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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a questão da legitimação para a proposição de 

tutela na defesa dos interesses coletivos, sob a perspectiva do pensamento de 

Mauro Cappelletti, no sentido da ênfase nos corpos intermediários. No primeiro 

capítulo, aborda-se a evolução do conceito do interesse coletivo e dos entes 

que poderiam invocar sua tutela. No segundo capítulo, discute-se o surgimento 

e positivação da tutela dos interesses coletivos, no ordenamento jurídico 

brasileiro e sua opção pela ênfase ao Estado, como agente para a postulação 

das tutelas dos interesses difusos. Já o terceiro capítulo dedica-se à analise do 

artigo Formazioni sociale e interesse di grupo davanti ala giustizia civile, de 

Mauro Cappelletti (1975), em que o tema é discutido. Finalmente, o capítulo 

quarto expõe a legitimação para a defesa dos interesses coletivos pelos corpos 

intermediários, compreendidos como as atuais Organizações Não 

Governamentais (ONGs), indicando ser essa a solução mais viável sob o ponto 

de vista da efetividade na defesa dos interesses coletivos, bem como a questão 

do Estado mínimo. Como conclusão, tem-se que se deva estimular a atuação 

pelas ONGs na tutela dos interesse difusos. 

 

Palavras-chave: Interesses difusos. Ministério Público. Estado. Mauro 

Cappelletti. ONGs. 
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ABSTRACT 

 

This present work broaches the question of legitimation when proposing 

protection in advocacy of collective interests, under the thinking of Mauro 

Cappelletti, which emphasizes the sense of intermediary bodies. On the first 

chapter, it approaches the evolution of collective interest’s conception and the 

bodies that could invocate its protection. On the second chapter, discusses the 

appearance of the Brazilian Legal System protection of collective interests, 

following and its orientation that emphasizes the State as an agent to claim 

protection to collective interests mainly by Public Prosecutor’s Office. The third 

chapter concentrates on analyzing the article Formazioni sociale e interesse di 

grupo davanti ala giustizia civile from Mauro Cappelletti (1975), where the 

subject is discussed. Finally, the fourth chapter exposes the legitimation for the 

defense of collective interests by intermediary bodies, understood as 

contemporary third-sector Nongovernmental Organizations (NGOs), and 

indicated as more viable solutions to the question of the effectiveness on the 

defense of collective interests, as well the modern political thinking of Minimal 

State. As conclusion, it is defended that NGOs should be increasingly involved 

with the challenge of acting on protection of the collective interests. 

 

KEYWORDS: Collective Interests. Public Prosecutor’s Office. State. Mauro 

Cappelletti. NGOs. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos e as tentativas de classificação dos interesses difusos e 

coletivos ganharam notável relevância nos dias de hoje. Um dos motivos 

parece ser seu caráter paradoxal: são aqueles que, sendo de todos, não 

pertencem especificamente a alguém.  

A influência desses bens afeta a sociedade como um todo, como se 

percebe pelos objetos dos interesses difusos, isto é, o meio ambiente, o direito 

do consumidor, a habitação e o urbanismo, a infância e juventude, o patrimônio 

público. 

Acrescente-se que, cada vez mais, são ampliados os objetos dos 

interesses difusos, que deliberadamente permite a indeterminação do que vem 

a ser interesse difuso, ante a expressão “qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo” desse dispositivo.  

Porém, a preocupação com esses interesses não é nova e ela 

sempre existiu, em que pese o seu notável desenvolvimento recente. 

O caráter paradoxal e a notável influência desses interesses difusos 

e coletivos, sobretudo nos dias de hoje, suscitaram, e ainda suscitam, vivo 

debate concernente à legitimidade ativa para a sua tutela jurídica, ora 

enfatizando essa tutela pelo próprio indivíduo afetado, ora, pela tutela efetuada 

por instituições do próprio Estado. 

O ordenamento jurídico brasileiro optou pela ênfase na tutela 

efetuada por instituições do Estado, mediante legitimação para proposição de 

ações coletivas pelo Ministério Público, na defesa dos interesses coletivos. 

Saliente-se a legislação não instituiu o monopólio dessa legitimação 

ao Ministério Público (permitindo que associações civis, desde que preencham 

certos requisitos, possam também promover o pedido de tutela), tem-se que 

somente o Ministério Público detém ferramentas próprias para colher 

elementos para a formal propositura da tutela dos interesses coletivos. 

Acrescente-se que houve, ainda, a legitimação ativa também à 

Defensoria Pública, o que acaba reforçando a tutela dos interesses difusos 

mediante instituições do Estado. 
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O presente trabalho versará, então, sobre a questão do problema da 

legitimação para a proposição de tutela na defesa dos interesses coletivo, bem 

como a ênfase nos corpos intermediários, os quais melhor representariam a 

defesa dos interesses coletivos, ficando o Estado com a função fiscalizatória da 

atuação e constituição dos corpos intermediários. 

Assim, no primeiro capítulo, efetuar-se-á a abordagem da evolução 

do conceito do interesse coletivo e dos entes que poderiam invocar sua tutela, 

observando a clássica divisão de períodos históricos: antigo (representado pelo 

Direito Romano); medieval, moderno e contemporâneo, fazendo breve 

referência à analise do sistema jurídico. 

O segundo capítulo deter-se-á no surgimento e positivação da tutela 

dos interesses coletivos, no ordenamento jurídico brasileiro e sua opção pela 

ênfase ao Estado, como agente para a postulação das tutelas dos interesses 

difusos. 

Já o terceiro capítulo abordará o problema da legitimação para a 

defesa dos interesses coletivos, apontando opções de entidades para essa 

atuação (indivíduo, Estado, agências reguladoras, corpos intermediários), bem 

como apontando as suas respectivas limitações, com referências ao sistema 

jurídico brasileiro. 

Finalmente, o capítulo quarto exporá a legitimação para a defesa 

dos interesses coletivos pelos corpos intermediários, em que se demonstrará 

que tais corpos podem, hoje, ser compreendidos como as atuais Organizações 

Não Governamentais (ONGs), indicando ser essa a solução mais viável sob o 

ponto de vista da efetividade na defesa dos interesses coletivos.  

Ainda no quarto capítulo, analisa-se a função do Estado na defesa 

dos interesses difusos que devem ser limitados, como corolário da maior 

atuação dos corpos intermediários, cuja função deve se ater apenas a suprir as 

limitações dos corpos intermediários. 

Aqui, a referência aos denominados “interesses metaindividuais” 

será tomada como sinônima das expressões: “interesses difusos”, “bem como 

“interesses coletivos” e ainda “interesses transindividuais”, a despeito da 

diferenciação existente na legislação brasileira, uma vez que esta dissertação 

restringe-se à ideia ampla dos interesses metaindividuais e à questão da 

escolha de entes legitimados para provocar a tutela de tais interesses. 
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A afirmação plena dos interesses difusos passa pela proeminência 

da atuação pelos corpos intermediários, representados modernamente pelas 

ONGs, as quais melhor refletem os reais interesses difusos no seio da 

sociedade civil, justamente por originarem-se a partir de movimentos 

espontâneos desta. 

Assim, a função do Estado deveria ser apenas secundária, ou seja, 

apenas para suprir as limitações de atuação destas ONGs por uma atividade 

meramente fiscalizatória.  
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CAPÍTULO 1  

A EVOLUÇÃO DOS INTERESSES METAINDIVIDUAIS 

 

1.1 Notas introdutórias 

 

Este capítulo (COSTA, 2003, p. 209)1 analisará a evolução do 

conceito dos interesses metaindividuais ao longo da história, podendo-se notar 

que sempre houve preocupação de tutela dos interesses coletivos. 

Inicialmente, analisar-se-á a primeira tentativa de tutela dos 

interesses metaindividuais, que surgiu no Direito Romano, a partir do Corpus 

Juris Civilis, no qual o cidadão romano era o legitimado para essa defesa. 

A seguir, será analisado o período medieval, ressaltando a 

importância da Igreja como legitimada para essa tutela, ante a inexistência de 

uma centralização política que fosse produtora de normas, que modernamente 

seria denominada de Estado. 

Analisar-se-á ainda o surgimento desta centralização política e 

produtora de normas na Idade Moderna pelo pensamento de Thomas Hobbes 

que chegou a personificar esta centralização pelo monstro bíblico Leviatã 

(HOBBES, 1999). 

A partir da ideia do Estado como produtor de normas, será visto 

ainda seu ponto de contato com o surgimento do Estado Liberal, o qual toma 

essa ideia de órgão monopolizador da produção de norma como forma de 

garantia ao cidadão. 

A formulação de uma teoria da ciência do Direito será analisada a 

partir do pensamento de Hans Kelsen (1987), quando se eliminou a concepção 

mítica do Estado, possibilitando a distinção clara dos interesses públicos, os 

quais nem sempre serão representados pelo Estado. 

A distinção dos interesses públicos ficará bem nítida no pensamento 

de Renato Alessi (1958) que indica representar o Estado apenas os interesses 

predominantes de uma sociedade, não a sua totalidade. 

 

                                                           
1
 Artigo sobre esse assunto foi publicado pelo autor deste trabalho, em 2003. 
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1.2 Direito Romano 

 

O Direito europeu-continental foi influenciado pelo Direito Romano, 

mormente pelo denominado Corpus Juris Civilis (CUERPO, 1990), compilação 

da Jurisprudência Romana atribuída a Triboniano e elaborada no reinado de 

Justiniano. 

A influência dessa obras se dá a partir de fins da Idade Média, 

quando a Europa continental recepciona o Corpus (CUERPO, 1990), 

especialmente o Digesto (CUERPO, 1990, v.3), como norma de direito privado. 

Nesse sentido, tem-se o pensamento de Moreira Alves: 

 

A RECEPÇÃO DO DIREITO ROMANO NOS PAÍSES EUROPEUS 
Foi no período compreendido entre os séculos XII e XV que se 
verificou a recepção do direito romano em diversos países europeus, 
como na Alemanha, na França, na Espanha e em Portugal.  
Nesses países, o direito romano aplicado à prática vigorou como 
direito comum até a codificação, em cada um deles, do direito 
privado, o que ocorreu, principalmente, no século XIX. [Caixa alta 
consta do original]. (ALVES, 1987, p. 71). 

 

O Direito Romano foi recepcionado, como se vê, como direito 

privado, uma vez que o conteúdo do Digesto (CUERPO, 1990) era 

eminentemente de regras práticas para solução de controvérsias. 

A despeito do conteúdo privatístico, tem-se, porém, que os romanos 

conceberam interesses metaindividuais, máxime que a sociedade latina era 

centrada na cidade e, assim, havia nítidos interesses que acabavam por atingir 

a maioria dos habitantes de Roma. 

Usando-se como fonte histórica, o próprio Digesto (CUERPO, 1990), 

procurar-se-á demonstrar que tais interesses, ainda que implicitamente, já o 

tinham sido abordados pelos romanos. 

 

1.2.1 O conteúdo histórico no Digesto 

 

Podem-se notar referências aos interesses metaindividuais no 

próprio Digesto (CUERPO, 1990, v.3), pela previsão das actiones populares (D. 

XLVII, 23). Essa passagem do Digesto (CUERPO, 1990, v.3) é tratada por 

Celso Fiorillo em sua dissertação de mestrado intitulada “Associação Civil e 
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Interesses Difusos no Direito Processual Civil Brasileiro” (FIORILLO, 1989), 

trazendo ainda a citação do Digesto (CUERPO, 1990,), na versão catalã de 

D´ors Pérez-Peix et al. (1975, p. 667), transcrita na íntegra: 

 

SOBRE LAS ACCIONES POPULARES 
1. Decimos que es popular la acción que defiende el derecho del 
pueblo. (Paul. 8 ed.) 
2. Si son varios los que intentan ejercitar una acción popular, el pretor 
debe elegir al más idóneo. (Paul. 1 ed.) 
3. Cuando, por un mismo hecho, se ejercita varias veces la acción, se 
puede oponer la excepción corriente de cosa juzgada. (1) En las 
acciones populares es preferido el que tiene más interés. (Ulp. 1 ed) 
3. La acción popular se concede a la persona plenamente capaz, es 
decir a aquella a quien el edicto permite defender una causa en juicio. 
(Paul. 3 ed) 
5. El demandado por una acción popular puede nombrar un 
procurador para su defensa, pero el demandante no puede hacer lo 
mismo.  (Paul. 8 ed) 
6. No se conceden acciones populares a una mujer ni a un pupilo, 
salvo en assunto que les afecte. (Ulp. 25 ed) 
7. Las acciones populares no se transfieren al fideicomisario a quien 
se traspasa la herencia en virtud del senadoconsulto Trebeliano. (1) 
Asimismo, no se considera más rico quien dispone de estas acciones. 
(Paul. 41 ed) 
8. Ninguna acción popular puede darse contra los herederos ni 
subsiste después del año. (Ulp. 1 ed). (D’ORS et.  al, 1975, p. 667)

2
.  

 
 

Verifica-se que os romanos discutiam a questão da legitimidade para 

a propositura da ação popular e do problema moderno da litispendência entre 

as diversas ações propostas pelos legitimados por lei. 

E o título do Digesto (sobre as Ações Populares) deixa clara que 

essa ação refere-se ao exercício da cidadania romana, como se nota 

especificamente pela restrição imposta às mulheres e aos pupilos, em que para 

esses, a “ação popular” só detém caráter estritamente privado.  

                                                           
2
 SOBRE AS AÇÕES POPULARES 1.  Dizemos que é popular a ação que defende o direito do 

povo (Paul 8 ed.) 2. Se forem vários os que intentam exercitar uma ação popular, o pretor deve 
eleger o mais idôneo. (Paul. 1 ed.) 3. Quando, por um mesmo fato, exercita-se várias vezes a 
ação, pode-se opor a exceção corrente de coisa julgada. (1) Nas ações populares é preferida a 
que tem mais interesse. (Ulp. 1 ed) 4. A ação popular concede-se à pessoa plenamente capaz, 
ou seja, à quela a quem o édito permite defender uma causa em juízo. (Paul. 3 ed) 5. O 
demandado por uma ação popular pode nomear um procurador para sua defesa, porém o 
demandante não pode fazer o mesmo. (Paul. 8 ed.) 6. Não se concedem ações populares a 
uma mulher nem a um pupilo, salvo em assu8nto que os afete. (Ulp. 25 ed.) 7. As ações 
populares não se transferem ao fideicomissário a quem se transfere a herança em virtude do 
senadoconsulto Trebeliano. (1) Igualmente, não se considera mais rico quem dispõe destas 
ações. 8. Nenhuma ação popular pode se dar contra os herdeiros nem subsiste depois do ano 
(Paul. 41 ed.) [Tradução deste autor]. 
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Em que pese o caráter privado de tais ações, nota-se que seu objeto 

é nitidamente público, pois o cidadão romano está agindo em nome próprio em 

defesa dos interesses da coletividade e, em consequência, públicos. 

Nesse sentido, bem ressalta Fiorillo: 

 

 [...] O particular exercia o direito de ação popular não no nome do 
povo, e sim em seu próprio nome, no interesse do povo sendo que 
referida ação competia a qualquer cidadão de Roma. O indivíduo, 
uma vez que não era o titular particular de um direito, mas 
participante no interesse público atuava na ação popular como 
defensor desse mesmo interesse público [...].(FIORILLO, 1898, p.10-
11). 

 

O conjunto de ideias acima exposto evidencia a preocupação dos 

romanos com a questão dos interesses metaindividuais, tanto que eles 

acabaram instituindo ação própria para essa defesa, sendo que todos os 

cidadãos romanos eram legitimados para propô-la. 

Já a sua pertinência é marcadamente pública, uma vez que a ação 

popular romana tem como objeto os interesses de toda a coletividade, ainda 

que a ação tenha caráter privado, o que era próprio do Direito Romano. 

Por fim, a existência dessa questão no Digesto (CUERPO, 1990 ) 

deixa claro que a preocupação acerca de interesses metaindiviuduais não é 

recente e que o interesse público foi tratado pelo Direito Romano. 

 

1.3 Idade Média 

 

O período medieval foi caracterizado pela fragmentação do poder 

político, em que cada feudo estava submetido à autoridade de um senhor, que 

por sua vez era vassalo de um senhor mais poderoso. (GIORDANI, 1993). 

Além da fragmentação, os diversos estamentos (membros do clero, 

nobreza, membros das corporações de ofício, servos e vilões) possuíam Direito 

próprio que se sobrepunham e muitas vezes se confundiam. 

Haveria então como se falar em alguma espécie de interesse 

metaindividual e, se tal existisse, algum órgão poderia por ele zelar? 

A resposta é afirmativa, pois o interesse metaindividual poderia ser 

muito bem representado pela busca de alguma espécie de segurança coletiva, 

sobretudo na Alta Idade Média, decorrente das incessantes invasões e 
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pilhagens dos bárbaros, que tornaram essa época na Europa conhecida como 

a “idade das trevas”, não havendo muitos vestígios dessa época histórica. 

Nessa situação, o único órgão que aspirava a uma universalidade, 

no sentido de se sobrepor aos vários estamentos, era a Igreja, cujo poder 

espiritual se sobrepunha, inclusive, ao temporal. 

Assim, na época medieval, coube à Igreja zelar pelos interesses 

metaindividuais, sendo a única instituição capaz de tal defesa, ante ao seu 

caráter universal no ocidente. 

O interesse considerado mais importante era, então, a segurança 

pública, visto que as invasões e os saques eram tão constantes que 

praticamente inviabilizaram a vida nas cidades, na Alta idade Média3. 

 

1.3.1 Paz de Deus e Trégua de Deus 

 

A “Paz de Deus” e a “Trégua de Deus” foram formas de defesa dos 

interesses metaindividuais que teriam sido produzidas pela Igreja entre os 

séculos X e XI. A primeira consistiu em deteminar épocas de paz, proibindo-se 

guerras entre os nobres guerreiros e garantindo proteção ao clero durante suas 

viagens; já a segunda consistiu em limitar as disputas entre os nobres.  

De acordo com Pedrero-Sanches apud Glaber,  

 

A PAZ DE DEUS  
Foi então (no milésimo ano da Paixão do Senhor) que, primeiro nas 
regiões da Aquitânia, os abades e os outros homens dedicados à 
Santa religião começaram a reunir todo o povo em assembléias, para 
as quais se trouxeram numerosos corpos de santos e inumeráveis 
relicários cheios de santas relíquias. A partir daí irradiaram, pela 
província de Arles, depois pela de Lyon; e assim, por toda a 
Borgonha e até nas regiões mais recuadas da França, foi anunciado 
em todas as dioceses que em determinados lugares, os prelados e os 
grandes de todo país iam reunir assembléias para o restabelecimento 
da paz e para a  instituição da santa fé.  
Quando a notícia destas assembléias foi conhecida de toda a 
população, os grandes, os médios e os pequenos para elas se 
dirigiram, cheios de alegria, unanimemente dispostos a executar tudo 
o que fosse prescrito pelos pastores da Igreja: uma  voz vinda do Céu 
e falando aos homens sobre a terra não teria feito melhor. Porque 
todos estavam sob o efeito do terror das calamidades da época 

                                                           
3
 Tem, guardadas as devidas proporções, a mesma simetria dos interesses metaindividuais em 

relação ao meio ambiente dos dias de hoje. 
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precedente, e atazanados pelo receio de se verem retirar no futuro as 
doçuras da abundância.  
Um documento, dividido em capítulos, continha ao mesmo tempo o 
que era proibido fazer e os compromissos sagrados que se tinha 
decidido tomar para com o Deus todo-poderoso. A mais importante 
dessas promessas era a de observar uma paz inviolável; os homens 
de todas as condições, qualquer que fosse a má ação de que fossem 
culpados, deviam a partir daí poder andar sem receio e sem armas. O 
ladrão ou aquele que tinha invadido o domínio de outrem estava 
submetido ao rigor de uma pena corporal. Aos lugares sagrados de 
todas as igrejas devia caber tanta honra e reverência que, se um 
homem, punível por qualquer falta, aí se refugiasse, não sofreria 
nenhum dano, salvo se tivesse violado o dito pacto de paz; então era 
agarrado, retirado do altar e devia sofrer a pena prescrita.  
Quanto aos clérigos, os monges, e às monjas, aquele que 
atravessasse uma região na sua companhia não devia sofrer 
nenhuma violência de ninguém. Tomaram-se nestas assembléias 
muitas decisões que queremos ir narrando.  
Fato muito digno de memória, toda a gente esteve de acordo para daí 
em diante santificar em cada semana a sexta-feira, abstendo-se do 
vinho, e o sábado, privando-se da carne salvo nos casos de doença 
grave ou se nesses dias se desse uma grande solenidade; se fosse 
levado por qualquer circunstância a afrouxar um pouco esta regra, 
devia-se então alimentar três pobres.  
 

