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RESUMO 
  
  

Este trabalho faz o estudo da Jurisdição Ambiental à luz da teoria dos direitos e das garantias 
constitucionais fundamentais e da sustentabilidade ambiental. Parte-se da premissa de que o 
direito ambiental, como disciplina própria e na sua condição de direito fundamental essencial 
ao Estado Democrático de Direito, encontra-se inserido no direito à vida e na sua existência 
com dignidade, impondo, no contexto do exercício jurisdicional, a formação dos magistrados 
e dos servidores com conhecimento adequado para a atuação na área ambiental. Porém, não é 
apenas isso. Torna-se imprescindível a criação de estrutura de atuação adequada para que os 
juízes exerçam suas atividades nas causas ambientais com eficiência e em cumprimento aos 
princípios e regras do direito ambiental, tanto na dimensão do modelo da jurisdição 
imperativa, quanto no modelo, que deve ser aperfeiçoado e priorizado, da jurisdição 
autocompositiva, defendidos nesta pesquisa. E, mesmo no modelo de jurisdição imperativa, o 
modo de atuação deverá ser o cooperativo. Não é qualquer juiz, sem conhecimento na área, 
que pode atuar nas demandas ambientais. Para tanto, é imprescindível que a Jurisdição, que é 
um dos institutos estruturais do direito processual, na sua condição de atividade, função e 
dever-poder exercidos pelo judiciário, seja reinterpretada à luz do direito ambiental como 
direito fundamental. Apesar de serem amplos os deveres-poderes instrutórios do juiz na área 
ambiental, eles não são ilimitados, constituindo-se a busca da verdade processual um 
compromisso das partes e do Estado-juiz, no modelo aqui adotado, de processo cooperativo. 
O devido processo constitucional estabelece os limites da atuação jurisdicional. Apesar da 
importância da especialização do magistrado e dos servidores para a atuação na área 
ambiental, tem-se que não é necessária a criação de Justiça Ambiental com tribunais e juízes 
com atuação exclusiva na área ambiental. Seria suficiente a especialização dentro das 
estruturas do judiciário, já adotadas no País. Contudo, a mudança cultural é fundamental, 
principalmente para que se implante um modelo de jurisdição ambiental mais 
autocompositiva, que priorize as técnicas de resolução consensual dos litígios ambientais. 
  
  
  
  
Palavras-chave: teoria geral do processo; jurisdição ambiental autocompositiva; jurisdição 
ambiental imperativa; direitos e garantias fundamentais; direito ambiental; proteção 
ambiental; desenvolvimento sustentável; transformação social; prevenção; precaução; 
reparação integral; interpretação ampliativa.  
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ABSTRACT 
 

This paper is the study of Environmental Jurisdiction in light of the theory fundamental of 
rights and constitutional guarantees and environmental sustainability. It starts from the 
premise that environmental law, as a discipline in its own right and seen as an essential tool in 
a democratic state, is a component of the right to life and, furthermore, of life with dignity - 
which calls for (in the context of  jurisdiction) the specific training of judges and officers in 
order to provide them with the special  knowledge required. But this is not all. It becomes 
essential to endow them with suitable structures, if they are to efficiently exercise their 
activities in environmental causes in compliance with the principles and rules of 
environmental law, taking into consideration the imperative jurisdiction model and the 
cooperative model herein advocated. And even in the context of mandatory jurisdiction, the 
mode of action should be cooperative. Not just any judge should act on environmental 
demands. Therefore, it becomes imperative to study  Jurisdiction - seen as activity, function 
and power-duty exercised by the judiciary - as  an institute at the core of procedural law, 
which, in the context of environmental competence, must be reinterpreted in the light of 
environmental law as a fundamental right. Although judges are endowed with broad power-
duty powers of investigation, these are not unlimited in the environmental area, and  the 
pursuit of procedural truth as a commitment of the parties and State courts is  the model 
herein adopted of cooperative process. The due (constitutional)  process of law establishes the 
limits of the judicial role. Despite the importance of  magistrate and officers expertise to act in 
the environmental field, it is our opinion that there is no need to create an environmental 
justice with courts and judges who work exclusively in the environmental area. It would be 
enough to provide specialization within the already existing structures of the country´s 
judiciary. However, cultural change is essential, especially when it comes to implementating a 
more cooperative model of environmental jurisdiction, which prioritizes the techniques of 
consensual resolution of environmental disputes. 
 
 
 
 
Keywords:!general procedure theory; imperative environmental jurisdiction; auto-compositive 
environmental jurisdiction; fundamental rights and guarantees; environmental law; 
environmental protection; sustainable development; social change; prevention;  precaution; 
full restoration; broad interpretation 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O direito ambiental está ligado diretamente ao direito à vida e à sua existência com 

dignidade. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é expressa ao 

estabelecer que o direito constitucional fundamental a um ambiente ecologicamente 

equilibrado abrange, no plano da titularidade, as presentes e as futuras gerações e impõe ao 

Estado e à Coletividade deveres constitucionais de proteção e de preservação ambientais (art. 

225). 

Além disso, a Constituição de 1988 inseriu os direitos coletivos, amplamente 

considerados, como direitos fundamentais, adotando uma nova summa divisio 

constitucionalizada, que passa a ser agora, para fins de proteção jurídica, não mais direito 

público e privado, mas direito individual e direito coletivo (Título II, Capítulo I, da CR/1988).  

Em sintonia com essa reestruturação de paradigmas, a Constituição de 1988 ainda 

conferiu dignidade constitucional à maioria das ações coletivas, adotando um conjunto de 

garantias e princípios de dimensão coletiva que fez surgir no País o direito processual 

coletivo como novo ramo do direito processual. 

Assim, essa nova summa divisio consagrada na teoria dos direitos e das garantias 

constitucionais fundamentais adotada no Brasil (Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos, Capítulo I do Título II da CR/1988) e o direito processual coletivo como novo 

ramo do direito, defendidos por Gregório Assagra de Almeida, são os principais marcos 

teóricos que irão guiar a pesquisa, inclusive para contextualizar a Jurisdição à luz da teoria 

dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais e da sustentabilidade ambiental. 

Diante dessas novas diretrizes constitucionais e dos graves problemas sociais 

relacionados com a proteção e a efetivação jurisdicional do direito ambiental como direito 

fundamental diretamente ligado ao direito à vida e à sua existência com dignidade, qual seria 

o modelo ou os modelos adequados de atuação da Jurisdição na área ambiental como um dos 

institutos estruturais do direito processual?  

É de se destacar, na área ambiental, que a nova summa divisio direito individual e 

direito coletivo e o direito processual coletivo como novo ramo do direito processual ainda 

não foram assimilados adequadamente por parte da doutrina e, especialmente, da 

jurisprudência, que, em muitos casos, continua conferindo incidência às normas clássicas de 

tutela individual no plano da tutela coletiva, com destaque para orientações equivocadas que 
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procuram dar concretude, no processo coletivo, às regras processuais de tutela individual do 

Código de Processo Civil. 

Enfatiza-se, da mesma forma, a característica multidisciplinar e interdisciplinar das 

normas ambientais, que somente são adequadamente interpretadas quando amparadas em 

diálogos entre várias áreas do conhecimento.  

Essa complexidade e amplitude das normas ambientais formam um conjunto de 

características próprias que impõem um atuar diferenciado para os juízes e tribunais, 

oferecendo novos horizontes para o estudo da jurisdição ambiental em três dimensões: a) no 

plano da jurisdição como função social; b) no plano da jurisdição como atividade, abrangendo 

os atos que poderão ser praticados pelos juízes e tribunais nas diversas fases do procedimento; 

c) no plano da análise da jurisdição como exercício de dever-poder, que impõe a revisitação 

na carga de eficácia dos provimentos jurisdicionais, com especial destaque para os 

provimentos mandamentais que possuem carga imperativa em grau máximo.  

Mas não se trata unicamente disso. A crise do modelo jurisdicional estatal clássico, 

sufocado pela quantidade de processos em tramitação, e questionado, em sua credibilidade 

social, pela morosidade, também força a abertura para um novo modelo jurisdicional, que se 

funda na abertura de espaços para o diálogo e para o consenso, por intermédio de processos 

jurisdicionais autocompositivos, que são caracterizados pelas técnicas de resolução 

consensual dos litígios, com destaque para a conciliação e a mediação.  

Esses novos horizontes, que se abrem para uma jurisdição em dimensão 

autocompositiva, são legítimos e adequados caminhos para a efetiva proteção ambiental como 

direito e garantia fundamentais da Sociedade. 

Por outro lado, o direito processual coletivo como ramo autônomo do direito 

processual dispõe de novas diretrizes principiológicas, assim como de técnicas interpretativas 

que contribuem significativamente e profundamente para uma atuação mais ajustada e efetiva 

dos juízes na área dos conflitos metaindividuais. 

É justamente por isso, repita-se, que a presente dissertação pretende estudar e 

apresentar diretrizes interpretativas para a atuação dos juízes e tribunais na área ambiental a 

partir da concepção do direito ambiental como direito fundamental, da nova summa divisio 

constitucionalizada direito individual e direito coletivo (Título II, Capítulo I, da CR/1988), do 

direito processual coletivo como novo ramo do direito processual e da visão mais abrangente 

e autocompositiva do acesso à justiça, levando-se em consideração, especialmente, a 
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sustentabilidade ambiental como fator de direcionamento para a atuação dos juízes e tribunais 

no País. 

Objetiva-se analisar e demonstrar, assim, que o direito processual coletivo como 

novo ramo do direito processual contribui para uma atuação mais adequada e efetiva dos 

juízes e tribunais nas causas ambientais, bem como, a dimensão autocompositiva da jurisdição 

ambiental, amparada em novos conceitos e paradigmas em torno do acesso à justiça como 

garantia fundamental.  

Nesse contexto, um novo horizonte surge para o direito processual coletivo, qual 

seja: o horizonte da sua dimensão autocompositiva, amparada no princípio da máxima 

priorização da utilização das técnicas autocompositivas no direito processual coletivo. 

A pesquisa será desenvolvida com base em uma metódica crítica à luz do princípio 

constitucional da transformação da realidade social (art. 3º da CR/1988) e do novo 

constitucionalismo, assim como na visão que sustenta o direito ambiental como direito 

fundamental que vai além da visão antropocentrista. 

A pesquisa estará amparada também no método dedutivo, mas com a análise, a partir 

do método indutivo, em alguns casos importantes, de situações concretas, presentes nas 

orientações jurisprudenciais. 

Convém destacar, outrossim, que a pesquisa propõe que a Jurisdição Ambiental, 

quanto à adequação da sua atuação à luz dos direitos e das garantias constitucionais 

fundamentais e da sustentabilidade ambiental, divide-se em: a) jurisdição ambiental 

autocompositiva, que deverá ser adotada, com prioridade, por ser mais democrática e 

humanizada, sempre que as situações concretas possibilitem a resolução consensual do 

conflito ambiental; e, b) jurisdição ambiental imperativa, que é o modelo de atuação 

jurisdicional com provimentos mandamentais e técnicas de coerção eficazes, em que, não 

sendo possível a resolução por consenso do conflito ambiental, o Estado-Juiz atuará com a 

utilização de todos os meios e técnicas necessários, inclusive multas, remoção de pessoas, 

utilização da força policial, para garantir a proteção e a efetivação adequadas do direito 

ambiental como direito fundamental. 

Parte-se da premissa de que o modelo mais adequado de processo para a atuação 

jurisdicional é o cooperativo, em que desaparecem os protagonismos, a ideia de boa-fé passa 

a ser objetiva e a busca da verdade probatória é um compromisso processual das partes e do 

Estado-juiz, o que encontra amparo, em termos constitucionais, no princípio da solidariedade 
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coletiva (art. 3º, inciso I,  da CR/1988) e no princípio do contraditório (art. 5º, LV, da 

CR/1988), em sua dimensão ética de dever de colaboração e de participação. 

A pesquisa será bibliográfica e jurisprudencial, com amparo na Constituição, nas 

normas infraconstitucionais e na legislação internacional relacionada com o tema. 

O trabalho está dividido em 07 (sete) capítulos, os quais observam uma sequência 

lógica, mantendo-se, entre eles, relação de conexão.  

Após esta introdução, estuda-se, no capítulo 2, a jurisdição na teoria geral do direito 

processual, partindo-se da distinção entre autotutela e autocomposição para demonstrar a 

importância dos processos autocompositivos na era dos conflitos massificados. Analisam-se 

aqui as características e o conceito de jurisdição e a sua natureza de instituto estrutural do 

direito processual.  

No capítulo 3 estuda-se o surgimento da jurisdição na história como atividade estatal. 

É conferida atenção especial à Jurisdição no Estado de Direito em seu processo evolutivo 

(Estado Liberal de Direito e Estado Social de Direito).  

Em seguida, no capítulo 4, esta pesquisa analisa a jurisdição no Estado Democrático 

de Direito e na teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais. É estudada a 

jurisdição a partir do novo constitucionalismo, conferindo especial atenção à jurisdição na 

ótica dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, com ênfase para a CR/1988.  

O capítulo 5, que é preparativo para o sexto capítulo, está direcionado para a 

abordagem do direito ambiental como direito fundamental. Inicia-se com as fases históricas 

da tutela jurídica do meio ambiente no Brasil e a consagração da tutela ambiental na CR/1988, 

a tutela do meio ambiente e sua natureza de direito fundamental, o meio ambiente como 

direito à vida, entre outros.  

Conclui-se o capítulo com a abordagem da relação de adequação da atividade 

jurisdicional, nas causas ambientais, de acordo com as necessidades reais do direito ambiental 

como direito fundamental e ao desenvolvimento sustentável. 

O capítulo 6, que é central neste trabalho dissertativo, volta-se para a construção das 

diretrizes para a adequada atuação da jurisdição ambiental autocompositiva e imperativa. Nele 

faz-se o estudo, em primeiro plano, do direito processual coletivo como novo ramo do direito 

processual, apontando alguns dos desafios do direito processual coletivo e da jurisdição na 

área ambiental.  
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Em seguida, aborda-se a jurisdição ambiental nas duas dimensões sustentadas na 

pesquisa: a jurisdição autocompositiva, que deverá ser priorizada, e jurisdição imperativa, 

levando-se em consideração as respectivas técnicas de atuação.  

Neste Capítulo 6, analisa-se, também, a competência jurisdicional em matéria 

ambiental, propondo-se uma releitura do art. 2º da LACP (Lei n. 7.347/1985), em sua 

combinação com o art. 93 do CDC (Lei 8.078/1990), diante das necessidades de acesso à 

justiça, de forma a evitar concentração de competência ambiental em juízo não abrangido pelo 

ilícito ou dano ambiental, o que dificultaria a instrução processual e a participação de pessoas 

diretamente interessadas no desfecho da demanda ambiental.  

A pesquisa parte da ideia de que é importante a formação adequada dos juízes para 

atuarem na área ambiental, bem como a especialização em primeiro grau e nos tribunais para 

a tutela jurisdicional adequada do direito ambiental como direito fundamental. Nesse 

contexto, discute-se se é preciso ou não criar uma Justiça Ambiental no Brasil, ocasião em 

que se sustenta que a melhor saída é a qualificação e a especialização dos juízes para que 

atuem na área ambiental, sem a necessidade de criação de uma justiça ambiental específica, 

com Tribunal Superior Ambiental, Tribunais Ambientais Regionais e Ministério Público 

Ambiental, conforme previa a PEC 99/2003, arquivada no Congresso. Portanto, a formação 

adequada dos juízes para atuarem na área ambiental e a especialização com criação, por 

exemplo, de Câmaras e Varas ambientais é o caminho mais célere, útil e menos dispendioso 

para a sociedade.  

Finaliza-se o Capítulo 6 com um breve relato sobre boas experiências decorrentes da 

especialização de órgãos jurisdicionais na área ambiental no Brasil. 

Por fim, são apresentadas, no último capítulo, as conclusões que levam em conta, em 

sua sequência lógica, a estruturação da pesquisa. 

As referências utilizadas na pesquisa, consubstanciadas de obras estrangeiras e 

nacionais e artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, constam no final do 

trabalho. 
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2 JURISDIÇÃO NA TEORIA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL 
 

 

A Jurisdição é um dos institutos estruturais do direito processual. O seu estudo no 

plano da teoria geral do direito processual é importante para a sua compreensão conceitual, 

metodológica e estrutural. Por isso, neste segundo capítulo, serão analisados aspectos 

importantes da Jurisdição, iniciando-se pela análise da autotutela e da autocomposição, com 

ênfase nos processos autocompositivos, necessários atualmente, para em seguida fazer a 

contextualização histórica da jurisdição.  

A finalidade é abordar as questões centrais que giram em torno da Jurisdição, com 

especial atenção para a sua contextualização em relação ao Estado Democrático de Direito e 

aos Direitos e às Garantias constitucionais fundamentais, com destaque para a necessária 

adequação entre a tutela jurisdicional e o direito ambiental como direito fundamental.  

Conforme ressaltado na introdução, esta dissertação parte da ideia de que, em relação 

à adequação do seu exercício, da sua função e do seu poder-dever à luz dos direitos e das 

garantias constitucionais fundamentais, dentro dos quais está o direito ambiental e os seus 

mecanismos de proteção e de efetivação, a jurisdição ambiental divide-se em jurisdição 

ambiental imperativa, que é aquela cujo exercício concreto demanda medidas de coerção e 

jurisdição ambiental autocompositiva, sendo que esta, em razão da sua dimensão humanizada 

e democratizada, deverá ser priorizada. 

É certo que o tema Jurisdição é muito amplo e poderia ser abordado em múltiplos 

aspectos. Nesta dissertação, far-se-á um corte metodológico para limitar a análise às questões 

mais importantes, propiciando o aprofundamento da Jurisdição no plano dos mecanismos de 

proteção do direito ambiental como direito fundamental. 

Com a finalidade de fortalecer a relação de conexão com os capítulos seguintes, no 

último tópico deste capítulo será estudada a adequação que deverá existir entre a atuação 

jurisdicional e as necessidades do direito ambiental como direito fundamental. 

Apesar das discussões existentes 1, parte-se da premissa no sentido de que existe uma 

teoria geral do processo 2, que estaria fundada, no plano constitucional, no direito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Para um estudo sobre as polêmicas existentes sobre a teoria geral do processo e a unidade do direito processual, 
convém destacar, entre outros, QUINTERO, Beatriz; PRIETO, Eugenio. Teoría general del processo. Tercera 
edición. Colombia – Bogotá: Editorial Temis, 2000, p. 1-22. 
2 CASTILLO, Niceto Alcalá Zamora Y, grande processualista mexicano, foi um dos primeiros defensores de 
uma teoria geral do processo, tendo esclarecido sobre o seu conteúdo e objeto: “A la Teoría general del proceso 
incumbem importantíssimas fijaciones conceptuales. Por un lado la de establecer, con amplitud y 
puntualizaciones impropias de los cursos institucionales, el concepto de Derecho procesal;  por otro, la de 
concretar los conceptos fundamentales del proceso. En el primer sentido, la investigación habrá de abarcar, por 
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constitucional processual. O direito constitucional processual é integrado pelos princípios 

constitucionais processuais fundamentais e tem a função essencial de proteção do direito 

processual como garantia fundamental de acesso à justiça do cidadão, na dimensão individual 

ou coletiva. Entre os princípios constitucionais processuais fundamentais, que formariam uma 

teoria geral do direito processual, convém destacar os seguintes: inafastabilidade do acesso à 

justiça (art. 5º, XXXV, da CR); devido processo legal (art. 5º, LIV, da CR); contraditório e 

ampla defesa (art. 5º, LV); proibição das provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, LVI, da 

CR); publicidade ampla dos atos processuais (art. 5º, LX e, art. 93, IX); tempestividade da 

prestação jurisdicional e duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR); 

aplicabilidade imediata dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais (art. 5º, §1º, 

da CR); cláusula aberta dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais (art. 5º, § 2º, 

da CR), motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CR). 3  

Esses princípios constitucionais processuais fundamentais têm aplicabilidade 

imediata ampla, em todas as áreas do direito processual e em seus diversos ramos e são 

diretrizes que amparam a compreensão conceitual e principiológica dos institutos estruturais 

do direito processual e do próprio direito processual como garantia constitucional 

fundamental de acesso à justiça do indivíduo em particular e da própria sociedade em geral.  

  

2.1 Autotutela, autocomposição e a importância dos processos autocompositivos na era 

atual dos conflitos massificados 

 

Os conflitos sempre existiram nas relações sociais, mesmo nas eras mais primitivas. 

Onde há interesses diversificados e finitude dos bens sempre há conflitos. No plano da 

problemática do acesso à justiça, a grande questão em si não são os conflitos, mas os 

mecanismos adequados para a sua resolução.  

Antes mesmo do surgimento do Estado e da Jurisdição em dimensões mais 

organizadas, as situações conflitivas eram solucionadas tanto pela autotutela quanto pela 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lo menos, cuatro extremos, a saber: noción, contenido, denominación y carácter de la disciplina, cada uno de los 
cuales, especialmente el segundo (contenido) y el último (carácter), compreende, a su vez, diferentes 
cuestiones.” Estudios de teoría general e historia del proceso (1945-1972). Tomo I, Números 1-11. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1992, p. 516.  
3 Nesse sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do 
direito processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 93: “O direito constitucional processual, dentro desse contexto, é 
o conjunto de normas e princípios processuais, de natureza essencialmente constitucional, estabelecido na 
Constituição, para tutelar a essência e o espírito do direito processual”.  
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autocomposição. Contudo, não é possível afirmar se um desses mecanismos de solução de 

conflitos surgiu primeiro que o outro.  

