido a qualquer ser 

humano. 

 Para que se atinja tais parâmetros, variadas foram as iniciativas que se 

estabeleceram nos mais diversos ramos. Sob o aspecto da Justiça, o reconhecimento de 

direitos que extrapolam as esferas de interesses individuais com consequências sobre uma 

coletividade foi determinante para que que se possa garantir a dignidade e a 

horizontalidade no tratamento de questões coletivas com a possibilidade de tutela destes 

direitos pelo Judiciário, sem que se inflija qualquer marca ao dever de dirimir conflitos que 

é próprio do Estado Moderno. 

 Para tanto, a recepção e desenvolvimento de um sistema que primasse pelo 

reconhecimento de coletividades passou por diversas etapas, que foram da estratificação de 

grupos e direitos até a estruturação de um modelo capaz de tutelar e proteger tais direitos. 

Para tanto, o processo amoldou-se para estabelecer escopos de desenvolvimento que 

atendessem ao seu primado maior, qual seja a pacificação social e o acesso à justiça. 

 Neste sentido, o desenvolvimento da disciplina processual coletiva se situa como 

um instrumento para o alargamento das possibilidades de acesso à justiça, principalmente 

com foco nos grupos considerados vulneráveis e nos direitos que são reconhecidamente 

pertencentes a uma coletividade não identificada.  
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 Ante ao panorama introduzido pela emergência do processo coletivo, se verificou 

que as próprias dificuldades que se encontram na instrumentalização dessa modalidade de 

tutela são, em parte, decorrentes da não adequação do sistema brasileiro a um processo que 

não seja calcado nos dogmas inerente ao processo individual.  

 Buscou-se, desta forma, introduzir e debater sobre os diversos sujeitos jurídicos 

processuais que compõe o sistema como desenhado pelo ordenamento legal, com um 

maior escrutínio sobre a figura do juiz, tratando da sua imparcialidade e das previsões do 

sistema para a manutenção desta característica como fundamento para a integridade da 

decisão que coloque fim a um conflito social desenhado.  

 Também se mostrou bastante importante o estudo sobre as situações jurídicas 

processuais a que se submetem cada um dos sujeitos do processo. Com a definição de cada 

uma destas como poderes, deveres, faculdades e ônus. Sendo que quanto a figura do juiz se 

verificou que a mesma se constitui como um poder-dever ante as imposições legais 

impostas.  

 Após, tratou-se da relação processual como elemento fundante para a concepção 

moderna de processo, sendo junto ao procedimento os dois núcleos principais para sua 

correta conceituação e decorrente do princípio do contraditório.  

 Buscou-se demonstrar também que a relação entre os sujeitos processuais no 

contexto das ações coletivas da tutela de interesses trasinsdividuais tem contornos muito 

particulares e que se diferenciam de sobremaneira da dinâmica clássica imposta as relações 

jurídicas processuais, marcadamente as afetas ao processo individual, o que autoriza a 

mudança de ótica e de sopesamento aos deveres do juiz e das partes, principalmente os 

legitimados legais que carregam a responsabilidade de representarem pessoas determinadas 

ou não no bojo do processo. 

 Essa alteração na dinâmica entre os diversos sujeitos processuais na relação jurídica 

processual coletiva é ainda fortemente influenciada pelas inovações trazidas pelo diploma 

processual vigente, como o princípio da cooperação e a constituição do processo coletivo 

como um processo civil de interesse público, marcado por uma situação na qual se tem um 

dito contencioso social. 

 De posse de todas as investigações anteriores, foi possível, apoiado nas provisões 

normativas atuais e projetos de lei sobre o tema, desenhar diversos poderes-deveres do juiz 
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que se diferenciam no processo coletivo, tratando das questões da admissão das ações de 

tutela coletiva, da aproximação e adoção de critérios da chamada decisão de certificação da 

ação (própria das class actions norte-americanas), da fixação dos limites objetivos da 

demanda coletiva, da adequada determinação do ônus da prova, da adoção de medidas que 

possam potencializar o contencioso social – notificação e participação social – no ínterim 

de produzir um corpo probatório robusto capaz de municiar a decisão para que possa 

atingir os efeitos perseguidos e alcançar o aspecto estruturante a que as decisões das ações 

coletivas possuem potencial.  

 Por fim, investigou-se a necessidade de adoção de provimentos diferenciados para a 

efetivação das decisões nas ações de tutela coletiva, tendo em vista toda a particularidade 

evidenciada nos tópicos antecedentes, com a enumeração de medidas que possam municiar 

o juiz a concretizar a decisão capaz de representar a vontade do Estado sobre um conflito 

de contornos e repercussões não tão visíveis, a um primeiro olhar.  

 Dessa maneira, o que se observou foi que apesar das possibilidades inovadoras 

trazidas pela doutrina para o tema, parte das acepções são hoje possíveis pelas normas 

processuais em vigência que podem, se corretamente manejadas, possibilitar um 

procedimento fluido para a construção de uma decisão dialogal sobre um determinado 

conflito marcado fortemente por fatores sociológicos e culturais nem sempre possíveis de 

transposição para a arena processual do Judiciário.  

 O sujeito representante do Estado-juiz, como responsável pela condução 

processual, ganha, desta maneira, uma responsabilidade ainda maior ao assumir a função 

gerencial em uma relação que extrapolaria aquela presente nos autos e assume a função de 

produzir decisões que podem se transmutar na mudança de realidade e na imposição de 

novos paradigmas dogmáticos e normativos em temas sensíveis para população 

reconhecidamente vulnerável, alcançando verdadeiros patamares de Justiça e conduzindo 

jurisdicionados para uma possível situação de menor vulnerabilidade em um país marcado 

pelas suas diferenças e distorções sociais, em perfeito alinhamento aos objetivos políticos, 

jurídicos e sociais do Direito. 
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