A TRÉGUA DE DEUS  

 

Aconteceu nesse tempo [em 1041, diz Glaber, mas de fato um pouco 
mais cedo] que, sob inspiração da graça divina, e em primeiro lugar 
na região da Aquitânia, depois, pouco a pouco, em todo o território da 
Gália, se concluiu um pacto, ao mesmo tempo por medo e por amor 
de Deus. 
 Proibia a todo o mortal, de quarta-feira à noite, à madrugada de 
segunda-feira seguinte, ser suficientemente temerário para ousar 
tomar pela força o que quer que fosse a alguém, ou para usar da 
vingança contra algum inimigo, ou mesmo para se apoderar das 
garantias do fiador de um contrato. 
 Aquele que fosse contra esta medida pública, ou o pagaria com a 
sua vida, ou seria banido da sua pátria e excluído da comunidade 
cristã. Agradou a todos chamar a este fato, em língua vulgar, a trégua 
de Deus. Com efeito, não gozava apenas do apoio dos homens, 
como ainda foi muitas vezes retificada por temíveis sinais divinos. 
Porque a maior parte dos loucos que na sua audaciosa temeridade 
não recearam infringir este pacto foram castigados sem demora, quer 
pela cólera vingadora de Deus, quer pelo gládio dos homens.  
E isto deu-se em todos os lugares tão freqüentemente que o grande 
número de exemplos impede de os citar um por um; além disso 
tratou-se apenas de justiça. Porque se o domingo é tido por venerável 
em lembrança da ressurreição do Senhor - também se chama a esse 
dia o oitavo -  do mesmo modo o quinto, o sexto e o sétimo dia da 
semana, em lembrança da Ceia e da Paixão do Senhor, devem ser 
dias santos e isentos de atos de iniquidade. (PEDRERO-SANCHEZ, 
apud GLABER 2000, p. 78-79). 

 

1.3.2 O seu caráter público e ausência de instrumentos de tutela 
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Esses documentos nos ilustram que a tutela dos interesses 

metaindividuais na Idade Média estão intrinsecamente ligados á Igreja, única 

instituição com força suficiente para se impor aos vários estamentos medievais. 

Tal característica reforça a manutenção da natureza pública desses 

interesses, ou seja, há a necessidade de um poder neutro e soberano para que 

se possa fazer valer os interesses supraindividuais aos demais participantes da 

sociedade. 

Sob o ponto de vista da legitimação e dos mecanismos formais de 

tutela, podemos afirmar que essas preocupações inexistiam ante ao caráter 

estamental e hierarquizado da sociedade medieval, não havendo como se falar 

em um direito assecuratório; mas várias esferas de direito, que se confundiam. 

 

1.4 A Idade Moderna e o surgimento do Estado moderno como defensor 

dos interesses públicos 

 

Nessa fase histórica, a Igreja deixa de ter um caráter universal e seu 

poder espiritual dá lugar ao poder temporal, representado pelos Estados 

Nacionais absolutistas, que buscam a exclusividade do exercício de poder. 

Vale dizer que, nesse período, nasce o conceito de soberania territorial e 

caminha-se lentamente para um Direito único, com a abolição dos privilégios 

estamentais (SAITTA, 1996). Os interesses metaindividuais confundem-se com 

os interesses do Estado, mantendo, assim, um caráter estritamente público. 

A expressão, “razões de Estado” ilustra a confusão entre os 

interesses metaindividuais e aqueles do próprio Estado, como único ente capaz 

de promover a tutela desses interesses. 

Essa situação decorre da própria forma como se entendiam tais 

interesses (metaindividuais): referiam-se sempre a uma nação com território 

definido, submetida a um Estado reconhecido pelos demais. 

Estabelece-se, assim, a concepção de interesses metajurídicos, 

inclusive, com a manutenção das colônias pelos Estados soberanos, pois 

aquelas têm a função de fornecer as matérias-primas necessárias às 

metrópoles e suprir os interesses econômicos da nação. 
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1.4.1 O pensamento de Thomas Hobbes acerca do Estado Moderno 

 

A melhor descrição sobre o Estado Moderno parece estar contida 

em “O Leviatã” de Thomas Hobbes (1999), cujo subtítulo é, justamente, 

“matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil”, cujo capítulo XVII – 

“Das causas, geração e definição de um Estado”, é emblemático. 

Nesse capítulo, Hobbes (1999)) concebe o Estado como o único 

ente capaz de ordenar a sociedade, uma vez que, sem ele, a sociedade, pela 

sua natureza, acabaria provocando a própria destruição. 

Logo, seria o Estado único ente capaz de solucionar conflitos 

metaindividuais, inerentes à sociedade, que viveria naturalmente em conflito. 

Nesse mesmo capítulo, Hobbes  indica o fim do Estado, apontando, 

ainda, a justificativa deste fim: 

 

O FIM ÚLTIMO [Caixa alta consta no original], causa final e desígnio 
dos homens (que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre 
os outros), ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual 
os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria 
conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de 
sair daquela mísera condição de guerra que é a conseqüência 
necessária (conforme se mostrou) das paixões naturais dos homens, 
quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, 
forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e 
ao respeito àquelas leis de natureza que foram expostas nos 
capítulos décimo quarto e décimo quinto. 
Porque as leis de natureza (como a justiça, a eqüidade, a modéstia, a 
piedade, ou, em resumo, fazer, aos outros, o que queremos que nos 
façam) por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz 
de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões 
naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a 
vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não 
passam de palavras, sem força para dar a menor segurança a 
ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza (que cada um 
respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo 
com segurança), se não for instituído um poder suficientemente 
grande para nossa segurança, cada um confiará, e poderá 
legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, 
como proteção contra todos os outros. Em todos os lugares onde os 
homens viviam em pequenas famílias, roubar-se e espoliar-se uns 
aos outros sempre foi uma ocupação legítima, e tão longe de ser 
considerada contrária à lei de natureza que quanto maior era a 
espoliação conseguida maior era a honra adquirida. Nesse tempo os 
homens tinham como únicas leis as leis da honra, ou seja, evitar a 
crueldade, isto é, deixar aos outros suas vidas e seus instrumentos 
de trabalho. Tal como então faziam as pequenas famílias, assim 
também fazem hoje as cidades e os reinos, que não são mais do que 
famílias maiores, para sua própria segurança ampliando seus 
domínios e, sob qualquer pretexto de perigo, de medo de invasão ou 
assistência que pode ser prestada aos invasores, legitimamente 
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procuram o mais possível subjugar ou enfraquecer seus vizinhos, por 
meio da força ostensiva e de artifícios secretos, por falta de qualquer 
outra segurança; e em épocas futuras por tal são recordadas com 
honra.(HOBBES, 1999, p. 141-142). 

 

Evidentemente, Hobbes não admitia que qualquer outra organização 

que não fosse ligada ao Estado pudesse representar os vários interesses 

imersos na sociedade, pois esses entes não estatais não teriam condições de 

atendê-los e, assim sendo, não haveria segurança no seio da sociedade, 

decorrente do conflito de interesses.  

A concepção hobbesiana deixa claro que o interesse principal é a 

segurança social, que deve ser atendida, prioritariamente, pelo Estado; ela 

pode ser também observada nesta passagem: 

 

Não é a união de um pequeno número de homens que é capaz de 
oferecer essa segurança, porque quando os números são pequenos 
basta um pequeno aumento de um ou outro lado para tornar a 
vantagem da força suficientemente grande para garantir a vitória, 
constituindo, portanto, tal aumento um incitamento à invasão. A 
multidão que pode ser considerada suficiente para garantir nossa 
segurança não pode ser definida por um número exato, mas apenas 
por comparação com o inimigo que tememos, e é suficiente quando a 
superioridade do inimigo não é de importância tão visível e manifesta 
que baste para garantir a vitória, incitando-o a tomar a iniciativa da 
guerra. 
Mesmo que haja uma grande multidão, se as ações de cada um dos 
que a compõem forem determinadas segundo o juízo individual e os 
apetites individuais de cada um, não poderá esperar-se que ela seja 
capaz de dar defesa e proteção a ninguém, seja contra o inimigo 
comum, seja contra as injúrias feitas uns aos outros. Porque 
divergindo em opinião quanto ao melhor uso e aplicação de sua força, 
em vez de se ajudarem, só se atrapalham uns aos outros, e devido a 
essa oposição mútua reduzem a nada sua força. E devido a tal não 
apenas facilmente serão subjugados por um pequeno número que se 
haja posto de acordo, mas, além disso, mesmo sem haver inimigo 
comum, facilmente farão guerra uns aos outros, por causa de seus 
interesses particulares. Pois se fosse lícito supor uma grande 
multidão capaz de consentir na observância da justiça e das outras 
leis de natureza, sem um poder comum que mantivesse a todos em 
respeito, igualmente o seria supor a humanidade inteira capaz do 
mesmo. Nesse caso não haveria, nem seria necessário, qualquer 
governo civil, ou qualquer Estado, pois haveria paz sem sujeição. 
Também não é bastante para garantir aquela segurança que os 
homens desejariam que durasse todo o tempo de suas vidas, que 
eles sejam governados e dirigidos por um critério único apenas 
durante um período limitado, como é o caso numa batalha ou numa 
guerra. Porque mesmo que seu esforço unânime lhes permita obter 
uma vitória contra um inimigo estrangeiro, depois disso, quando ou 
não terão mais um inimigo comum, ou aquele que por alguns é tido 
por inimigo é, por outros, tido como amigo, é inevitável que as 
diferenças entre seus interesses os levem a desunir-se, voltando a 
cair em guerra uns contra os outros (HOBBES, 1999, p. 142). 
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Hobbes, então, afirma que o Estado tem como origem o pacto inicial 

efetuado entre os indivíduos que pretendem viver em sociedade, sendo que a 

sociedade humana distingue-se das naturais justamente por conceber 

racionalmente esse pacto. 

A ideia de pacto racionalmente concebido pelos membros de uma 

sociedade fica expressa nesta passagem de Hobbes, contrasta a sociedade 

humana com as sociedades naturais: 

  

É certo que há algumas criaturas vivas, como as abelhas e as 
formigas, que vivem sociavelmente umas com as outras (e por isso 
são contadas por Aristóteles entre as criaturas políticas, sem outra 
direção senão seus juízos e apetites particulares, nem linguagem 
através da qual possam indicar umas às outras o que consideram 
adequado para o benefício comum. Assim, talvez haja alguém 
interessado em saber por que a humanidade não pode fazer o 
mesmo. Ao que tenho a responder o seguinte. 
Primeiro, que os homens estão constantemente envolvidos numa 
competição pela honra e pela dignidade, o que não ocorre no caso 
dessas criaturas. E é devido a isso que surgem entre os homens a 
inveja e o ódio, e finalmente a guerra, ao passo que entre aquelas 
criaturas tal não acontece. 
Segundo, que entre essas criaturas não há diferença entre o bem 
comum e o bem individual e, dado que por natureza tendem para o 
bem individual, acabam por promover o bem comum. Mas o homem 
só encontra felicidade na comparação com os outros homens, e só 
pode tirar prazer do que é eminente. 
Terceiro, que, como essas criaturas não possuem (ao contrário do 
homem) o uso da razão, elas não vêem nem julgam ver nenhum erro 
na administração de sua existência comum. Ao passo que entre os 
homens são em grande número os que se julgam mais sábios, e mais 
capacitados que os outros para o exercício do poder público. E esses 
esforçam-se por empreender reformas e inovações, uns de uma 
maneira e outros doutra, acabando assim por levar o país à 
desordem e à guerra civil. 
Quarto, que essas criaturas, embora sejam capazes de um certo uso 
da voz, para dar a conhecer umas às outras seus desejos e outras 
afecções, apesar disso carecem daquela arte das palavras mediante 
a qual alguns homens são capazes de apresentar aos outros o que é 
bom sob a aparência do mal, e o que é mau sob a aparência do bem; 
ou então aumentando ou diminuindo a importância visível do bem ou 
do mal, semeando o descontentamento entre os homens e 
perturbando a seu bel-prazer a paz em que os outros vivem. 
Quinto, as criaturas irracionais são incapazes de distinguir entre 
injúria e dano, e conseqüentemente basta que estejam satisfeitas 
para nunca se ofenderem com seus semelhantes. Ao passo que o 
homem é tanto mais implicativo quanto mais satisfeito se sente, pois 
é neste caso que tende mais para exibir sua sabedoria e para 
controlar as ações dos que governam o Estado. 
Por último, o acordo vigente entre essas criaturas é natural, ao passo 
que o dos homens surge apenas através de um pacto, isto é, 
artificialmente. Portanto não é de admirar que seja necessária alguma 
coisa mais, além de um pacto, para tornar constante e duradouro seu 
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acordo: ou seja, um poder comum que os mantenha em respeito, e 
que dirija suas ações no sentido do benefício comum.(HOBBES, 
1999, p. 141-142). 

 

Esse pacto inicial legitima, segundo Hobbes (1999), o uso da força 

pelo Estado, pois seu fim é garantir a segurança dos indivíduos pactuantes da 

sociedade em questão. Segundo Hobbes (1999), trata-se do interesse 

primordial para esses indivíduos pactuantes. O uso da força, proveniente do 

pacto inicial, deve solucionar os interesses metaindividuais que porventura 

surjam ou se conflitem, como se pode notar na seguinte passagem: 

 

A única maneira de instituir um tal poder comum, capaz de defendê-
los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, 
garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante 
seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e 
viver satisfeitos, é conferir toda sua força e poder a um homem, ou a 
uma assembléia de homens, que possa reduzir suas diversas 
vontades, por pluralidade de votos, a uma só vontade. O que equivale 
a dizer: designar um homem ou uma assembléia de homens como 
representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se 
cada um como autor de todos os atos que aquele que representa sua 
pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à 
paz e segurança comuns; todos submetendo assim suas vontades à 
vontade do representante, e suas decisões a sua decisão. Isto é mais 
do que consentimento, ou concórdia, é uma verdadeira unidade de 
todos eles, numa só e mesma pessoa, realizada por um pacto de 
cada homem com todos os homens, de um modo que é como se 
cada homem dissesse a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de 
governar-me a mim mesmo a este homem, ou a esta assembléia de 
homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando 
de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isto, à multidão 
assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É 
esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes (para falar em 
termos mais reverentes daquele Deus Mortal, ao qual devemos, 
abaixo do Deus Imortal, nossa paz e defesa. Pois graças a esta 
autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe 
conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim 
inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no 
sentido da paz em seu próprio país, e da ajuda mútua contra os 
inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a 
qual pode ser assim definida: Uma pessoa de cujos atos uma grande 
multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi 
instituída, por cada um como autora, de modo a ela poder usar a 
força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, 
para assegurar a paz e a defesa comum. 
Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se 
diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos 
(HOBBES, 1999, p. 143).  

 

Vê-se que Hobbes concebe o Estado pela metáfora do monstro 

bíblico Leviatã, mas, a despeito de detentor do uso da força, esse “Leviatã” é, 

antes de tudo, o ente provedor dos interesses metaindividuais, ou seja, o uso 
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da força só é justificada para o bem coletivo, como também conclui Jean-

Jacques Chevallier: 

  

Igualmente, deve o soberano garantir aos súditos a igualdade perante 
a Lei e os cargos públicos, a instrução e a educação que os formem 
nas doutrinas verdadeiras, a prosperidade material. Esta última exige 
que o soberano lute contra a ociosidade; forneça trabalho a cada um; 
ponha a cargo do Estado, da assistência pública, os incapazes de 
trabalhar (em vez de abandoná-los “às eventualidades da caridade 
particular”). A mesma preocupação de prosperidade impõe ao 
soberano conceder aos súditos as propriedades particulares 
suficientes; ao mesmo tempo, vigiar para que tal distribuição das 
propriedades não seja transtornada pela avidez de alguns – que 
acumulariam excesso de riquezas na própria bolsa “por meio de 
monopólios ou pela retenção das rendas públicas”. 
Admiremos como, sob este aspecto, o nosso monstro Leviatã se 
torna, de maneira tão inesperada quanto lógica, liberal, benfazejo, 
previdente, humano! (CHEVALIER, 1989, p. 76). 

 

1.4.2 A concepção liberal no Estado Moderno e a monopolização da 
produção da norma cogente pelo Estado 
 

O Estado Moderno, no presente capítulo, refere-se à concepção de 

Estado no período histórico denominado “moderno” que vai do século XVI a 

fins do século XVIII.  

Na seção anterior, observou-se o caráter personificado do Estado (a 

partir do monstro Leviatã). Esse ente detém os instrumentos para a 

consecução do bem comum, bem como dos interesses metaindividuais.  

Essa visão representa, ainda, o auge do Estado Absolutista Moderno 

e, na abordagem do presente trabalho, percebe-se que o Estado seria o único 

capaz de solucionar os conflitos metaindividuais inclusive, se necessário, 

utilizando-se da força. 

Entretanto, no século XVIII, surge, além da ideia absolutista de 

Estado, a concepção do Estado Liberal. 

Essa concepção baseia-se na ideia oposta ao do Estado Absolutista: 

ao invés do Estado ser a única instância para a solução de conflitos, o Estado 

passa a tolerar os conflitos, os quais passam a ser solucionados por regras 

dentro do ordenamento jurídico. Assim, por essa concepção, o Estado deixa de 

monopolizar a solução, passando a permitir sua multiplicidade, no âmbito da 

sociedade civil. 
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Norberto Bobbio, ao tratar da monopolização do direito pelo 

legislador, expressa essa mesma ideia, fazendo, inclusive referência ao 

pensamento de Hobbes: 

 

Hobbes, nel reagire all’anarchia provocata dalle guerre di religione, é 
andato all’estremo opposto: egli propone di eliminare il conflitto fra le 
varie chiese o confessioni eliminando la causa più profonda del 
conflitto, cioè la distinzione tra il potere dello Stato e quello della 
Chiesa: egli vuole infatti che non vi sia altro potere che quello dello 
Stato e Che la religione sai ridotta a un servizio. 
Oltre a questa, era possibile un'altra risposta, quella liberale (Che 
avrebbe richiesto una maggior maturazione e un processo più lungo e 
più lento). La risposta liberale si basa sul concetto di tolleranza 
religiosa: lo Stato liberale non elimina le parti in conflitto. Ma lascia 
che il contrasto stesso si svolga entro i limiti dell’ordinamento giuridico 
posto dallo stesso Stato. Una situazione analoga a quella del ‘600 la 
troviamo nei nostri giorni in cui lo Stato si trova di fronte ad un conflitto 
non più tra confessioni religiose, ma fra classi sociali. Anche qui lo 
Stato può assumere due pozioni: o eliminare il conflitto sociale 
identificandosi con una delle due parti in lotta (ed è a questa soluzione 
che si ispira il concetto “dittututa del proletariato”) oppure lasciare che 
il conflitto si svolga all’interno dell’ordinamento giuridico dello Stato 
che lo controlla e lo disciplina. (BOBBIO, 1979, p. 32-33)

4
. 

 

Pondere-se ainda que Norberto Bobbio (1979) estabelece um ponto 

de contato entre a concepção absolutista e a liberal consistente na 

monopolização da produção jurídica pelo legislador, compreendendo que essa 

ideia, na verdade, encerra verdadeira garantia jurídica ao indivíduo. 

Bobbio compreende ainda que o auge dessa monopolização deu-se 

com a codificação do Direito no século XIX, indicando ainda que a codificação 

provém da concepção liberal: 

 

Le codificazioni, che rappresentano il massimo trionfo celebrato da 
questo dogma, non sono un prodotto dell’assolutismo ma 

                                                           
4
 “Hobbes, ao reagir à anarquia provocada pelas guerras religiosas, foi ao extremo oposto: ele 

propôs eliminar o conflito entre as várias igrejas ou confissões eliminando a causa mais 
profunda do conflito, isto é a distinção entre o poder do Estado e aquele da Igreja: ele quer na 
realidade que não haja outro poder que aquele do Estado e que a religião seja reduzida a um 
serviço.  
Além desta, era possível outra resposta, aquela liberal (que exigiria maior maturidade e um 
processo mais longo e mais lento). A resposta liberal baseia-se no conceito de tolerância 
religiosa: o Estado liberal não elimina as partes em conflito, mas deixa que o conflito mesmo 
desenvolva-se dentre os limites do ordenamento jurídico posto pelo mesmo Estado. Uma 
situação análoga aquela do século XVII encontramos nos nossos dias cujo Estado encontra-se 
frente a um conflito não mais entre confissões religiosas, mas entre classes sociais. Também 
aqui o Estado pode assumir duas posições: ou eliminar o conflito social identificando-se com 
uma das duas partes em luta (e é esta solução que se inspira o conceito de “ditadura do 
proletariado”) ou deixar que o conflito se desenvolva internamente ao ordenamento jurídico do 
Estado que o controla e disciplina [...] (Tradução deste autor). 
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dell’illuminismo e della concezione liberale dello stato. Come avviene 
questo passaggio dalla concezione assolutistica a quella liberale della 
teoria dell’onnipotenza del legislatore? Per comprenderlo dobbiamo 
osservare che la teoria in questione presenta due aspetti, due facce, 
una assolutistica e una liberale. Da una parte, infatti, tale teoria 
elimina i poteri intermedi e attribuisce un potere pieno, esclusivo e 
illimitato al legislatore: e questo è l’aspetto assolutistico. Ma 
quest’eliminazione dei poteri intermedi ha anche un aspetto liberale, 
perché garantisce il cittadino dagli arbitrii dei detti poteri: la libertà del 
giudice di porre norme traendole dal proprio senso dell’equità o dalla 
vita sociale può dar luogo ad arbitrii nei confronti dei cittadini, mentre il 
legislatore, ponendo norme uguali per tutti, rappresenta un argine 
contro l’arbitrio del potere giudiziario (BOBBIO, 1979, p. 33-34)

5
. 