Na verdade, eles conviveram e ocuparam espaços nas eras primitivas da história, até 

que a humanidade alcançou um estágio civilizatório em que o Estado, já mais organizado, 

assumiu a função de dirimir os conflitos e, em contrapartida, proibiu a autotutela. 4 

A autotutela possui, basicamente, duas características marcantes. A primeira delas é 

a inexistência de um julgador imparcial como agente distinto dos conflitantes. A segunda 

característica é justamente a imposição, muitas vezes mediante violência ou grave ameaça, 

por parte de um dos conflitantes, da sua decisão sobre a outra parte. 5  

Niceto Alcala Zamora y Castillo afirma que a autotutela é fundada em um egoísmo 

unilateral. 6 Por isso, a autocomposição veio se contrapor ao processo civilizatório, ficando 

proibida, no decorrer da história, nos sistemas mais civilizados e democratizados.  

No Brasil, por exemplo, o exercício arbitrário das próprias razões, que é a autotutela 

(autodefesa), é considerado crime, salvo hipóteses admitidas pelo sistema, conforme 

estabelece o art. 345 do Código Penal. 7 Como escrevem Grinover, Dinamarco e Araújo 

Cintra: 
“(...) A esse regime chama-se autotutela (ou autodefesa) e hoje, encarando-a do 
ponto-de-vista da cultura do século XX, é fácil ver como era precária e aleatória, 
pois não garantia a justiça, mas a vitória do mais forte, mais astuto ou mais ousado 
sobre o mais fraco ou mais tímido”. 8 

Por outro lado, a autocomposição 9 existe até hoje e se mantém firme como forma 

legítima de resolução, por consenso, dos conflitos. É, sem sombra de dúvida, a mais legitima 

e a mais adequada maneira de resolução dos litígios.  

Niceto Alcalá-Zamora Y Catillo muito bem enfatiza a importância e a utilidade da 

autocomposição: “(…) La autocomposición, tenga lugar antes e despoués de surgido el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 26. 
5 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 23. 
6 CASTILLO, Niceto alcala Zamora Y. Processo, autocomposición y autodefensa. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1991. p. 13. 
7 Estabelece o art. 345 do CP: “Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora 
legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena 
correspondente à violência. Parágrafo único - Se não há emprego de violência, somente se procede mediante 
queixa.” 
8 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 23. 
9 No presente trabalho, a expressão autocomposição é utilizada em sentido amplo, de forma a abranger todas as 
hipóteses de resolução consensual do litígio, jurisdicionais ou extrajurisdicionais, com ou sem a intervenção de 
um terceiro. Seriam hipóteses de resolução consensual com a intervenção de um terceiro: a mediação, a 
conciliação judicial ou extrajudicial, o ajustamento de conduta às exigências legais. 
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processo (AD.f), parece a primeira vista, si no la mejor de las três, si una fórmula 

satisfactoria, especialmente por su economía de costo (…)”.10  

São três as espécies de autocomposição. A primeira é a renúncia, que ocorre quando 

o titular do direito abre mão da sua pretensão. A segunda é a submissão, que ocorre quando 

alguém reconhece a pretensão alheia. 11 E, por fim, a transação, que se dá quando há 

concessões recíprocas.  

Essas três modalidades autocompositivas são fundamentais para a compreensão 

adequada, atualmente, dos mecanismos de resolução consensual dos conflitos, jurisdicionais 

ou extrajurisdicionais, com destaque para a conciliação e a mediação.  

A proteção efetiva do ambiente, na sua condição de direito fundamental, passa, 

necessariamente, por uma mudança nos mecanismos de acesso à justiça, jurisdicionais e 

extrajurisdicionais, nacionais e internacionais.  

Decisões imperativas, amparadas no poder de coerção, apesar de sua importância, 

não são suficientes. Em muitos casos, elas não são nem recomendadas, pois acabam 

intensificando ainda mais o conflito ao normatizar as situações em que há, geralmente, um 

ganhador de um lado e um perdedor do outro.  

Nesse contexto, ganham destaque os processos autocompositivos, no âmbito dos 

quais a interpretação das normas jurídicas se dará de forma participativa e a construção da 

resolução dos conflitos se realiza democraticamente, com a participação direta dos 

interessados.   

Como explica André Gomma Azevedo, há tempos que o direito processual, em sua 

concepção em torno do acesso à justiça, tem adotado mecanismos autocompositivos para 

garantir maior eficácia ao ordenamento jurídico processual diante das duas funções que lhes 

são inerentes.12  

A primeira função abrange os mecanismos pelos quais as pessoas podem pleitear os 

seus direitos, que seriam situações denominadas de heterocomposição. A segunda função do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 CASTILLO, Niceto alcala Zamora Y. Processo, autocomposición y autodefensa. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1991. p. 23. 
11GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 23. 
12 AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto 
de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. Vol. 3. 
Brasília: grupos de pesquisa, 2004. Não paginado. 
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ordenamento jurídico processual estaria ligada à resolução dos litígios com a assistência do 

Estado, que seriam as hipóteses de autocomposição assistidas por agentes estatais.13 

Convém destacar que André Gomma adota a concepção de que a autocomposição é a 

solução, a resolução ou a decisão do litígio pelos próprios litigantes, sem que haja, assim, a 

intervenção vinculativa de terceiro. Quando as partes interessadas encontram um modelo de 

adequação dos seus interesses contrapostos, há como resolvido o litígio.14 

Todavia, na heterocomposição, explica Gomma, o litígio acaba sendo resolvido com 

base em valores estabelecidos por um terceiro, juiz ou árbitro. Enquanto na heterocomposição 

a justiça é alcançada a partir de valores impostos, na autocomposição a resolução é obtida 

com base em valores construídos democraticamente à luz de consensos. 15 O referido autor 

ainda destaca que: 
Na orientação de solução de disputas sob os auspícios do Estado, a 
autocomposição serve não apenas como instrumento para a efetiva realização de 
direitos materiais, mas também como forma de reestruturar a relação entre as 
partes no intuito de melhor capacitá-las a tratar suas questões com base em suas 
necessidades e interesses, mesmo que estes não sejam juridicamente tutelados. 16 

Em sua clássica obra sobre Proceso, Autocomposición y Autodefensa, o jurista 

mexicano Niceto Alcalá-Zamora y Castillo afirma que processo, autocomposição e autotutela 

são as três vias de solução dos litígios. Para o autor, a autotutela se dá com a resolução 

unilateral do litígio, enquanto na autocomposição a resolução é bilateral. Haveria uma 

diferença essencial entre uma e outra, que se radica na direção do impulso subjetivo que as 

determina, de modo que seria altruísta a resolução pela autocomposição e egoísta a resolução 

nos casos de autotutela. 17   

No âmbito jurisdicional, observa-se que no Brasil a resolução consensual dos litígios 

é reconhecida expressamente pelo sistema e até recomendada como sendo dever dos juízes 

criar ambientes no procedimento judicial para que se obtenha o consenso, conforme 

estabelece o art. 125, inciso IV, do CPC, que assim dispõe: “O juiz dirigirá o processo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto 
de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. Vol. 3. 
Brasília: grupos de pesquisa, 2004. Não paginado. 
14 AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto 
de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. Vol. 3. 
Brasília: grupos de pesquisa, 2004. 
15 AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto 
de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. Vol. 3. 
Brasília: grupos de pesquisa, 2004. Não paginado. 
16 AZEVEDO, André Gomma. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos-piloto 
de mediação forense e alguns de seus resultados. Estudos em arbitragem, mediação e negociação. Vol. 3. 
Brasília: grupos de pesquisa, 2004. 
17 CASTILLO, Niceto alcala Zamora Y. Processo, autocomposición y autodefensa. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1991. p. 13. 
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conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...) IV – tentar, a qualquer tempo, 

conciliar as partes.”  

Também o art. 269 do CPC prevê, em três dos seus dispositivos, a resolução judicial 

do mérito das demandas por resolução consensual: “Haverá resolução de mérito: (...) II – 

quando o réu reconhecer a procedência do pedido; III – quando as partes transigirem; III – 

quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.” Consagrou-se aqui a 

autocomposição em suas três modalidades: submissão; transação; renúncia.  

Em sede de direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados 18, o que inclui 

a defesa do ambiente como direito ou interesse difuso, também é admissível, com certos 

limites, a resolução por consenso dos litígios.  

O art. 5º, § 6º, da Lei da Ação Civil Pública (LACP), assim dispõe: “Os órgãos 

públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial.”  

Trata-se de resolução consensual do litígio coletivo mediante o reconhecimento 

prévio do pedido que poderá ser formulado jurisdicionalmente. É discutível a natureza deste 

mecanismo de consenso extrajudicial, mas é importante ressaltar que se trata de espécie do 

gênero autocomposição em que há a proteção de interesse social e, por isso, deve-se atentar 

para que não haja disposição sobre direito indisponível, o que poderia invalidar o acordo.  

No caso dos direitos ou interesses difusos, a indisponibilidade é ampla, o que decorre 

da própria indivisibilidade do objeto (art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC). Nesses 

casos, nada impede a transação formal, que abrangeria o prazo, o lugar e o modo de 

cumprimento da obrigação ajustada no termo de compromisso. 19 Contudo, quando houver, 

por exemplo, pontos de tensão entre direitos difusos, impõe-se a ponderação entre os valores 

que se contrapõem na construção consensual da decisão. 

O Projeto de Lei do Senado nº 282/2012, que visa reformar o Código de Defesa do 

Consumidor para dispor sobre as ações coletivas, admite no § 5º, do seu art. 90-B, que: “As 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Em sentido amplo, os direitos ou interesses coletivos possuem três dimensões, sendo eles direitos ou interesses 
difusos, direitos ou interesses coletivos e direitos ou interesses individuais homogêneos, conforme prevê o art. 
81, parágrafo único, do CDC (Lei nº 8.078/1990), com eficácia geral no sistema brasileiro por força de 
disposição expressa do art. 21 da LACP (Lei nº 7.347/1985).  
19 Para uma análise da temática referente ao ajustamento de conduta e sua natureza jurídica no contexto da 
resolução consensual dos litígios: RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento 
de conduta: teoria e prática. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 122-39; NERY, Ana Luiza de Andrade. 
Compromisso de ajustamento de conduta: teoria e análise dos casos práticos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 29-108; GAVRONSKI, Alexandre Amaral, Técnicas extraprocessuais de tutela coletiva: a 
efetividade da tutela coletiva for a do processo judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 375-444. 
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partes poderão transigir sobre o modo, prazo e lugar de cumprimento da obrigação relativa a 

direitos difusos ou coletivos (…).” 20  

Em sede ambiental, em que a indisponibilidade material é ampla, prevê o art. 79-A da 

Lei nº 9.605/1998, ao dispor sobre o termo de compromisso ambiental, na sua condição de 

mecanismo de resolução consensual de conflitos ambientais:  
Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do 
SISNAMA, responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e 
fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis de degradarem a 
qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo 
extrajudicial, termo de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis 
pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores (…).  

Portanto, o próprio sistema jurídico, no âmbito das normas que dispõem sobre a 

proteção do ambiente, admite, expressamente, a possibilidade de resolução por consenso dos 

conflitos ambientais.  

A resolução consensual, observados os seus limites, é mais que recomendada, 

constituindo-se, em tempos atuais, um caminho necessário para se obter a proteção adequada, 

preventiva ou repressiva, do ambiente como direito fundamental, principalmente se forem 

levadas em consideração as informações oficiais do Conselho Nacional de Justiça, que revela, 

na oitava edição do seu Justiça em Números 2012 21, que eram aproximadamente 90.000.000 

milhões de processos em tramitação em 2011 e o percentual de processos baixados não é 

superior ao de entrada, o que é muito preocupante para a Jurisdição como importante 

atividade estatal destinada, constitucionalmente, à proteção e efetivação dos direitos 

fundamentais individuais e coletivos em situações de ameaça ou de lesão (art. 5º, XXXV, da 

CR/1988). 22 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 PLS nº 282/2012, art. 90-B: “§ 5° As partes poderão transigir sobre o modo, prazo e lugar de cumprimento da 
obrigação relativa a direitos difusos ou coletivos, desde que haja concordância do Ministério Público, devendo a 
transação ser homologada por sentença, que constituirá título executivo judicial. § 6° No caso de interesses ou 
direitos individuais homogêneos, as partes poderão transacionar, após a oitiva do Ministério Público, ressalvada 
aos membros do grupo, categoria ou classe a faculdade de não concordar com a transação, podendo nesse caso 
propor ação individual.”!
21 O Relatório Justiça em Números 2012, que está na sua oitava edição, é disciplinado pela Resolução nº 76 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 12 de maio de 2009, e integra o Sistema de Estatística do Poder 
Judiciário (SIESPI), que é coordenado pelo CNJ, sendo integrado pelos seguintes tribunais: Superior Tribunal de 
Justiça; Superior Tribunal Militar; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Tribunais 
Regionais Federais; Tribunais Regionais do Trabalho; Tribunais de Justiça Militar; Tribunais de Justiça. 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números. 8. ed. Brasília: CNJ, 2012, p. 9. 
22 Consta das Considerações Finais e das Recomendações do Justiça em Números 2012: “Pela primeiro vez na 
história da Justiça em Números, é conhecido o total da movimentação de toda Justiça, já que nesta versão foram 
incluídos novos tribunais que anteriormente não eram considerados. Dessa forma, pode-se observar que, 
tramitaram, ao longo de 2011, quase 90 noventa milhões de processos, sendo que, desse quantitativo, 71% (63 
milhões) já estavam pendentes desde o início do ano e os 26 milhões restantes ingressaram durante o ano. Foram 
baixados aproximadamente 26 milhões de processos, quase o mesmo quantitativo ingressado, e foram proferidas 
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Essas diretrizes traçadas pelos processos autocompositivos impõem mudanças 

importantes no âmbito das estruturas e dos modelos de formação e de atuação dos juízes na 

área ambiental.  

Na verdade, elas impõem alterações até mesmo conceituais no âmbito da 

compreensão metodológica do estudo da jurisdição em suas três dimensões: como função; 

como atividade; como dever-poder, de modo que é atualmente mais recomendável inserir na 

classificação da jurisdição mais uma divisão quanto ao modo de atuação do Estado-Juiz: a) 

jurisdição autocompositiva, que deverá ser priorizada e recomendada sempre que houver 

qualquer possibilidade de resolução do conflito pelo diálogo e pelo consenso; b) jurisdição 

imperativa, pautada, diante das necessidades concretas, pela utilização de métodos 

coercitivos, como liminares, multas processuais, provimentos mandamentais e execução 

forçada. 

Apesar de ainda incipiente, observa-se que há atualmente um grande movimento no 

Brasil em torno dos denominados métodos consensuais de resolução dos conflitos, o que, de 

alguma forma, traz boas esperanças para a superação ou, no mínimo, para a diminuição dos 

principais problemas referentes ao acesso à justiça no País.  

Nesse sentido, convém destacar a Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alterada pela Emenda nº 1 do CNJ, de 31 de janeiro de 

2013, que “Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências.”  

Entre os considerandos da referida Resolução, consta “que o direito de acesso à 

Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, além 

da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa”. 

 Por isso, a Resolução apresenta como suas justificativas, entre outras, a necessidade 

de se consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 

mecanismos consensuais de solução de litígios.  

O CNJ parte da premissa de que a conciliação e a mediação são instrumentos 

efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, pois, em programas já 

implementados no país, estaria sendo reduzida a excessiva judicialização dos conflitos de 

interesses, assim como, a quantidade de recursos e de execução de sentenças.  

Dividida em vários capítulos e dispondo ainda, em seus anexos, sobre um Código de 

Ética para Conciliadores e Mediadores Judiciais, a Resolução nº 125/2010  do CNJ é um 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23,7 milhões de sentenças e decisões”. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números. 8. ed. 
Brasília: CNJ, 2012, p. 448. 
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divisor de águas no acesso à justiça no Brasil, conforme se extrai do conteúdo do seu artigo 

1º: 
Art. 1º Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de 
interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios 
adequados à sua natureza e peculiaridade. 
Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos de soluções 
de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. Nas hipóteses 
em que este atendimento de cidadania não for imediatamente implantado, esses 
serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses. 

Na mesma linha de orientação, o Ministério da Justiça, em parceria com o CNJ e 

outras Instituições, criou pela Portaria nº 1920, 04 de setembro de 2012, junto à Secretaria de 

Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, a Escola Nacional de Conciliação e de 

Mediação (ENAM). 

O objetivo da ENAM, como consta do art. 1º da Portaria MJ nº 1920/2012, é criar 

uma cultura no País da resolução dos conflitos pelo diálogo e pelo consenso, disseminando 

técnicas de resolução extrajudicial de conflitos, capacitando e aperfeiçoando os operadores do 

direito, estudantes de direito e professores, agentes de mediação comunitária, servidores do 

Ministério da Justiça, bem como membros de outros órgãos, entidades ou instituições em que 

as técnicas de autocomposição sejam pertinentes para a sua atividade. Prevê o art. 2º da 

Resolução acima citada: 
Art. 2º A ação Escola Nacional de Mediação e Conciliação atenderá aos seus 
objetivos por meio das seguintes ações, dentre outras: I - ministrar cursos de 
capacitação para formação de mediadores, conciliadores e instrutores, em parceria 
com as instituições integrantes do sistema de Justiça, universidades e demais 
entidades; II - promover estudos, conferências, seminários, debates e discussões de 
temas conexos à mediação e outros meios alternativos de resolução de conflitos; III - 
estimular a ampliação da produção acadêmica e científica sobre questões 
relacionadas à mediação e outras formas alternativas de resolução de conflitos; IV - 
contribuir para a criação, o fortalecimento e a ampliação de programas de educação 
em mediação e áreas conexas; V - fortalecer o diálogo entre a comunidade 
acadêmica, os órgãos do sistema de Justiça, os gestores de políticas públicas e os 
diversos atores envolvidos com os meios alternativos de resolução de conflitos; VI - 
estimular a utilização de dados estatísticos como subsídio ao aprofundamento de 
estudos que envolvam a temática dos meios alternativos de resolução de conflitos; 
VII - organizar publicação com os resultados da ação ENAM; e VIII - promover o 
intercâmbio de experiências e conhecimentos com outras Escolas de Governo, 
inclusive com instituições similares mantidas por órgãos do sistema de Justiça. 

Ressalta-se também que o Senado Federal aprovou, em março de 2013, o 

requerimento nº. 702/2012, de autoria do senador Renan Calheiros, criando uma Comissão 

composta por vários juristas, com o objetivo de elaborar, no prazo de 180 (cento e oitenta 

dias), o Anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação. Presidida pelo ministro Luis Felipe 

Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, a comissão é integrada pelos advogados José 

Antônio Fichtner, Caio César Rocha, José Rogério Cruz e Tucci, Marcelo Rossi Nobre, 
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Francisco Antunes Maciel Müssnich, Tatiana Lacerda Prazeres, Adriana Braghetta, Carlos 

Alberto Carmona, Eleonora Coelho, Pedro Paulo Guerra Medeiros, Sílvia Rodrigues 

Pachikoski, Francisco Maia Neto, André Chateaubriand Martins, José Roberto Neves, 

Marcelo Henriques de Oliveira e Roberta Rangel. 

Todos esses movimentos em prol de um acesso à justiça mais autocompositivo são 

positivos. Contudo, é necessária uma ampla discussão sobre esses temas, evitando-se, de 

qualquer forma que direitos e garantias constitucionais fundamentais importantes para a 

implementação do projeto constitucional de transformação social (art. 3º da CR/1988), fiquem 

de fora dessas discussões, principalmente os relacionados com a tutela coletiva, que tanto 

incomoda o setor político, econômico e empresarial do País.  

Mais precisamente em relação ao ambiente como direito fundamental, é necessário o 

aprofundamento do debate e a ampliação dos mecanismos de acesso à justiça que preservem 

toda a principiologia do direito ambiental.  

Por isso, quando se fala em jurisdição ambiental, a ideia leva em conta a necessária 

adequação da jurisdição às peculiaridades e às necessidades concretas de proteção efetiva do 

direito ambiental como direito fundamental.  

Nesse contexto, ao lado da concepção clássica da jurisdição, baseada em técnicas de 

coerção, com destaque para as liminares e as multas processuais como pressão psicológica, é 

necessário o desenvolvimento da concepção da jurisdição autocompositiva, baseada nos 

princípios e nas técnicas de resolução consensual dos litígios.  

Na presente era, em que os conflitos sociais estão massificados, a resolução 

fragmentada das demandas judiciais, amparadas em uma visão de tutela individual, não é 

suficiente e socialmente eficiente.  

O desenvolvimento de mecanismos consensuais apropriados para a proteção efetiva e 

eficiente do ambiente é uma imposição constitucional (arts. 1º, 3º, 5º, XXXV, §§ 1º e 2º e art. 

225 da CF/1988). 

O compromisso de ajustamento de conduta às exigências constitucionais e legais, 

previsto no art. 5º, § 6º, da LACP (Lei nº 7.347/1985), tem sido um forte aliado na proteção 

efetiva do ambiente no Brasil.  

O Ministério Público e alguns órgãos públicos legitimados com atuação na área 

ambiental, têm demonstrado por intermédio dos termos de ajustamento de condutas assinados 

e executados a relevância, na área ambiental, que as técnicas autocompositivas, em que a 

interpretação da norma jurídica é negociada e a participação direta dos interessados tem 
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facilitado a construção das decisões pelo diálogo e pelo consenso.  