 

A monopolização da produção da norma cogente pelo legislador tem 

como consequência, então, o reconhecimento do primado da Lei como fonte 

jurídica, primado esse que será uma das principais características do 

positivismo jurídico, como afirma Bobbio (1979, p. 152): 

 

Nella parte storica abbiamo considerato il positivismo giuridico 
soprattutto da questo punto di vista, e abbiamo visto come esso abbia 
affermato la teoria della legislazione come fonte preminente del diritto, 
cioè come esso consideri il diritto sub specie legis.(BOBBIO, 1979, p. 
152).]

6
 

 

Na próxima seção será analisado, então, o positivismo jurídico e sua 

formulação para uma denominada “ciência do direito”. 

 

1.5 O positivismo jurídico e sua abordagem como “ciência do direito” 

 

A denominada “escola positivista” compreendia a ciência como o 

estudo dos fenômenos despidos de qualquer valoração subjetiva. 

                                                           
5
 As codificações, que representam o maior triunfo celebrado deste dogma, não são um 

produto do absolutismo, mas do iluminismo e da concepção liberal do Estado. Como ocorre 
esta passagem da concepção absolutista àquela liberal da teoria da onipotência do legislador? 
Para compreender devemos observar que a teoria em questão apresenta dois aspectos, duas 
faces, uma absolutista e uma liberal. De uma parte, na realidade, tal teoria elimina os poderes 
intermediários e atribui um poder pleno, exclusivo e ilimitado ao legislador: e este é o aspecto 
absolutista. Mas esta eliminação de poderes intermediários tem ainda um aspecto liberal, 
porque garante o cidadão dos arbítrios de dado poder: a liberdade do juiz de impor normas 
trazendo a elas o seu próprio senso de equidade ou de sua vida social pode dar lugar a 
arbítrios nos conflitos dos cidadãos, enquanto o legislador, pondo normas iguais para todos, 
representa um freio contra o arbítrio do poder judiciário. 
6
 Na parte histórica consideramos o positivismo jurídico sobretudo deste ponto de vista, e vimos 

como ele havia afirmado a teoria da legislação como fonte preeminente do direito, isto é como 
ele considerou o direito sub specie legis (Tradução deste autor). 
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Conforme explica Bobbio, o positivismo jurídico buscou afastar 

qualquer conteúdo de valor no Direito, estudando-o apenas em sua 

manifestação puramente objetiva, a fim de formular uma “ciência do direito”: 

 

Il positivismo giuridico nasce dallo sforzo di trasformare lo studio del 
diritto in una vera e propria scienza che abbia gli stessi caratteri delle 
scienze fisico-matematiche, naturali e sociali. Ora, il carattere 
fondamentale della scienza, secondo le varie correnti del positivismo 
filosofico consiste nella sua avalutativitità, cioè nella distinzione tra 
giudizi di fatto e giudizi di valore, e nella rigorosa esclusione di questi 
ultimi dall’orizzonte dello scienziato, al quale spetta di formulare 
soltanto giudizi di fatto.(BOBBIO, 1979, p. 155).

7
 

 

Assim, o positivismo jurídico, após afastar os conteúdos de valor no 

estudo do Direito, procurou estabelecer qual seria o seu objeto de estudo, cujas 

principais características são sua unidade, sua coerência e sua completude, 

tornando-o, assim, autônomo das normas consideradas isoladamente, 

conforme estabelece Bobbio: 

 

La teoria dell’ordinamento giuridico si impernia sui tre caratteri 
fondamentali ad esso attribuiti : l’unità, la coerenza, la completezza. 
Sono queste tre caratteristiche che fanno sì che il diritto nel suo 
insieme sia un ordinamento, cioè un’entità nuova, distinta dalle 
singole norme che lo costituiscono.(BOBBIO, 1979, 233).

8
  

 

Ainda que Bobbio utilize-se da expressão “teoria do ordenamento 

jurídico”, observa-se que esse autor está fazendo referência a um sistema 

jurídico assim denominado correntemente, máxime como se pode observar 

quando Bobbio expõe o problema do surgimento de tal expressão, como se 

nota nessa passagem, que, aliás, faz referência, ainda que indireta que se 

trataria de um sistema: 

 

Non sapremo dire come e quando l’espressione “ordinamento 
giuridico” sia entrata nell’uso corrente e questo è un problema che 

                                                           
7
 O positivismo jurídico nasce do esforço de transformar o estudo do direito em uma verdadeira 

e própria ciência que tenha as mesmas características das ciências físico-matemáticas, 
naturais e sociais. Ora, o caráter fundamental da ciência, segundo as várias correntes do 
positivismo filosófico, consiste na sua avaloração, isto é, na distinção entre juízos de fato e 
juízos de valor, e na rigorosa exclusão destes últimos do horizonte do cientista ao qual cabe 
formular apenas juízos de fato (Tradução deste autor). 
8
  A teoria do ordenamento jurídico desenvolve-se sob três características fundamentais a ela 

atribuída: a unidade a coerência a completude. São estas três características que fazem sim 
que o direito no seu conjunto seja um ordenamento, isto é uma entidade nova, distinta das 
normas singulares que o constituem. (Tradução deste autor) 
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meritebbe di essere studiato. (…) gli inglesi ripiegano sul termine 
system (sistema). Ma questo termine può dar luogo a qualche 
confusione perché l’ordinamento giuridico puó essere considerato un 
sistema de norme, ma non ogni sistema di norme (come, ad esempio 
il sistema normativo morale) può essere parificato nella sua struttura 
all’ordinamento giuridico. (BOBBIO, 1979, p. 232).

9
 

 

A importância do estudo do sistema kelseniano também é expressa 
por Mario G. Losano (LOSANO, 2010) como se pode ver nesta passagem:  

 
“A teoria pura do direito de Kelsen é a mais exaustiva descrição do 
sistema jurídico realizada em linguagem natural e pode ser 
considerada o ponto de chegada da concepção sistemática do século 
XX.” (LOSANO, 2010, p. 52). 

 
Assim será abordado o sistema juspositivista kelseniano (KELSEN, 

1998, p.79-80), exposta em sua obra Teoria Pura do Direito (KELSEN, 1998), 

tendo-se a em conta, para a sua análise, a idéia de sistema formulada por 

Marcio Pugliese:  

 

Outras definições poderiam ser apresentadas, mas o que interessa 
reter é que a noção de sistema engloba sempre duas ideias: relação 
e organização. Num sistema, os seus elementos relacionam-se e, 
assim, adquirem uma organização, uma totalidade que revela a regra 
do sistema. (PUGLIESE, 2009, p. 58).  

 

1.5.1 O sistema juspositivista elaborado por Hans Kelsen 

 

O pensador austríaco Hans Kelsen10, procurando encontrar o 

verdadeiro objeto do Direito, propôs, em sua obra “Teoria Pura do Direito”, o 

famoso “corte epistemológico” (KELSEN, 1987, p.1-2), que procura eliminar 

qualquer influência sociológica, antropológica, econômica, enfim, todo e 

                                                           
9
 Não saberemos dizer como e quando a expressão “ordenamento jurídico” tenha entrado no 

uso corrente eeste é um problema que mereceria ser estudado (...) os ingleses reduzem ao 
termo system (sistema), mas este termo pode dar lugar a alguma confusão porque o 
ordenamento jurídico pode ser considerado um sistema de normas, mas não qualquer sistema 
de normas (como por exemplo o sistema normativo moral) pode ser equiparado na sua 
estrutura ao ordenamento jurídico. (Tradução deste autor).  

10
 Pondere-se que a teoria kelseniana é mais complexa daquela que será exposta, com várias 

implicações jurídico-filosóficas. Entretanto, para fins deste trabalho, efetuar-se-á uma 
exposição mais esquemática a fim de se evitar fuga do tema central. 
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qualquer traço que não seja propriamente ligado ao fenômeno jurídico com o 

intuito de encontrar o real objeto do Direito. 

Após esse “corte”, verifica-se a existência do objeto próprio do 

Direito que viria a ser a “norma”, compreendida por dois elementos distintos: a 

previsão de uma hipótese que poderá ocorrer no mundo do ser e a 

consequência jurídica da ocorrência dessa hipótese, traduzida pela sanção. 

A formulação dessa norma é anunciada como “deve ser”, ou seja, 

caso haja ocorrência da hipótese descrita pela norma, a consequência deve ser 

a sanção prevista na mesma. (KELSEN, 1998, p. 5). 

Aliás, conforme explicita Bobbio, a formulação poderia ser indicada 

como: Se A, então deve ser B, em que A é a realização concreta da hipótese 

prevista e B, a consequência jurídica prevista pela mesma norma.(BOBBIO, 

1979, p. 228). 

Kelsen afirma, então, que há dois tipos de sistemas, sob o ponto de 

vista do fundamento de sua validade: o sistema estático e o sistema dinâmico. 

(KELSEN, 1998, p. 79). 

O sistema estático seria aquele em que a validade das normas 

poderia ser deduzida por outras normas superiores e essas por outras ainda 

superiores, até que chegasse a uma norma geral que seria um postulado moral 

autoevidente. Nesse sentido, a unidade jurídica seria substancial, referindo-se 

ao conteúdo da norma. 

O sistema estático foi assim definido por Kelsen, ao expor sua teoria 

sobre o fenômeno jurídico: 

 

Segundo a natureza do fundamento de validade, podemos distinguir 
dois tipos diferentes de sistemas de normas: um tipo estático e um 
tipo dinâmico. As normas de um ordenamento do primeiro tipo, quer 
dizer, a conduta dos indivíduos por elas determinada, é considerada 
como devida (devendo ser) por força de seu conteúdo: porque a sua 
validade pode ser reconduzida a uma norma a cujo conteúdo pode 
ser subsumido o conteúdo das normas que formam o ordenamento, 
como o particular ao geral. Assim, por exemplo, as normas: não 
devemos mentir, não devemos fraudar, devemos respeitar os 
compromissos assumidos, não devemos prestar falsos testemunhos, 
podem ser deduzidas de uma norma que prescreve a veracidade [...]. 
(KELSEN, 1998, p. 217-218).  
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Já o sistema dinâmico seria aquele em que as normas teriam como 

ponto comum a mesma fonte produtora: o Estado, o que indica que a unidade 

jurídica seria formal, referindo-se apenas quanto à produção das normas. 

 

O sistema dinâmico foi assim exposto por Kelsen: 

 

O tipo dinâmico é caracterizado pelo fato de a norma fundamental 
pressuposta não ter por conteúdo senão a instituição de um fato 
produtor de normas, a atribuição de poder a uma autoridade 
legisladora ou – o que significa o mesmo – uma regra que determina 
como devem ser criadas as normas gerais e individuais do 
ordenamento fundado sobre esta norma fundamental [...].(KELSEN, 
1998, p. 219). 

 

Essa teorização tem nítido contorno formal no sentido de se 

reafirmar e evidenciar o objeto de estudo da Ciência Jurídica que é a norma, 

preocupando-se com sua morfologia e com sua manifestação sensível, que são 

as normas jurídicas, ou seja, preocupando-se com os dados empíricos do 

Direito. 

Ora, o valor não tem como ser demonstrado morfologicamente ou 

empiricamente e, por isso, deve ser afastado da formulação da Ciência 

Jurídica. 

 

1.5.2 A questão da coerência do sistema 

 

Tendo-se disposta e explicitada, a norma, deve-se agora visualizar o 

seu conjunto sistêmico. 

Assim, o sistema é considerado completo e lógico, pois os variados 

tipos de norma harmonizam-se e completam-se entre si, formando assim um 

sistema coerente. 

Em decorrência dessa coerência, todo conflito entre duas normas, 

ou seja, a aplicação de duas normas, contraditórias entre si, a um mesmo fato, 

é apenas aparente: seja porque a primeira é mais antiga que a segunda (assim 

a segunda derrogaria a primeira), seja porque uma é mais específica que a 

outra (lei especial derroga a geral) ou a primeira é hierarquicamente superior à 

segunda (a Lei superior derroga a inferior). 
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Conclui-se assim que o sistema jurídico possui as regras de 

harmonização entre as diversas normas entre si que o torna perfeitamente 

lógico, repugnando qualquer ocorrência de antinomia no sistema: esse 

fenômeno é perfeitamente resolvido no seio do sistema. 

Kelsen afirma que, para cada fato, há apenas uma norma válida a 

ser aplicada e, assim, o sistema é perfeitamente lógico. (KELSEN, 1998, p. 

228-232). 

A questão dos escalonamentos das normas, segundo Kelsen revela 

grande interesse. Para ele, diz-se que uma norma é superior porque ela regula 

a produção da norma que lhe é inferior e essa cadeia de produção de norma 

leva-nos até a Constituição – a Lei Maior de um Estado. (KELSEN, 1998, p. 

309). No entanto, a Constituição não é a norma hierarquicamente superior as 

demais: para se justificar a produção dessa norma e sua sanção, Kelsen 

formula a norma fundamental que seria pressuposta e que daria, então, 

validade à Constituição e por decorrência a todo sistema jurídico.(KELSEN, 

1998, p. 221-228).  Assim, a norma inferior tem sua validade numa norma 

superior, que por sua vez também tem validade advinda de uma norma que lhe 

é superior até que se chegue à denominada “Grundnorm” 11, norma 

fundamental que é pressuposta ao sistema.(KELSEN, 1998, p. 217). 

Tal construção jurídica visava a dotar o Direito de um sistema 

perfeito e hermético, surgindo então a denominada “ciência do Direito”, na 

medida em que tal sistema seria o mais fechado possível a qualquer influência 

que não aquela do objeto jurídico: a norma jurídica. 

Essa concepção sistêmica sofreu críticas como pondera Marcio 

Pugliese: 

 

Contudo, tem-se mostrado que os sistemas fechados 
correspondem a artifícios teóricos e não existem na natureza, 
em que todos os sistemas estão submetidos a trocas 
inevitáveis de energia, informação, matéria. (PUGLIESE, 2009, 
p. 60). 

 

                                                           
11

 “Grundnorm” significa “norma fundamental” (em alemão), na concepção de Kelsen. 
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Aliás, Marcio Pugliese (PUGLIESE, 2009) também se refere 

diretamente ao pensamento de Kelsen, como se pode observar: 

 

E, indiscutivelmente, a persistência de se exigir, como se disciplinas 
isoladas fossem, uma pureza teórica para a demarcação de institutos, 
conceitos e definições, em áreas forçosamente interdisciplinares tem 
conduzido a becos sem saída em que o pesquisador, para fazer 
frente aos reclamos auto-impostos por um “hísteron eroteron” 
desnecessário, acaba por erigir-se em um moderno Procusto, 
manietando e xc reduzindo (ou mais equivocadamentre, ampliando) 
seus termos para além do que corpus teórico construído poderia 
suportar. Assim, por exemplo, para permanecer no âmbito dos mais 
louvados estudiosos, Kelsen após reclamos de que sua Teoria pura 
do Direito como teoria, quer única e exclusivamente conhecer o 
próprio objeto, procura responder a esta questão: oque é e como  é o 
Direito? Mas já não lhe importa a questão de saber como deve ser o 
Direito, ou como deve ele ser feito. É ciência jurídica e não política do 
Direito (PUGLIESE, 2009, p. 109). 

 

1.5.3 O Estado no sistema kelseniano 
 

Quanto à ideia de Estado, o sistema kelseniano acaba por 

desmistificar e afastar do Estado qualquer ideia axiológica ou personalista, 

reduzindo-o a órgão produtor de normas, sob as regras de outras normas, 

buscando o fundamento jurídico na norma fundamental. (KELSEN, 1998, p. 

310). 

Pode-se observar mais especificamente nesta passagem na obra de 

Kelsen Teoria geral do direito e do Estado: 

 

O Direito positivo surge empiricamente na forma de ordens jurídicas 
nacionais relacionadas entre si por uma ordem jurídica internacional. 
Não existe nenhum Direito absoluto; existem apenas vários sistemas 
de normas jurídicas – o Direito inglês, o francês, o americano e assim 
por adiante – cujas esferas de validade são limitadas de modos 
característicos (...) Devemos também apontar qual é a natureza 
específica desses sistemas de normas que são as manifestações 
empíricas do Direito positivo, como eles estão delimitados e como se 
inter-relacionam. Esse é o problema que o Estado como fenômeno 
jurídico apresenta e que a teoria do Estado, na condição de ramo da 
teoria do Direito, tem como tarefa resolver. (KELSEN, 2005, p. 262). 

 

Mais adiante Kelsen explicita ser o Estado uma ordem normativa, 

deixando claro não haver elemento personalista ou axiológico: 

 

Que o Estado deve ser uma ordem normativa, torna-se óbvio também 
a partir do “conflito” entre Estado e indivíduo, um problema específico 
não apenas da filosofia social, mas também da sociologia. Se o 
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Estado fosse um fato concreto, exatamente como o indivíduo o é, 
então não poderia existir tal “conflito”, já que os fatos da natureza 
nunca estão em “conflito” entre si. Mas se o Estado é um sistema de 
normas, então a vontade e a conduta do indivíduo tendem a entrar 
em conflito com essas normas, e só pode surgir o antagonismo entre 
o “ser” e o “dever ser” que é um problema fundamental de toda a 
teoria e prática social. (KELSEN, 2005, p. 273). 

 

Eduardo Schmidt Passos assim analisa a influência do sistema 

normativo do Estado em Kelsen: 

 

O normativismo de Kelsen, pela sua elegância formal e sua precisão 
técnica, obteve um inigualável êxito nos círculos intelectuais da época 
e continua a influenciar muitas escolas de direito. Fiel à metodologia 
neokantiana da Escola de Marburgo, ele opera uma radical ruptura 
entre o reino do “dever ser” e o reino do “ser”, que resulta na 
subordinação do Estado a uma entidade sem existência concreta – a 
norma, ou seja, o “dever ser” [...].(PASSOS, 2012, p. 84). 

 

Esse autor, todavia, tem uma visão negativa do modelo de Estado 

Kelseniano, pois entende que há uma perda sensível quanto ao aspecto 

político: 

 

O sucesso do positivismo jurídico em busca da pureza e do 
rigor metodológico evidencia seus limites e suas debilidades na 
análise da realidade política. Para defender o carácter 
impessoal do direito, Kelsen subsumiu o Estado à norma legal. 
O normativismo, deste modo, pressupõe que o Estado como 
ordem social, deve ser idêntico ao direito. Além disso, toda a 
ordem jurídica deve ser criada dentro da lógica do sistema 
normativo.(PASSOS, 2012, p. 84). 
 

Sem embargo das críticas do autor quanto ao modelo de Estado 

normativo, há que se inferir que Kelsen, ainda que incidentalmente, reconhece 

o Estado apenas como produtor de normas, sem se importar com o seu 

conteúdo. (KELSEN, 1998, p. 310). 

Assim, o surgimento de uma teoria científica do Direito acabou por 

desfazer qualquer conteúdo metafísico e axiológico das instituições jurídicas, 

as quais nada mais são que normas produzidas pelo Estado, que, por sua vez, 

também é regulado pelas próprias normas. 

Se o Estado deixa de ter um conteúdo mítico, intangível, para ser 

compreendido como mera denominação para as normas reguladoras de sua 

própria produção, tem-se que os interesses do Estado nem sempre coincidirão 
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com os interesses da sociedade, pois o primeiro reflete apenas parte da 

mesma sociedade12.  

Nesse sentido, expressou-se Renato Alessi: 

 

L’organizzazione giuridica della collettività rappresenta il prevalere di 
una determinata serie di interessi collettivi su ogni altro interesse, 
individuale o collettivo, esistente nel seno della collettività stessa, che 
sia in contrasto con quello.(ALESSI, 1958, p. 180)

13
.   

 

Alessi (1958) denomina de interesse coletivo primário, como aquele 

coincidente entre o interesse do Estado e o da sociedade; e de interesse 

coletivo secundário, como aquele que se diferencia entre estes dois, ou entre o 

Estado e o indivíduo: 

 

[...] Questi interessi pubblici, collettivi, dei quali l’amministrazione deve 
curare il soddisfacimento, non sono, si noti bene, semplicemente 
l’interesse dell’amministrazione intesa come soggetto giuridico a sè 
stante, sibbene quello che è stato chiamato l’interesse collettivo 
primario, formato dal complesso degli interessi individuali prevalenti in 
una determinata organizzazione giuridica della collettività mentre 
l’interesse del soggetto amministrativo è semplicemente uno degli 
interessi secondari che si fanno sentire in seno alla collettività, e che 
possono essere realizzati soltanto in caso di coincidenza, e nei limiti 
di siffatta coincidenza, con l’interesse collettivo primario. La peculiarità 
della posizione giuridica della pubblica amministrazione sta appunto in 
ciò, che quantunque essa sia, al pari di ogni altro soggetto giuridico, 
titolare di un proprio interesse secondario personale, la sua funzione 
non è quella di realizzare questo interesse secondario, personale ma 
bensì quella di realizzare l’interesse collettivo, pubblico, primario, 
mentre l’interesse secondario, personale, del soggetto amministrativo 
può essere realizzato, al pari di ogni altro interesse secondario dei 
singoli, soltanto in caso di coincidenza, e nei limiti della coincidenza, 
con l’interesse pubblico”. [grifos do original].(ALESSI, 1958, p. 180)

14
. 

                                                           
12

 Aliás, a crítica de Eduardo Schmitd Passos (2012, p. 84 e 85) funda-se justamente no 
empobrecimento da realidade a ser investigada, criando lacunas na ordem política. 
13

 A organização jurídica da coletividade representa a prevalência de uma determinada série de 
interesses coletivos sobre qualquer outro interesse, individual ou coletivo, existente no seio da 
coletividade mesma, que esteja em contraste com aquela. Tradução deste autor.  
14

 Estes interesses públicos, coletivos, dos quais a administração deve desenvolver a 
satisfação, não são, note-se bem, simplesmente o interesse da administração entendida como 
sujeito jurídico por si mesmo, ainda que chamado de primário formado pelo complexo de 
interesses individuais prevalentes numa determinada organização jurídica da coletividade 
enquanto o interesse do sujeito administrativo é simplesmente um dos interesses secundários 
que se fazem sentir no seu da coletividade e que podem ser realizados apenas em caso de 
coincidência e nos limites de tal coincidência com o interesse coletivo primário. A peculiaridade 
da posição jurídica da administração pública está portanto nisso, ainda que ela seja paritária de 
qualquer outro sujeito jurídico, titular de um próprio interesse secundário pessoal, a sua função 
não é aquela de realizar este interesse secundário, pessoa,l mas ao contrário aquela de 
realizar o interesse coletivo, público, primário, enquanto o interesse secundário, pessoal, do 
sujeito administrativo pode ser realizado ao par de qualquer outro interesse secundário dos 
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1.6 O interesse metaindividual e os interesses públicos 

 

Na passagem acima, Renato Alessi (1958) deixa evidente que a 

administração pública (ou seja, o Estado), além de possuir outros interesses 

que não coincidem necessariamente com o interesse público (ou seja, o 

interesse coletivo primário na definição efetuada por Alessi), os interesses não 

coincidentes, denominados secundários, só podem ser satisfeitos na medida 

da coincidência com o interesse público. 

Portanto, o denominado “interesse público” não necessariamente 

será representado pelo Estado, podendo haver inclusive interesse público não 

protegido pelo próprio Estado, na medida em que o Estado, utilizando-se de 

seu poder de império, faça prevalecer o seu interesse secundário não 

coincidente com o interesse primário, em prejuízo deste último.  

Da ideia exposta por Renato Alessi (1958), tem-se também que o 

interesse público representa apenas os interesses prevalentes na sociedade, 

donde também se deduz que poderá haver interesse metaindividual que não 

será coincidente com o interesse público.  

Essa aparente incongruência foi analisada por Mauro Cappelletti no 

artigo “Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil” 

(CAPPELLETTI, 1975 – texto original em italiano, 1977 – texto em português), 

sob o ponto de vista dos legitimados para a defesa dos interesses 

metaindividuais, expondo as dificuldades da defesa desses interesses 

coletivos, os quais, muitas vezes, são confundidos com o próprio interesse 

público. 

O próximo capítulo analisará o surgimento dos interesses 

metaindividuais no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.7 A evolução dos interesses difusos e a necessidade de ampliação dos 

entes legitimados 

 
                                                                                                                                                                          
indivíduos, apenas em caso de coincidência, e nos limites da coincidência com o interesse 
público. Tradução deste autor.    
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Ao longo de toda a exposição histórica, pode-se perceber que os 

interesses metaindividuais sempre foram reconhecidos como existentes pelo 

Direito, bem como as formas para sua tutela. O que variou ao longo do tempo 

foram as modalidades da tutela e a instituição capaz de promover essa tutela. 

Assim, no Direito Romano, temos que o cidadão romano, pelas 

ações populares, podia promover a tutela dos interesses metaindividuais em 

Roma. 

Na Idade Média, esses interesses eram protegidos pela Igreja, única 

instituição medieval capaz de aglutinar os diversos estamentos. Entretanto, os 

interesses metaindividuais concentravam-se no aspecto da segurança, pois 

praticamente não havia centralização da produção das normas ante a 

fragmentação social medieval, ou seja, não havia um ente, semelhante ao 

Estado moderno e contemporâneo, capaz de produzir normas e garantir sua 

efetividade. 

Na Idade Moderna, ocorre fenômeno inverso ao período medieval, 

havendo a hipertrofia do papel do Estado como agente responsável pela 

guarda dos interesses metaindividuais, sendo que esses últimos confundem-se 

com as funções do Estado, com a centralização da produção de normas. 

Dessa centralização, o pensamento liberal apropriou-se da 

monopolização da produção de normas pelo Estado, dando-lhe feições de 

garantia para o cidadão comum, que, assim, poderia prever as sanções ou até 

eventuais recompensas pela instituição produtora das normas. 

Com as formulações científico-jurídicas, pode-se perceber que, na 

realidade, os interesses metaindividuais não são necessariamente 

compreendidos como uma das atribuições do Estado, que representa apenas 

os interesses predominantes da sociedade. Logo, nem mesmo o denominado 

interesse público será coincidente com os interesses metaindividuais, que é 

mais abrangente que o público. 

Nota-se, ainda, que a questão dos interesses coletivos está 

chegando próxima, inclusive da bioética, como se pode inferir da obra de Maria 

Celeste Cordeiro Leite dos Santos em sua obra O equilíbrio do pêndulo a 

bioética e a lei (SANTOS, 1998), como se pode entrever nesta passagem: 
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As normas em questão têm, às vezes, um componente espiritual: 
respeito à vida, livre arbítrio, porém, em outros casos, atendem a 
preocupações pragmáticas: riscos inerentes de certos 
descobrimentos científicos (caso de novas bactérias ou vírus, por 
exemplo). Às vezes afetem valores individuais e outras ideologias 
sociais, como a igualdade ou solidariedade. 
Na maioria dos casos, adequação dos comportamentos científicos à 
axiologia extracientífica se produz de forma espontânea: autorestrição 
e controles autônomos. 
Mas, não basta a invocação a consciência pessoal, ela precisa de 
referências coletivas. É preciso estabelecer quais os valores que a 
sociedade, em um momento histórico determinado, considera como 
relevantes e merecedores de proteção legal. 
Percebe-se, assim, a necessidade de ampliação dos legitimados para 
a tutela dos interesses metaindividuais, para que toda a sociedade 
participe dessa defesa, possibilitando, ainda, a defesa de interesses 
metaindividuais minoritários, que, como se percebe pelo exposto 
neste capítulo, não necessariamente poderá contar com o chamado 
“interesse público”. (SANTOS, 1998, p. 19). 

 

Observa-se, assim, a necessidade de ampliação dos legitimados 

para a tutela dos interesses metaindividuais, para que toda a sociedade 

participe dessa defesa, possibilitando, ainda, a defesa de interesses 

metaindividuais minoritários, que, como se percebe pelo exposto neste 

capítulo, não necessariamente poderá contar com o chamado “interesse 

público”. 
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CAPÍTULO 2 

O SURGIMENTO DA TUTELA DOS INTERESSES DIFUSOS NO 

SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 

 

2.1 Notas introdutórias 

 

Neste capítulo será analisado o surgimento da tutela dos interesses 

difusos no ordenamento jurídico brasileiro, a partir dos projetos de lei surgidos 

até sua positivação pela Lei 7347/85 (BRASIL, 1985), apontando a opção do 

legislador brasileiro pela ênfase do Estado na legitimação para a propositura de 

pedidos de tutela destes interesses. 

No ordenamento jurídico brasileiro, o principal diploma legal é a Lei 

7347/85 (BRASIL, 1985) que fixa os principais aspectos processuais da defesa 

dos interesses difusos, merecendo destaque ainda, o Código de Defesa do 

Consumidor, Lei Federal 8078/90 (BRASIL, 1990, artigo 81), que definiu 

legalmente o que vem a ser interesse difuso e coletivo, bem como trouxe novos 

mecanismos na defesa dos interesses metaindividuais. 

 

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título 
coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos 
os decorrentes de origem comum.  
(TÍTULO III – Da Defesa do Consumidor em Juízo, CAPITULO I – 
Disposições Gerais – Art. 81) 
 

Observar-se-á a grande influência das Doutrinas na concepção das 

Leis Regulamentadoras, como se verá na análise de seus projetos e do 

destaque dado ao Ministério Público – instituição estatal – na promoção ativa 

de tutela desses direitos. 
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2.2 As primeiras previsões legais 

  

A grande dificuldade para o exercício da tutela jurisdicional dos 

interesses coletivos reside no fato de que as normas processuais previam 

apenas a tutela de interesses individuais, como se percebe pela redação do 

artigo 6 º do Código de Processo Civil (BRASIL, 1973), cuja legitimação 

extraordinária é sempre excepcional: “Art. 6º - Ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. 

Assim, a legitimação extraordinária (defesa de interesses alheio em 

nome próprio), com escopo difuso, existia apenas quando da possibilidade do 

cidadão mover a Ação Popular (que era prevista no artigo 153, § 31 da Carta 

de 1969, hoje artigo 5 º inciso LXXIII da Constituição Federal de 1988 – 

BRASIL 1988) e a previsão esparsa contida no artigo 14, § 1º da Lei 

6.938/8115. 

Note-se que a Ação Popular, ainda que possua um caráter 

nitidamente de tutela de interesses metaindividuais, não tinha uma ampla 

possibilidade de tutela de tais interesses, seja porque não previa pedido 

condenatório ou cominatório, seja porque seu âmbito atingia apenas interesses 

especificados na lei que a regulamentava. 

Nesse sentido, é o pensamento de Ada Pellegrini Grinover:  
 

Todavia, a ação popular não é suficiente para cobrir toda a ampla 
gama de conflitos que derivam dos interesses difusos. De um lado, 
porquanto utilizável apenas nos limites do controle dos atos do poder 
público (administrativo e legislativo), ficando excluída de seu objeto a 
solução de conflitos metaindividuais, ou de grupos. É certo que a 
conduta do poder público atacada pela ação popular pode ser de 
índole omissiva, de modo que, às vezes, o interesse lesado por 
particulares poderia ser tutelado, de forma reflexa, remontando à 
omissão da administração pública, como nos casos de poluição. Mas 
é forçoso reconhecer que muitas outras hipóteses de violação de 
interesses difusos continuariam a permanecer sem qualquer 
proteção.(GRINOVER, 1984, p. 182). 

 

A primeira previsão para condenação em reparação de dano 

ambiental veio pelo mencionado artigo 14, § 1º da Lei 6938/81 (BRASIL, 1981), 

                                                           
15

 Hugo Nigro Mazzili (2012) elenca outras disposições esparsas, conforme deixa expresso em 
sua obra “A defesa dos interesses difusos em Juízo”. Citou-se apenas essas duas, pois tem-se 
em mente os antecedentes mais próximos da Lei 7347/85 (BRASIL, 1985). 
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prevendo a indenização por danos causados ao meio ambiente, legitimando o 

Ministério Público para atuação processual ativa.  

 

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, 
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e 
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (artigo 14 da 
Lei 6938, de 31 de agosto de 1981) 

 

Entretanto, tal disposição era por demais vaga, carecendo 

nitidamente de regulamentação procedimental, sendo, na prática, inoperante16 

 

2.3 O Projeto de Lei 3.034/84 

 

O Projeto de Lei n. 3.034/84 foi o primeiro Projeto de Lei para a 

regulamentação procedimental de tutela dos interesses difusos, de autoria do 

parlamentar Flávio Bierrenbach17. 

Esse parlamentar utilizou-se do trabalho doutrinário, então 

desenvolvido para seu Projeto de Lei, como se verifica nitidamente na sua 

justificação apresentada ao projeto: 

 

O projeto que ora submetemos à consideração do Congresso 
Nacional tem origem no trabalho elaborado por uma comissão de 
juristas do maior renome e foi publicado inicialmente no Boletim da 
Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. A presente 
justificação reproduz, assim, ipsis verbis, todos os argumentos 
enunciados por seus autores, Ada Pellegrini Grinover, Procuradora do 

                                                           
16

 Houve apenas poucas ações dignas de nota, podendo ser mencionada ação movida pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo para reparação de dano decorrente de 
derramamento de óleo no litoral paulista. 
17

 Flavio Flores da Cunha Bierrenbach (São Paulo, 25 de outubro de 1939) é um político e 
advogado brasileiro. Foi nomeado ministro do Superior Tribunal Militar em 22 de dezembro de 
1999, cargo do qual se aposentou em 17 de outubro de 2009, tendo exercido a vice-
presidência da instituição, no biênio 2005/2007. Foi eleito pelo MDB-SP vereador (1977-1978) 
à Câmara Municipal de São Paulo; eleito Deputado Estadual pelo estado de São Paulo, para o 
mandato de 1979 a 1982 (MDB-SP), foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e foi Deputado Federal por São Paulo, eleito 
pelo (PMDB-SP), para o mandato 1983 – 1986. Presidiu o CNDC/MJ – Conselho Nacional de 
Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, entre 1987 e 1989, representou o Brasil na 
IOCU – International Organization of Consumers Unions. (Fonte: BIERRENBACH, Flavio Flores 
da Cunha. Dados curriculares arquivados no STM - Diretoria de Documentação e Divulgação. 
s.n.t.. 
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Estado de São Paulo, Professora Titular da Cadeira de Direito 
Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo; Cândido Rangel Dinamarco, ex-Promotor de Justiça, 
conduzido pelo quinto constitucional à Magistratura, hoje 
Desembargador do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Professor Adjunto da Cadeira de Direito Processual Civil da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Waldemar 
Mariz de Oliveira Júnior, Professor “Titular da Cadeira de Direito 
Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica - São Paulo, ex-
Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, ex-Presidente da 
AASP, ex-membro do Conselho da OAB e atual Desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Paulo.(MILARÉ, 2001, p. 806). 

 

Em um tópico específico há menção dos doutrinadores que 

elaboraram o anteprojeto, apontando, ainda, os diversos congressos sob os 

quais foi submetido.  

 

O anteprojeto foi, inicialmente, apresentado ao I Congresso Nacional 
de Direito Processual, realizado em Porto Alegre, de 11 a 16 de julho 
de 1983, onde foi relatado pelo Professor José Carlos Barbosa 
Moreira que, em parecer favorável à tese, teceu profundas e 
importantes considerações sobre o tema, sugerindo, além de 
modificações formais, a previsão do controle da medida liminar, nas 
ações civis inibitórias, nos moldes da suspensão da execução da 
liminar prevista para o mandado de segurança. Após as 
manifestações favoráveis dos Profs. Galeno Lacerda, Calmon de 
Passos e Ovidio Baptista da Silva, o projeto foi aprovado por 
aclamação. Posteriormente apresentado na Alemanha, em Würzburg, 
durante o VII Congresso Internacional de Direito Processual, e na 
Itália, em palestra proferida na Universidade de Bolonha, recebeu 
adesões e consenso de processualistas estrangeiros, estando 
prestes a ser publicado na “Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura 
Civile”. Foi, a seguir, apresentado e exaustivamente debatido na 
Associação dos Advogados de São Paulo, na Associação Paulista do 
Ministério Público, no III Curso Internacional de Direito Comparado de 
Meio Ambiente e na Comissão Especial do Meio Ambiente da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo.(MILARÉ, 2001, p. 
812). 

 

Destaque-se também, desse Projeto, a preocupação quanto à 

legitimidade para agir, tratando paritariamente, tanto o legitimado ativo 

particular (associações), como o Ministério Público, tendo uma atribuição 

subsidiária, mais como forma de controle, e não como principal legitimado; 

como se pode observar em Milaré: 

 

Buscaram-se na experiência estrangeira alguns parâmetros para a 
legitimação das associações às ações cíveis: assim se fez com o 
conceito de “representatividade adequada” das “class actions” do 
direito norte-americano, atribuindo uma certa dose de 
discricionariedade ao juiz (Federal Rules of Civil Procedure de 1966, 
n.º 23), mas fixando na disciplina legislativa as condições para avaliá-
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las. Desse modo, acompanhando o modelo francês da Lei Royer, de 
27-12-1973, a seriedade das associações é medida por sua 
existência jurídica há pelo menos seis meses e por seus objetivos 
institucionais (arts. 45 e 46 da Lei Royer, c.c. Decreto de 17-5-1974), 
estendendo-se, ainda, a legitimação às pessoas jurídicas de direito 
público e a suas emanações. Mas foi na lei brasileira da ação popular 
(Lei n.º 4.717, de 29-6-1965) que se buscou inspiração para uma 
série de controles contra os riscos decorrentes de abusos: a 
intervenção sempre obrigatória do Ministério Público, na qualidade de 
autor só ou ao lado da associação ou do ente público, ou bem na 
qualidade de “custus legis”, o litisconsórcio, inclusive por parte do 
Poder Público, quer no polo ativo, quer no passivo, com a 
possibilidade de outras associações e o Ministério Público interporem 
recursos de decisões e tomarem a posição de autor, na hipótese de 
desistência e abandono da causa; a possibilidade de promoção da 
execução pelo Ministério Público e por outras associações 
legitimadas, no caso de inércia da associação autora; o desestímulo à 
lide temerária, com rigorosas sanções aplicáveis aos diretores; e a 
inteligente disciplina da coisa julgada “secundum eventum litis”. 
Pretendeu-se, com isso, acautelar as partes e a coletividade contra 
possíveis pressões e contra o conluio. Em contrapartida, para não 
desestimular o exercício da ação, excepcionou-se ao princípio da 
antecipação das custas processuais e dos salários de perito e se 
atentou o ônus da sucumbência, restrita ao pagamento dos 
honorários advocatícios, desvinculados do valor da causa, apenas na 
hipótese de a pretensão ser julgada manifestamente infundada. Foi 
prevista a requisição de documentos ao poder público. E a 
suspensividade dos recursos, a critério do juiz, pareceu medida que 
se impunha, em um processo renovado. (MILARÉ, 2001, p. 811-812). 

 

2.4 O projeto encampado pelo Executivo, sugerido pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo 

 

Paralelamente, entretanto, como observa Hugo Mazzili  

desenvolviam-se estudos no seio do Ministério Público do Estado de São 

Paulo, no sentido de enriquecer o anteprojeto18, ressaltando ainda que os, 

então, Promotores de Justiça Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Édis 

Milaré e Nelson Nery Junior  tinham retomado a discussão do anteprojeto 

original, alterando-o e acrescentando sugestões. (MAZZILI, 2012, p. 125). 

Com base nesses estudos, Mazzili informa que o Ministério Público 

do Estado de São Paulo elaborou outro anteprojeto, que foi apresentado pela 

Associação Nacional dos Membros do ministério Público (CONAMP) ao 

governo federal que o encampou. 

                                                           
18

 Que originou o Projeto de Bierrenbach. 
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De fato, na Justificação desse novo projeto, vê-se a influência dos 

promotores paulistas, como se observa deste excerto: 

 

Como o Ministério Público é a instituição diretamente mais 
interessada na disciplina da ação civil pública, manifestou-se em tese 
defendida no XI Seminário Jurídico dos Grupos de Estudo do 
Ministério Público do Estado de São Paulo, que teve lugar em 
dezembro de 1983 em São Lourenço-MG, de autoria de Antônio 
Augusto Mello de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Nery Junior, 
sob a denominação “Ação Civil Pública”. Ness trabalho, os 
promotores de justiça de São Paulo traçam o perfil da ação civil 
pública, apresentando anteprojeto de sua regulamentação que, por 
ser mais amplo e mais abrangente do que o de autoria dos 
professores acima mencionados [referente ao Projeto de Lei 
3034/84], foi-me apresentado para encaminhamento ao Congresso 
Nacional. (MILARÉ, 2001, p. 815). 

 

Mazzili efetua uma comparação entre as divergências entre o 

Projeto de Bierrembach e o Projeto elaborado pelos Promotores do Ministério 

Público de São Paulo, dando destaque à alegação que os promotores 

empregam à expressão “Ação Civil Pública”, tornando maior a abrangência da 

tutela dos interesses difusos, bem como a criação do denominado inquérito 

civil.(MAZZILI, 2012, p. 126-129). 

Percebe-se, pela evolução da criação legislativa para a tutela e 

positivação dos interesses difusos, uma nítida proeminência do papel do 

Ministério Público como principal agente na defesa dos interesses19. 

Ressalte-se que, embora efetivamente não seja o titular exclusivo da 

Ação Civil Pública, o papel de principal agente na tutela dos interesses difusos 

coube ao Ministério Público, como se pode perceber pela criação do inquérito 

civil que é de uso exclusivo desta instituição. 

 

2.5 A Lei Federal 7.347/85 

 

O projeto apresentado pelo Poder Executivo com as sugestões 

apresentadas pelo Ministério Público acabou promulgado e sancionado, 

tornado-se a Lei 7347/85 (BRASIL, 1985). 

                                                           
19

 Aliás, o termo “Ação Civil Pública” remetia claramente à legitimação ativa pelo Ministério 
Público, como ressaltou Hugo Mazzili (2012). 
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A Lei Federal 7347/85 sofreu, porém, um veto, quando de sua 

sanção, concernente à expressão “qualquer outro interesse difuso”, que 

acabou por limitar, de certa maneira, seu campo de incidência. 