Consequentemente, o ajustamento de conduta é apontado como importante 

mecanismo de acesso à justiça no plano da tutela adequada dos direitos ou interesses 

transindividuais.  

É o que ensina Geisa Rodrigues de Assis: 
O compromisso de ajustamento de conduta surgiu no contexto de se procurar meios 
alternativos de proteção de direitos transindividuais, de forma a contribuir para uma 
tutela mais adequada desses direitos. Podemos dizer que integra a terceira onda de 
acesso à justiça. O ajuste de conduta não objetiva substituir a atividade jurisdicional, 
que inclusive já conta com mecanismos mais eficientes para a garantia desses 
direitos, mas complementá-los nos casos em que a solução negociada se revele mais 
apropriada. 23 

A doutrina aponta que há vantagens importantes na solução negociada dos conflitos 

que envolvem questões complexas, como as questões ambientais, sobre a solução amparada 

meramente na lei. A solução negociada seria mais rápida e traz ganhos recíprocos, além de 

permitir soluções consensuais inovadoras, amparadas em informações científicas e não em 

informações meramente jurídicas.24 

Além disso, nas soluções negociadas, torna-se muito mais fácil o cumprimento e a 

execução do acordo, que se dá de modo voluntário, no plano mais local, facilitando a 

fiscalização, tendo em vista que os atores se autocontrolam.25  

É o que ressaltam Yann Duzert, Fabio dos Santos Cardoso, Octavio Penna Pieranti e 

Fabiana Camera, que apontam, ainda, que um dos sérios problemas das soluções meramente 

jurídicas, em que há a fiscalização concentrada do cumprimento das regras estabelecidas, 

seria justamente a ausência de responsabilização dos atores locais, que não participaram da 

criação dessas regras impostas. 26 

Aduzem, ainda, Yann Duzert, Fabio dos Santos Cardoso, Octavio Penna Pieranti e 

Fabiana Camera que, no plano da negociação envolvendo questões ambientais complexas:  
(…) verifica-se que o referencial sobre negociação constitui-se em uma nova 
possibilidade de busca de otimização de questões críticas neste contexto ambiental 
brasileiro. Essa afirmativa baseia-se na consideração de que, ao identificar focos de 
possíveis conflitos endógenos no MMA, torna-se possível buscar alternativas 
negociáveis que permitam melhor funcionamento dos três órgãos públicos, de forma 
que as políticas e ações públicas de preservação ambiental possam ser melhor 
efetivadas, ficando limitadas somente por fatores exógenos à tríade aqui analisada”. 
Análise do processo de negociação entre o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 122-39. 
24 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 122-39. 
25 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 122-39. 
26 Com ênfase no relacionamento entre os atores governamentais no plano federal, responsáveis pela proteção 
ambiental (MMA, IBAMA e ANA).  
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e a Agência Nacional de Águas brasileira à luz da matriz de negociações 
complexas.27 

Assim, para além de uma atuação pelos métodos coercitivos, amparados no poder de 

decidir e de fazer imperar suas decisões – jurisdição aqui denominada de imperativa –, a 

jurisdição ambiental deve ser capaz de atuar de forma a permitir resoluções consensuais dos 

conflitos ambientais, com a participação ampla dos interessados, especialmente os autores 

locais, quando as obrigações acordadas devem ser cumpridas. 

No que tange à ampliação da participação na construção de decisões mais adequadas 

socialmente, Alexandre Amaral Gavronski, com base nos estudos do cientista político norte-

americano Dennis Jthompson, destaca que: 
As vantagens da participação para a satisfação das ‘necessidades democráticas` da 
sociedade contemporânea não se esgotam na abertura ao pluralismo e ao incremento 
da legitimação. A participação também a) assegura que interesses espúrios não 
prevalecerão, b) cuida que nenhum interesse seja excluído de consideração no 
processo político, c) desenvolve a percepção e o conhecimento político dos 
cidadãos, d) desenvolve a legitimidade da decisão, e) realiza mais amplamente aos 
membros da coletividade. 28 

 Toda essa mudança de paradigma, que abrange uma abertura, tanto para os 

processos autocompositivos, quanto para a participação social, não é somente normativa e 

estrutural, mas acima de tudo cultural e envolve diretamente a formação e a preparação de 

magistrados e de operadores do direito em geral. 

 
2.2 Características e conceito da jurisdição individual e coletiva 

 

 Não é tarefa fácil apontar quando, exatamente, surgiu a jurisdição. A primeira 

dificuldade decorre especialmente da identificação das características essenciais da jurisdição 

para, a partir daí, compreender o seu conceito e o seu surgimento na história.  

Nesse ponto, observa-se que há muita discussão sobre os elementos essenciais de 

caracterização da jurisdição como atividade, função ou como exercício de dever-poder.  

Há os que apontam a substitutividade como característica essencial da jurisdição, que 

se dá em razão de um terceiro substituir as partes para fazer atuar a lei (Chiovenda 29, Ugo 

Rocco, Antonio Segni, J.J. Calmon de Passos, Moacyr Amaral Santos, Celso Barbi 30). 

É o que nos ensina Chiovenda: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 ARROW, Kenneth et al (coords). Barreiras para resolução de conflitos. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 282-3. 
28 GAVRONSKI, Alexandre Amaral. Técnicas extraprocessuais de tutela coletiva: a efetividade da tutela 
coletiva fora do processo judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 112. 
29 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de J. Guimarães Menegale. v.II. 
São Paulo: Saraiva, 1965. p. 10-2. 
30 Sobre o assunto, SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1998, p 25-30. 
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Utilizando o que de verdade se contém em todos êsses modos de ver, a mim se me 
afigurou que o critério realmente diferencial correspondente, em outros têrmos, à 
essência das coisas, reside que a atividade juridicional é sempre uma atividade de 
substituição: é – queremos dizer – a substituição de uma atividade pública a uma 
atividade alheia.31    
 

Esclarece ainda Chiovenda: 
Em outros têrmos, o juiz age atuando a lei; a administração age em conformidade 
com a lei; o juiz considera a lei em si mesma; o administrador considera-a como 
norma de sua própria conduta. E ainda: a administração é uma atividade primária ou 
originária; a jurisdição é uma atividade secundária ou coordenada.32 

Existem aqueles que defendem que o elemento essencial é a lide como conflito de 

interesse qualificado por uma pretensão resistida (Francesco Carnelutti 33, Galeno Lacerda 34).  

Outros, afirmam que o elemento essencial da jurisdição é a coisa julgada 

(Calamandrei 35, Allorio 36).  

Acrescentam-se aqueles que, avançando na ideia de substitutividade, apontam a 

imparcialidade como elemento caracterizador da jurisdição, pois o terceiro que substituir as 

partes para decidir o conflito deverá ser um terceiro imparcial (Gian Antonio Micheli 37, 

Ovídio A. Baptista da Silva 38). 

Para Ovídio Baptista, dois seriam os pressupostos básicos para determinar a 

jurisdicionalidade de um ato praticado pelo juiz: “a) que a prática do ato jurisdicional seja de 

uma autoridade estatal; b) que essa autoridade seja imparcial.”39 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de J. Guimarães Menegale. v.II. 
São Paulo: Saraiva, 1965. p. 10-2. 
31 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de J. Guimarães Menegale. v.II. 
São Paulo: Saraiva, 1965. p. 10-2. 
32 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Tradução de J. Guimarães Menegale. v.II. 
São Paulo: Saraiva, 1965. p. 10-2. 
33 CARNELUTTI, Francesco. Sistema del diritto processuale civile. v. 1. Padova: Jovene Editore,1936. p. 131-
4. 
34 LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de processo civil. 2. ed. v. VIII. Tomo 1. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009.  p. 20-3. Também, em outra obra, manifestou LACERDA, Galeno: “Jurisdição não é somente o 
poder do Estado. É também o dever do Estado em relação ao particular, porque deve restabelecer e garantir a paz 
social, sempre que perturbada. A finalidade da jurisdição é a justa composição da lide, expressão de 
CARNELUTTI. Lide aqui tomada no sentido amplo da palavra.” LACERDA, Galeno. Teoria geral do 
processo. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 77. 
35 CALAMANDREI, Piero. Límites entre jurisdicción y administración en la sentencia civil. In: Estudios de 
derecho procesal civil. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1961, p. 25-48.  
36 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. 4 ed. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais,1998.  p. 
30. 
37 MICHELI, Gian Antonio. Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria. Rivista di diritto 
processuale. v. II. Parte I. Padova: Edizione CDAM, 1947, p. 30-33. 
38 Para SILVA, Ovídio Baptista da, dois seriam os pressupostos básicos para determinar a jurisdicionalidade de 
um ato praticado pelo juiz: a) que a prática do ato juriscional seja de uma autoridade estatal; b) que essa 
autoridade seja imparcial. Conclui o autor: “(…) Ao realizar o ato jurisdicional, o juiz mantém-se numa posição 
de independência e estranheidade relativamente ao interesse que por meio de sua atividade tutela. Como observa 
Micheli (‘Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria’, Rivista, 1947, I, p. 31); agora nos estudios 
de derecho procesal, vol. IV, p. 18), não é tanto o caráter de substitutividade, como afirmava CHIOVENDA, que 
define a jurisdição, mas seu carágter de imparcialidade (…)”. Curso de processo civil, v. 1, p. 40-1. 
39 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. 4 ed. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais,1998.  p. 30 
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 Conclui o autor: “(…) Ao realizar o ato jurisdicional, o juiz mantém-se numa posição 

de independência e estranheidade relativamente ao interesse que por meio de sua atividade 

tutela”. 40 

Com muita precisão Ovídio A. Batista da Silva destaca que: 
 Num célebre ensaio publicado na Itália em 1948, sustentou ALLORIO a tese de que 
a essência do ato jurisdicional está em sua aptidão para produzir coisa julgada 
(Saggio polemico sulla giurisdizione volontaria. Riv. trim. dir. e proc. Civile, 
posteriormente incluído nos Problemas de derecho procesal, tradução argentida, 
1963, vol. II)41 

Acredita-se que a imparcialidade é um dos elementos essenciais da jurisdição, 

constituindo-se em característica muito mais significativa que a mera substitutividade. A 

imparcialidade é um princípio essencial para o exercício da jurisdição, tanto que o juiz 

impedido não poderá exercer a jurisdição e o suspeito poderá se declarar suspeito ou ter sua 

função impugnada pela parte interessada.  

O CPC disciplina essas questões nos artigos 134 e 135. Em síntese, é garantia 

fundamental dos jurisdicionados e da sociedade no Estado Democrático de Direito que o 

exercício da jurisdição seja realizado por pessoa imparcial.  

Contudo, outros elementos também são essenciais para a caracterização da jurisdição, 

entre eles convém destacar, quando for o caso e as necessidades concretas exigirem, o poder-

dever de decidir e de fazer cumprir a decisão. Essa é uma característica da jurisdição como 

função do Estado e, por isso, nesse contexto, acredita-se, não obstante os entendimentos em 

sentido contrário, que a arbitragem não é uma atividade jurisdicional, pois faltaria ao árbitro o 

poder-dever de fazer imperar sua decisão.  

O árbitro, apesar de obrigar-se a ser imparcial, não possui autorização para a prática de 

atos de coerção, exercendo uma atividade de resolução de conflitos que mais se caracteriza 

como sendo extrajurisdicional. Seria um equivalente jurisdicional.  

É obvio que atualmente, como analisado no tópico anterior, torna-se fundamental 

desenvolver características da jurisdição em sua dimensão autocompositiva, em que o juiz 

deverá procurar, em todas as formas, conciliar as partes, utilizando-se, em sendo o caso, das 

técnicas necessárias para que, por intermédio do diálogo e do consenso, as partes cheguem a 

um acordo que resolva o conflito.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Como observa Micheli (‘Per una revisione della nozione di giurisdizione volontaria’, Rivista, 1947, I, p. 31); 
agora nos estudios de derecho procesal, vol. IV, p. 18), não é tanto o caráter de substitutividade, como afirmava 
CHIOVENDA, que define a jurisdição, mas seu carágter de imparcialidade (…)”.  Op. cit. p. 30.!
41 SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. 4. ed. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais,1998.  p. 
30. 
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Trata-se de caminho necessário para democratizar e humanizar a resolução dos 

conflitos jurisdicionais. Entretanto, até mesmo nessas situações, o juiz, investido da 

jurisdição, não perde o seu poder de fazer cumprir a decisão homologada nos casos de acordo. 

Além disso, deve ser apontada como característica da jurisdição a inércia, pois a 

atividade jurisdicional para ser exercida precisa de provocação pelo interessado. Os casos em 

que o juiz poderá atuar de ofício, sem qualquer provocação do interessado ou de quem tenha 

autorização expressa ou implícita no sistema para atuar, não podem ser caracterizados como 

atividade jurisdicional.  

Aqui a provocação é necessária; depois, o procedimento será desenvolvido por 

impulso oficial. Orientação em sentido contrário certamente coloca em risco a observância do 

princípio da imparcialidade, conforme afirmam Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel 

Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra: 
(...) a experiência ensina que quando o próprio juiz toma a iniciativa do processo ele 
se liga psicologicamente de tal maneira à ideia contida no ato de iniciativa, que 
dificilmente teria condições para julgar imparcialmente. Por isso, fica geralmente ao 
critério do próprio interessado a provocação do Estado-juiz ao exercício da função 
jurisdicional (...).42   

Nesse contexto, a jurisdição é, ao mesmo tempo, uma função, uma atividade e um 

dever-poder exercido pelo Estado-Juiz. A função da jurisdição, por intermédio dos 

magistrados, é a de proteger e a de efetivar direitos ou interesses, individuais ou coletivos em 

situações de ameaça ou de lesão (art. 5º, XXXV, da CF). É uma atividade exercida pela 

prática de vários atos durante o procedimento jurisdicional, com destaque para atos 

ordinatórios, instrutórios e decisórios. Da mesma forma, é um dever-poder do Estado-Juiz de 

decidir e de fazer imperar a decisão. Novamente, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel 

Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra destacam: 
Que ela é uma função do Estado e mesmo monopólio estatal, já foi dito; resta agora, 
a propósito, dizer que a jurisdição é, ao mesmo tempo, poder, função e atividade. 
Como poder, é manifestação do poder estatal, conceituado como capacidade de 
decidir imperativamente e impor decisões. Como função, expressa o encargo que 
têm os órgãos estatais de promover a pacificação conflitos interindividuais, 
mediante a realização do direito justo e através do processo. E como atividade ela é 
o complexo de atos do juiz no processo, exercendo o poder cumprindo a função que 
a lei lhe compete. O poder, a função e a atividade somente transparecem 
legitimamente através do processo devidamente estruturado (devido processo legal). 
43 

Nesse contexto, o Estado-juiz deve atuar quando provocado, sendo que, para tanto, a 

Constituição lhe confere o poder para decidir e fazer imperar sua decisão. Isso quando 
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42 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 141.   
43 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.139. 
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necessário, pois primeiro é dever do Estado-Juiz, quando admissível a autocomposição, atuar 

para buscar a resolução consensual do conflito deduzido jurisdicionalmente. 

Entretanto, a lide nem sempre será necessária, pois existem situações em que, mesmo 

não havendo lide como conflito de interesse qualificado como uma pretensão resistida, poderá 

existir o exercício jurisdicional.  

É o caso, por exemplo, de uma ação com pedido de declaração de nulidade de 

casamento em que demandante e demandado estejam de acordo. Nesse caso, a atuação 

jurisdicional é indispensável e necessária, pois não se trata de pretensão realizável de maneira 

espontânea pelas partes. 44  

É o que explicam Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Antonio 

Carlos de Araújo Cintra:  
As pretensões necessariamente sujeitas a exame judicial para que possam ser 
satisfeitas são aquelas que se referem a direitos e interesses regidos por normas de 
extrema indisponibilidade, como as penais e aquelas não penais trazidas como 
exemplo (esp., direito de família). É a indisponibilidade desses direitos, sobretudo o 
de liberdade, que conduz a ordem jurídica a ditar, quanto a eles, a regra do 
indispensável controle jurisdicional.45 

Já em relação à coisa julgada, não obstante sua importância como instituto estrutural 

do direito processual, observa-se que nem sempre o atuar jurisdicional produzirá coisa 

julgada.  

É o que ocorre, por exemplo, com a atividade jurisdicional exercida nos incidentes 

processuais, no processo cautelar, salvo, neste caso, em relação às hipóteses do art. 810 do 

CPC, onde não há a coisa julgada.  

É importante destacar que a era atual é a dos direitos e das garantias constitucionais 

fundamentais, em que o acesso à justiça assume papel estruturante como direito e ao mesmo 

tempo como garantia fundamental.  

Assim, no contexto da nova hermenêutica constitucional, a doutrina apresenta 

diretrizes relevantes para a compreensão da função constitucional da jurisdição. Uma delas é 

justamente o dever de o juiz, no Estado Democrático de Direito Constitucional, interpretar e 

concretizar a lei com base nos princípios e nos valores constitucionais de justiça e de direitos 

fundamentais. É o que muito bem destaca Luiz Guilherme Marinoni: 
O Estado constitucional inverteu os papéis da lei e da Constituição, deixando claro 
que a legislação deve ser compreendida a partir dos princípios constitucionais de 
justiça e dos direitos fundamentais. Expressão concreta disso são os deveres de o 
juiz interpretar a lei de acordo com a Constituição, de controlar a 
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44 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 33-4.   
45 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria 
geral do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 33-4.   
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constitucionalidade da lei, especialmente atribuindo-lhe adequado sentido para evitar 
a declaração de inconstitucionalidade, e de suprir a omissão legal que impede a 
proteção de um direito fundamental. Isso para não falar do dever, também atribuído 
à jurisdição pelo constitucionalismo contemporâneo, de tutelar os direitos 
fundamentais que se chocam no caso concreto. 46 

Contudo, essa atuação jurisdicional dos juízes não deve ser vista de um modo 

meramente subjetivista do julgador, como se ele fosse detentor de conveniência ou de 

oportunidade para decidir. A discricionariedade judicial é incompatível com a ideia de direitos 

e de garantais fundamentais pela ótica de uma democracia participativa e deliberativa. 

Outrossim, não poderá ser vista por um ângulo meramente objetivista, como se o juiz fosse 

um agente superior de concretização do direito material. 47  

A construção das decisões jurisdicionais devem se dar pelo diálogo e pelo consenso, 

e quando não for possível uma decisão construída a partir do consenso, o julgador deverá, em 

observância aos princípios constitucionais do processo, especialmente do contraditório e a 

ampla defesa, sempre analisar na sua decisão os argumentos das partes, sendo-lhe defeso 

proferir decisão de surpresa, salvo nas hipóteses de tutela liminar de urgência, em que a 

manifestação prévia de uma das partes possa gerar dano irreparável ou de difícil ou incerta 

reparação.  

No caso, o modelo mais adequado do processo para essa atuação jurisdicional seria o 

cooperativo, em superação aos clássicos modelos: dispositivo (modelo liberal individualista), 

também conhecido como processo isonômico, onde a busca da verdade seria um trabalho 

exclusivamente das partes; e inquisitorial (modelo mais de origem autoritária), denominado 

de processo assimétrico, em que o Estado é compreendido como um ente que está acima das 

partes e do próprio povo, o contraditório é regra meramente formal, a ideia de boa-fé é 

somente subjetiva e a busca da verdade é uma missão essencialmente do Estado pela 

condução ativa do processo.  

O modelo de processo cooperativo, que mais se alinha às ideias defendidas nesta 

pesquisa, parte da concepção de que a função do Estado é garantir, primordialmente, 
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46 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 132. 
47 LEAL, Rosemiro Pereira apresenta com críticas às concepções subjetivista e objetivista da jurisdição como 
função do Estado: “é óbvio que, para os seguidores da teoria subjetista em que a jurisdição tem por fim tutelar 
direitos de uma natural subjetividade dos particulares ou da teoria objetivista, que a considera como atividade de 
atuação do direito material, esse tipo vetusto de jurisdição não guarda qualquer relação com o instituto atual da 
jurisdição na modernidade do Direito Processual. As teorias do processo, como lembra Alfreto Di Orio, 
sustentadas por Bülow, Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti, Redenti, Liebman, Couture, e, em consequencia, 
por todos os adeptos da Escola da Relação Jurídica e da Instrumentalidade do Processo se curvam ao 
voluntarismo jurisdicionalista do século passado. O prof. Aroldo Plínio Gonçalves, ao discorrer sobre jurisdição 
e processo, observa, com apoio em Ítalo Andolina, Giuseppe Vignera e Renzo Provinciali, que com as novas 
conquistas do Direito, o problema da justiça no processo foi deslocado de papel-missão do juiz para a garantia 
das partes”. Teoria geral do processo. 7. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 28-9. 
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condições para a construção e a organização de uma sociedade mais justa, livre e solidária 

(art. 3º, inciso I, da CR), amparada, em sua essência, no direito à vida e à sua existência com 

dignidade. A boa-fé passa a ser objetiva e o juiz assume uma função paritária na condução do 

processo pelo diálogo. A verdade passa a ser uma tarefa tanto das partes quanto do juiz.  