A motivação desse veto foi assim expressa:  

 

As razões de interesse público dizem respeito precipuamente à 
insegurança jurídica, em detrimento do bem comum, que decorre da 
amplísima e imprecisa abrangência da expressão “qualquer outro 
interesse difuso. 
A amplitude de que se revestem as expressões ora vetadas do 
Projeto mostra-se, no presente momento de nossa experiência 
jurídica, inconveniente. 
É preciso que a questão dos interesses difusos, de inegável 
relevância social, mereça, ainda, maior reflexão e análise. Trata-se de 
instituto cujos pressupostos conceituais derivam de um processo de 
elaboração doutrinária, a recomendar, com a publicação desta Lei, 
discussão abrangente em todas as esferas de nossa vida social. 
É importante, neste momento, que, em relação à defesa e 
preservação dos direitos dos consumidores, assim como do 
patrimônio ecológico, natural e cultural do País, a tutela jurisdicional 
dos interesses difusos deixe de ser uma questão meramente 
acadêmica para converter-se em realidade jurídico-positivista, de 
verdadeiro alcance e conteúdo sociais. 
Eventuais hipóteses rebeldes a previsão do legislador, mas ditadas 
pela complexidade da vida social, merecerão a oportuna disciplinação 
legislativa. 
Estas as razões de interesse público que me levaram ao veto parcial 
e que ora tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos 
Senhores Membros do Congresso Nacional. (MILARÉ, 2001, p. 835). 

  

2.5.1 A superação do veto presidencial ao inciso IV (outros interesses 

difusos) do artigo 1 º da Lei Federal 7347/85  

 

A Doutrina houve por repudiar o veto presidencial, salientando sua 

natureza retrógrada, não permitindo a ampliação da tutela recém criada, que 

restringia o conceito de interesses difusos e coletivos às categorias 

mencionadas expressamente em seu artigo 1 º incisos I a III, ou seja, ao meio 

ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico. 

Nesse sentido, manifestou-se Hugo Mazzili: 

 

O anteprojeto oriundo Ministério Público paulista que se converteu no 
Projeto do Executivo, tinha sido mais ambicioso que o texto final da 
Lei n. 7.347/85. Do projeto de lei – oriundo do  Poder Executivo e 
aprovado nas duas Câmaras – tinha constado, na redação originária 
do inc. IV do art. 1º. , uma norma de extensão ou de encerramento, 
pela qual também encontrariam proteção coletiva outros interesses 
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difusos , além daqueles ligados ao meio ambiente, ao consumidor e 
ao patrimônio cultural. Entretanto, essa norma de extensão – que já 
constava do próprio projeto encaminhado ao Congresso – acabou 
sendo vetada pelo então Presidente da República, sob a alegação de 
surgiria insegurança jurídica de ante de conceito muito amplo, ainda 
não sedimentado na doutrina. Segundo as razões do veto, o chefe do 
Executivo temeria a “insegurança jurídica” decorrente da “amplíssima 
e imprecisa abrangência da expressão qualquer outro interesse 
difuso”, a tornar inconveniente a sanção integral do texto já aprovado 
nas duas Casas Legislativas, e que ele próprio ao Congresso tinha 
antes encaminhado, quando presumivelmente entendera o contrário 
[...] [sic] [grifos do autor]. (MAZZILI, 2012, p. 135-136). 

 

A seguir, Mazzili traz uma possível razão para este veto pela 

Presidência da República: 

 

Parece-nos, porém, que o veto se deu não só em razão das pressões 
de grupos interessados, como também porque o Poder Executivo só 
então despertou para os riscos que iria enfrentar quando seus atos 
fossem questionados em ações civis públicas (riscos que mais tarde 
voltou a procurar elidir com abuso de medidas provisórias, que 
tiravam com uma mão o que a LACP e o CDC tinham dado com 
outra).(MAZILI, 2012, p. 136). 

 

Entretanto, a Constituição Federal promulgada a 5 de outubro de 

1988 (BRASIL, 1988) acabou por fazer essa extensão, anteriormente vetada, 

destacando-se ainda dispositivo da Lei 8.078/90  (BRASIL, 1990) que acabou 

acrescentando, à Lei 7.347/85 (BRASIL, 1985), a sua tutela e outro interesse 

difuso ou coletivo, superando o veto, anteriormente apontado, dando 

proeminência ao Ministério Público, como principal defensor dos interesses 

difusos. 

A sistemática da Lei 7.347/85 (BRASIL, 1985) acabou sendo 

reforçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamentou a tutela 

dos interesses difusos (ainda que dê destaque àqueles concernentes ao 

consumidor) em seu Título III (artigos de 81 a 102). 

O Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90 (BRASIL, 1990) 

houve por bem definir o conceito de interesses difusos em seu artigo 81, inciso 

“I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, 

os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” [grifos nossos], 

distinguindo-o dos interesses coletivos, que acabou tendo significação 

própria, como se observa no inciso II desse mesmo artigo. 



46 
 

 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos 
deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 
a parte contrária por uma relação jurídica base; [...] (BRASIL, 1990, 
Art. 81 – grifo nosso). 

 

Assim, a Lei 8.078/90 (BRASIL, 1990) acabou superando o veto 

presidencial acima apontado, ao incluir o inciso IV ao artigo 1 º da Lei 7.347/85 

(BRASIL, 1985). 

 

2.6 Os dois momentos de criação do sistema brasileiro 

 

Da presente exposição, podem-se identificar dois momentos 

distintos na criação da tutela dos interesses difusos, bem como da sua 

delimitação. 

Num primeiro momento, o Projeto de Lei 3.034/84 concebia a 

intervenção do Ministério Público como forma de controle, vale dizer, nos 

moldes em que é previsto para a ação popular. Assim, no projeto original, a 

função do Ministério Público seria tipicamente de custus legis, como uma 

legitimação ativa extraordinária supramencionada. 

Esta é a conclusão de Ada Pellegrini Grinover: 

 

Para obstar ao perigo de colusão entre o legitimado à ação e a 
autoridade responsável pelo ato ilegal, o legislador brasileiro valeu-se 
de interessantes soluções: em primeiro lugar, a previsão da 
intervenção obrigatória do MP, na qualidade de custus legis, com a 
atribuição de diversos poderes processuais e a passagem da 
titularidade da ação ao órgão estatal nos casos mencionados; em 
segundo lugar, permitindo ao poder público, uma vez citado, assumir 
no processo a posição de assistente do autor popular ou eximir-se da 
contestação (art. 6º, § 3º); em terceiro lugar, atribuindo ao juiz amplos 
poderes na atividade instrutória (arts. 1º, § 7º e 7º, I, b) e facultando a 
qualquer outro cidadão o recurso contra a sentença contrária à 
pretensão do autor. 
Mas a solução mais inteligente e engenhosa reside no tratamento 
dado pelo legislador à coisa julgada, que opera secundum eventum 
litis, mas de forma diversa de quanto se preconize em outros 
ordenamentos: ou seja, a coisa julgada produz efeitos erga omnes, 
quer a demanda seja acolhida, quer seja rejeitada por falta de 
fundamento. Quando, porém, a ação é julgada improcedente por 
insuficiência de provas, a sentença não faz coisa julgada (art. 18). A 
sistemática completa-se pela previsão de um termo de preclusão de 
cinco anos - considerado de prescrição pela lei (art. 21) [grifos da 
autora]. (GRINOVER, 1984, p.181).   
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Mais adiante reforça essa mesma ideia: 

 

O legislador foi igualmente cauteloso para evitar o perigo de pressões 
que o autor popular pudesse utilizar sobre a administração: em caso 
de desistência ou extinção do processo, sem julgamento do mérito, a 
lei prevê a via dos editais para conhecimento de eventuais co-
legitimados, além da mencionada faculdade de impulso conferida ao 
MP. (GRINOVER, 1984, p. 181). 

 

O segundo momento é o projeto apresentado pelo Poder Executivo, 

que privilegiava a atuação do Ministério Público, criando um instrumento de 

investigação - O Inquérito Civil - de utilização privativa pelo Ministério Público, 

contendo ainda a expressão “Ação Civil Pública”. Esse projeto acabou se 

tornando a Lei 7.347/85 (BRASIL, 1985) que estabeleceu, na prática, a 

primazia do Ministério Público na defesa dos interesses difusos, máxime o 

poder de requisição a que foi dotado, por intermédio do Inquérito Civil. 

Corroborando com a assertiva supracitada, tem-se Ada Pellegrini 

Grinover (1990, p. 144), ao comentar a criação da Lei 7.347/85 (BRASIL, 

1985): 

 

A elaboração legislativa começou em 1984 pelo Projeto de Lei n º 
3.034 do Deputado Flávio Bierrenbach, o qual acolhia proposta 
formulada por Cândido Dinamarco, Kazuo Watanabe, Waldemar 
Mariz de Oliveira Jr. E pela autora destas notas. No final do ano, o 
então Ministro Abi-Ackel apresentou ao Congresso outro projeto que, 
embora retomando as linhas do primeiro e guardando em grande 
parte soluções, apresentava algumas diferenças, reforçando 
cosideravelmente a posição do Ministério Público em relação às 
associações e excluindo o controle do juiz sobre a “representatividade 
adequada” destas. 

 

Ainda que se frise a não existência da exclusividade pelo Ministério 

Público, pois associações civis detêm legitimidade para invocar a tutela dos 

interesses difusos, desde que preenchidos certos requisitos legais, bem como 

as pessoas jurídicas de Direito Público também o podem assim fazê-lo, ocorre 

que, na prática, essa atuação ainda é incipiente, justamente por não possuírem 

instrumentos jurídicos eficientes como o inquérito civil. 

Entretanto, essa solução não esteve imune às críticas doutrinárias e, 

paradoxalmente, partiram do pensador italiano Mauro Cappeletti, que foi um 

dos primeiros elaboradores da moderna doutrina acerca dos interesses difusos 
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e sua tutela. Sobretudo, no artigo “Formazioni sociale e interesse di grupo 

davanti alla giustizia civile” (CAPPELLETTI, 1975). 

No próximo capítulo expor-se-á este citado artigo dando-se ênfase 

às objeções por ele levantadas à atuação do Ministério Público na defesa dos 

interesses difusos. 
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CAPÍTULO 3 

O PENSAMENTO DE MAURO CAPPELLETTI SOBRE A 

QUESTÃO DOS ENTES LEGITIMADOS PARA A PROPOSIÇÃO 

DE TUTELA AOS INTERESSES DIFUSOS 

 

3.1 Notas introdutórias 

 

O presente capítulo terá como escopo a análise do texto de Mauro 

Cappelletti “Formazioni sociale e interesse di grupo davanti ala giustizia civile” 

(CAPPELLETTI, 1975), bem como em sua tradução em língua portuguesa 

“Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil” 

(CAPPELLETTI, 1977)20. Nesses artigos Mauro Cappelletti expôs a questão da 

legitimação ativa para a tutela dos interesses coletivos, seja pelo particular, 

pelo Estado, através do Ministério Público ou outra instituição pública, seja 

pelos corpos intermediários. 

A importância do artigo, sobretudo no direito brasileiro, reside em 

seu rico diálogo com os vários operadores dos direitos difusos, mormente que 

ele foi muito utilizado quando da criação do sistema jurídico da defesa dos 

interesses difusos, como se pode observar pelos estudos feitos por autores 

brasileiros, seja para inferir um eventual conteúdo do denominado “interesse 

difuso”, seja para criticar certos posicionamentos contidos no artigo. 

O artigo de 1975 foi escrito para ser apresentado na Convenção 

sobre o tema “Liberdades Fundamentais e Formações Sociais”, realizada em 

Florença, em maio de 1975, em celebração do cinquentenário da Faculdade de 

Direito Florentina21. 

Apesar de ter sido escrito em 1975, ainda é atual, tornando-se um 

clássico, dada a perpetuação da importância da obra ao longo do tempo. 

Observa-se que o pensamento de Mauro Capelletti está preocupado 

em dar a maior abrangência possível daqueles que podem invocar a tutela 

jurisdicional, e assim sendo, tais idéias são um desdobramento, sob um 

                                                           
20

 As citações constantes desta seção serão aquelas encontradas no texto original, publicado 
na Rivista di Diritto Processuale, v.30 p.361-402, 1975 (CAPPELLETTI, 1975), embora a 
versão em português, publicada na Revista Processo, n. 5, p. 128-159, de jan./mar. 1977 
(CAPPELLETTI, 1977) encontre-se em notas de rodapé. 
21

 Conforme esclarece o próprio autor ao final do trabalho. 
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enfoque da efetiva acessibilidade a todos, da autonomia da relação processual 

exposta por Oskar Von Bülow (VON BULOW, 2003). 

Além disso, percebe-se que o artigo ora analisado tem subjacente 

toda uma tradição jurídica, como se esboçou no capítulo precedente, podendo-

se observar que este artigo se aprofunda no problema levantado pela segunda 

onda da representação em juízo, questão esta que foi exposta em sua obra 

conjunta com Bryant Garth denominada Acesso a Justiça. (CAPPELLETTI e 

GARTH, 1988). Nesta obra, os autores expõe a denominada três ondas de 

renovação de representação em juízo22. 

Assim, inicialmente, referir-se-á brevemente à questão do 

incremento dos entes representativos em Juízo, como expresso por Cappelletti 

e Bryant Garth na obra Acesso a Justiça (CAPPELLETTI e GARTH, 1988), 

cujas três ondas seriam: numa primeira haveria proposição de maior 

assistência judiciária aos pobres; numa segunda onda, haveria a questão da 

representação em relação aos interesses difusos; numa terceira, haveria um 

novo enfoque do acesso a Justiça. 

Passa-se, então á análise do artigo acima mencionado, dando-se 

ênfase na questão da legitimidade de tutela pelo Ministério Público, como 

expresso por Cappelletti ante a sua primazia na atuação na defesa dos 

interesses difusos, conforme se infere da legislação brasileira, como apontada 

no capítulo anterior. 

Quanto à defesa dos interesses metaindividuais, pelos corpos 

intermediários, conforme expresso por Cappelletti, esses serão analisados em 

capítulo próprio, quando os relacionará com as organizações não 

governamentais (ONG).  

 

3.2 A primeira onda: a assistência judiciária aos necessitados 

 

                                                           
22

 Observa-se que o pensamento de Mauro Capelletti está preocupado em dar a maior 
abrangência possível daqueles que podem invocar a tutela jurisdicional, e assim sendo, tais 
idéias são um desdobramento, sob um enfoque da efetiva acessibilidade a todos, da autonomia 
da relação processual exposta por Oskar Von Bülow (VON BULOW, 2003). 
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Assim, quanto à primeira onda, haveria a necessidade de se garantir 

aos necessitados acesso aos profissionais e instituições que pudessem 

patrocinar as demandas dessas pessoas. 

Nesse sentido manifestaram-se os autores Cappelletti e Garth: 

 

Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado 
é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 
complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar 
uma causa. Os métodos para proporcionar a assistência judiciária 
àqueles que não a podem custear são, por isso mesmo, vitais. Até 
muito recentemente, no entanto os esquemas de assistência 
judiciária da maior parte dos países eram inadequados. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 32). 

 

Esses autores referem-se, então, a dois sistemas de uma possível 

assistência judiciária aos necessitados: o sistema Judicare, em que a 

assistência judiciária é um direito para todos e, para quem necessitar, o 

advogado particular é pago pelo Estado. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.35). 

O outro sistema seria aquele em que os advogados seriam 

remunerados pelos cofres públicos, referindo-se estes autores a sistemas 

combinados entre os acima mencionados. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, 

p.43). 

No sistema jurídico brasileiro, pode-se mencionar os convênios 

efetuados pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) com o Estado de São 

Paulo para que os honorários do advogado particular, nomeado pela OAB, 

sejam pagos pelo Estado; bem como pela criação da Defensoria Pública, 

advogados públicos que atendem gratuitamente os necessitados. 

 

3.3 A segunda onda: representação dos interesses difusos 

 

Cappelletti e Garth referem, então, a questão da representação dos 

direitos difusos, representação essa que será analisada mais detidamente por 

Cappelletti em seu artigo mencionado no presente capítulo. 

Os autores mencionam a reforma jurídica necessária para romper a 

concepção tradicional de processo entre duas partes versando interesses 

individuais (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.49-50). Passa-se a indicar 
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possíveis representantes. Inicialmente, os autores mencionam a ação 

governamental, mas assim o fazem com reservas: 

 

Embora seja ainda o principal método para representação dos 
interesses difusos – especialmente por causa da relutância tradicional 
em dar-se legitimação a indivíduos ou grupos para atuarem em 
defesa desses interesses – a “ação governamental” não tem sido 
muito bem sucedida. A triste constatação é que, tanto em países de 
common law, como em países de sistema continental europeu, as 
instituições governamentais que, em virtude de sua tradição, 
deveriam proteger o interesse público, são por sua própria natureza 
incapazes de fazê-lo.(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 51). 

 

Citam ainda novas instituições em âmbito governamental que 

poderiam superar oestes problemas, que seriam o “advogado público” e o 

“onbudsman” do direito sueco. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p.53-54). 

A seguir, mencionam a técnica do “Procurador Geral Privado”, em 

que o cidadão poderia representar os interesses difusos em juízo. Observa-se 

que esse modelo é muito próximo da Ação Popular do Direito brasileiro.  

Em sequência, os autores referem o que denominam Técnica do 

Advogado Particular do Interesse Público, mencionando, como um primeiro 

passo da reforma, o reconhecimento de grupos. (CAPPELLETTI; GARTH, 

1988, p. 56). 

Os autores expõem a necessidade de reconhecimento de que 

grupos possam intentar ações coletivas no interesse público, observando-se a 

necessidade de mecanismos de controle pelo Estado para evitar abusos por 

esses grupos.(CAPPELLETTI; GARTH, 1988). 

Nesta passagem, que se trata de legislação francesa, os autores 

mencionam expressamente as associações e um possível controle pelo 

Ministério Público: 

 

O provimento de 27 de dezembro de 1973, comumente conhecido 
como lei Royer, atribuiu legitimação ativa às associações de 
consumidores quando haja “fatos direta ou indiretamente prejudiciais 
ao interesse coletivo dos consumidores”. Ademais, essa lei criou uma 
série de controles para assegurar que as associações habilitadas a 
acionar representem adequadamente o interesse coletivo dos 
consumidores. Tais contrôles (sic) foram, em parte, confiados ao 
próprio Ministério Público (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 57).  
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Os autores expõem, ainda, o segundo nível de reformas, em que 

haveria a necessidade de fortalecer esses grupos privados, bem como o 

estímulo de surgimento de grupos para defesa de interesses ainda não tão 

organizados. (CAPPELLETTI; GARTH, p. 1988, p. 59). 

 

3.4 A terceira onda: o novo enfoque de acesso à Justiça 

 

Cappelletti e Garth  referem-se à “terceira onda” como uma reforma 

ainda mais ampla, abrangendo outras instituições além daquelas que operam 

diretamente com a Justiça; como assim, definem os autores: 

 

Essa “terceira onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou 
extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos, 
mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de 
instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para 
processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós 
o denominamos “o enfoque do acesso à Justiça” por sua 
abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas 
das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas 
algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 67-68). 

 

Observa-se que essa terceira onda está visando a uma maior 

possibilidade de acesso à Justiça pelo aperfeiçoamento dos mecanismos da 

denominada representação judicial, bem como de procedimento que tornem 

possíveis essa ampliação de acesso (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 68- 

69). 

No sistema brasileiro, pode-se mencionar a previsão de mediação 

em Juízo, no campo cível, por pessoas que não sejam necessariamente juízes, 

notadamente para questões mais cotidianas, inclusive de direito de Família, 

dispensando, em alguns casos, a representação da parte por Advogados. 

 

3.5 A análise do artigo “Formazioni sociale e interesse di grupo davanti 

alla giustizia civile”  

 

O referido artigo faz ampla análise da questão dos entes possíveis 

que possam representar os direitos difusos em juízo, relacionando-se, portanto, 

com a segunda onda renovatória representação em juízo. 
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Cappelletti (1975) inicia seu trabalho ressaltando que a teoria de 

ação judiciária foi elaborada a partir de uma concepção individualista e liberal 

do século XIX, sendo que esse arranjo não faz frente às modernas questões 

coletivas, notadamente a “sociedade de massa”, em que os conflitos tendem a 

ser coletivos. 

Observa-se que Cappelletti aponta a insuficiência da tutela 

meramente individual na defesa dos interesses coletivos, indicando ainda um 

ente que possa promover a tutela dos interesses coletivos: 

 

Gli interessi collettivi, seppure costituiscono una realtà innegabile e 
grandeggiante delle società odierne, sfuggono tuttavia a precise 
definizioni e si sottraggono agli schemi tradizionali ai quali noi giuristi, 
e in particolare noi processualisti, siamo stati abituati. 
Si tratta, anzitutto, di interessi (se posso esprimermi con formula 
pirandelliana) in cerca di autore. Chi possono farsene paladino e 
tutore? In particolare, chi è legittimato (o, nella terminologia anglo-
americana: chi ha locus standi o standing) a rappresentarli e difenderli 
in giudizio? Si pone, insomma, il problema di sapere se ci sia, e quale 
sia, la “giusta parte” ossia la parte legittimata ad agire in un processo 
vertente su tali interessi. (CAPPELLETTI, 1975, p. 367-368)

23
 

 

Essa questão surge porque, na clássica tutela individual, os 

interesses coletivos, ainda que afetem um indeterminado número de pessoas, 

às vezes até comunidades inteiras, propriamente não se pode determinar 

individualmente o lesado ou os lesados que possam, cada um de per si, buscar 

a tutela judicial. 

A solução para a tutela dos interesses coletivos é buscada, muitas 

vezes, dentro da clássica dicotomia interesse público versus privado, que não 

mais dá conta satisfatoriamente às modernas lides coletivas. 

Sobre esse ponto, Cappelletti (1975) se manifesta: 

 

                                                           
23

 “Os interesses coletivos, se bem que constituam uma realidade inegável e grandiosa da 
sociedade hodierna, refogem, todavia à precisa definição, e se furtam aos esquemas 
tradicionais aos quais nós, juristas, estamos habituados. Trata-se, antes de tudo, de interesses 
(se posso exprimir-me como fórmula pirandeliana) a respeito do autor. Quem pode se fazer de 
paladino e tutor? Em particular, quem é legitimado (ou, na terminologia anglo-americana, quem 
tem a locus standi ou standing) a representa-lo e defende-lo em Juízo? Põe-se, em suma o 
problema de saber-se quem seria e qual seria a justa parte, ou seja, a parte legitimada a agir 
em um processo vertente sobre tais interesses. (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro 
publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159).  
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Siamo stati abituati a ragionare, grosso modo, nei seguenti termini: (a) 
Il processo civile coinvolge, di regola, situazioni privatistiche, 
individualistiche; ergo, parte legittimata o giusta parte sarà, appunto, il 
soggeto privato che è (o si afferma) titolare (o legittimo 
rappresentante del titolare) della situazione giuridica dedotta in 
giudizio; 
(b) Al contrario, il processo penale coinvolge un interesse pubblico, 
ossia dello Stato; ergo, la parte legittimata ad agire sarà una parte 
pubblica, rappresentante appunto dell’interesse dello Stato. In 
concreto, nei paesi d’influenza francese questa parte pubblica sarà 
normalmente il pubblico ministero. Nasce così l’idea del monopolio del 
pubblico ministero nell’esercizio della azione penale. E perfino, 
quando, eccezionalmente, anche nel processo civile si ravvisi un 
elemento “pubblico” – come nelle azioni matrimoniali o di stato –, si 
tende a riconoscere las legittimazione ad agire, o, quantomeno, ad 
intervenire, del pubblico ministero, appunto in quanto rappresentante 
dello Stato, che è “titolare” del diritto pubblico. 
Tertium non datur! Fra “pubblico” e “privato” c´è un profondo a abisso 
una “mighty cleavage” come è stato detto da un noto giurista inglese. 
Tra i due termini della summa divisio, non si vedono punti di raccordo: 
la dicotomia sembra avere carattere esclusivo, come un aut aut che 
non ammette pluralismi. [grifos do autor] (CAPPELLETTI, 1975, p. 
368-369). 

24
 

 

Assim, tal dicotomia é insuficiente para a tutela dos interesses 

coletivos, pois esses não se amoldam nem propriamente como demanda 

privada e individual, nem propriamente como demanda de Direito Público, 

ressaltando as raras exceções a tal regra no Direito italiano de então 

(CAPPELLETTI, 1975, p. 369-371)25. 

No mesmo sentido expresso por Cappelletti (1975), no campo 

estritamente privado, Regina Vera Villas Bôas infere a existência do bem 

                                                           
24

 “Estamos habituados a raciocinar, a grosso modo, nos seguintes termos: a) O processo civil 
envolve, de regra, situações privatistas, individualistas; pois bem, parte legitimada ou justa 
parte será, por isso, o sujeito privado que é (ou se afirma) titular (ou legítimo representante do 
título) da situação jurídica deduzida em juízo; b) Ao contrário, o processo penal envolve o 
interesse público, ou seja, do Estado; pois bem, a parte legitimada a agir será uma parte 
pública, representante, para isso, dos interesses do Estado. Realmente, nos países de 
influência francesa, esta parte pública será normalmente o Ministério Público. Nasce, assim, a 
idéia do monopólio do Ministério Público no exercício da ação penal. E, inclusive, 
excepcionalmente, também no processo civil se reconhece um elemento “público” – como nas 
ações matrimoniais ou de Estado – e se tende a reconhecer a legitimação de agir ou, pelo 
menos, de intervir do Ministério Público, enquanto representante do Estado, que é “titular” do 
direito público. 
“Tertium non datur! Entre “público” e “privado” há um profundo abismo, uma might cleavage, 
como foi dito por um notável jurista inglês. Entre os dois termos de distinção clara, não se vê os 
pontos de conexão: a dicotomia parece ter caráter exclusivo, como um ultimato, que não 
permite o pluralismo.” (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de 
Processo n. 5 p. 128-159). 
25

 Que serve, grosso modo, ao direito brasileiro de então que conhecia apenas a Ação Popular 
que poderia ser proposta pelo cidadão brasileiro em certas hipóteses legalmente previstas. 
Nesse sentido é a Lei 4.717 de 29 de junho de 1965 (Ação Popular – BRASIL, 1965). 
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difuso, que se distanciaria da dicotomia (bem público versus bem privado), 

como se pode observar: 

 

O bem ambiental, classificado por muitos como de uso comum do 
povo, é bem difuso e coletivo que deve ser desfrutado por toda a 
coletividade, ou seja, por toda e qualquer pessoa da sociedade, 
respeitando-se os limites constitucionais estabelecidos. É bem 
considerado essencial à sadia qualidade de vida de todos os 
organismos vivos, garantidores das futuras gerações.(VILLAS BÔAS, 
2009, p. 238).  

 

3.5.1 A legitimidade ativa pelo indivíduo pessoalmente prejudicado 

 

Analisada tal dicotomia e sua insuficiência para proporcionar a 

defesa dos interesses coletivos, Cappelletti (1975, 1977) passa a verificar os 

possíveis autores legitimados para defender esses interesses coletivos, tendo-

se em mente que esses interesses fogem aos esquemas jurídicos tradicionais. 

O primeiro legitimado ativo que se tem em mente, obviamente, é o 

indivíduo diretamente prejudicado, ou seja, aquele diretamente prejudicado por 

ato lesivo de um interesse coletivo. 

Entretanto, o indivíduo isolado é impotente a fazer frente a esses 

interesses coletivos, como Cappelletti ressalta: 

 

Insufficiente è, anzitutto, la prima soluzione. L’individuo 
“personalmente leso” legittimato ad agire exclusivamente per la 
riparazione del danno da lui subìto, n on è in grado di assicurare né a 
se stesso né alla collettività un’adeguata tutela contro violazioni di 
interessi collettivi; egli non è in grado, soprattutto, di monopolizzare 
tale tutela, la quale assume caratteristiche del tutto particolari e 
un’importanza sconosciuta finora nella storia del diritto. Si prenda il 
caso del consumatore che debba proteggersi contro violazioni 
prodotte in serie, “a catena”, da una grande industria. Il danno da lui 
personalmente subìto sarà, normalmente, troppo esiguo per 
incoraggiarlo ad agire contro un così potente avversario; e in ogni 
caso l’eventuale condanna, limitandosi al danno subìto da qualcuno 
soltanto fra migliaia o milioni di danneggiati, sarà priva di un’efficace 
conseguenza, preventiva o repressiva nei confronti del danneggiante 
ed a vantaggio della collettività.  (CAPPELLETTI, 1975, p. 373-374)

26
 

                                                           
26

 “Insuficiente é, antes de tudo, a primeira solução. O indivíduo “pessoalmente lesado” 
legitimado a agir exclusivamente para a reparação do dano a ele advindo, não está em posição 
de assegurar nem a si mesmo nem à coletividade uma adequada tutela contra violações de 
interesses coletivos; ele não está em posição, sobretudo, de monopolizar tais tutelas, as quais 
assumem características de todo particulares e uma importância desconhecida até na história 
do Direito. Tem-se o caso do consumidor que deve proteger-se contra violações produzidas em 
série, em cadeia, de uma grande indústria. O dano será, normalmente muito exíguo para 
encorajá-lo a agir contra um assim potente adversário; de qualquer forma, a eventual, 
limitando-se ao dano advindo a apenas um entre milhares ou milhões de prejudicados, será 
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Vê-se que Cappelletti compreende não ser eficaz a promoção da 

defesa dos interesses coletivos pelo próprio indivíduo lesado ante a 

precariedade e, por vezes, o desinteresse do indivíduo isolado, em face da 

magnitude das questões que envolvem os interesses coletivos. 

 

3.5.2 A legitimidade ativa por instituições do Estado: o Ministério Público 

 

Cappelletti efetua, então, a análise de promoção de tutela dos 

interesses metaindiviuduais pelo Estado, mediante o Ministério Público. 

As suas objeções têm como fio condutor as dificuldades inerentes às 

instituições de Estado, que nem sempre são dinâmicas, muitas vezes, 

aferradas na própria burocracia estatal e que normalmente têm pouca ou 

nenhuma independência dos poderes centrais. 

Cappelletti indica ainda a pouca representatividade do Ministério 

Público a certos interesses coletivos que tornaria sua atuação mais restrita na 

defesa desses interesses. 

Passa-se, então, à análise dessas objeções individualmente. 

 

3.5.2.1 As assertivas individualmente consideradas  

 

Cappelletti aponta, então, que os membros do Ministério Público, 

devido à sua formação similar à dos juízes, não possuem o dinamismo 

suficiente para a defesa dos interesses coletivos, como se pode observar nesta 

passagem: 

 
In realtà, tutta la storia multisecolare del Parquet è tale da far 
escludere la possibilità di um suo adattamento a tale nuova, 
extremamente importante funzione. Da um lato, il pubblico ministero è 
tropo símile al giudice – ’au dessus de la mêlée’– per essere idoneo, 
culturalmente e psicologicamente, a divenire il, dinamico paladino 

                                                                                                                                                                          
privada de uma eficaz conseqüência, preventiva ou repressiva, nos cotejos do prejudicado e a 
vantagem da coletividade. (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de 
Processo n. 5 p. 128-159). 



58 
 

d’interessi (economici, religiosi, razziali ecc.) di gruppi, di comunitá, di 
classi.” (CAPPELLETTI, 1975, p. 375).

 27
  

 

Nota-se nessa passagem que o sentido dado à expressão 

“Ministério Público” é a mais universal possível, como se observa na referência 

à história multissecular dessa instituição de Estado. 

Cappelletti ressalta ainda que a instituição está muito ligada ao 

Poder Executivo, não conseguindo fazer frente a abusos das próprias 

instituições políticas e administrativas, como se pode notar: 

 

Dall’altro lato, [...] il pubblico ministero è pur sempre troppo legato 
all’esecutivo per essere istituzionalmente idoneo ad erigersi a 
difensore d’interessi, costituzionali o d’altra natura, che spesso 
abbisognano di protezione contro abusi perpetrati proprio da organi 
politici e amministrativi. (CAPPELLETTI, 1975, p. 376).

 28 

 

Cappelletti cita ainda o exemplo em que o Ministério Público não foi 

a instituição escolhido para o controle judiciário dos atos da administração 

pública; mas, sim, sujeitos privados.  

Após mencionar o sistema hierárquico e de carreira do Ministério 

Público, que o tornaria menos idôneo para a defesa dos interesses difusos, 

Cappelletti enfatiza a falta de especialização técnica do Ministério Público para 

a tutela eficaz dos interesses coletivos. 

Para Cappelletti, o Ministério Público é especializado somente em 

Direito, como o juiz e o advogado e, assim, estará aparelhado na persecução 

de crimes tradicionais; na área cível, estará preparado para a representação de 

interesses também tradicionais, como a unidade de família ou a integridade do 

estado de pessoas. 

                                                           
27

 Na realidade, toda a história multissecular do Parquet exclui a possibilidade de sua 
adaptação a essa nova e extremamente importante função. De um lado, o Ministério Público é 
muito semelhante ao juiz – “au dessus de la mêlée – por ser idôneo culturalmente e 
psicologicamente, a tornar-se o dinâmico paladino dos interesses (econômicos, religiosos, 
raciais, etc.) de grupos, de comunidades de classes. (Tradução de Nelson Renato Palaia 
Ribeiro publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159). 
28

 De outro lado [...] o Ministério Público está sempre muito ligado ao Executivo, por ser 
institucionalmente capaz de erigir-se defensor dos interesses, constitucionais ou de outra 
natureza, que muitas vezes precisam de proteção contra abusos perpetrados pelos próprios 
órgãos políticos e administrativos. (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na 
Revista de Processo n. 5 p. 128-159). 
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Cappelletti sustenta ainda que, em questões criminais mais 

complexas e menos tradicionais, de caráter essencialmente coletivo, o 

Ministério Público estará mal-aparelhado na persecução desses delitos.  

Por fim, Cappelletti assim conclui: 

 

Del pari, il pubblico ministero sarà male atrezzato per un’adeguata 
difesa e rappresentanza degli interessi civili che sono colegati a quegli 
stessi, complessi fenomeni economici, industriali, edilizi, perchè tale 
rappresentanza e difesa implicherebbero conoscenze altamente 
specialistiche in materia contabile, urbanistica, ecologica chimica e 
così via discorrendo” (CAPPELLETTI, 1975, p. 377)

29
. 

 

Ressalte-se que a síntese de tais críticas efetuadas por Cappelletti 

também foram feitas por Antônio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Edis 

Milaré e Nelson Nery Junior (FERRAZ; MILARÉ; NERY JUNIOR, 1984, p. 65-

72)30. Tais autores sustentam a pouca similitude entre o Ministério Público 

italiano e o brasileiro, anotando que o Ministério Público brasileiro tem longa 

tradição de atuação na esfera civil, alegando ainda a maior independência, ao 

contrário do primeiro. 

Vê-se, contudo, que as assertivas de Cappelletti são formuladas a 

partir da estrutura estatal do Ministério Público, vale dizer, como peça 

integrante da máquina do Estado, amarra das quais não tem como escapar. 

Na próxima seção, ver-se-á que as críticas de Cappelletti podem ser 

aplicadas ao Ministério Público brasileiro, ao contrário do que sustenta aqueles 

autores (FERRAZ; MILARÉ; NERY JUNIOR, 1984). 

 

3.6 As ponderações de Cappelletti e o Ministério Público brasileiro 

 

As assertivas de Cappelletti acerca das objeções ao Ministério 

Público como principal legitimado na promoção da tutela dos interesses 

coletivos podem também ser aplicadas à instituição brasileira, pois Cappelletti 

                                                           
29

 “Além disso, o Ministério Público estará mal aparelhado para uma adequada defesa e 
representação de interesses civis que são coligados àqueles mesmos complexos fenômenos 
econômicos, industriais, edilícios, porque tal representação e defesa implicariam conhecimento 
altamente especializado em matéria contábil, urbanística, ecológica, química e assim por diante 
(Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159). 
30

 Observa-se que esses autores muito colaboraram na construção jurídica do modelo de 
defesa dos interesses difusos brasileiro. 
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concebe essa instituição de forma genérica, sem definir nenhum modelo 

específico a algum ordenamento jurídico, como se nota nesta passagem: 

 

[...] anche la seconda soluzione – quella di affidare la difesa di 
interessi collettivi al publico ministero (o ad altre, analoghe “parti 
pubbliche”come l’attorney general nei paesi di Common Law o la 
Prokuratura nei paesi socialisti) – si è dimostrata del tutto inadeguata. 

(CAPPELLETTI, 1975, p. 374). 
31

  

 

Assim, pode-se acrescentar que o Ministério Público brasileiro 

também sofre das dificuldades inerentes a uma instituição de Estado: deve 

ater-se aos controles próprios da máquina do Estado, não possuindo o 

dinamismo necessário para a efetiva defesa dos interesses coletivos. 

Sua formação também é próxima a do juiz, possuindo praticamente 

as mesmas garantias e vedações que as previstas para os juízes, como se 

nota nas semelhanças das carreiras e em suas estruturas, sendo ambas 

externamente controladas por Conselhos similares, como se pode ver na 

própria Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). 

Ainda que haja órgãos do Ministério Público especializados em 

vários interesses difusos técnicos, como: habitação e urbanismo, meio 

ambiente, crimes tributários etc., que poderiam amenizar a crítica de 

Cappelletti, há que se ressaltar que os seus agentes, os Promotores de Justiça 

ou Procuradores da República (na área federal) são formados em Direito, 

dependendo de técnicos e outros profissionais para se tentar suprir o 

desconhecimento técnico, ou seja, dependem de um aparato burocrático para 

suprir o desconhecimento técnico. 

Logo, tal situação acaba por levar justamente às amarras e à 

burocracia, inerentes a qualquer instituição de Estado – pano de fundo da 

crítica de Cappelletti (1975), pois essa situação impede o dinamismo 

necessário na defesa dos interesses difusos. 
                                                           
31

 “[...] a segunda solução – que confia a defesa dos interesses coletivos ao Ministério Público 
(ou outras semelhantes "partes públicas", como o procurador-geral, em países de Common 
Law, ou Prokuratura, em países socialistas) – mostrou totalmente inadequada.” Tradução de 
Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159. 
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Se assim o é, em que pese os esforços de Antonio Augusto Mello de 

Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Nery Junior (FERRAZ; MILARÉ; NERY 

JUNIOR, 1984), que procuram refutar veementemente as críticas de 

Cappelletti, tem-se que uma análise geral do trabalho do professor italiano 

retira a força dessas refutações. 

Isso porque o fundamento das objeções de Cappelletti não está 

concentrado nas especificidades do Ministério Público italiano; ao contrário, o 

autor referiu-se ao Ministério Público genericamente considerado como a “parte 

pública”. 

Assim, os problemas de dinamismo e de sua estrutura são 

considerados, a partir de sua natureza de instituição pública ou, em outras 

palavras, como parte integrante do Estado, sendo, assim, tais problemas 

inerentes a essa instituição. 

Quanto à eventual ligação com o Poder Executivo, conquanto o 

Ministério Público brasileiro seja dotado de garantias equivalentes ao dos 

juízes, tais como: inamovibilidade, irredutibilidade de salários e iniciativa de lei 

pelo chefe dessa instituição para assuntos atinentes ao Ministério Público, há 

que se ponderar que a investidura do chefe do Ministério Público ainda está 

atrelada á discricionariedade do Estado, o que lhe reduz a sua autonomia, tal 

como indicado por Cappelletti (1975). 

Isso porque a Constituição Federal (BRASIL, 1988) prevê, quanto ao 

Ministério Público Federal, que o Presidente da República pode nomear 

qualquer membro daquela carreira com Procurador Geral da República, após 

aprovação do seu nome pelo Senado, havendo, assim, nítida influência política 

pelo Poder Executivo. 

Quanto ao Ministério Público dos Estados membros, a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) prevê que o chefe do Poder Executivo Estadual 

escolhe o Procurador Geral de Justiça a partir de lista tríplice votada pelos seus 

membros e, não raro, o chefe do Poder Executivo estadual escolhe um nome 

constante na lista tríplice que não tenha sido o mais votado pelo seus 

membros, havendo, portanto, nítida influência do Executivo Estadual sobre o 

Ministério Público dos Estados. 

Logo, as assertivas pontuais efetuadas por Antonio Augusto Mello 

de Camargo Ferraz, Edis Milaré, e Nelson Nery Junior  não refutam justamente 
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o ponto central da objeção de Cappelletti, que é a natureza de instituição 

pública do Ministério Público, fato esse que lhe traz os problemas apontados 

pelo autor italiano. 

Pondere-se ainda que, em obra posterior, Antonio Augusto de 

Camargo Ferraz acaba indiretamente admitindo parte das críticas levantadas 

por Cappellletti, sobretudo a respeito da burocracia como inibidor do dinamismo 

na defesa dos interesses difuso pelo Ministério Público: 

 

A multiplicação de casos a cargo do Ministério Público expõe, a meu 
ver, a Instituição a graves riscos, como o do indevido inchaço de seus 
quadros, o da banalização e burocratização da atuação e, sobretudo, 
o da perda de eficiência no enfrentamento das questões mais sérias e 
de maior relevância social [...]. (FERRAZ, 2001, p. 91).  

 

Na parte final dessa citação, há implicitamente a admissão da 

dificuldade do Ministério Público em trabalhar com questões mais complexas e 

de âmbito coletivo, como expresso por Cappelletti. 

 

3.7 A tutela dos interesses coletivos por agências estatais especializadas 

 

Cappelletti aponta para uma solução que seria a criação de 

“organismos públicos altamente especializados” para a defesa dos interesses 

coletivos. Entretanto, ele, coerentemente, também faz objeção a essa solução 

de agente de tutela dos interesses coletivos: 

 

Tuttavia, pure questo tipo di soluzioni è insuficiente. Anche questi enti, 
o dipartimenti, specializzati, tendono infatti ad assumere uma 
psicologia burocratica ed una struttura gerarchica che spesso 
rendono la loro azione lenta, rigida, troppo centralizzata. Anch’essi 
troppe volte mancano di quell’agressivitá, immaginazione e flesbilità, 
che sarebbero necessari per un’efficiente opera di arginamento, 
prevenzione e repressione di questi nuovi, sofisticati, complessi tipi di 
abusi, spesso proveniente da grossi centri di potere politico o 
economico ed estremamente difficili da individuare e da colpire. Si 
deve aggiungere che la creazione di questi enti governativi 
specializzati richiede usualmente atti di carattere legislativo i quali 
sono, a loro volta, assai diffcili e lenti ad essere modificati per 
adarttarli alle esperienze nel frattempo maturate ed alle nuove 
circonstanze. Il rischio è de finir per avere enti creati troppo tardi, e 
troppo tardi addattati alle necessità via via emergenti:enti inutili, 
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costosi, paralizzanti per la vita economica e sociale. (CAPPELLETTI, 
1975, p.381-382) 

32
. 