É a concepção defendida por Daniel Mitidiero: 
Essa dupla posição do juiz (paritária no diálogo, assimétrica na decisão) e o reforço 
das posições jurídicas das partes conferem marca ao processo civil cooperativo, 
manifestando-se ao longo de todo o formalismo processual. Da formação do 
processo ao exaurimento das vias recursais a instância ganha novos matizes, tudo à 
luz do escopo de decidir-se com justiça o caso decidindo, desiderato que se acomete 
ao processo no Estado Constitucional, no marco teórico do formalismo-valorativo, 
regido em todo o seu arco procedimental pela ideia de cooperação (cujo mote está 
justamente, como não deixa de reconhecer, a propósito, o Código de Processo Civil 
português, que encampa expressamente o ‘princípio da cooperação’ como uma de 
suas ‘linhas mestras’, em obter-se ‘com brevidade e eficácia, a justa composição do 
litígio’- art. 266, n. 1.  48 

A proposta de novo Código de Processo Civil para o Brasil (PL nº 8.046/2010), em 

tramitação atualmente na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, adota essa 

orientação em vários artigos, com destaque para o art. 5º:  “As partes têm direito de participar 

ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que 

profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de medidas de urgência.” 

Essa orientação do processo cooperativo tem amparo constitucional no art. 1º, que 

consagra o Estado Democrático de Direito e no art. 3º, inciso I, da CR/1988, quando consagra 

o princípio da solidariedade coletiva, assim como, em uma visão mais contemporânea, no 

princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CR/1988), especialmente na sua dimensão de dever 

de boa-fé objetiva de participação e de colaboração. O CPC, art. 14, inciso I e art. 339, em 

leitura constitucionalizada, podem ser apontados como diretrizes infraconstitucionais para o 

processo cooperativo, impondo mudança de comportamento em relação a todos os que, de 

alguma forma, participam do processo jurisdicional, inclusive o juiz. 

Para Brunela Vieira De Vincenzi, o dever de colaboração das partes no processo 

decorre da aplicação da regra da boa-fé objetiva, que impõe a cooperação das partes visando o 

fim do processo com a realização do direito. E mais:  
Ressalta-se, por fim, que a garantia do contraditório, expressamente contemplada 
para o processo civil pela Constituição de 1988 (art. 5º, LIV), serve de suporte e de 
limite para a aplicação da cláusula geral da boa-fé no processo civil, pois, quando 
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48 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009, p. 102. Defendendo, também, o modelo de processo cooperativo, escreveu DIDIER 
JR, Fredie à luz do direito processual civil português: “A condução do processo deixa de ser determinada pela 
vontade das partes (marca do processo liberal dispositivo). Também não se pode afirmar que há uma condução 
inquisitorial do processo pelo órgão jurisdicional, em posição assimétrica em relação às partes. Busca-se uma 
condução cooperativa do processo, proteganismos”. Fundamentos do princípio da cooperação no direito 
processual civil português. Coimbra: Coimbra, 2010, p. 47. 
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aplicada de acordo com a concepção prática pelo juiz, importa em que as partes 
devem proceder com lealdade, em cooperação e colaboração para a realização dos 
escopos da jurisdição. 49 

Tecidas essas considerações, conclui-se que jurisdição é, no Estado Democrático de 

Direito, uma função, uma atividade e um dever-poder constitucional exercido pelo Estado, por 

intermédio de um agente imparcial, investido no cargo de juiz, que deverá atuar, quando 

provocado, de modo cooperativo, em conformidade com os princípios constitucionais de 

justiça e os direitos e as garantais fundamentais, para buscar, prioritariamente, quando 

possível, a resolução por consenso do conflito interindividual ou coletivo (abstrato ou 

concreto) e, em sendo necessário, para decidir e fazer imperar suas decisões de caráter 

satisfativo (conhecimento e execução) ou assecuratório (medidas cautelares) com a 

observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa como garantias das partes e da 

sociedade e desmembramentos do devido processo legal em sua dimensão tanto individual 

quanto coletiva.  

Assim, a arbitragem, como atividade exercida por agente não-estatal, com respeito aos 

entendimentos em sentido contrário 50, não é propriamente jurisdicional, mas um equivalente 

jurisdicional, pois o árbitro, apesar de possuir poder decisório, não detém poder para fazer 

imperar sua decisão. A arbitragem seria um equivalente jurisdicional na medida em que a 

sentença arbitral equivale, legalmente, a um título executivo judicial (art. 475-N, inciso IV, do 

CPC). Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, a sentença arbitral não é, 

rigorosamente, um título executivo judicial, pois a atividade arbitral, por ser destituída da 

irreversibilidade externa, inerente à jurisdição, não pode ser caracterizada como atividade 

jurisdicional. 51 

Convém registrar, ainda, que não se deve confundir jurisdição com competência. 

Enquanto a jurisdição é um dos institutos estruturais do direito processual, conforme estudo 

realizado no tópico seguinte, a competência é a regra processual que distribui o exercício da 

jurisdição entre os diversos órgãos do judiciário. Para essa distribuição, ressalta-se que são 

utilizados diversos critérios, podendo ser destacados os critérios matéria, pessoa, função, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 VINCENZI, Brunela Vieira De. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, p. 170-2. 
50 Defendendo a concepção de que a arbitragem é uma atividade jurisdicional, assevera NERY JUNIOR, Nelson: 
“Pela sentença arbitral o juiz não togado escolhido pelas partes decide toda a controvérsia formada entre elas, 
cuja decisão tem força de coisa julgada. Esta sentença arbitral é acobertada pela coisa julgada material e tem, 
portanto, plena executividade, não mais necessitando de homologação pelo órgão jurisdicional, como o exigia o 
sistema revogado pela atual Lei da Arbitragem (Larb 18). O CPC 475-N IV dá à sentença arbitral a natureza de 
título executivo judicial, não deixando mais nenhuma dúvida sobre o caráter jurisdicional de arbitragem”. 
Princípios do processo na Constituição Federal: processo civil, penal e administrativo. 9 ed. rev. ampl. e 
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 154-155.  
51 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado artigo por artigo. 
2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 478. 
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território e valor. No caso da jurisdição ambiental, o critério competência, em razão da 

matéria, é determinante. 52 

Levando-se em consideração o objeto material e a nova classificação dicotômica dos 

direitos fundamentais – uma nova summa divisio constitucionalizada (direitos individuais e 

coletivos), consagrada na CR/1988 (Título II, Capítulo I) 53, assim como a concepção que 

defende o direito processual coletivo como novo ramo do direito processual 54, observa-se 

que a jurisdição poderá ser individual e coletiva.  

A jurisdição individual é aquela em que o Estado-juiz atua, quando provocado, para 

proteger ou efetivar direito individual, de titular determinado (pessoa física, jurídica ou 

mesmo despersonalizada), em situações de lesão ou de ameaça (art. 5º, XXXV, da CR/1988). 

O processo, nesse caso é individual e rege-se por normas processuais com técnicas 

processuais de tutela de direito individual, como é o caso do direito processual civil. A 

legitimidade é do titular do direito (legitimidade ordinária) e, excepcionalmente, quando 

autorizado por lei, de terceiro (legitimidade extraordinária – art. 6º do CPC). A coisa julgada 

opera-se pro et contra (a favor ou contra) e inter partes (art. 472 do CPC). 

Por outro lado, a jurisdição coletiva, como explica Gregório Assagra de Almeida, é 

aquela voltada para a proteção e a efetivação de direitos ou interesses coletivos amplamente 

considerados e também tem amparo no art. 5º, XXXV, da CR/1988, e se divide em: a) 

jurisdição coletiva comum (litígios coletivos ocorridos no plano da concretude), ou seja, a 

atuação do Estado-juiz, quando provocado, em situações concretas, judicializadas, de lesão ou 

ameaça a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos); b) jurisdição 

coletiva especial (tutela abstrata e concentrada de direito constitucional objetivo), que ocorre 

quando o Estado-juiz, por intermédio das suas Cortes Constitucionais (STF ou Tribunais de 

Justiças dos Estados ou do Distrito Federal), atua, quando provocado, nas hipóteses de 

controle abstrato da constitucionalidade. 55 O processo é coletivo, a legitimidade ativa é 

pluralista e concorrente (art. 103, 129, § 1º, ambos da CR/1988 e arts. 82 do CDC e 5º da 

LACP) e a coisa julgada coletiva opera-se, geralmente (art. 103 do CDC), secundum eventum 
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52 Sobre a distinção entre jurisdição e competência, aduziu CARNEIRO, Athos Gusmão: “Todos os juízes 
exercem jurisdição, mas a exercem numa certa medida, dentro de certos limites. São, pois, 
‘competentes’somente para processar e julgar determinadas causas. A ‘competência, assim, ‘é a medida da 
jurisdição’, ou, ainda, é a jurisdição na medida em que pode e deve ser exercida pelo juiz”. Jurisdição e 
competência. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 61.   
53 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 439-42. 
54 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 137-56. 
55 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 530-1. 
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probationis (de acordo com o resultado da prova), com exceção dos direitos ou interesses 

individuais homogêneos, com validade ultra partes (para além das partes) ou erga omnes 

(para todos). 56 

Rodolfo de Camargo Mancuso escreve sobre a jurisdição coletiva: 
A jurisdição coletiva em seu contexto geral apresenta-se, antes de mais nada, como 
um modo de ser do braço judiciário do Estado, voltada a dirimir conflitos de largo 
espectro, em grande parte motivados, ou pela inação/incompetência das instâncias 
administrativas que deveriam tê-los satisfatoriamente dirimido, ou pela oferta 
irregular/insuficiente de medidas e programas implementados. Por aí se compreende 
que a Jurisdição coletiva revela-se como um receptáculo de interesses e valores que, 
desatendidos ou mal manejados, vão aumentando a pressão social, operando assim a 
via judicial como uma sorte de válvula de escape, até porque as instâncias do 
Executivo e do Legislativo não são diretamente acionáveis pelo cidadão comum, 
tirante certos expedientes de eficácia demorada e incerta, como os projetos de lei de 
iniciativa popular, o plebiscito, as audiências públicas. 57 

Pelo que foi exposto, conclui-se que a jurisdição ambiental, que atua quando 

provocada pelos legitimados nas ações coletivas, para proteger ou efetivar direito ou interesse 

difuso fundamental (direito ambiental), é espécie do gênero jurisdição coletiva. 

 

2.3 A jurisdição como um dos institutos estruturais do direito processual 
 

Desde a Antiguidade até os dias atuais, observa-se que várias concepções se 

apresentam em relação ao direito processual, o qual somente em tempos mais recentes passou 

a ser considerado um ramo autônomo do direito. Por um longo período da história prevaleceu 

uma visão privatista e sincretista do direito processual, estudado e compreendido como mero 

capítulo do direito material.  

Quanto ao desenvolvimento doutrinário do direito processual, a doutrina aponta os 

seguintes períodos: a) período primitivo, que vai da Bíblia, do Código de Hamurabi e toda 

doutrina até o século XIII d.C; b) período judicialista, também conhecido como período dos 

práticos, que vai do século XIII até o Século XIX; c) período procedimentalista, em que 

prevalece o método exegético, sendo que esse período tem início no Século XIX; d) período 

processualista, que surge em meados do Século XIX e vem até os dias atuais com várias 

escolas pelo mundo. É nesse último período que surge o direito processual como ramo 

autônomo do direito. Nesse sentido, escrevem Beatriz Quintero e Eugenio Prieto:  

Dos acontecimientos marcan como hitos en el inicio de la ciencia procesal, a 
mediados del siglo XIX. La historia destaca como tales la famosa polémica entre 
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57 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 79. 



!
!

38 

Windscheid y Müther, acerca del significado y alcance de la acción en el 
derecho romano, que se desenvolve en el año de 1856; el otro acontecimiento 
radica en la publicación que hace Oscar von Bülow de su obra intitulada La 
teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, en 1968. 58 

Dessa forma, depois de muitos debates teóricos, principalmente na Alemanha, 

observa-se que começou a ser delineado o objeto e o método do direito processual e, destarte, 

a sua autonomia.  Muitos autores apresentam, como um divisor de águas, a obra de Oskar 

Von Bülow (1868) que, por intermédio da sua clássica obra Teoria das exceções processuais 

e os pressupostos processuais, demonstrou para a comunidade jurídica que há uma relação 

jurídica processual sem que haja necessariamente uma relação jurídica material, tendo o 

jurista alemão apresentado os pressupostos da relação processual como modelo diferenciado 

na sua estruturação da relação jurídica material.59 

Como novo ramo do direito, o direito processual foi inicialmente estudado e se 

desenvolveu amparado em uma metódica técnico-jurídica fechada e distante dos problemas 

sociais. Essa fase, denominada de autonomista, desenvolveu-se com base em conceitos e não 

levava em consideração a problemática do acesso à justiça, os altos custos da prestação 

jurisdicional e a morosidade da justiça. 60  

Em crise, foi necessário que se desenvolvesse uma nova metódica para o estudo, a 

reforma e a concretização do direito processual. Surge aqui, por intermédio de uma metódica 

pluralista, baseada em uma visão multidisciplinar, a fase do acesso à justiça, muito bem 

destacado por Mauro Cappelletti e Bryant Garth 61, também denominada de fase 

instrumentalista do direito processual, conforme sustentado por Ada Pellegrini Grinover, 

Cândido Rangel Dinamarco e Antonio Carlos de Araújo Cintra. 62 Essa fase promoveu 
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grandes mudanças em sede de direito processual, fomentando inúmeras reformas processuais, 

com destaque para o Brasil. 

Alguns autores afirmam que a visão instrumentalista do direito processual está em 

crise e por força do novo modelo constitucional do direito processual e da teoria dos direitos 

fundamentais, uma nova fase estaria surgindo, contudo, com denominação ainda imprecisa. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira fala em formalismo valorativo:  

A quarta fase, a constituir a proposta principal da tese, é a do formalismo-valorativo. 
O processo é visto, para além da técnica, como fenômeno cultural, produto do 
homem e não da natureza. Nele os valores constitucionais, principalmente  o da 
efetividade e o da segurança, dão lugar a direitos fundamentais, com características 
de normas principais. A técnica passa a segundo plano, como mero meio para atingir 
o valor. O fim último do processo já não é mais apenas a realização do direito 
material mas a concretização da justiça material, segundo as peculiaridades do caso. 
A lógica é a argumentativa, problemática, da racionalidade prática. O juiz, mais do 
que ativo, deve ser cooperativo, como exigido por um modelo de democracia 
participativa e a nova lógica que informa a discussão judicial, ideias essas inseridas 
num novo conceito, o de cidadania processual”.63 

 Daniel Mitidiero defende, com base nas ideias de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, 

um processo cooperativo: 

(...) O processo vai hoje informado pelo formalismo-valorativo porque, antes de 
tudo, encerra um formalismo cuja estruturação o responde a valores, notadamente 
aos valores encartados em nossa Constituição. Com efeito, o processo vai dominado 
pelos valores justiça, participação leal, segurança e efetividade, base axiológica da 
qual ressaem princípios, regras e postulados para sua elaboração dogmática, 
organização, interpretação e aplicação. Vale dizer: do plano axiológico ao plano 
deontológico”. 64 

Gregório Assagra de Almeida, tomando como base a teoria dos direitos e das 

garantias fundamentais como guia de condução do estudo, da reforma e da aplicação do 

direito processual, defende um garantismo processual constitucional fundamental: 

  (...) a nova fase a ser implementada do garantismo-constitucional processual 
fundamental não nega a metódica pluralista e aberta conquistada pela fase 
instrumentalista, mas pretende redimensiona-la e revistitá-la com base nas duas 
premissas acima, quais sejam: o direito processual é que é uma instituição 
constitucionalizada; o seu estudo, a sua reforma legislativa, a sua interpretação e 
aplicação têm que ter com guia condutora a teoria dos direitos e garantias 
constitucionais fundamentais e interpretações dela decorrentes. 65 

Como novo ramo do direito, independentemente das concepções acima mencionadas, 

observa-se que o direito processual possui os seus institutos estruturais. Entretanto, há muita 

discussão e polêmica sobre quais são, exatamente, esses institutos estruturais. Na presente 
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dissertação, a abordagem será bem objetiva e visa, tão-somente, apresentar as correntes e 

apontar aquela que atende o perfil das ideias defendidas no texto. 

Ressalta Gregório Assagra de Almeida que há duas concepções que defendem a 

teoria da trilogia estrutural. Os institutos estruturais do direito processual para a trilogia 

estrutural são os seguintes: a ação, a jurisdição e o processo.66 No modelo da trilogia clássica 
67, a defesa faria parte, porém, da ação, sendo exatamente a justificativa para o uso da 

expressão bilateralidade do direito de ação, pois dela surgiriam o direito de ataque, bem como 

o próprio direito de defesa. Por outro lado no modelo da trilogia moderna o direito de defesa 

faz parte do processo, pois integraria o contraditório. 68. Como defensor da trilogia moderna, 

aduz Alexandre Freitas Câmara:  

(...) não há processo sem contraditório, o que significa afirmar que não há processo 
entre os institutos fundamentais do Direito Processual, já estamos considerando aí 
também a defesa, embora não se dê a ela tratamento autônomo. A defesa é elemento 
integrante do conceito de processo, e assim nos parece deva ser compreendida.69 

De outro lado, observa-se que existem os adeptos da tetralogia estrutural.  Essa 

concepção possui boa sustentação na doutrina brasileira. 70. Para os defensores da tetralogia 

estrutural, a defesa (ou exceção) igualmente é um instituto estrutural autônomo. Uma das 

justificativas está no fato de ser possível o seu exercício para assegurar a carência do direito 

de ação e poderá existir hipótese em que não haja o exercício do direito de defesa e mesmo 

assim o demandado tenha um provimento que lhe favoreça. Eduardo J. Couture já ensinava: 

Si la acción es un puro derecho a la jurisdicción, que compete a aun a aquellos que 
carecen de un derecho material efectivo que justifique una sentencia que haga lugar 
a la demanda, también debemos admitir  que disponen de la excepción todos 
aquellos que han sido demandados en el juicio y son llamados para defenderse71 

Para Gregório Assagra de Almeida, a defesa possui dignidade constitucional do 

mesmo modo que a ação (art. 5º, XXXV e LV, da CF). Afirma, além disso, que o demandado 

pode exercer de forma válida e eficaz a sua defesa enquanto o demandante ser carecedor do 

direito de ação. Para o autor, o contraditório seria um direito constitucional à informação 

para possibilitar a reação e a defesa um direito constitucional de reação concreta e ampla do 

demandado. Conclui o autor: 
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(...) A Constituição assegura tanto o contraditório quanto a ampla defesa (art. 5º, 
LV, da CF/88), de forma que haveria distinção entre essas duas garantias 
constitucionais. Assim, seriam institutos estruturais do direito processual para a 
tetralogia estrutural: ação; jurisdição; processo; e defesa (ou exceção). 72 

Como um dos seguidores da tetralogia estrutural do direito processual, Cândido 

Rangel Dinamarco afirma que as grandes categorias de direito processual, que integram e 

preenchem objeto das normas processuais, seriam: a jurisdição, a ação, a defesa e o processo: 

(...) A ‘jurisdição’ é o poder que o juiz exerce para a pacificação de pessoas ou 
grupos e eliminação de conflitos; a ‘ação’ é o poder de dar início ao processo e 
participar dele com vista à obtenção do que pretende aquele que lhe deu início; a 
‘defesa’ é o poder de resistir, caracterizando-se como o exato contraposto da ação; o 
‘processo’ é ao mesmo tempo o conjunto de atos desses três sujeitos, o vínculo 
jurídico que os interliga e o método pelo qual exercem suas atividades (infra, n. 
387). Tudo que as normas processuais disciplinam enquadra-se num desses quatro 
setores do direito processual ou cumulativamente em mais de um deles. Nada, no 
direito processual ou em sua ciência, está fora desses setores. O quadrinômio 
jurisdição-ação-defesa-processo constitui e exaure, portanto, o ‘objeto material da 
ciência processual’ – ou seja, as realidades a que esta dedica suas investigações e 
suas conclusões. 73 

Apesar de entender que a tetralogia estrutural possui argumentos que superam a 

trilogia estrutural, Gregório Assagra de Almeida defende a ideia de que a coisa julgada seria 

outro instituto estrutural do direito processual. Logo, para o autor, o objeto formal e as normas 

de direito processual são apresentados dentro de uma pentalogia estrutural, de forma que 

seriam institutos estruturais do direito processual: ação; jurisdição (art. 2º, da CR/1988); 

processo (art. 5º, LIV, da CR/1988); defesa ou exceção (art. 5º, XXXV e LV, da CR/1988); e 

a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CR/1988). Afirma o autor, cuja concepção é adotada 

nesta pesquisa, que todos esses institutos são importantes para o direito processual como 

garantia constitucional fundamental, até porque todos estão na Constituição. Assim,  

diferentemente do que pensam alguns, não há um instituto estrutural desses que seja mais 

relevante que o outro. Aduz Gregório Assagra de Almeida: 

Todos os institutos estruturais mencionados são fundamentais e todos têm amparo 
na Constituição. Não há, diferentemente da assertiva de alguns doutrinadores, um 
instituto estrutural que seja mais importante que o outro. Todos são importantes 
dentro das funções que exercem no direito processual. Diferentemente da assertiva 
de alguns, entendemos que uma instituição constitucionalizada não seria somente o 
processo como instituto estrutural, mas o próprio direito processual na sua condição 
de ramo do Direito que tem a função de ser instrumento fundamental para a 
proteção e efetivação da Constituição e das garantias constitucionais fundamentais 
como núcleos do Estado Democrático de Direito. Entendemos que a coisa julgada é 
instituto estrutural autônomo do direito processual porque ela se projeta para fora do 
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processo e passa a disciplinar as relações jurídicas entre as pessoas (efeitos positivos 
ou ativos da coisa julgada). Assim, mesmo que já não mais exista exercício da ação, 
do processo, da defesa (ou exceção) e da própria jurisdição concretamente, a coisa 
julgada, como resultado do exercício conjugado dos referidos institutos estruturais, 
ainda subsiste, de forma inclusive dinâmica, porque acompanha a dinâmica da vida 
das pessoas, impedindo novos entraves jurídicos e, assegurando-lhes a observância 
da segurança jurídica na sua condição de garantia constitucional fundamental (art. 
5º, caput, e XXXVI, da CF). Destarte, mesmo já tendo sido finalizado o processo e 
não mais havendo o exercício concreto da jurisdição entre aquelas mesmas partes, 
causa de pedir e pedido, e mesmo que já nem mais exista o exercício da ação ou da 
defesa, a coisa julgada ainda subsiste disciplinando a relação jurídica material entre 
as pessoas e ainda produzindo efeitos negativos para evitar o exercício da ação, da 
jurisdição, do processo e da defesa entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido 
(efeitos negativos da coisa julgada), como elementos de identificação da demanda já 
julgada. Ademais, coisa julgada pressupõe processo, em regra, já finalizado com a 
decisão final transitada em julgado, de sorte que ela não mais poderá ser atacada 
dentro do processo que a produziu, mas somente por um outro processo, por outra 
ação e outro exercício da jurisdição, muitas vezes com a alteração até mesmo das 
próprias regras de competência. Daí entendermos que deva a coisa julgada ser 
estudada como instituto estrutural autônomo do direito processual. Assim, por esses 
motivos não seria razoável procurar fazer, a todo custo, o enquadramento da coisa 
julgada dentro de um dos outros institutos estruturais do direito processual. 74 

Ressalta ainda Gregório Assagra de Almeida que, em sede de direito processual 

coletivo, a coisa julgada coletiva deve ser destacada como um instituto estrutural, pois do seu 

comando decorre o máximo benefício social e individual da tutela coletiva, tanto que o 

sistema permite o transporte da coisa julgada coletiva para o plano individual (arts. 103, § 3º, 

e 104, ambos do CCD), o que é conhecido como transferência in utilibus da coisa julgada 

coletiva para o plano individual. 75 

Retornando à jurisdição, observa-se que ela é considerada, para todas as correntes 

analisadas, um instituto estrutural do direito processual. Portanto, é justamente nesta condição 

de instituto estrutural que se faz necessário o seu estudo como garantia fundamental de acesso 

à justiça, com ênfase, conforme objetivo desta pesquisa, à proteção e à efetivação do direito 

ambiental como direito fundamental. A questão será melhor estudada nos capítulos 4, 5 e, 

especialmente, no 6.  

Nesse sentido, adverte Luiz Guilherme Marinoni que a jurisdição tem a função de 

tutelar e proteger, em tempos atuais, os direitos, destacadamente aqueles que possuem 

natureza de direitos fundamentais. Para o autor, a função jurisdicional decorre do dever estatal 

de proteger os direitos como essência do Estado Contemporâneo. 76 
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Convém registrar que, nos dois modelos de atuação jurisdicional adotados nesta 

pesquisa (jurisdição autocompositiva e jurisdição imperativa), os atos praticados pelo Estado-

Juiz terão natureza jurisdicional e deverão, portanto, observar o devido processo legal. Essas 

duas dimensões do novo caráter jurisdicional, proposto nesta pesquisa, decorrem da natureza 

de garantia constitucional fundamental da jurisdição e também da sua natureza de instituto 

estrutural do direito processual, em relação ao qual deverá ser imposta uma interpretação 

ampliativa quanto aos atos que configuram a sua atuação, principalmente levando-se em 

consideração o dever constitucional de buscar, prioritariamente, a resolução consensual dos 

litígios. 
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3 ORIGENS HISTÓRICAS E EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO ATÉ O ESTADO DE 

DIREITO 

 

Em razão da diversidade de construções históricas e dos diversos fatores que 

influenciam a natureza jurídica da jurisdição, ressalta-se que não é trabalho fácil identificar as 

suas raízes históricas.  

Dessa maneira, levando-se em consideração as características e o conceito da 

jurisdição, apresentados no tópico anterior, conclui-se que a atividade jurisdicional somente 

surgiu com a organização mínima do Estado. Anterior ao surgimento do Estado, os 

mecanismos de resolução dos conflitos eram basicamente a autotutela, a autocomposição, já 

estudadas no tópico anterior, bem como a arbitragem privada, que será destacada no tópico 

seguinte, quando da descrição sobre alguns dados históricos.  

Portanto, a abordagem histórica será restrita ao plano do Mundo Ocidental, com 

destaque para o direito romano, em razão da sua importância e influência para o Direito na 

Europa e, por consequência, no Brasil e nos países colonizados por países europeus.  

 

3.1 Jurisdição na Antiguidade 
 

Como esclarecem Javier Paricio e A. Fernández Barreiro, entre todos os povos da 

Antiguidade, somente em Roma foram reunidas condições culturais mais adequadas para a 

formação e o desenvolvimento de um ordenamento jurídico tecnicamente elaborado por 

juristas. Nesse contexto, ressaltam os citados autores que a história jurídica romana se 

desenvolve em uma sucessão de quatro modos distintos de organização política: Monarquia; 

República; Principado; e Dominado. 77  

1ª) O Período Monárquico, o mais antigo, que vai do ano 753 até o ano 509 a.C., era 

constituído por um modelo de monarquia mais atenuada em razão do caráter eletivo do 

monarca e da presença de instituições de composição aristocrática, como o senado, e 

democrática, como os comícios, no qual havia a participação na vida política. 78 

2ª) O Período Constitucional Republicano, tem início em 509 e vai até o ano 27 a.C. 

Esse período teria alcançado um momento de equilíbrio no século IV a.C., quando foi 
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produzido um compromisso sócio-político entre os setores aristocrático e popular.  Como 

assinalaram Javier Paricio e A. Fernández Barreiro: 
(...) el poder político se distribuye entre diversas magistraturas temporales y 
colegiadas, cuyo reconocimiento social deriva de la elección efectuada por el Pueblo 
en asamblea, donde reside la última referencia legitimadora (maiestas) del poder 
político e del propio orden jurídico, expresado en forma de leyes que el Pueblo 
aprueba a propuesta de los magistrados con imperium. El equilibrio de la 
constitución republicana se completa con el Senado, dotado de autoridade (autoritas) 
política, y compuesto por ex-magistrados; el Senado viene a constituir el órgano 
estable de gobierno, frente al carácter temporal de las magistraturas, e imprime a la 
organización política republicana un signo prevalentemente oligárquivo. 79  

Para Paricio e Barreiro, o apogeu da república romana é alcançado na segunda metade 

do século III a.C., sendo que, no século seguinte, teve início a sua crise, o que deu ensejo à 

abertura para uma nova forma de organização política para administrar o conjunto de 

entidades nacionais e territoriais de diversas composições culturais, que foram incorporadas, 

progressivamente, à administração republicana romana. 80  

3ª) O Período do Principado, que substituiu a antiga constituição política republicana, 

vai do ano 27 a.C. ao ano 235 d.C. e foi instaurado pelo imperador Augusto, tendo sido 

consolidado por seus sucessores. No Principado há uma aparente restauração da tradição 

republicana, abalada principalmente durante o período das guerras civis do século I a.C.; 

todavia, de fato, o que houve foi a sedimentação de um regime político no qual, desde seus 

primeiros momentos, houve uma progressiva concentração do poder civil e militar na figura 

do Príncipe, que acumula os poderes (imperium) dos magistrados, recebendo, dessa maneira, 

o título de imperador, se sobrepondo à autoritas patrum do Senado. E mais: como destacam 

Javier Paricio e A. Fernández Barreiro: 
(...) la maiestas Principis supone también la Asunción de un elemento político que la 
constitución republicana reservaba al populus; todavía hay que agregar la 
concentración en la figura del Príncipe de la jefatura religiosa, a través del título de 
pontifex maximus. Por lo demás, el ejército y la burocracia tienden a convertirse en 
los suportes del poder político y de la administración. La fuerza atractiva de ela 
romanidad se manifiesta en la aceleración del proceso de concesión de la ciudadanía 
a comunidades no romanas, hasta que en el año 212 un edicto de Caracalla la 
atribuye con carácter general a todos los habitantes libres del Imperio.  

Com isso, o fim do Principado ocorre com Alejandro Severo (222-225 d.C.) e com a 

sua morte dá-se início a um grande período de anarquia militar que evidencia a crise do 

regime Principado estabelecido por Augusto. 81 
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4ª) O Período do Dominato, que substitui o Principado, é uma forma de organização 

política em que o poder é autocrático. No Dominato, implantado por Diocleciano (284-395) e 

consolidado por Constantino (307-337), são abandonados todos os vestígios da antiga tradição 

republicana romana. Esse regime político é mantido na parte ocidental do Império Romano 

até a queda de Roma no ano 476. Contudo, como observam Javier Paricio e A. Fernández 

Barreiro, o Dominato acaba se fortalecendo na parte oriental, que havia se separado 

definitivamente do Ocidente a partir da morte de Teodosio I, no ano 395, e acaba se mantendo 

até a derrubada de Constantinopla, no ano de 1453.82 

Entretanto, ponderam Javier Paricio e A. Fernández Barreiro que essa análise, 

fundada somente na natureza política dos regimes organizativos da política romana, seria 

adequada para uma abordagem correta sobre o direito público, mas não seria suficiente para a 

análise pela ótica do direito privado. Ademais, como ressaltam os autores, o componente 

jurisprudencial é o mais característico elemento da cultura do direito romano e da tradição 

jurídica romana. Por isso, a análise dos períodos da história jurídica romana deverá ter como 

pontos de referência os diversos momentos históricos. 83 

A diferenciação entre direito público e direito privado não era tão nítida assim no 

direito romano. Há que se apontar que o direito público (ius publicum) abrangeria a 

constituição, a administração, inclusive das províncias e as relações exteriores, a jurisdição, o 

direito penal e até mesmo as instituições religiosas. Por outro lado, o direito privado (ius 

privatum) era integrado pelo conjunto de disciplinas referentes, entre outras, à pessoa, à 

família, à propriedade, ao patrimônio e aos negócios jurídicos entre indivíduos. 84 Para Elaine 

Harzheim Macedo, durante a República e as primeiras décadas do Principado teria 

prevalecido o direito privado, mas nos Períodos do Principado e do Dominato, o direito 

privado teria cedido espaço para o direito público. 85 

Em uma abordagem mais ampla, que leva em conta o consenso entre a maioria dos 

historiadores do direito, observa-se que o Direito Romano passou por três grandes períodos: o 

arcaico ou antigo; o clássico; e o pós-clássico.  
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1º) O Período Arcaico, também denominado de época antiga, que inclui a fundação 

da cidade de Roma, apontada por muitos como sendo em 754 ou 753 a.C., vai até o ano 130 

a.C.  

No âmbito jurídico, Javier Paricio e A. Fernández Barreiro destacam em relação ao 

Período Arcaico: a Lei das XII Tábuas (451-449 a.C), que embasou a construção do ius civile; 

a criação no ano 367 a.C., da magistratura do pretor urbano, que passou a ter atribuições para 

administrar a justiça no âmbito do direito privado, o que possibilitou que o pretor fosse 

protagonista do desenvolvimento do direito romano em relação com os meios processuais da 

jurisdição ordinária; a criação do pretor peregrino no ano 242 a.C., com poderes para 

administrar a justiça em relação ao direito privado nas hipóteses em que um dos litigantes não 

fosse cidadão romano, o que foi importante para o desenvolvimento do ius gentium, que viria 

a se converter em um sistema de direito privado comum. 86 

2º) O Período Clássico, abrange a República tardia, o Principado e vai até antes da 

conhecida anarquia militar, que se deu entre 235 até 285 d.C.  

Na segunda metade do século II a.C., como explicam Javier Paricio e A. Fernández 

Barreiro, já estavam consolidados os poderes jurisdicionais dos magistrados, pois o pretor 

urbano e o pretor peregrino e a ordem jurídica de direito privado estavam estruturados em 

razão da conjugação do antigo sistema de ius civile, o posterior ius gentium e o ius 

honorarium, sendo que o ius honorarium era formado pelo sistema de ações e recursos 

processuais que ao longo do tempo foram constituídos nos editos dos magistrados. 

Acrescentam os autores:  
Estos medios procesales son muchas veces de directo origen pretório, pero en el 
Edicto se recogen también otros procedentes del ius civile y del ius gentium, por lo 
que el edicto de los magistrados viene a asegurar la coordinación general del orden 
jurídico, proporcionando, además, su dessarrollo por via procesal y sólo 
secundariamente por el cauce de la legislación. 87 

No ano 130 a.C. teria sido produzida, em caráter definitivo, a versão do novo 

procedimento formulário, que é característico do Período Clássico, apresentando-se vinculado 

à jurisdição pretoriana e aos editos de conteúdo processual dos magistrados.  
Ademais, en la segunda mitad del siglo II a.C., se encuentra ya presente un 
significativo grupo de juristas, artífices de una producción literária que sirve de 
fundamento a la tradición jurisprudencial posterior. 88 
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3º) O Terceiro Período é o Pós-Clássico, também conhecido como Período Tardio, 

que vai do término do Período Clássico no ano 230 d.C. até a queda de Roma com a 

deposição de Rômulo Augusto no ano 476, momento demarcado para grande parte dos 

historiadores como sendo o fim da Idade Antiga e o surgimento da Idade Média. 89 

No Período Pós-Clássico, especialmente em meados do século III, ocorre o 

desaparecimento da jurisprudência criadora e da produção literária propriamente dita e o 

ordenamento jurídico vai se constituindo, de modo mais claro, como uma estrutura unitária, o 

que se deu em razão das transformações ocorridas no mesmo diapasão no plano jurídico.  

É o que apontam Javier Paricio e A. Fernández Barreiro, para os quais a época pós-

clássica abrangeria o período entre os anos 230 até 530 d.C., o que coincidiria no plano 

político com a forma de organização constitucional conhecida como Dominato. Nesse 

período, o ordenamento jurídico romano evolui a partir da concentração do poder no 

imperador, que passa a construir uma ordenação autoritária, que seria unicamente legitimada 

pela vontade do titular supremo do poder político. Com isso, a lei passa a ser a única fonte 

criadora do direito e a jurisprudência perde a sua função mediadora entre a ordem jurídica e a 

aplicação do direito.  
El fenómeno de la desaparición de la Jurisprudência creadora se acentua en la parte 
occidental del Imperio por la decadencia de la cultura jurídica, pero es propio 
también del desarollo del derecho en Oriente. En efecto, aunque en la parte oriental 
se produzca desde principios del siglo V una evidente revitalización de la ciencia 
jurídica, vinculada a los centros de enseñanza del derecho de Berito y 
Constantinopla, da posición de esa Jurisprudencia en el orden jurídico carece de la 
relevancia propia del período clásico, y, sobre todo, no desempeña la función 
creativa que corresponde al sector profesional de los juristas en los modelos 
jurisprudenciales. 90 

Contudo, com a Compilação de Justiniano (527-565) foi possível conservar tanto a 

tradição jurisprudencial romano-clássica quanto parte considerável da legislação imperial. 

Todavia, como ressaltam Parício e Barreiro, a Compilação de Justiniano também constitui a 

consagração de um ordem jurídica legalista, em que o direito de origem jurisprudencial passa 

a ser incorporado legislativamente ao ordenamento jurídico com base em uma legitimidade 

derivada de uma vontade política claramente autoritária e soberana. 91 
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Em termos de direito processual, observa-se que o período arcaico foi caracterizado 

pela legis actiones (ações da lei), em que o processo tinha uma tramitação solene e oral e se 

dividia em fases – as legis actiones eram procedimentos extremamente solenes que foram 

estabelecidos para se conduzir uma actio.  

Já o período clássico foi caracterizado pela per formulas (processo formular), que 

surgiu para disciplinar as controvérsias entre peregrinos e cidadãos romanos. Com o 

desaparecimento das legis actions, o processo formular vem a ser usado também para os 

litígios entre cidadãos romanos. Com o início da República, o processo formular passa a ser 

adotado mais amplamente, o que se deu em razão da rigorosa e intolerável solenidade das 

legis actiones. Por intermédio de uma lei do ano 17a.C., Augusto impõe o processo formular 

como obrigatório.  

Convém registrar que o nome processo (ou procedimento) decorre da fórmula pela 

qual era disciplinada a litiscontestatio, que era o meio pela qual era fixada a questão na 

primeira etapa perante o pretor romano. Estabelecida a litiscontestatio, os efeitos jurídicos a 

ela estavam vinculados para fins de decisão do árbitro. 

Até aqui prevaleceu a ordo judicium privatorum, primeiro pela escolha do árbitro 

pelas partes; depois, o pretor romano nomeava o árbitro para decidir o litígio. Nesta etapa 

prevalecia a atividade das partes.  

Contudo, foi no período pós-clássico que surge a cognitio extra ordinem 

(conhecimento fora de ordem), quando o pretor romano, invadindo área que não lhe pertencia 

anteriormente, passa a conhecer e a julgar o mérito dos litígios. Com a cognitio extra 

ordinem, a direção e a tramitação do processo passam a ser de responsabilidade do pretor 

como agente estatal. Da sentença do pretor romano, que era um magistrado com poder de 

império, cabia apelação. 92  

O referido processo que, repita-se, foi consagrado na fase pós-clássica da história de 

Roma, é caracterizado pela superação da bipartição de fases, primeiro perante o pretor e 

depois perante árbitro. Assim, passa o processo romano a se submeter a um único iudex, que é 

um funcionário do Estado Romano.  

Como esclarece José Reinaldo Lima Lopes, há diferenças substanciais entre a 

cognitio extra ordinem e o processo formular. Na cognitio extra ordinem há a centralização 
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do juízo, com a supressão da diferença entre pretor e juiz e a previsão de recurso de apelação. 

Acrescenta: 
(…) Se a função de julgar estava repartida entre dois órgãos de natureza diversa 
(pretor/juiz), um não poderia rever a decisão de outro. Quando o julgamento se 
concentra num delegado (inferior) do imperador, este pode reanalisar e corrigir o 
que foi feito pelo seu agente. O julgamento do príncipe é um decreto (decretum) 
para o caso concreto. 93 

Explicam José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo que as instituições 

processuais foram se oficializando, o que se deu em razão da consolidação da cognicio 

extraordinaria. Assim, o magistrado romano, agora na condição de juiz, passa a ser 

competente para examinar as provas (conescere) e prolatar a sentença, que deixa de ser um 

ato exclusivo do cidadão romano, perdendo, com efeito, seu caráter arbitral, para adquirir a 

natureza de ato de vontade do soberano (ex autoritate principis). Esclarecem os autores 

citados: 
Além de reorganizar o sistema processual da ordo iudicium privatorum, com a 
promulgação em 17 a.C. da Lex Julia Privatorum, Auguto ensejou fosse unificada a 
instância, ou seja, com a ingerência, em determinadas causas que, em princípio, 
careceriam de tutela jurídica, da cognitio extraordinaria do princeps ou de seus 
delegados, o procedimento, até então obrigatoriamente bipartido, passa a desenrolar-
se, desde sua instauração, até o final, diante de uma única autoridade estatal 
(magistrado-funcionário). 94 

Há quem afirme ter sido completado aqui o ciclo da justiça privada e iniciado o ciclo 

da justiça pública. Com isso, teria surgido a jurisdição como atividade, por intermédio da qual 

o Estado-Juiz analisa as pretensões deduzidas em juízo e resolve o conflito. 95  

Entretanto, essa questão não é tranquila em doutrina. Como destaca Elaine Harzheim 

Macedo, não é unívoco o sentido da expressão jurisdição durante a história do direito romano, 

tendo adquirido diversos significados nos modelos de organizações políticas constituídos no 

decorrer do respectivo processo histórico. Para a autora, no período republicano, apesar de, 

em Roma antiga, a organização social seguir a rígida divisão de classe, a jurisdição tinha 

características mais democráticas; já no império, a jurisdição teria características mais 

absolutistas, fundadas em um poder centralizado 96.  