 

Nessa passagem percebe-se nitidamente que o fundamento das 

objeções de Cappelletti centra-se justamente na burocratização e na pouca 

mobilidade inerente às instituições públicas, que as tornam inviáveis para a 

eficiente promoção da tutela dos interesses difusos. 

Tais considerações explicitam que o fundo das críticas de Cappelletti 

ao Ministério Público não estão baseadas em peculiaridades do equivalente 

italiano nem europeu e, sim, em face de sua natureza de instituição do Estado. 

Assim, em que pesem os esforços de Antonio Augusto Mello de 

Camargo Ferraz, Édis Milaré e Nelson Nery Júnior, temos que a crítica de 

Cappelletti permanece intacta em seu fundamento, como acima se aponta.  

Quanto à questão de criação de agências especializadas, 

mencionadas por Cappelletti, Ferraz, Milaré e Nery Júnior assim se 

manifestaram: 

 

 Curioso que o próprio Cappelletti, depois de sustentar a inadequação 
do Ministério Público para a tutela dos interesses de grupo, 
fundamentando esse seu parecer [...] na vinculação daquele com o 
Executivo, propõe em seguida a criação de organismos públicos 
análogos ao Parquet, mas especializados para tal função. 
Ora, é manifestamente contraditória essa solução, porque tais órgãos 
públicos seriam, no mínimo, muito mais vinculados ao Executivo do 
que o Ministério Público, por não contarem com as garantias e 
prerrogativas funcionais de que este já goza! (FERRAZ; MILARÈ; 
NERY JUNIOR, 1984, p. 69). 

 

                                                           
32

 “Todavia, mesmo este tipo de solução é insuficiente. Também estas entidades ou 
departamentos especializados tendem, de fato, a assumir uma psicologia burocrática e uma 
estrutura hierárquica que, muitas vezes, tornam a própria ação lenta, rígida, muito centralizada. 
Também a elas, freqüentemente falta aquela agressividade, imaginação e flexibilidade, que 
seriam necessárias para um eficiente trabalho de entendimento, previsão e repressão destes 
novos, sofisticados e complexos tipos de abusos, muitas vezes provenientes de grandes 
centros de poderes políticos ou econômicos e extremamente difíceis de individualizar ou de 
alcançar. Deve-se acrescentar que a criação destas entidades governamentais especializadas 
requer, usualmente, atos de caráter legislativo, os quais são, por sua vez, muito difíceis e 
lentos para intervir e, uma vez intervindo, também mais difíceis e lentos de serem modificados 
e adaptados às experiências até amadurecidas às novas circunstâncias. O risco é de acabar 
por ter entidades criadas muito tarde, e muito tarde adaptadas às necessidades logo 
emergentes: entidades úteis, custosas, paralisantes para a vida econômico-social." (Tradução 
de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159). 
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Observa-se, contudo, que a conclusão de Cappelletti é diversa e 

absolutamente coerente, justamente por que o autor italiano tinha em mente a 

natureza de instituição pública, seja do Ministério Público, seja das agências 

especializadas. 

Aliás, saliente-se que Cappelletti (1975) é critico desta solução, mas 

por outras razões: este autor expressa o problema das agências especializadas 

acabarem aproximando-se por demais dos grupos que devia controlar, como 

se observa nessa passagem:  

 

Anche nei paesi dove, come negli Stati Uniti d’America, l’esperimento 
– imponente fin dall’epoca del New Deal – è stato nel complesso 
positivo, non poche illusioni si sono dovute abbandonare, ed oggi si 
tende ad ammettere che la administrative agencies sono spesso state 
“catturate” psicologicamente e politicamente, da quegli stessi gruppi di 
potere che esse avrebbero dovuto più severamente controllare. 
(CAPPELLETTI, 1975, p. 382)

33
 

 

Por fim, acrescente-se que o Direito brasileiro passou a contar com 

várias agências especializadas, também conhecidas como agências 

reguladoras, como, por exemplo: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Agência Nacional de Águas (ANA) e 

outras, e que estão baseadas no denominado modelo regulatório. (MANCUSO, 

2011, p. 237). 

Essa forma regulatória e as amarras da burocracia do Estado, as 

quais essas instituições também estão sujeitas, as tornam lentas na defesa dos 

interesses difusos e, em consequência, muito pouco dinâmicas, nos exatos 

termos da crítica de Cappelletti. 

 

3.8 As objeções de Mauro Cappelletti e outros entes legitimados 

 

                                                           
33

 Mesmo nos países como nos Estados Unidos da Ámerica – imponente fim da época do New 
Deal – a experiência esteve no complexo positivo, não poucas ilusões deviam ter sido 
abandonandas, e hoje se tende a admitir que as administrative agencies estão muito 
“aprisionadas”, psicológica e politicamente, por aqueles grupos de poderes que elas deveriam 
mais severamente controlar. (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista 
de Processo n. 5 p. 128-159). 
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Viu-se, ao longo do presente capítulo, que Cappelletti afasta a 

possibilidade de eficiente defesa dos interesses coletivos seja pelo próprio 

indivíduo considerado, mormente pela magnitude desses interesses quando 

comparado ao indivíduo isolado, que pouco poderia fazer, seja pelo Estado. 

Cappelletti deixa claro que o Estado, em razão de sua pesada 

burocracia, não detém a dinamicidade necessária para a eficaz promoção da 

tutela dos interesses coletivos, e que o Ministério Público, sendo instituição do 

Estado, também não escapa dos mesmos obstáculos. 

A despeito dos esforços de Antonio Augusto Mello de Camargo 

Ferraz, Édis Milaré e Nelson Nery Júnior em refutar as críticas de Cappelletti 

em relação Ministério Público brasileiro, como o defensor dos interesses 

difusos, sobretudo em face do peculiar modelo brasileiro, viu-se que essas 

críticas também são aplicadas ao Ministério Público brasileiro que possui muito 

mais similitude ao modelo esboçado por Cappelletti, do que propriamente 

diferenças ou peculiaridades a ele. 

As objeções de Cappelletti ao modelo estatal de defesa dos 

interesses difusos podem também ser feitas às denominadas agências 

especializadas, já que também são instituições do Estado e, portanto, sujeitas 

aos seus entraves, pois o denominado “modelo regulatório” reforça a 

burocracia, dificultando a defesa dos interesses difusos. 

No próximo capítulo será analisada a defesa dos interesses coletivos 

pelos corpos intermediários no pensamento de Mauro Cappelletti, 

completando-se, assim, a análise da questão da legitimação ativa para a 

proposição de tutela em defesa dos interesses coletivos, no pensamento desse 

autor.  

Nesse mesmo capítulo, analisar-se-á, ainda, a função do Estado na 

defesa dos interesses difusos, que, em consequência da proeminência dada 

aos corpos intermediários, terá funções secundárias. 

 

  



66 
 

CAPÍTULO 4 

OS CORPOS INTERMEDIÁRIOS COMO AGENTES NA TUTELA DOS 

INTERESSES META-INDIVIDUAIS E A FUNÇÃO DO ESTADO NA DEFESA 

DESTES INTERESSES 

 

4.1 Notas introdutórias 

 

No presente capítulo será analisada a proposição de tutela dos 

interesses difusos pelos denominados “corpos intermediários”, do pensamento 

de Mauro Cappelletti (1975, 1977) e sua similitude com as denominadas 

Organizações Não Governamentais (ONG). 

Analisar-se-á a definição jurídica dessas ONGs, apontando suas 

vantagens como legitimada para a propositura de tutela em defesa dos 

interesses difusos, bem como indicando ainda suas limitações. 

A função do Estado na defesa dos interesses difusos, em 

consequência do maior destaque dado por Mauro Cappelletti (1975, 1977) na 

atuação dos corpos intermediários, deve ser limitada apenas a uma função 

fiscalizatória. Assim, as funções do Estado serão analisadas sob o prisma do 

Estado mínimo.34 

Neste mesmo capítulo, também será analisada ainda a solução do 

ordenamento jurídico brasileiro que tomou caminho inverso do preconizado por 

Cappelletti (1975; 1977). 

 

4.2 A defesa dos interesses coletivos pelos denominados “corpos 

intermediários” e as ONGs 

 

Observa-se no artigo analisado no capítulo anterior que Cappelletti 

(1975) procura demonstrar que a defesa dos interesses coletivos não pode ser 

eficazmente manejada caso se tiver em mente os clássicos instrumentos de 

                                                           
34

 Não se pretende afirmar, neste trabalho, eventual teoria de Mauro Cappelletti (1975) acerca 
do Estado mínimo; analisar-se-á apenas as consequências de suas ideias exposta no artigo 
analisado, quanto às funções do Estado frente aos interesses difusos. 
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tutela, que foram concebidos para uma sociedade cujos conflitos eram 

eminentemente individuais, tendo o Estado, apenas, o papel repressor. 

Cappelletti aventa a hipótese de que a solução passaria pelos 

chamados “corpos intermediários”, os quais praticamente desapareceram 

quando da Revolução Francesa, pois estavam muito próximos de uma 

concepção medieval das corporações de ofício, privilegiando-se assim a tutela 

judicial individual. 

Uma das soluções seria, justamente, uma nova concepção para 

esses “corpos intermediários”. Nesse sentido, pondere-se que Mauro 

Cappelletti os concebe como associações surgidas para a defesa dos vários 

grupos e interesses contidos na sociedade. 

Essas associações não visam mais o interesse meramente 

individual, mas têm o escopo nitidamente voltado para a defesa da 

comunidade. 

Assim, Cappelletti se expressa, comentando a jurisprudência 

italiana: 

 

In decisioni come questa scoppiano, evidentemente, i vecchi schemi 
dogmatici. “Giusta parte” non è più soltanto il titolare del diritto o 
interesse legittimo fato valere in giudizio, o il soggetto privato – 
individuo o grupo spontaneo – che agisce per il bene collettivo. 
Emerge qui insomma quella che Louis Jaffe in un breve articolo assai 
noto definì, nel 1968, l’attore ideologico, ma che si potrebbe anche 
definire, con una formula usata nel 1943 dal grande giudice 
americano Jerome Frank, i lpubblico ministero privato “private 
attorney general”.Il soggetto privato,  individuo o gruppo, è qui infatti 
spinto ad agire non tanto per il suo interesse egoistico, quanto per un 
interesse comunitario; e comunque, la sua azione è destinata ad 
avere un significato che transcende le parti in giudizio, e si espande, 
potenzialmente, a tutti i membri di una più o meno determinata 
collettività. Il Kampfum’s Rechtnon è più la lotta solitaria per il diritto 
soggettivo di Tizio contro la violazione perpetrata da Caio, ma è 
piuttosto la lotta di classi e di categorie, dele quali la parte in giudizio 
non è chel’occasionale, seppur equalificato, campione o portavoce – 
appuntoil rappresentante ideologico. (CAPPELLETTI, 1975, p.393-
394)

35
 

                                                           
35

“Decisões como estas arrebentam, evidentemente, os velhos esquemas dogmáticos. “Justa 
parte” não é mais somente o titular do direito ou interesse legítimo feito valer em Juízo, ou o 
sujeito direta e pessoalmente prejudicado, mas, ainda, o sujeito privado – indivíduo ou grupo 
espontâneo – que age para o bem coletivo. Surge aqui, em suma, aquilo que Louis Jaffe, em 
um breve artigo, por demais notável, definiu, em 1968, o autor ideológico, mas que se poderia, 
também, definir como uma fórmula usada em 1943 pelo grande juiz americano Jerome Frank, o 
Ministério Público privado, private attorney general. O sujeito privado indivíduo ou grupo, é 
quem de fato é impelido a agir não só por seu interesse egoístico, como, também, por um 
interesse comunitário; e, seja como for, a sua ação é destinada a ter um significado que 
transcende as partes em Juízo e se expande, potencialmente, a todos os membros de u’a mais 
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Tal assertiva leva-nos a apontar que Cappelletti (1975) intui o 

fenômeno atual das denominadas Organizações Não Governamentais (ONG): 

ora, essas entidades associativas têm nítido caráter de defesa de segmentos, 

interesses ou grupos, agindo no exato sentido de seus representantes 

ideológicos. 

Temos que as ONGs podem ser definidas, sob o ponto de vista 

jurídico como associações, ou seja, pessoa jurídica de direito privado, 

conforme Código Civil, artigo 16, inciso I (BRASIL, 2002). 

Essas entidades diferenciam-se das demais sociedades por não 

perseguir qualquer conteúdo econômico e, sim, satisfação de interesses 

extrapatrimoniais. Nesse sentido, manifesta-se Washington de Barros Monteiro: 

 

Salientaremos, inicialmente que, do ponto de vista doutrinário, não se 
confundem sociedades civis e associações. Nas primeiras, há o fito 
de lucro, enquanto, nas segundas, inexiste finalidade lucrativa. O 
objeto das associações pé puramente cultural, beneficente, altruísta, 
religioso, esportivo ou moral. (MONTEIRO, 1999, p. 116). 

 

Assim, a expressão ONG designa aquela associação cujo fim visa a 

um interesse coletivo, como associações de defesa dos consumidores, de 

defesa do meioambiente e assim por diante.  

Essas associações, então, aglutinam forças para a consecução de 

um bem comum, vale dizer, para a proteção e defesa inclusive dos direitos 

difusos. O próprio Washington de Barros Monteiro, em uma apropriada 

metáfora, manifesta-se: 

 

É sabido que as forças, assim irmanadas e reunidas, não se somam, 
mas se multiplicam, como o princípio mecânico da composição das 
forças no paralelogramo, em que o efeito resultante é o produto e não 
a soma das forças combinadas. (MONTEIRO, 1999, p. 302-303). 

 

                                                                                                                                                                          
ou menos determinada coletividade. O Kampfum’sRecht não é mais a luta solitária por um 
direito subjetivo de Ticio contra a violação perpetrada por Caio, mas é, sobretudo, a luta de 
classes e de categorias, das quais a parte em Juízo não é ocasional – se bem que qualificado 
– defensor ou porta-voz mas, exatamente, o representante ideológico.” (Tradução de Nelson 
Renato Palaia Ribeiro publicada na Revista de Processo n. 5 p. 128-159) 
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Essas associações são, assim, entidades organizadas 

espontaneamente no seio da sociedade civil a partir de grupos, segmentos ou 

interesses, sendo assim o “representante ideológico”, preconizado por 

Cappelletti. 

Portanto, essas organizações cumprem o papel de romper a 

dicotomia entendida como superada por Mauro Cappelletti, (público versus 

privado) passando-se a uma nova dimensão da questão da defesa dos 

interesses metaindividuais, pois essas associações são entes intermediários na 

dicotomia apontada. 

 

4.3 As limitações destas organizações 

 

Evidentemente que essas organizações também encontram 

limitações na defesa dos interesses metaindividuais, justamente pelo 

desvirtuamento dessa ação em favor da sociedade como um todo, como 

adverte Cappelletti: 

 

Naturalmente, a loro volta nuovi abusi, nuove tiranni e possono 
scaturire da queste imponenti trasformazioni. Sindacati, partiti politici, 
società commerciali nazionali e multinazionali, corporazioni 
professionali, possono trasformarsi a loro volta in temibili centri di 
potere e di oppressione, per i soci e per i terzi; ed anche al livello dei 
raggruppamenti inferiori, sono noti gli abusi perpetrati ad exempio da 
certe associazioni di consumatori, operanti piuttosto por interessi 
egoistici o magari ricattatori che per interessi validi e reali della 
colletività (CAPPELLETTI, 1975, p. 390).

36
 

 

A desvantagem apontada, entretanto, poderá ser superada pelo 

controle do Estado, referente às ações promovidas por essas associações. A 

função fiscalizatória está em consonância com o papel do Estado, como 

entidade repressora, cujas estruturas estão amoldadas para essa função. 

                                                           
36

“Naturalmente, por sua vez, novos abusos, novas tiranias podem surgir dessas imponentes 
transformações. Sindicatos, partidos políticos, sociedades comerciais, nacionais e 
multinacionais, corporações profissionais podem transformar-se, por sua vez, em terrível centro 
de poderes e de opressão pelos sócios e por terceiros; mesmo no nível dos reagrupamentos 
inferiores são notados os abusos perpetrados, por exemplo, por certas associações de 
consumidores, operando mais por interesses egoísticos ou até chantagistas que por interesses 
válidos e reais da coletividade”. (Tradução de Nelson Renato Palaia Ribeiro publicada na 
Revista de Processo n. 5 p. 128-159).  



70 
 

Cappelletti (1975) aponta, então, que o Ministério Público37 é um das 

instituições do Estado apto para esta função: 

 

È per questo che il grande movimento, inteso a riconosce realle 
società intermedie una loro própria capacita di azione giuridica – tanto 
nel campo Del diritto sostanziale che Il diritto processual e – , dove va 
accompagnarsi ad uncontestuale movimento di freno, di limite, di 
controllo; nelle relator actions, ad esempio, il, controllo è operato 
come s’è visto dall’attorney general; nelle class action, dal giudice; 
nelle azioni delle associazioni dei consumatori in Francia, dallo stesso 
pubblico ministero. Ecco, insomma, ancora una volta, riemergere 
quella necessita di una articolata, flessibile, pluralística combinazione 
d iforze – di pesi e di contrappesi, di potere e di controlli – che, nella 
nostra analisi, è la vera lezione emergente dal diritto comparato 
(CAPPELLETTI, 1975, p. 390-391)

38
 

 

Observa-se, então, que a função do Estado limitar-se-ia a verificar a 

legitimidade das ações dessas associações, no sentido de se evitar abusos nas 

funções; mas a iniciativa principal caberia ás associações (ONG) que são mais 

próximas dos diversos grupos e interesses pessoais imersos na sociedade. 

Logo, se tais funções devem ser limitadas, tem-se que e a teoria do 

Estado que se preocupa justamente em reduzir as funções do Estado é a 

denominada de “Estado mínimo”, que será então exposta na próxima seção. 