Observa-se também que no período arcaico e no clássico da história do direito 

romano havia a distinção entre iurisdictio e imperium. Essa distinção levava em conta as 

funções exercidas por diferentes agentes e o fato de que as diretrizes normativas não eram, até 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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então, pré-definidas, organizadas ou codificadas e, à vista disso, paralelamente às leis, 

existiam várias fontes do direito sem qualquer hierarquia rígida, tais como os costumes e as 

fórmulas pretorianas. Consequentemente, enquanto a jurisdição estava mais vinculada ao 

direito privado, tendo em vista a sua natureza declaratória como ato de inteligência do árbitro, 

o imperium, na condição de ato do pretor, continha a ordem e estaria mais atrelado ao direito 

público. É o que explica Elaine Harzheim Macedo: 
Enquanto no ato de vontade se inseria uma natureza publicista, entendida sob o 
enfoque social, amparado em poder emanado do povo, o ato de inteligência a ser 
emitido estava comprometido com a natureza privatista do conflito e do agente a 
proferi-lo, muitas vezes de escolha da confiança dos próprios litigantes. A ordem 
continha o imperium. A declaração, o que os romanos identificam como iurisdictio. 
Jurisdição, então, era um conceito comprometido com o direito privado. Não se 
pode, contudo, levar a distinção entre imperium e o iurisdictio a um estágio 
absoluto, na medida em que, como visto, a edição da fórmula pelo pretor passou, 
com o tempo, a conter um juízo normativo, em especial em conflitos de natureza 
menos privatista, ganhando também feição de ius dicere. Assim é que responsável 
pelo ius dicit era o magistrado (pretor), ao indicar o caminho legal a ser aplicado, na 
segunda fase, pelo iudex quando da prolação da sentença. Se, de um lado, essa 
continha o jurisdicere, no sentido de atuar como interpretação ou declaração oficial 
de um direito, esse, por sua vez, tinha sua atuação limitada no enunciado que 
antecipa. 97 

Para Ovídio A. Baptista da Silva, a compreensão limitada de jurisdição ao plano da 

declaração de direitos estava fortemente consagrada no direito romano e isso era o resultado 

da oposição entre os conceitos de iurisdicio e imperium. Por isso, a jurisdição se limitava ao 

procedimento ordinário (ordo iudiciorum privatorum), de modo que o pretor romano não 

estava autorizado a proclamar diretamente se determinado direito existia ou não. 98  

Francesco De Martino, em sua clássica obra sobre La giurisdizione nel diritto 

romano, demonstra as dificuldades e as polêmicas quanto ao momento de identificação do 

surgimento da jurisdição no direito romano. O autor chega a afirmar, por exemplo, que, no 

período mais arcaico de Roma não havia uma jurisdição na concepção que mais tarde o termo 

vem a adquirir pelos romanos. A intervenção do Estado nas lides jurídicas era assunto das 

organizações sacerdotais, de forma que a função exercida tinha caráter religioso e não 

propriamente jurídico e não havia exatamente uma função declarativa de direito. O mais 

caraterístico, em termos processuais, neste período, do processo privado romano era a 

bipartição de etapas: in iure ed apud iudicem.  99 
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3.2 Jurisdição na Idade Média 
 

Em relação à Idade Média, observa-se que é extremamente difícil, para não se 

afirmar impossível, apresentar qualquer estudo uniforme sobre a jurisdição. O certo é que a 

Idade Média surge diante de grandes transições em relação aos costumes, às organizações 

políticas, ao comércio e, por conseguinte, em relação ao próprio direito. A fragmentação do 

exercício do poder e retrocesso em relação às conquistas do direito romano são características 

marcantes da Idade Média. 

Como afirma Dalmo de Abreu Dallari é muito difícil caracterizar a magistratura 

medieval, pois o longo período da Idade Média é recheado de conturbações e de 

transformações, principalmente em relação às condições políticas da Europa, à definição de 

institutos jurídicos e políticos novos e à quantidade considerável de ordens jurídicas existentes 

paralelamente sem hierarquia entre as normas. 100 

Convém destacar que a Idade Média é dividida, geralmente, em três períodos. O dois 

primeiros, que vão do Século V até o Século XIII, integram a Alta Idade Média e o terceiro 

período, que abrange os Séculos XIV e XV, integram a Baixa Idade Média. 101 

A Alta Idade Média – primeiro período, que tem início no Século V e vai até meados 

do Século IX – é caraterizada pela invasão dos bárbaros germânicos e pela formação de novos 

reinos que vieram a se opor às civilizações bizantina e maometana. Há aqui grandes 

retrocessos em diversos campos. Crenças em feitiçarias, em encantamentos, problemas graves 

com saúde da população, o alastramento de pestes, uso de tortura, desaparecimento de moeda, 

pobreza cultural. Nesse contexto, em razão da inexistência de um Estado, a atividade exercida 

pelos juízes volta a ser privada e se limita à tutela a bens referentes à sobrevivência familiar, 

com a aplicabilidade de direito nascido das tradições dos grupos e não da vontade do rei. Não 

é possível identificar aqui uma atividade jurisdicional como função estatal. 102 

Alta Idade Média – segundo período, que vai de meados do Século IX até o Século 

XIII, sendo caracterizado pelo desenvolvimento do feudalismo e pela hierarquização social, 

com o surgimento de várias classes, tais como: a nobreza, que era detentora, inicialmente, de 

riqueza; o clero, que monopolizou o conhecimento; a cavalaria, a quem incumbia a defesa 

dos respectivos territórios em razão das constantes guerras e conflitos entre grupos; as classes 
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servis, integradas principalmente por camponeses, que produziam bens e serviços, sendo que 

foi dessas classes que surgiu, posteriormente, a classe burguesa, e com ela, o capitalismo 

como novo sistema econômico; a monarquia, que esteve presente em toda Idade Média, mas 

que, no início somente comandava o respectivo grupo étnico para, posteriormente, 

especialmente com os francos, conquistar dimensão territorial. A monarquia dividia o seu 

poder com a classe nobre e com os papados, que exerciam grande influência no direito que 

era aplicado. 103 

Nesse período, observa-se a existência de um sistema de justiça feudal, responsável 

pela governabilidade dos feudos, de forma que a administração da justiça era integrada pelas 

atividades legislativa e judicativa. Foram criados conselhos e cortes locais responsáveis pela 

criação de normas abstratas baseadas na visão do senhor feudal e as assembleias populares e 

as cortes locais, com a competência para julgar os conflitos civis e penais.  

A justiça no citado período continuava sendo privada, não obstante os julgamentos 

públicos pelos próprios pares. As provas eram baseadas em testemunhas, desafios e duelos. 

Por outro lado, os grandes conflitos entre senhores feudais eram solucionados geralmente pela 

guerra. É o que muito bem explica Elaine Harzheim Macedo, acrescentando sobre a justiça e 

as relações jurídicas na época: 
Esse modelo de jurisdição corresponde ao modelo do regime feudal, onde 
houve o enfraquecimento do poder real, transferido para os senhores feudais, 
que se relacionavam com os seus subordinados – os servos – pelo sistema de 
suserania ou vassalagem, estabelecendo-se entre ambos um contrato. Por esse 
contrato, a posse da terra é repassada  para o vassalo, que, por sua vez, pode 
ceder parte do feudo a um terceiro, que será o vassalo do vassalo, 
estabelecida uma cadeia hierárquica entre uns e outros. A hereditariedade do 
feudo permitia sua transmissão de pai para filho, na qualidade e condição em 
que fora adquirido: como senhor ou como vassalo. O feudo mais importante, 
mas não único, era a terra, que se transformava na principal unidade de 
riqueza do regime em questão. A instituição do feudo era de cunho 
contratual, criando obrigações e direitos recíprocos, como o dever do vassalo 
de auxiliar militar e economicamente o seu senhor e a obrigação desse em 
proteger o seu subordinado. Tais tipos de relações jurídicas exigiam uma 
jurisdição comprometida com costumes e normas locais, compondo situações 
muito particularizadas, que diziam respeito tão-somente àquela coletividade 
(..). 104 

Com o passar do tempo e suas consequentes transformações nas relações sociais, 

políticas e jurídicas, observa-se que o direito canônico passa a ser a nova fonte do direito e da 

organização social, política e cultural, sendo certo que foi justamente com o direito canônico 

que foram produzidas grandes mudanças na estrutura do processo e da justiça, com destaque 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 MACEDO, Elaine Harzheim. Jurisdição e processo: crítica histórica e perspectivas para o terceiro milenio. 
Porto Alegre: Libraria do Advogado, 2005, p. 52. 
104 MACEDO, Elaine Harzheim. Jurisdição e processo: crítica histórica e perspectivas para o terceiro milenio. 
Porto Alegre: Libraria do Advogado, 2005, p. 52-3. 



!
!

54 

para o direito penal, que passa a ter natureza pública com previsão de sanções que vão além 

dos interesses privados, tais como a prisão, a perda de função.  

A Igreja, principalmente no papado de Gregório VII, saiu do seu parasitismo para 

administrar seus interesses patrimoniais e, ainda, interferir em outras relações, passando, 

assim, a influenciar nas questões políticas, o que gerou conflitos e guerras entre monarcas e 

papados pelo poder político sobre o território. Com efeito, na visão da Igreja, todos deveriam 

se submeter ao poder divino, que tinha o Papa como seu representante na Terra. Essa visão foi 

importante para o desenvolvimento do sentido de Estado como ente universalizante, 

influenciando, outrossim, na construção do conceito moderno de jurisdição, em superação à 

concepção de um pluralismo de justiças privadas existentes até então.  105 

Foi justamente nesse contexto que ficou marcado o confronto entre o direito 

consuetudinário, de origem germânica, e o direito canônico, que era uma nova leitura 

realizada pela Igreja em relação ao direito romano justinianeu. Para tanto, o trabalho dos 

glosadores foi importante e, resultou na criação, no ano 1088, da primeira universidade, a 

Universidade de Bolonha (Università di Bologna), na Itália, e depois na França e na Europa 

continental em geral. O trabalho e a produção jurídica dos glosadores vigoraram até o advento 

das grandes codificações, já na Idade Contemporânea. 106 

Elaine Harzheim Macedo destaca que, em decorrência dessas origens históricas e 

desse confronto entre dois sistemas diversos, surge a distinção, que vigora até os dias atuais, 

entre o sistema da civil law, que passou a vigorar na Europa continental, baseado na matriz 

canônica, e o sistema da common law, adotado pela Inglaterra, que manteve suas fontes 

consuetudinárias, rejeitando o direito canônico, não adotado pelas suas cortes régias. 107 

Durante a influência do direito canônico, observa-se a realização da reforma 

eclesiástica, estabelecendo a distinção entre foro interno, que era o responsável pelas coisas 

do espírito e da fé, e foro externo, que tinha poder para as questões jurídicas, sem a 

intervenção dos clérigos e dos senhores. Com isso, houve a racionalização em torno da ideia 

de processo e de competência, tendo sido consagradas competências em razão da matéria e da 

pessoa. Afirma Elaine Harzheim Macedo que foi justamente com base na competência, em 

razão da matéria em que a Igreja se proclamava competente para administrar a justiça em 
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relação a determinadas causas, especialmente as que envolviam o matrimônio, tendo em vista 

a importância da família na Idade Média, o patrimônio das paróquias e outros temas e isso 

demonstra a forte influência do direito canônico na Idade Média. Acrescenta a autora: 
Importante destacar que nesse período – igualmente longo e que vai se estender por 
mais de cinco séculos (séculos XI a XVI), sujeitando-se, portanto, a transformações 
– a jurisdição passou a ser manifestação de uma inteligência, produzida a partir de 
textos (do direito romano) que compõem um todo – o Direito, a integrar a própria 
decisão, que, dessa sorte, perde o caráter criativo que o sistema consuetudinário 
permitia. O método para alcançar o pronunciamento ganha relevância, método que 
adquire, num primeiro momento, feição dialética porque a inserção do particular 
(conflito) no todo (texto) reclama contraditório e debate, superando-se, assim, as 
lacunas e contradições, de modo a confirmar a completude do texto, pressuposto 
lógico a sustentar o sistema, sob o qual o todo é compreendido. 108  

Foi nesse período que surgiram várias correntes filosóficas, com destaque para Santo 

Agostinho e São Tomaz de Aquino, o que certamente provocou grandes impactos na 

construção das diversas áreas do conhecimento humano, com destaque na formação dos 

glosadores, dos pós-glosadores e até dos humanistas, sendo que todo esse trabalho determinou 

fortemente a construção da visão racional de estado, contribuindo para o surgimento, séculos 

depois, do Estado como ente jurídico, além de influenciar em muitos aspectos da Idade 

Moderna e até mesmo da Idade Contemporânea. 109 

A Baixa Idade Média engloba os Séculos XIV e XV, quando há o renascimento do 

comércio e das cidades, o surgimento da burguesia e das monarquias ocidentais.  Toda 

produção jurídica da Alta Idade Média passa a produzir grandes impactos na Baixa Idade 

Média, período em que surgem as primeiras sementes para a grande mudança no processo 

histórico da civilização humana.  

Assim, a sociedade capitalista, representada pela classe burguesa, se sobrepõe à 

sociedade feudal, uma sociedade decadente, em decorrência do esgotamento dos seus modelos 

social e econômico. 110 De vassalos, o povo agora passa a comerciantes, industriais, 

banqueiros e outros profissionais especializados. Para além do lado econômico e social, há 

mudanças também na área do direito. O direito comercial e o obrigacional passam a se 

sobrepor ao direito à posse, à propriedade, assim como ao direito de família. Tem início o 

direito entre os povos e a abertura para um futuro direito internacional. Com isso, a Europa 

retoma a concepção de uma sociedade regida pelo direito. Forma-se, por conseguinte, um 

sistema jurídico romano-canônico, em que o velho direito romano e o novo direito canônico 
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passam a ter incidência em um mesmo espaço, que passa a demandar harmonização constante 

entre as fontes, como assinala Elaine Harzheim Macedo: 
(...) os diversos segmentos sociais eram regrados pelo direito romano, recuperado 
dos textos de Justiniano e revisto através das glosas e comentários que os glosadores 
e pós-glosadores produziram, aplicado através das práticas herdadas das antigas 
tradições dos povos bárbaros e filtrado pelo direito canônico, de jurisdição o de 
largo espectro. Esse contexto de sistema teve sua origem no Século XII, perdurando 
até o XV, e encontra sua razão maior de ser na subordinação do complexo  do ius 
humanum (direito eclesiástico e direito civil) ao direito divino, significando 
historicamente não só a penetração, mas o triunfo dos ideais cristãos sobre a herança 
jurídica da civilização pagã, traduzindo o próprio espírito da civilização europeia 
que caracterizou a Idade Média (...). 111 

Para José Reinaldo de Lima Lopes é justamente no campo da jurisdição e do 

processo que a forte influência do direito canônico é determinante, não obstante também 

tenha sido determinante quanto às regras sobre matrimônio, contratos e a construção da teoria 

da personalidade jurídica. Todavia, no plano processual, o processo canônico certamente foi o 

responsável pela separação entre Europa continental e a tradição inglesa. A Inglaterra não 

incorporou o processo canônico nas cortes régias, que se desenvolveram antes da canonística, 

o que produziu a forte distinção entre o processo inglês, que integra o sistema da common 

law, e os dos sistemas civil law, como é o do Brasil. Acrescenta: 
Já no continente, é o processo canônico que precede a organização das cortes régias, 
e assim as influencia. O processo canônico logrou-nos algumas características 
especiais. Em primeiro lugar: 1) é um processo conduzido por profissionais em 
direito; em segundo lugar 2) reconhecia um sistema de recursos que permitia a 
uniformização, a concentração e a centralização do poder; em terceiro lugar, 3) 
adquiriu uma perspectiva investigativa (inquisitorial) mais do que acusatória ou 
adversária (dualística); finalmente 4) impôs a escrita sobre a oralidade, constituiu o 
sistema cartorial. Este modelo processual liga-se a uma forma de poder político e a 
ele serve. Vigorará até o século XVIII, como processo do ius commune (romano-
canônico). 112 

A Idade Média é marcada, ao longo dos seus períodos, por algumas caraterísticas 

próprias em relação ao direito e à justiça. Eram várias as justiças. Prevaleciam os costumes 

sobre a legislação. O direito natural era concebido como direito de origem divina e se 

sobrepunha ao direito humano. A concepção de bem comum fazia prevalecer decisões em 

favor de grupos de interesses. Os juízes atuavam de forma criativa, voltada para os casos 

concretos e com julgamento pelos pares. Os juízes, nesse contexto, tinham poderes que 

tendiam a crescer, o que colocava em risco as pretensões absolutistas que já começavam a 

apresentar seus frutos na Baixa Idade Média. 113 
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3.3 Jurisdição na Idade Moderna  
 
 

A Idade Moderna surge no contexto da descoberta do Novo Mundo, da Reforma 

Protestante, do forte crescimento do Capitalismo como regime econômico e da consolidação 

de Estados Nacionais, caracterizados por três elementos identificadores: povo, território e 

governo soberano. Contudo, esses estados passam a ter como chefes e soberanos, reis e 

monarcas, os quais centralizam o exercício do poder de forma exclusiva, amparados nos seus 

exércitos e atuação com base em pretensões mercenárias. 114  

Com isso, surgem os Estados Nacionais, na condição de Estados Absolutistas, como 

uma das características centrais da Idade Moderna. Nos Estados Absolutistas, como já 

escreveu Jorge Miranda, a própria vontade do rei ou do monarca é a lei, as regras jurídicas 

que definem o exercício do poder são vagas e, geralmente, não são nem escritas e os deveres 

dos reis ou dos monarcas em relação ao Estado e aos súditos possuem natureza meramente 

moral. 115  

Os Estados Absolutistas na Idade Moderna teriam passado por dois períodos 

evolutivos. 116  

O primeiro período, que surge no início da Idade Moderna e vai até o início do 

Século XVIII, o rei ou o monarca detém o poder com base na assertiva de que se trata de um 

poder divino e, assim, sua autoridade estaria amparada em fundamentação religiosa. Nesse 

período, o poder do Estado sobre a vida dos súditos é amplo, inclusive sobre suas vidas 

privadas, de forma a se tornar o ‘grande protetor dos cidadãos’.  

O segundo período, caracterizado pela fundamentação racional do exercício do 

poder, que se deu por força do iluminismo e, daí a razão da utilização da denominação 

despotismo esclarecido e também da expressão Estado de Polícia, já que ao princípio era 

atribuída a plena liberdade para a utilização de todos os mecanismos objetivando a defesa do 

interesse público.  

Outra grande característica da Idade Moderna era o individualismo, que opõe o 

direito moderno tanto às concepções dominantes na Idade Média quanto em relação às 

doutrinas clássicas da filosofia da antiguidade.  
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Nesse sentido, Michel Villey esclarece que o mundo jurídico moderno é identificado 

por certas teses identificadas pela fundamentação individualista: a) a existência de direitos 

naturais do indivíduo, que é o fundamento do sistema de Hobbes, acolhido por Locke, 

Pufendorf, Thomasius, Wolff e que são a base das Declarações dos Direitos do Homem; b) 

positivismo jurídico, como consequência da tese do contrato social e do estado de natureza 

anárquico, amparada na sustentação de que o indivíduo é livre no estado da natureza e a 

natureza não disciplina as relações sociais, de modo que não poderia existir outro direito 

senão aquele criado pelo Estado; c) e o elemento que seria para Villey o principal do sistema 

de direito,  tanto natural quanto positivo, que é a noção de direito subjetivo, com sucesso 

universal, de que a teoria do contrato social seria apenas uma consequência. Afirma ainda 

Michel Villey: 
O individualismo está por toda parte no mundo moderno. Responsável por isso é a 
filosofia do conhecimento, herdada do nominalismo e largamente difundida, assim 
como a metafísica – a da substância individual. O primeiro objeto de conhecimento 
é o indivíduo, ponto de partida de toda doutrina – seja quando Descartes extrai seu 
sistema da evidência subjetiva de sua própria existência, seja quando Hobbes, Locke 
ou Espinosa reconstroem o universo social a partir do homem do ‘estado da 
natureza’, previamente separado e isolado pela análise. Forma atenuada e sem 
dúvida um tanto bastarda dessa mesma tendência, a escola moderna do direito 
natural procede a todas as suas construções racionando sobre a natureza do homem 
individual (Já Montaigne descobria no seu próprio eu a forma inteira da humana 
condição, o que a opõe de maneira mais radical à doutrina dita do direito natural 
clássico – que procedia a partir da natureza cósmica dos grupos sociais, das pólis -, e 
a leva a conclusões totalmente diferentes. 117   

Em relação à magistratura observa-se que, mesmo nos Séculos XVI e XVII, não 

havia a profissionalização dos juízes, sendo que o judiciário, na condição de poder 

devidamente instituído, ainda não existia e era um sonho para uma realidade futura, porém 

desconhecida.  

Por isso, os magistrados, nesse período, integravam o poder da classe aristocrata e, 

assim, estavam ligados ao soberano e com ele mantinham relações de lealdade, o que era uma 

das características dos Estados Absolutistas na Idade Moderna. 118 É o que explica Dalmo de 

Abreu Dallari: 
“No ambiente de lutas que caracterizou grande parte da Europa do século dezessete, 
governantes absolutos utilizaram os serviços dos juízes para objetivos que, muitas 
vezes, nada tinham a ver com a solução de conflitos jurídicos e que colocavam o juiz 
na situação de agente político arbitrário e implacável. Em tal circunstância, a escolha 
dos juízes era feita diretamente por quem detinha o comando político, o que deixava 
evidente que eles decidiam e praticavam outros atos, não decisórios, em nome e com 
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o respaldo dos chefes supremos. Mas, evidentemente, os juízes estavam obrigados a 
manter fidelidade, antes de tudo, aos interesses de quem os tinha escolhido”. 119 

Em França, por exemplo, a situação era ainda mais crítica, pois o cargo de 

magistrado era concebido como direito de propriedade e podia ser negociado. Dessa forma, 

não obstante sua caracterização como serviço público, os magistrados negociavam a própria 

prestação jurisdicional, especialmente no plano do direito privado. Por outro lado, no âmbito 

do direito público, a atuação dos magistrados era muitas vezes objeto de críticas e influências 

das autoridades superiores. 120 

Também na Inglaterra existiam problemas, pois o exercício da atividade 

jurisdicional, se assim essa atividade possa ser considerada, era dividida entre juízes leigos, 

em número bem superior, e juízes togados, os quais recebiam remuneração pelos serviços e 

ficavam à disposição do rei. 121  

Já em Portugal, com o advento das Ordenações Manuelinas de D. Manuel (1495-

1521), houve alterações importantes no âmbito da atividade jurisdicional, com especial 

destaque para o sistema recursal, com a concentração das revisões nos órgãos 

hierarquicamente superiores, diretamente ligados ao monarca, como aconteceu com a 

transformação do agravo, que até então somente cabia para corrigir hipótese de dano, como 

recurso para atacar quaisquer decisões interlocutórias, o que reduziu o poder decisório dos 

juízes de primeiro grau. É o que explica Elaine H. Macedo, destacando que essa orientação 

ainda prevalece no direito brasileiro atual: 
(...) A sofisticação dos mecanismos recursais prossegue, inclusive nas Ordenações 
que se seguiram, multiplicando-se suas hipóteses de cabimento e aperfeiçoando-se 
os juízos colegiados de grau recursal, sem prejuízo, à evidência, dos recursos 
extremos dirigidos ao rei, a acusar a espiral procedimental dos recursos instaurada.  