 

4.4 A teoria do Estado mínimo 

 

 

A teoria do Estado mínimo surge a partir dos ideais liberais, os quais 

procuraram reduzir as funções do Estado a um mínimo possível, com a 

intenção de permitir maior liberdade de atuação da sociedade civil. Sobre esse 

                                                           
37

 Observa-se relevante paralelismo justamente pelas funções do Ministério Público no sistema 
jurídico brasileiro na sua forma de custus legis, e não como seu principal artífice. 
38

“É por isso que o grande movimento, inclinado a reconhecer às sociedades intermediárias 
sua própria capacidade de ação jurídica – tanto no campo do Direito substancial como no do 
Direito Processual – deveria acompanhar-se por um contextual movimento de freio, de limite, 
de controle: nos relator actions, por exemplo, o controle é operado, como se viu, pelo attorney 
generalnas classactions, pelo juiz; nas ações das associações de consumidores na França, 
pelo mesmo Ministério Público... Eis, em suma, mais uma vez, emergindo aquela necessidade 
de uma articulada, flexível e pluralística combinação de força – de peso e de contrapeso, de 
poderes e controles – que, em nossa análise, é a verdadeira lição emergente do Direito 
Comparado” (CAPPELLETTI, 1977, p. 149). 
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tema, Norberto Bobbio efetua breve panorama, mencionando os seus 

principais pensadores: 

 

Quando la società civile sotto forma di società del libero mercato 
avanza la pretesa di restringere i poteri dello Stato al mínimo 
necessario, lo Stato come male necessario assume la figura dello 
Stato minimo, figura Che diventa Il denominato recomune di tutte Le 
maggiore spressioni Del pensiero liberale. Per Adam Smith lo Stato 
deve limitarsi a provvedere Allá difesa esterna e all’ordine interno 
nonché all’esecuzione di lavori pubblici. Nessuno più incisivamente di 
Thomas Paine ha espresso l’esigenza da cui nasce l’idea delloStato 
minimo. Proprio all’inizio di Common Sense scrive: “La società é 
prodotta dai nostri bisogni ed il governo dalla nostra malvagità; la 
prima promuove La nostra felicità positivamente unendo insieme i 
nostri affetti, Il secondo negativamente tenendo a freno i nostri vizi. 
L’uma incoraggia ler elazioni, l’altro crea le distinzioni. La prima 
protegge, il secondo punisce. La società è sotto qualunque condizione 
una benedizione; il governo, anche nella sua forma migliore, non è 
che un male necessario, nella sua peggiore è insopportabile” [1776, 
trad. it. p. 69]. Da Wilhelm von Humboldt a Benjamin Constant, da 
John Stuart Mill a Herbert Spencer, la teoria che lo Stato per esser um 
buono Stato deve governare il meno possibile domina lungo tutto il 
tratto in cui la società borghese espande e trionfano, a dire il vero più 
in teoria che in pratica, Le idee del libero mercato interno e 
internazionale (il libero scambismo). Ma anche in questo caso Stato 
minimo non vuol dire società  senza Stato o che si avvii a diventare 
senza Stato. La teoria dello Stato minimo non coincide con nessuna 
delle forme che assume nello stesso secolo l’anarchismo. Un libro che 
ha avuto in questi anni grande successo, sì da essere paragonato a 
On Liberty di John Stuart Mill (1859), Anarchy, State and Utopia di 
Robert Nozick [1974], si è proposto come scopo principale di 
difendere lo Stato minimo sia contro La negazione anarchica 
delloStato, sia contro lo Stato di giustizia, in particolare controle tesi 
anch’esse molto dibattute di John Rawls [1971], argomentando 
lungamente e sottilmente in favore della tesi che “lo stato mínimo è lo 
Stato più esteso che si possa giustificare” [Nozick 1974, trad. it. 
p.290]. (BOBBIO, 1995, p. 121-122)

39
 

                                                           
39

 Quando a sociedade civil sob forma de sociedade de livre mercado avança a pretensão de 
restringir os poderes do Estado ao mínimo necessário, o Estado como mal necessário assume 
a figura do Estado mínimo, figura que torna o denominador comum de todas as maiores 
expressões do pensamento liberal. Para Adam Smith o Estado deve limitar-se a prover a 
defesa externa e a ordem interna, como também a execução de trabalhos públicos.Ninguém 
mais incisivamente de que Thomas Paine expressou a exigência da qual nasce a idéia do 
Estado mínimo. Propriamente no início de Common Sense escreve: “A sociedade é produzida 
pelas nossas necessidades e o governo pela nossa maldade; a primeira promove a nossa 
felicidade positivamente mantendo juntos os nosso afetos, o segundo negativamente tendo a 
freio os nosso vícios. Uma encoraja as relações, o outro cria as distinções. A primeira protege, 
o segundo pune. A sociedade é sob qualquer condição uma bênção; o governo, ainda na sua 
melhor forma, não é mais que um mal necessário, e na sua pior é insuportável [1776, trad. It. p. 
69]. De Wilhelm von Humboldt a Benjamin Constant, de John Stuart Mill a Herbert Spencer, a 
teoria que o Estado, para ser um bom Estado, deve governar o menos possível domina ao 
longo todo o trato em que a sociedade burguesa se expande e triunfam, a dizer mais verdade 
em teoria que na prática, as idéias do livre mercado interno e internacional (o livre cambismo). 
Mas também neste caso o Estado mínimo não quer dizer sociedade sem Estado. A teoria do 
Estado mínimo não coincide com nenhuma das formas que assume, no mesmo século, o 
anarquismo. Um livro que nestes anos obteve grande sucesso, sim, de ser comparado a On 
Liberty de John Stuart Mill [1859] Anarchy State and Utopia de Robert Nozick [1974] propôs-se 
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Na citação acima, percebe-se nitidamente que a teoria do Estado 

mínimo não é a eliminação pura e simples das instituições estatais; estas 

devem ter funções reduzidas a um mínimo possível, justamente para proteger a 

liberdade da sociedade civil. 

Norberto Bobbio também efetua a definição do que vem a ser 

Estado mínimo e o faz tendo em conta as funções do Estado. Assim, “Estado 

mínimo” é aquele em que as funções do Estado são limitadas a um mínimo 

possível, distinguindo claramente as funções de poderes: 

 

Deve-se agora precisar que essa expressão compreende dois 
aspectos que nem sempre são bem distinguidos: a) os limites dos 
poderes; b) os limites das funções do Estado. A doutrina liberal 
compreende a ambos, embora possam eles ser tratados 
separadamente, um excluindo o outro. O liberalismo é uma doutrina 
do Estado limitado, tanto com respeito aos seus poderes, quanto às 
suas funções. A noção corrente que serve para representar o primeiro 
é Estado de direito; a noção corrente para representar o segundo é 
Estado mínimo. Embora o liberalismo conceba o Estado tanto como 
Estado de direito, quanto como Estado mínimo, pode ocorrer um 
Estado de direito que não seja mínimo (por exemplo, o Estado social 
contemporâneo) e pode-se também conceber um Estado mínimo que 
não seja um Estado de direito, tal como, com respeito à esfera 
econômica, o Leviatã hobbesiano, que é ao mesmo tempo absoluto 
no mais pleno sentido da palavra e liberal em economia). Enquanto o 
Estado de direito se contrapõe ao Estado absoluto entendido como 
legibussolutus, o Estado mínimo se contrapõe ao Estado máximo: 
deve-se, então, dizer que o Estado liberal se afirma na luta contra o 
Estado absoluto em defesa do Estado de direito e contra o Estado 
máximo em defesa do Estado mínimo, ainda que nem sempre os dois 
movimentos de emancipação coincidam histórica e 
praticamente.

.
(BOBBIO, 2000, p. 17-18). 

 

Assim, concebendo-se o Estado mínimo como aquele Estado cujas 

funções são reduzidas, tem-se que a iniciativa de tutela dos interesses 

transindividuais não caberia ao Estado, justamente para que esse não dificulte 

                                                                                                                                                                          
como escopo principal defender o Estado mínimo contra a negação anárquica do Estado seja 
contra o Estado de Justiça, em particular contra as teses também elas muito debatidas de John 
Rawls [1971], argumentando longamente e sutilmente em favor da tese de que “o estado 
mínimo é o Estado mais estendido que se possa justificar [Nozick, 1974, trad. It. p. 290]. 
(Tradução deste autor). 
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– ou mesmo ainda, impeça – que a própria sociedade civil organizada mediante 

os corpos intermediários possa tutelar esses interesses. 

 

4.5 A função apenas fiscalizatória do Estado 

 

Viu-se na seção 4.3 deste trabalho que Cappelletti (1975) concebia a 

função do Estado, em face dos interesses difusos, como apenas entidade de 

controle, no sentido de contrapor eventual abuso nas ações promovidas pelos 

corpos intermediários. 

Saliente-se que Cappelletti (1975) reforça a ideia de que a atuação 

dos corpos intermediários efetue-se também no campo do direito substancial, 

ou seja, em sentido ainda mais amplo que apenas em eventual demanda 

judicial. 

Esta atividade de controle deveria se restringir apenas e tão 

somente no âmbito processual, ou seja, apenas quando houvesse conflito em 

juízo para a defesa de algum interesse difuso prejudicado. 

Nesse sentido, Cappelletti (1975) cita os relator actions do Direito 

Comparado, citando ainda que tal fiscalização poderia ser feita pelo Ministério 

Público, quando houvesse a demanda em juízo.  

Assim, o Estado não deveria intervir diretamente na defesa dos 

interesses difusos: se houvesse solução ou mesmo a composição desses 

interesses no seio da própria sociedade civil, o Estado não poderia interferir na 

solução. 

O papel fiscalizador do Estado limitar-se-ia no âmbito da demanda 

processual, ou seja, quando solicitado por algum interessado à tutela judicial 

para a solução do conflito surgido. 

Pondere-se que tal solução impediria qualquer iniciativa ou 

intervenção prévia do Estado em razão do princípio da inércia da jurisdição, 

princípio esse que garantiria a livre atuação das ONGs, as quais seriam as 

legitimadas para proporem eventuais demandas. 

Esse papel fiscalizatório serviria justamente para impedir os abusos 

e suprir as limitações de atuação das ONGs, como indicado na seção 4.3 deste 

trabalho. 
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4.6 O sistema brasileiro 

 

A previsão dos legitimados40 para defender os interesses difusos em 

juízo, constante no artigo quinto da lei federal 7347/85 (BRASIL, 1985), possui 

cinco incisos e quatro deles referem-se a instituições41 do Estado, sendo que, 

em 2007, ainda se acrescentou a Defensoria Pública como um dos 

colegitimados a fazer defesa dos interesses difusos, instituição esta que é do 

Estado. 

Tem-se ainda a admissão de que as agências reguladoras possam 

defender os interesses difusos em juízo, instituições essas que são do Estado. 

(AZEVEDO apud MAZZILI, 2012, p. 325). 

Some-se também que, conforme João Batista de Almeida 

(ALMEIDA, 2011, p.150) a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tem 

legitimidade para agir, na defesa na defesa dos direitos coletivos dos 

advogados42.  

Assim, ainda que haja pluralidade de agentes possíveis para a 

defesa dos interesses metaindividuais, em sua grande maioria são instituições 

do Estado, sendo o grande agente é o Ministério Público, que tem atuação bem 

destacada. 

Nota-se ainda que a previsão para as associações como 

colegitimados à defesa em juízo dos interesses difusos é a única que possui 

duas condições: estar constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil 

e incluir entre suas finalidades sociais os interesses difusos por ela elencados. 

No ordenamento jurídico brasileiro, as associações, a despeito de 

deterem legitimidade ativa, nos termos da própria Lei 7347/85 (BRASIL, 1985), 

pouco a exercem, ocorrendo a hipertrofia de atuação do Ministério Público, no 

exercício da defesa dos interesses metaindividuais. 

                                                           
40

 Nota-se que o sistema não prevê a denominada representatividade adequada, conforme 
salienta Flavia HellmeisterClitoForniciari (FORNICIAIR, 2010, p. 58) 
41

 Analisa-se a participação do Estado na defesa dos interesses difusos sob as várias formas 
em que ela se apresenta. 
42

 A OAB intentou ações civis públicas em defesa de interesses que não de interesse coletivo 
dos próprios advogados, porém há intensa resistência em admitir sua legitimidade para tanto, 
mormente ser autarquia especial voltada parao controle do exercício da Advocacia. Há um 
projeto de Lei (PL 4484/2012) em que se discute a questão.- 



75 
 

Isso porque o instrumento de preparação e colheita de informações 

para a propositura de pedido de tutela em favor dos interesses metaindividuais 

concentra-se no Ministério Público, mediante exercício privativo do instrumento 

denominado inquérito civil, apto para estas funções, bem como o poder que o 

Ministério Público possui de requisitar e exigir o fornecimento de elementos 

para a sua instrução. 

Ante a tal situação, as associações limitam-se meramente a solicitar 

a atuação do Ministério Público, pouco exercendo a defesa concreta dos 

interesses metaindividuais por elas representados. 

Nesse sentido, e demonstrando essa hipertrofia do Ministério 

Público a partir de números, manifestou-se Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

Este apelo ao pluralismo, feito pelo constituinte e perfilhado pelo 
legislador ordinário, todavia, acabou por ficar aquém da expectativa, 
bastando considerar a eloquência dos números que apontam para 
uma notória prevalência do Ministério Público como portador de 
interesses metaindividuais em juízo.(MANCUSO, 2011, p. 248). 

   

Segundo Mancuso, José Carlos Barbosa Moreira afirma que, no Rio 

de Janeiro, são 100 ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público 

para pouco mais de 10 ações civis públicas promovidas por ações civis; em 

São Paulo, são 95 ações do ministério Público no campo do direito do 

consumidor para 10 de associações; em matéria de meio ambiente. O referido 

autor cita ainda pesquisa feita em 100 comarcas de São Paulo, das 444 ações 

propostas apenas 4% foram por associações civis. (MANCUSO, 2011, p. 248). 

Coube, então, ao Ministério Público brasileiro o principal papel na 

defesa dos interesses coletivos no Brasil, ficando, então, as associações em 

plano secundário. 

Poder-se-ia ainda dizer que haveria relativo êxito deste sistema, 

como indica a destacada atuação do Ministério Público, como acima já referido, 

mencionando ainda seus agentes especializados na defesa dos interesses 

difusos, sendo certo que a legitimação para a defesa dos interesses difusos é 

concorrente com outras instituições, inclusive as associações43. 

                                                           
43

 Esta legitimação concorrente equilibraria o sistema, pois o Ministério Público não possuiria o 
monopólio desta defesa, havendo outras instituições aptas a fazê-la. 
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Todavia há que se ponderar a observação de Flavia Hellmeister Clito 

Fornaciari (2010) que essa destacada atuação acaba inibindo que a sociedade 

civil, mediante as associações, possa também exercer a defesa dos interesses 

difusos, dificultando a ampliação do rol dos agentes aptos a defender os 

interesses difusos em juízo. 

Nesse sentido, manifestou-se Fornaciari: 

 

Atualmente a grande maioria das ações coletivas é promovida, no 
Brasil, pelo Ministério Público. Essa situação, em que pese o 
crescimento da atuação específica do órgão ministerial e a 
competência, via de regra, do trabalho por ele desenvolvido, não é de 
se aplaudir, pois o ideal seria que a própria sociedade se 
organizasse, por meio de associações civis, para a defesa dos 
direitos que lhe tocam. 
Não se pode olvidar que muitos dos direitos coletivos defendidos por 
meio dessas ações o são em face do Estado, sendo, no mínimo, 
estranho que um próprio órgão do Estado seja o principal defensor 
deles, ainda que ele seja dotado de independência funcional e de 
autonomia. Assim, o ente estatal não pode ser, em concreto, quase 
que o único defensor dos direitos tutelados, havendo de se impor um 
meio, à sociedade, para que aja na persecução de seus direitos, pois 
não faz sentido os cidadãos exigirem participação e questionarem a 
atuação dos governantes, se não utilizam os meios de que dispõem 
para tanto. (F ORNACIARI, 2010, p. 74-75). 

 

Aliás, a ideia de Cappelletti (1975) consiste justamente na 

possibilidade da ampliação o quanto possível dos agentes legitimados e 

também aptos á defesa dos interesses difusos em juízo, como se observa ao 

longo do seu artigo analisado neste trabalho, como ainda em sua obra Acesso 

a Justiça (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 49- 60). 

 

4.7 A proposta de Cappelletti e o sistema jurídico brasileiro 

 

Observa-se ao longo deste capítulo que Cappelletti (1975) sustenta 

ser os denominados “autores ideológicos”, vale dizer, hoje, representados 

pelas ONGs, em razão da constituição jurídicas dessas entidades, as principais 

legitimadas para a defesa dos interesses coletivos. 

Essa primazia decorre da natureza da constituição das ONGs: são 

formadas a partir de grupos e interesses imersos na própria sociedade civil que 

é a principal destinatária das tutelas coletivas. 
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Evidentemente que Cappelletti (1975) não as compreendeu como 

exclusivas nessa defesa: há limitações para a sua atuação, que pode ser 

superada por uma atividade supletiva do Estado, ou seja, deve haver uma 

combinação de forças na defesa dos interesses difusos. 

Nesse contexto, tem-se que o papel do Estado deve ser apenas 

supletivo, sob a forma fiscalizatória que deverá ocorrer apenas com eventual 

ocorrência de demanda judicial. 

Entretanto, o sistema jurídico brasileiro adotou solução inversa: a 

despeito da possibilidade de atuação pelas associações civis44, tem-se que o 

Estado, através do Ministério Público, é o principal artífice, pois somente o 

Ministério Público tem poderes de investigação, acrescentando-se ainda que a 

maioria dos legitimados são instituições do Estado, fatos esses que acabam 

por praticamente impossibilitar uma atuação mais decisiva das associações. 

  

  

                                                           
44

 Ou ONGs como entendida neste capítulo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo deste trabalho, pôde-se perceber a evolução dos 

interesses difusos e coletivos, notadamente a forma e as instituições 

incumbidas em sua defesa. 

Com efeito, mesmo no Direito Romano houve previsão das ações 

populares, em que o cidadão romano podia promover a tutela dos interesses 

coletivo. 

No período medieval, apenas a Igreja poderia eficazmente promover 

a defesa dos interesses difusos, por ser a única instituição aglutinadora dos 

vários estamentos, percebendo-se também que os interesses difusos eram 

concentrados na segurança coletiva. 

Já na Idade Moderna, tem-se o surgimento dos Estados 

centralizados que se tornam responsáveis pela promoção dos interesses 

coletivos, ressaltando-se que esses interesses acabam por confundirem-se 

com as próprias funções do Estado, as quais se hipertrofiam. 

Com o surgimento do liberalismo, que se contrapõe à hipertrofia do 

Estado Moderno, houve a percepção de que a monopolização das produções 

de norma pelo Estado, na realidade, poderia servir de garantia contra o próprio 

Estado, uma vez que as sanções deveriam ser anteriormente previstas pela 

norma. 

O positivismo jurídico, em sua tentativa de buscar uma formulação 

científica ao Direito, logrou compreender que, na realidade, os interesses 

difusos e coletivos não são necessariamente atribuições do Estado, ou que se 

confundiriam com interesse público, pois esses interesses públicos apenas 

refletem os interesses predominantes na sociedade, havendo, assim, interesse 

difuso que, por sua pouca representatividade no seio do Estado, teria sua tutela 

abandonada.  

Assim, percebe-se a necessidade de ampliação dos legitimados a 

defender os interesses difusos a partir de vários segmentos da sociedade. 

No que tange ao ordenamento jurídico brasileiro, a positivação da 

tutela dos interesses difusos e coletivos passou por dois momentos distintos: 
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no primeiro, o Projeto de Lei 3.034/84 concebia uma intervenção do Estado 

apenas como forma de controle da promoção judicial dessa tutela, através do 

Ministério Público, que teria função de custus legis. 

Já no segundo momento, houve apresentação de projeto pelo Poder 

Executivo, em que se privilegiava a atuação do Estado, através do Ministério 

Público, dando-lhe instrumento próprio de investigação denominado Inquérito 

Civil, bem como o legitimando para agir na tutela dos interesses difusos, sendo 

que foi esse o projeto convertido na Lei Federal 7.345/85. 

Assim, a despeito dessa Lei não instituir o monopólio de ação pelo 

Ministério Público e prever legitimação para agir a associações civis, na prática, 

o Ministério Público assumiu a defesa dos interesses difusos e coletivos, 

justamente por possuir instrumento legal de investigação, ocorrendo, assim, a 

proeminência do Estado na defesa dos interesses difusos no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Observa-se que a segunda onda de acesso à justiça focava 

justamente a ampliação dos legitimados para a defesa dos interesses difusos, 

procurando formas dentro da própria sociedade civil para tanto, propondo que a 

atuação do Estado fosse reduzida. 

Em uma análise dos vários entes que poderiam fazer a defesa dos 

interesses difusos considera-se, então, o indivíduo, o Estado e os denominados 

“corpos intermediários” como possíveis legitimados na defesa dos interesses 

coletivos, apontando as deficiências de cada qual. 

Assim, considera-se o indivíduo isolado como impotente para fazer 

frente à magnitude dessa defesa. 

No que tange ao Estado, também há restrições em sua atuação, 

destacando-se que o Ministério Público não seria a instituição mais indicada 

para essa defesa. 

Pondere-se que o Ministério Público brasileiro tem construção sui 

generis quando comparado aos similares do direi to europeu, mas que, na 

essência, tem-se que o Ministério Público brasileiro tem em comum aos demais 

a natureza de instituição estatal, que é, na realidade, o núcleo das objeções à 

legitimação do Ministério Público, para a defesa dos interesses coletivos. 
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A partir desse quadro, passa-se a ponderar que a solução mais 

viável seria a legitimação pelos corpos intermediários, que, na atualidade, 

tomaram a forma de ONGs. 

A vantagem da defesa dos interesses difusos pelas ONGs reside na 

forma como são constituídas: formam-se a partir de grupos e interesses 

imersos na sociedade civil, superando a deficiência acima apontada, quando se 

confunde interesse difuso e coletivo com interesse público, pois todos os 

interesses difusos poderão ser defendidos e tutelas, e não apenas os 

predominantes que se cristalizam como interesse público. 

Assim, o papel do Estado seria no sentido de suprir as deficiências 

na atuação dessas entidades, quando houvesse demanda judicial, justamente 

para evitar abusos na utilização desses instrumentos, e verificação da 

representatividade da ONG que postula o provimento judicial. 

Na esteira desse entendimento, a atuação das ONGs também 

poderá se dar no campo extrajurídico: como essas entidades estão imersas na 

sociedade civil, poderão promover medidas extrajudiciais eficazes na defesa 

dos interesses coletivos, visto que estão desembaraças da burocracia estatal, 

dando resposta mais eficiente na defesa desses interesses. 

Nesse sentido, verifica-se que o modelo brasileiro acabou tomando 

solução inversa, mantendo a proeminência de atuação do Estado, através do 

Ministério Público, e de outras instituições do Estado, incluindo, em 2007, 

ainda, Defensoria Pública, deixando pouco [ou nenhum] espaço para as 

associações civis. 

Verifica-se, assim, que o ordenamento jurídico brasileiro ainda não 

logrou distinguir, na prática, os interesses difusos do interesse público, não 

havendo, em consequência, um maior incremento para a atuação das ONGs 

na defesa dos interesses difusos e coletivos. 

O ordenamento jurídico brasileiro necessita, então, que se reforce a 

atuação das ONGs nesse papel, diminuindo a atuação do Estado nessa 

defesa, ficando apenas com sua fiscalização, podendo-se mencionar que o 

primeiro projeto de Lei contém a ideia mais próxima do quanto exposto neste 

trabalho. 
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Concomitantemente, há que se estimularem as atuações 

extrajudiciais das ONGs na defesa dos interesses difusos a fim de que essa 

defesa se torne mais ágil e eficiente. 
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