Por influência dos ideais iluministas, amparados em especial nos pensamentos de 

Locke, Rousseau e Montesquieu, surgiram revoluções que colocaram em decadência o poder 

soberano do rei e, assim, em superação aos modelos de Estados Absolutistas, começa a surgir 

o Estado de Direito.  

 

3.4 Jurisdição na Idade Contemporânea: o surgimento do Estado de Direito 

 

O presente tópico analisará a Jurisdição na Idade Contemporânea. Para grande parte 

dos historiadores, a Idade Contemporânea surge com a superação do Estado Absolutista pelo 
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Estado de Direito e tem início no final do Século XVIII e começo do Século XIX, 

constituindo-se em um período de tempo histórico que abrange inúmeras transformações 

culturais, jurídicas, políticas, sociais, econômicas, tecnológicas e, em especial, científicas. 

Para tanto, convém registrar que o trabalho adotará as concepções sobre Estado de 

Direito à luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, considerando 

especialmente o contexto das suas construções históricas na Idade Contemporânea e suas 

respectivas dimensões. 122 

Por conseguinte, a pesquisa contextualiza a jurisdição nos 03 (três) modelos de Estado 

de Direito: Estado Liberal de Direito, voltado para a tutela de direitos individuais; Estado 

Social de Direto, que é o Estado do bem-estar social e visa tutelar direitos individuais e 

direitos sociais, a serem estudados no tópico seguinte; e Estado Democrático de Direito, que 

se trata de um novo modelo de Estado Constitucional comprometido com a transformação 

social, de modo que, nele, a tutela jurídica engloba tanto os direitos individuais quanto os 

direitos coletivos, amplamente considerados, que é justamente o modelo adotado pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (artigos 1º, 3º, Título I, Capítulo, 

arts. 5º, § 2º, 6º, 7º etc).  

Em razão da sua importância para a pesquisa e das transformações ocorridas com o 

surgimento da ideia em torno do Estado Democrático de Direito, esse modelo de Estado de 

Direito será objeto de estudo no próximo capítulo. 

A expressão Estado de Direito é de origem alemã (Rechtsstaat) e significa o modelo 

de Estado em que, para garantir os direitos dos cidadãos, são fixadas diretrizes que limitam e 

dividem o exercício do poder e preservam o respeito à Constituição e às leis. 123  

A respeito, escreveram Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino: 
 A passagem da esfera da legitimidade para a esfera da legalidade assinalou, desta 
forma, uma fase ulterior do Estado Moderno, a do Estado do direito, fundado sobre a 
liberdade política (não apenas privada) e sobre a igualdade de participação (e não 
apenas pré-estatal) dos cidadãos (não mais súditos) frente ao poder, mas gerenciado 
pela burguesia como classes dominantes, com os instrumentos científicos fornecidos 
pelo direito e pela economia na idade triunfal da Revolução Industrial. 124 
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Brasília: Editora Universidade de Brasília, vs. I e II, 1997, p. 429-31. 
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A Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776 e a sua Constituição de 

1787, assim como a Revolução Francesa de 1789 e a respectiva Constituição Francesa de 

1791 foram marcos históricos na consagração do modelo de Estado de Direito, amparado, 

principalmente, na supremacia da Constituição e na superioridade da lei, na separação dos 

poderes e na garantia de direitos individuais, fundamentalmente os direitos à vida, à liberdade 

e à propriedade.  Esses modelos começam a se espalhar pelo mundo. 125  

Para Jorge Miranda, todavia, o sistema britânico seria o sistema constitucional mais 

antigo e sólido, pois não existiu, de fato, monarquia absoluta na Inglaterra. Por força das 

revoluções inglesas de 1648 e 1688, a Inglaterra, rechaçando o modelo de Estado Absoluto 

que se espalhava pela Europa, passou de Estado Estamental para Estado Constitucional 

Representativo, o que teria inspirado inclusive Montesquieu na construção da teoria sobre a 

separação dos poderes. 126  

Ressalta Gregório Assagra de Almeida a importância do sistema constitucional francês 

para o mundo e, em especial, para a configuração do início da Idade Contemporânea, assim 

como, para a consagração da ideia em torno do Estado de Direito: 
O sistema constitucional francês, implantado a partir da Revolução Francesa de 
1789, teria sido, diz Jorge Miranda, aquele que fomentou o constitucionalismo como 
movimento revolucionário de vocação universal, tanto que a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão não se dirige somente aos franceses, mas a todos 
os homens. A experiência inglesa, com um século de antecedência, não provocou o 
mesmo impacto. 127 

Nesse contexto de Estado de Direito, faz-se necessária a presença de um judiciário 

independente, amparado nas seguintes diretrizes, muito bem apresentadas por Dalmo de 

Abreu Dallari: a) um sistema de princípios e regras que afirme e assegure a independência; 

b) o respeito a normas legais tanto em relação à situação quanto ao desempenho da 

magistratura; c) comportamento independente do próprio judiciário, divorciado de apelos ou 

de resoluções de conveniência ou de arbítrio. 128 

Convém destacar que, apesar das conquistas decorrentes do reconhecimento do 

judiciário como instituição, foi verdadeiramente no contexto dos Estados Unidos que o 

judiciário veio a adquirir a sua verdadeira autonomia que amparou e tem amparado a 
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125 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 63. Também 
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 161-2. 
126 MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 63. ALMEIDA, 
Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado 
por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 130-1. 
127 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 131. 
128 DALLARI, Dalmo de Abreu. O renascer do direito. 2 ed., corrigida. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 58. 
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atividade jurisdicional no plano do Estado Constitucional de Direito das democracias 

contemporâneas.  

Deste modo, em 1803, sob a presidência do juiz John Marshall, a Corte Suprema dos 

Estados Unidos passou a exercer o controle da constitucionalidade dos atos do Congresso 

Nacional. No caso Marbury v. Madison, o Chief Justice Marshall proclamou a supremacia da 

Constituição sobre outras leis, reconhecendo que os juízes têm o poder para interpretar a 

Constituição e não aplicar as leis inconstitucionais, o que representou um grande avanço para 

o Judiciário.  129  

Em seguida, a Corte Suprema dos Estados Unidos passou também a exercer o controle 

da constitucionalidade sobre os atos do governo. Com isso, o judiciário norte-americano 

aproximou-se do povo e se fortaleceu como importante instituição protetora da Constituição e 

dos direitos e das garantias fundamentais. 130  

Nesse sentido, escreveu Dalmo de Abreu Dallari sobre a importância que assumiu o 

judiciário nos Estados Unidos: 
(...) Lá se procurou aplicar, de maneira bem acentuada e com rigor lógico, o 
princípio da separação dos poderes, criando-se um sistema que foi chamado de 
‘pesos e contrapesos’, que reservou ao Judiciário uma função, precipuamente, de 
controle, mas sem se afastar totalmente dos padrões ingleses, ao mesmo tempo em 
que se procurava assegurar o caráter democrático das instituições, inclusive da 
magistratura. 131 

A experiência norte-americana se espalhou pelo mundo, influenciando outros 

sistemas jurídicos, inclusive o brasileiro, que passou a admitir o controle difuso da 

constitucionalidade na primeira Constituição Republicana de 1891. Contudo, foi a Lei nº 221, 

de 20.11.1894, que tratou a organização da Justiça Federal da República, estabelecendo em 

seu art. 13 § l0 que: 

 Os juízes e tribunais apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de 
aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os 
regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis ou com a Constituição. 

O controle jurisdicional da constitucionalidade, difuso ou concentrado, confere um 

protagonismo muito importante para o judiciário brasileiro nos dias de hoje, principalmente 

na proteção dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, individuais ou 

coletivos, como conquistas magnas da cidadania. 
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129 CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. 
Tradução de Aroldo Plínio Gonçalves. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1992, p. 48-63. Também 
ALMEIDA, Gregório Assagra de; CIANCI, Mirna. Direito processual do controle da constitucionalidade. 
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 20.  
130 HENRIQUES FILHO, Ruy Alves. Direitos fundamentais e processo. Rio de Janeiro - São Paulo - Recife: 
Renovar, 2008, p. 11-2. 
131 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. 2. ed., rev. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 16. 
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Dessa maneira, a partir do Estado de Direito é que a jurisdição passa a ser um dos 

poderes do Estado. Por isso, é somente na Idade Contemporânea, com a divisão dos poderes, 

supremacia da Constituição e a superioridade da lei sobre o poder, até então soberano do rei, 

que é possível sustentar, com mais precisão, a existência da jurisdição como função 

institucional independente no contexto do Estado. 

 

3.5 Jurisdição no Estado Liberal de Direito e no Estado Social de Direito  
 

 

Com a evolução e a consagração de novos direitos e garantias constitucionais, 

observa-se que houve uma progressiva mudança no plano da atuação jurisdicional no Estado 

de Direito e dos seus respectivos modelos.  

Primeiro, o sistema lógico racionalista formal do modelo de Estado Liberal de 

Direito, em que a tutela jurídica se restringia, basicamente, aos direitos individuais, sem 

muito protagonismo do judiciário, uma vez que a filosofia era a da espontânea regulação dos 

indivíduos dentro da sociedade. A jurisdição aqui tinha a função de fazer atuar 

concretamente a lei. Para tanto era suficiente a mera subsunção. O direito era pautado em 

uma filosofia liberal, fundado em uma concepção de cidadão indivíduo abstratamente 

considerado. Aqui incumbia à jurisdição fazer atuar a lei abstrato no caso concreto.132 

José Luís de Bolzan Morais afirma que o Estado Liberal de Direito tinha um 

conteúdo liberal que disciplinava a sua legalidade, em que prevaleciam as liberdades 

negativas com normatização restritiva do papel do Estado. A lei era uma ordem geral e 

abstrata e o seu instrumento fundamental era a coerção por intermédio de sanção das 

condutas contrárias e o ator característico era o indivíduo. 133  

Como escreveu Jürgen Habermas, na interpretação liberal, o status dos cidadãos é 

estabelecido, em primeiro plano, com base nos direitos negativos dos quais eles são 

portadores em relação ao Estado e a outros cidadãos: 
(...) Enquanto portadores desses direitos, eles gozam, não somente da proteção do 
Estado, na medida em que perseguem seus interesses privados no âmbito de limites 
traçados por leis, como também a proteção contra intervenções do Estado que 
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132 Escreveu ROTH, André-Noël: “(...) O direito liberal constitui um quadro autoritário e abstrato, que fixa as 
regras do jogo nas relações familiares e nos intercâmbios econômicos. Ele garante ao cidadão, com a força se 
necessário, o uso e o respeito de suas liberdades privadas. Antes de tudo, protege-se o direito de propriedade, da 
liberdade de comércio e de indústria, e da liberdade de contratar (direito privado) (...)”. O direito em crise: fim 
do estado moderno? In: FARIA, José Eduardo (org.). Direito e globalização econômica: implicações e 
perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 19-20.  
133 MORAIS, Jose Luis de Bolzan. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o Direito na 
ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 79. 
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ultrapassem seus interesses privados no âmbito de limites traçados por leis, como 
também a proteção contra intervenções do Estado que ultrapassem o nível de 
intervenção legal. Os direitos políticos não têm apenas a mesma estrutura, mas 
também o mesmo sentido que os direitos privados subjetivos, que garantem um 
espaço de opção, no interior do qual as pessoas jurídicas são livres de coerções 
exteriores (...). 134   

Para Francisco Amaral, o Estado Liberal de Direito contribuiu para a 

racionalização da vida jurídica, muito presente na noção de sistema jurídico e no 

pensamento sistemático. Essas características do Estado Democrático de Direito estão bem 

nítidas nos grandes códigos oitocentistas e na concepção de que indivíduo seria a causa e a 

razão final da esfera jurídica privada.135  

Com a massificação social e a reivindicação por novos direitos, especialmente por 

parte dos sindicatos e das organizações sociais que surgiam, o Estado Liberal de Direito 

entrou em crise, o que deu ensejo ao inicio da construção de um novo modelo de Estado de 

Direito. 

Para Antonio E. Pérez Luño, o individualismo e o apoliticismo, assim como a 

neutralidade, que estavam muito bem assentadas no Estado Liberal de Direito, não davam 

respostas às exigências de liberdade e de igualdade reais dos setores social e 

economicamente mais fracos da sociedade. 136 Nesse sentido, também escreveu Gregório 

Assagra de Almeida: 
O certo é que o individualismo e o abstencionismo (neutralismo) e também o 
tecnicismo do Estado Liberal de Direito geraram muitas injustiças evidenciadas 
pelos movimentos sociais do século XIX e especialmente do século XX, os quais 
permitiram a tomada de consciência em relação à necessidade de justiça social pela 
insuficiência das liberdades burguesas. Surge o “Estado Social de Direito”, também 
denominado de “Estado do bem-estar” (Welfare State), dentro do qual a lei, deixando 
de ser somente comando abstrato e geral, faz-se instrumento de atuação concreta do 
Estado. A intervenção do Estado, limitada no Estado de Direito Liberal 
Individualista, passa de negativa para positiva, no sentido de atuar, com prestações 
positivas, junto às várias questões sociais como, v.g., as trabalhistas e as 
previdenciárias. O desenvolvimento das relações sociais impõe a transformação do 
modelo liberal individualista e o surgimento do Estado Social de Direito. 137 

Assim, a concepção de sistema jurídico evoluiu para um modelo argumentativo mais 

tópico-problemático 138 de modo a abranger a tutela de direitos sociais. Esse é o modelo do 
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134 HABERMAS, Jüngen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeio: Tempo Brasileiro, v. I, 1997, p. 333-4. 
135 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006 p. 121. 
136 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitucion. Segunda Edicion. 
Madrid: Editorial Tecnos, 1986, p. 223.  
137 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 167. 
138 Sobre a expressão tópica, escreveu MENDONÇA, Paulo Roberto S.: “O termo tópica tem a sua oriem na 
expressão grega topos, que correspondente ao locus latino e ao lugar-comum em língua portuguesa. A tópica se 
associa a uma retomada do pensamento da Antiguidade, sobretudo aristotélico, que propunha a adoção de um 
raciocínio fundado na solução de problemas. Em seus Tópicos, Aristóteles discute a arte da disputa, que se insere 
no contexto dos raciocínios dialéticos, que são resultado de proposições formadas por opiniões aceitas, a partir 
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Estado Social de Direito, em que começa a ser destacado o protagonismo e a criatividade do 

Judiciário como uma das funções do poder estatal diante de questões relacionadas com a 

tutela jurídica de promoção do bem-estar social.  

Como escreve José Luis Bolzan de Morais, o Estado Social de Direito visou garantir 

tipos mínimos de renda e, assim, o acesso à alimentação, à saúde, à habitação, à educação, de 

forma que esses direitos devem ser garantidos ao cidadão. 139   

Por conseguinte, como muito bem destacou Mauro Cappelletti, passa a ser evidente o 

caráter criativo do judiciário na interpretação e na aplicação da legislação sobre direitos sociais, 

pois nessas novas áreas de atuação dos juízes há e sempre haverá espaços para um maior grau 

de criatividade. Isso se dá tendo em vista o fato de que quanto mais vaga a lei e mais imprecisos 

os elementos de identificação do direito, certamente mais amplo será o espaço para a 

criatividade judicial. Tal mudança de paradigma seria para Cappelletti a causa da intensificação 

do ativismo, do dinamismo e da criatividade dos juízes. 140 

Contudo, o modelo de Estado Social de Direito entrou em crise por não conseguir 

solucionar os conflitos sociais e, também, por não promover a transformação social, como 

destaca Gregório Assagra de Almeida: 
Surge, portanto, a crise do Estado Social em decorrência principalmente da sua 
incapacidade de resolver os conflitos sociais e de promover a transformação do 
status quo. Trata-se de uma crise de legitimidade, como apontou André-Noël Roth 
ao afirmar que, no plano externo, o Estado Social não consegue mais regular a 
sociedade civil nacional de maneira soberana, enquanto, no interno, sua ação não 
tem permitido a resolução das crises, tornando-se impotente, de forma que a 
distância entre sua vontade e a realidade, entre a lei e sua aplicação, está 
crescendo. Com poderes de coação limitados, o Estado obriga-se a dividi-los com 
outras forças que transcendem o plano nacional e que, na hierarquia mundial, 
acabam determinando sua ação. O Estado Social de Direito, incapaz de impor uma 
regulação social, porque está aprisionado entre o plano internacional, mais 
coativo, e o plano infraconstitucional, que tenta liberar-se de sua tutela, encontra-
se em crise de legitimidade. 141 

Por isso, começa a ser construído o modelo do Estado Democrático de Direito, 

amparado, principalmente, em um novo constitucionalismo, o que se deu especialmente a 

partir da Segunda Guerra Mundial, quando os direitos e as garantias constitucionais 

fundamentais passaram a assumir, como valores fundantes do Estado e do Direito e na 
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da contraposição de argumentos.” In:  BARRETO, Vicente de Paulo (coordenador). Dicionário de filosofica do 
direito. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar e Unisinos, 2006, p. 826. 
139 MORAIS, José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e o direito na 
ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 94. 
140 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores. Tradução de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1993, p. 42. 
141 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 170. 
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condição de conquistas magnas da sociedade, papel central com força normativa irradiante, 

decorrente do sistema jurídico constitucional. 
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4 JURISDIÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E A TEORIA DOS 

DIREITOS E DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS  

 

4.1 Direito natural e positivismo jurídico em crise e o surgimento do pós-positivismo jurídico 
a partir de um novo constitucionalismo 

 

A filosofia do direito natural percorreu grande parte da história da humanidade, 

tendo prevalecido até o início do Século XIX. Na antiguidade havia a antítese entre natureza e 

norma, sendo que, na Idade Média a antítese era entre direito divino e direito humano. Na 

Idade Moderna a antítese passa a ser entre direito positivo e razão humana. Até aqui a 

orientação era a de que o direito natural deveria se sobrepor ao direito positivo e, assim, 

prevaleciam juízos de valor sobre as leis positivadas no sistema. 142  

Observa-se que direito natural e direito positivo eram direitos até o Século XVIII. A 

partir do momento em que o positivismo jurídico surge como doutrina, os seus defensores 

passam a sustentar a ideia de que não há direito que não esteja positivado excluindo o justo da 

concepção de direito. 143Hans Kelsen, com a sua clássica obra Teoria Pura do Direito, foi um 

dos grandes expoentes do positivismo jurídico no Século XX. 144 

Do ponto de vista filosófico, a natureza do ser humano seria predeterminada e 

imutável para a doutrina do direito natural, enquanto para a doutrina do positivismo jurídico, 

constitui-se em uma vontade mutável do legislador, que não se liga a uma ordem natural 

preexistente. 145 

Dimitri Dimoulis explica que o positivismo jurídico é formado por um conjunto de 

proposições teóricas que se referem ao ordenamento jurídico nos seguintes pontos: 1) 

definição, com destaque para as fontes e a função; 2) relação com outros fenômenos 

normativos; 3) interpretação das normas jurídicas; 4) análise política e propostas de reforma 
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142 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Tradução de L. Cabral de Moncada. 6. ed., rev. e ampl. Coimbra: 
Arménio Amado Editor, 1997, p. 62-3. BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do 
direito. Tradução de Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995, p. 15-25. Também ALMEIDA, Gregório Assagra 
de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado por uma nova 
summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 199-200. 
143 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio Pugliesi. São 
Paulo: Ícone, 1995, p. 15. 
144 KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 2. ed. brasileira. 
São Paulo: Martins Fontes, 1987. 
145 KAUFMANN, Arthur e HASSEMER, Winfried (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do 
direito contemporâneas. Tradução de Marcos Keel e de Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002, p. 121-5.  
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do direito em vigor. Aduz, ainda, que: “O positivismo jurídico indica a preocupação com o 

estudo do direito posto (e também imposto). Interessa o estudo dos atos que impõem normas, 

como indica o termo alemão Gesetz (lei), oriundo do verbo setzen (pôr, assentar, sentar).” 146 

Convém destacar, dessarte, algumas das principais características do positivismo 

jurídico: a) quanto ao modo de análise do direito, ressalta que o direito seria um fato e não 

um valor, de modo que,  não estaria em discussão se o direito seria bom ou mau; b) quanto à 

definição do direito, o positivismo jurídico tem a coação como elemento central; c) em 

relação às fontes do direito, o positivismo exclui o costume contra legem, mas aceita o 

costume secundum legem e, em determinados casos, admite o costume praeter legem; d) 

quanto à teoria da norma jurídica, o positivismo jurídico apresenta classificações fechadas, 

de modo a admitir o direito como positivo ou negativo, autônomo ou heterônomo, técnico ou 

ético; e) quanto à teoria do ordenamento jurídico, o positivismo jurídico defende a sua 

coerência e completude e leva em conta a estrutura do ordenamento jurídico como um todo, 

tendo como base o conjunto de normas jurídicas vigentes em uma sociedade, desconsiderando 

a norma jurídica de forma isolada; f) quanto ao método da ciência jurídica, o positivismo 

jurídico prega uma interpretação mecanicista, em que deve prevalecer o elemento declarativo 

sobre o criativo do direito; g)  quanto à teoria da obediência, para o positivismo jurídico, lei é 

lei e deve ser cumprida, constituindo a obediência absoluta à lei uma das bases estruturais da 

filosofia do positivismo jurídico. 147 

Um dos grandes problemas do positivismo jurídico situa-se na coerência e na 

completude da ordem jurídica positiva como sistema fechado, pois, diante da complexidade 

do mundo dos fatos e das relações sociais e sua dinâmica, sempre haverá lacunas e, 

certamente, situações de injustiças que impõem aos juízes uma atuação mais criativa. Na 

verdade, o pressuposto sustentado pelo positivismo jurídico de que o legislador não cria leis 

injustas e objetivas desmoronou-se nos regimes autoritários, tais como o nazismo alemão e o 

fascismo italiano.  

É o que muito escreveu Arthur Kaufmann, afirmando, ainda, que o direito natural e 

o positivismo jurídico entraram em crise e falharam. O primeiro, direito natural, tornou-se 

impróprio para sociedades complexas em constantes transformações, pois seu sistema de 
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146 DIMOULIS, Dimitri. Positivismo jurídico: introdução a uma teoria do direito e defesa do pragmatismo 
jurídico-político. São Paulo: Método, 2006, p. 65-8. 
147 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio Pugliesi. São 
Paulo: Ícone, 1995, p. 130-3.  No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: 
superação da summa divisio direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 201-3. 
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normas e valores era muito rígido e não respondia aos anseios sociais. O segundo, o 

positivismo jurídico, não obstante sua importância histórica para a construção de grandes e 

importantes códigos, principalmente no Século XIX, falhou ao legitimar verdadeiros 

massacres à humanidade no Século XX (nazismo, fascismo entre outros) com sua concepção 

conceitual puramente formal da lei. 148 

Com a profunda crise em que mergulharam a doutrina do direito natural e a doutrina 

do positivismo jurídico, surge o pós-positivismo jurídico, também denominado por alguns de 

neopositivismo ou de uma concepção aberta para além do direito natural e do positivismo 

jurídico. O pós-positivismo jurídico possui várias ramificações, mas, em síntese, essas novas 

concepções giram em torno, hoje, das discussões sobre um novo constitucionalismo que 

valorize a teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais e traga para o 

direito, conforme sustentado por muitos, os valores éticos e morais, principalmente os que 

amparam o direito à vida e à sua existência com dignidade. 149 

Antonio Carlos Diniz e Antônio Cavalcanti Maia apresentam a polêmica ainda 

existente sobre o que seria a expressão pós-positivismo jurídico: 
(…) A despeito de seus contornos definitórios ainda soarem algo difuso, o pós-
positivismo tem se firmado a cada dia como um discurso competitivo frente à 
hegemonia ainda reinante na cultura jurídica da ortodoxia positivista. Para alguns, o 
pós-positivismo pode ser descrito como uma espécie de terceira via aos paradigmas 
positivista e jusnaturalista, sem incorrer nos reducionismos e aporias nos quais estes 
desembocaram historicamente para outros, seria uma nova geração de positivismo 
jurídico mitigado pelo peso da principiologia jurídica; e ainda para terceiros, o pós-
positivismo não passaria de mais uma variante fraca do jusnaturalismo, uma fase 
ulterior na milenar trajetória da teoria do Direito Natural. Robert Alex e Ronaldo 
Dworkin são, indiscutivelmente, os autores mais notórios a frequentar qualquer 
exposição digna de nota sobre a temática pós-positivista (…). 150 

Devem ser destacados alguns pontos caracterizadores do pós-positivismo jurídico: a 

primazia dos princípios e a distinção entre esses e as regras; a dimensão argumentativa do 

direito; a nova hermenêutica jurídica amparada na Constituição como fonte soberana do 

direito; a Constituição passa a ser direito com força normativa e não simples capítulo da 

política; a relevância dos casos difíceis e a importância nesses casos da decisão com base em 

princípios; a mitigação da visão dicotômica descrição e prescrição; a força irradiante dos 
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148 KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried (orgs.). Introdução à filosofia do direito e à teoria do 
direito contemporâneas. Tradução de Marcos Keel e de Manuel Seca de Oliveira. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2002. p. 121-5. É o que esclarece no mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito 
material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado por uma nova summa divisio 
constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 201-3. 
149 Sobre a dimensão conceitual da expressão pós-positivismo jurídico, DINIZ, Antinio Carlos; MAIA, Antônio 
Cavalcanti. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro/São 
Leopoldo: Renovar/Unisinos, 2006, p. 650. 
150 Sobre a dimensão conceitual da expressão pós-positivismo jurídico, DINIZ, Antinio Carlos; MAIA, Antônio 
Cavalcanti. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro/São 
Leopoldo: Renovar/Unisinos, 2006, p. 650. 



!
!

70 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais; o controle da constitucionalidade. 151  

Uma das concepções que propõem a superação do positivismo jurídico surgiu com  a 

tópica jurídica defendida por Theodor Viehweg, que propõe a superação da normatividade e 

da sua primazia sobre os fatos sociais. Para Viehweg existe uma base fática do próprio direito 

e a generalidade da norma precisa se adequar aos fatos sociais. 152 Assim, o direito passaria a 

ser também problema e não somente sistema. Sobre a teoria de Theodor Viehweg, escreveu 

Paulo Roberto S. Mendonça: 
Ao contrário da visão do positivismo jurídico, que considera a normatividade como 
um a priori em relação aos fatos sociais, a tópica jurídica vislumbra uma base fática 
do próprio Direito Positivo, que nada mais seria do que uma consolidação de um 
conjunto de topoi firmados ao longo do tempo e reduzidos a normas jurídicas 
positivadas. O fatos de diferenciação entre a concepção tópica proposta por Viehweg 
reside basicamente no fato de que, nessa última, o conjunto de normas jurídicas 
estaria em constante mutação, podendo ser ampliado ou sofrer restrições, de acordo 
com o curso do processo de aplicação do Direito. Na prática, o Direito Positivo seria 
apenas o ponto de partida para a formação do verdadeiro sentido das normas, que 
seria difinido no processo de sua aplicação, momento em que se torna necessária 
uma adequação entre a generalidade da norma e o fato social, historicamente 
considerado. 153 

Em síntese, o pós-positivismo jurídico abrange uma variada gama de trabalho de 

construção teórica que tem como finalidade a superação do jusnaturalismo e o positivismo 

jurídico com ênfase, especialmente, em um novo constitucionalismo.  

É justamente nesse contexto e com essas diretrizes que está sendo construído o 

neoconstituconalismo, como esclarece Miguel Carbonell, jurista mexicano. Para esse jurista, 

quando se fala de neoconstitucionalismo, há, pelo menos, três distintos níveis de questões que 

precisam ser examinadas: a) análises de textos constitucionais – textos constitucionais depois 

da Segunda Guerra Mundial, especialmente depois da década de 70 do Século XX. A CF 

portuguesa de 1976, espanhola de 1978, brasileira de 1988, colombiana de 1991, venezuelana 

de 1999 e equatoriana de 2008; b) práticas jurisprudenciais – enfrentamento de questões e 

valores que envolvem novos princípios constitucionais, tais como proporcionalidade, 

razoabilidade, ponderação, maximização dos direitos fundamentais, proteção horizontal dos 

direitos fundamentais, princípio pro persona – para Carbonell, o neoconstitucionalismo gera 

uma explosão da atividade judicial e requer algum grau de ativismo judicial; c) 
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151 Nesse sentido, DINIZ, Antinio Carlos; MAIA, Antônio Cavalcanti. In: BARRETO, Vicente de Paulo 
(coord.). Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar/Unisinos, 2006, 650-4. 
152 VIEHWEG, Theodor: “O ponto mais importante no exame da tópica constitui a afirmação de que se trata de 
uma técnica do pensamento que se orienta para o problema (…). A tópica pretende fornecer indicações de como 
comportar-se em tais situações, a fim de não se ficar preso, sem saída. É portanto um técnica do pensamento 
problemático (…)”. Tópica e jurisprudência. Tradução de Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1979, p. 33. 
153 MENDONÇA, Paulo Roberto S. In:  BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Dicionário de filosofia do 
direito. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Ronovar e Unisinos, 2006, p. 826. 
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desenvolvimento de novas teorias, como aquelas que ressaltam a importância dos princípios e 

a diferenciação entre regras e princípios. 154 

O novo constitucionalismo, que confere primazia à Constituição como fonte soberana 

de determinada ordem jurídica, quando deve prevalecer sobre a lei, exige um controle 

adequado da constitucionalidade e condições para que o ordenamento jurídico como um todo 

se constitucionalize.  

Nesse sentido, esclarece Riccardo Guastini que as condições necessárias para poder 

dizer que um determinado ordenamento jurídico está constitucionalizado, são as seguintes: 1) 

Uma Constituição rígida; 2) A garantia jurisdicional da Constituição; 3) A força vinculante da 

Constituição; 4) A sobreinterpretação da Constituição; 5) A aplicação direta das normas 

constitucionais; 6) A interpretação das leis conforme a Constituição; 7) A influência da 

Constituição sobre as relações políticas. 155 

A partir das ideias acima, pode-se afirmar que a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 está inserida no novo constitucionalismo e o sistema jurídico 

brasileiro é um sistema constitucionalizado. 

 

4.2 O novo constitucionalismo e a jurisdição no Estado Democrático de Direito  
 

Em tempos mais recentes, no contexto de um novo constitucionalismo, surgido e 

desenvolvido, principalmente, após a Segunda Grande Guerra Mundial, começa a ser 

desenvolvida a ideia de Estado Democrático de Direito, amparada sobretudo em uma nova 

teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais como centro irradiante com 

força máxima do sistema jurídico.  

Assim, é ampliado o sentido e a dimensão de tutela jurídica para abranger, 

especialmente, além dos direitos de dimensões já conquistados, os direitos ou interesses 

difusos, diretamente ligados a uma concepção de solidariedade coletiva e à titularidade 

indeterminada e indeterminável, como é o caso do direito ambiental. 156 
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154 CARBONELL, Miguel. El neoconstitucionalismo en su laberinto. In:  CARBONEL, Miguel et al, Teoría del 
neoconstitucionalismo – ensayos escogidos. Madrid: Trotta, 2007, p. 9-12. 
155 GUASTINI, Riccardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In CABONELL, 
Miguel et al. Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Editorial Trotta, 2003, p. 49-58. 
156 ALMEIDA, Gregório Assagra; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho. O direitos ou interesses coletivos no 
estado democrático de direito brasileiro. In: SALIBA, Aziz Tuffi; ALMEIDA, Gregório Assagra; GOMES 
JUNIOR, Luiz Manoel. Direitos fundamentais e a função do estado nos planos interno e internacional. 
Coleção direitos fundamentais individuais e coletivos. v.2. Belo Horizonte: Arraes, 2010, p. 233-42. 
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Com isso, é destacado, ainda mais, o protagonismo do judiciário, influenciado por 

um novo constitucionalismo portador de uma nova hermenêutica constitucional, amparada, 

fundamentalmente, na Constituição como direito e deveres, na sua força normativa e na 

força normativa irradiante dos seus princípios e, especialmente, na teoria dos direitos e das 

garantias constitucionais fundamentais como centro do sistema, que passa a ser a principal 

diretriz metodológica para o estudo, a reforma e a concretização de direitos.  157 

Discute-se aqui, sobremaneira, a função do judiciário na concretização de direitos, 

em especial dos direitos fundamentais de dimensão coletiva. Surgem, com isso, grandes 

debates no novo constitucionalismo sobre o papel, por exemplo, das Cortes Constitucionais 

na denominada jurisdição constitucional, que tem, no controle da constitucionalidade, 

múltiplas funções, com destaque para: a limitação do poder executivo; o controle da 

atividade legislativa; a proteção dos direitos das minorias e de outros direitos e garantias 

fundamentais e da própria Constituição. 158 

Há aqueles que, em uma visão mais procedimentalista do direito, defendem um 

judiciário como garantia de observância e de validação dos procedimentos de construção de 

direitos, que se daria pela forma participativa com liberdade para o diálogo e o consenso 

entre os interessados. A própria Constituição, nesta situação, teria natureza procedimental. 

Destaca-se, nesse contexto, a teoria procedimental habermasiana, muito bem descrita por 

Lenio Luiz Streck: 
(...) principal artífice do procedimentalismo, Habermas critica com veemência a 
invasão da política e da sociedade pelo direito. O paradigma procedimentalista por 
ele proposto pretende ultrapassar a oposição entre os paradigmas 
liberal/formal/burguês e o do Estado Social de Direito, utilizando-se, para tanto, da 
interpretação da distinção entre política e direito à luz da teoria do discurso. Parte da 
ideia de que os sistemas jurídicos surgidos no final do século XX nas democracias 
de massas dos Estados Sociais denotam uma compreensão procedimentalista do 
direito. 159 

Contrário ao controle abstrato da constitucionalidade por Tribunal Constitucional, 

Habermas chega a defender que esse controle deveria ser realizado pelo próprio Parlamento. 
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157 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: 
2007, p. 138-41. 
158 Nesse sentido, ressaltou ABBOUD, Georges: “Em síntese, pode-se afirmar que a função da jurisdição 
constitucional consiste, em um primeiro momento na limitação do Poder Público, sendo a última sede em que 
ocorre o controle do Poder Executivo. Ocorre que em razão do controle de constitucionalidade, e principalmente 
em virtude de decisões manipulativas, a jurisdição constitucional também possui como característica controlar os 
erros provenientes do Poder Legislativo. Juntamente com essa função de controle, essa atividade jurisdicional 
tem por escopo garantir a preservação das minorias e assegurar a concretização e o respeito nao catálago de 
direitos previstos no texto constitucional. Em termos dogmáticos, pode-se afirmar que a jurisprudência oriunda 
da jurisdição constitucional, desde que consistentemente fundamentada, confere coerência e garante a 
preservação do próprio direito, mais precisamente da própria Constituição Federal”. Jurisdição constitucional e 
direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 102. 
159 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, hermêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 83.  
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Para o pensador alemão, ao adotar a concepção que defende a realização de valores 

materiais, o Tribunal Constitucional se transforma em uma instância autoritária. Por isso, 

pondera Habermas que se a Supreme Court tem a competência de proteger e manter a 

Constituição, torna-se necessário que ela, em primeiro lugar, observe os procedimentos e as 

normas organizacionais que conferem eficácia legitimadora ao processo democrático: 
(...) O tribunal tem que tomar preocupações para que permaneçam intactos os canais 
para o processo inclusivo de formação de opinião e da vontade, através do qual uma 
comunidade jurídica democrática se auto-organiza (...).  
Nesta perspectiva, os direitos de comunhão e de participação, constitutivos para a 
formação democrática da vontade, adquirem um lugar privilegiado (...). 160   

Como afirma Lenio Luiz Streck, para além da sua aversão à justiça constitucional no 

controle abstrato das normas, Habermas defende um modelo de democracia constitucional 

que não teria como prévia condição valores compartilhados ou conteúdos substantivos. A 

proposta habermasiana defende um modelo de democracia constitucional baseado em 

procedimentos que assegurem a formação democrática da opinião e da vontade, em que a 

identidade política seja amparada em uma nação de cidadão e não em uma nação de 

cultura. Por isso, Habermas foi um forte crítico da jurisprudência dos valores, que é seguida 

pelas cortes europeias, principalmente pela alemã, ao defender que no Estado Democrático 

de Direito os Tribunais Constitucionais deveriam seguir uma compreensão procedimental da 

Constituição: 
Habermas propõe, pois, que o Tribunal Constitucional deve ficar limitado à tarefa de 
compreensão procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a proteger um 
processo de criação democrática do direito. O Tribunal Constitucional não deve ser 
um guardião de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais. Deve, 
sim, zelar, pela garantia de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um 
entendimento sobre a natureza dos seus problemas e a forma de sua solução. 161 

Ressalta Lenio Luiz Streck que é difícil defender as concepções processuais-

procedimentais, como a habermasiana, em países como o Brasil, que não passaram por uma 

transformação social e os direitos fundamentais sociais ainda continuam somente no texto 

constitucional. Seria muito pouco, enfatiza Streck, reservar ao judiciário somente a função 

de garantir, à luz da cidadania, o respeito aos procedimentos democráticos de formação da 

opinião e da vontade política. 162 

Por outro lado, existem aqueles que, apontados como substancialistas, defendem a 

Constituição como um sistema objetivo aberto de valores e pregam uma atuação concretista 
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160 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeio: Tempo Brasileiro, v. I, 1997, p. 321-7. 
161 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, hermêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 85. 
162 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, hermêutica e teorias discursivas. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.82-3. 
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da jurisdição, principalmente para extrair da Constituição, a partir dos seus princípios, 

normas de caráter diretivo, o que deverá ser feito, em especial, no exercício da competência 

jurisdicional de proteção e de efetivação dos direitos fundamentais.  Explica Lenio Luiz 

Streck sobre a corrente substancialista: 
Em síntese, a corrente substancialista – que, insisto, não pode ser confundida com 
qualquer filiação à filosófica da consciência ou a ativismos judiciais – entende que, 
mais do que equilibrar e harmonizar os demais Poderes, o Judiciário deveria assumir 
o papel de um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias eventuais, 
o direito produzido democraticamente, especialmente o dos textos constitucionais. 
Coloca em xeque, portanto, o princípio da maioria, em favor da maioria fundamente 
e constituinte da comunidade política. 163   

Entre os defensores da concepção substancialista, posiciona-se Robert Alex, 

contrariamente a Jürgen Habermas, quando analisa a partir dos direitos fundamentais, o 

controle da constitucionalidade pelos tribunais constitucionais.  

Para Alexy os direitos fundamentais são posições que, em sua própria definição, 

amparam deveres do legislador e restringem as suas competências, de modo que o fato de 

determinado tribunal constitucional atuar, com base em direitos fundamentais, no plano da 

legislação, nas hipóteses em que exista a violação ou o descumprimento de um dever 

constitucional por parte do legislador, não justificaria a alegação de transferência 

inconstitucional de competência do legislador para o tribunal. Nas situações em que a 

Constituição atribui aos indivíduos direitos contra o legislador e atribui competência ao 

tribunal constitucional para proteger e garantir esses direitos fundamentais, a atuação desse 

tribunal é ao mesmo tempo uma permissão e uma exigência da própria Constituição, de 

forma que inexiste, nessas hipóteses, qualquer usurpação inconstitucional de competências 

legislativas. 164 

Explica, ainda, Alexy que a questão não é discutir se o tribunal constitucional possui 

competências para o exercício do controle da legislação, mas sim analisar qual seria a 

extensão desse controle. Haveria, aqui, três níveis de argumentação: a) argumentação 

material, quando o tribunal constitucional analisa, no exercício da sua competência, a 

importância dos bens jurídicos em jogo, quando o peso dos princípios materiais relevantes é 

determinante na fixação da medida da competência de controle em casos concretos ou em 

determinados grupos de casos; b) argumentação funcional, que é relativa à competência, 

situações em que são apresentadas as razões para a atribuição de competências decisórias 

que se amparam em características reais ou supostos dos responsáveis pela decisão; c) 
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argumentação metodológica ou epistemológica, que se utiliza de argumentos contrários ou 

favoráveis à possibilidade de se construir uma fundamentação racional de decisões no plano 

dos direitos fundamentais. 165 Conclui, dessa forma, Robert Alexy: 
Uma solução adequada para o problema da competência de controle é possível 
apenas se os argumentos dos três níveis forem suficientemente levados em 
consideração. As tentativas mais recentes de se chegar a uma solução com o auxílio 
de um ‘método teórico-funcional pecam pela unilateralidade. Que é necessária uma 
interação entre os três níveis e que, nessa interação, a partir de uma perspectiva 
sistemática, não há uma primazia do nível funcional, mas sim dos níveis material e 
metodológico, é algo que pode ser percebido no fato de que, sempre que se pode 
fundamentar, com suficiente certeza, a existência de um direito subjetivo do 
indivíduo contra o Estado, as razões contrárias a uma competência de controle do 
tribunal têm que ceder. Portanto, a competência de controle do tribunal depende 
sempre essencialmente da certeza com a qual a existência de uma posição de direito 
fundamental possa ser fundamentada (...). 166 

Na defesa da corrente substancialista, Lenio Luiz Streck afirma que o órgão que 

exerce a jurisdição constitucional tem uma nova inserção no plano das relações entre as 

funções do Estado. A jurisdição constitucional, assim, deve ir além de cheques and 

balances, o que deverá se dar por intermédio de uma atuação que considere a perspectiva de 

que os direitos fundamentais-sociais, no caso do Brasil, consagrados constitucionalmente no 

processo democrático da Assembleia Constituinte de 1986-88, prevaleçam contra textos 

legislativos produzidos por maiorias parlamentares, que também devem obedecer a 

Constituição. 167 

Para Gregório Assagra de Almeida, a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 não adota, de forma rígida, uma ou outra das concepções acima (procedimentalista 

ou substancialista). O modelo compatível com o Brasil seria é misto ou eclético ou 

conciliatório, pois os Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados 

no art. 3º da CR/1988, que consagra o princípio da transformação social, estabelecem 

vínculos para todos (Estado e Sociedade), o que abrange também o Supremo Tribunal 

Federal na condição de Corte Constitucional e o judiciário em geral, com destaque para 

aqueles objetivos fundamentais ligados à ideia de criação de uma sociedade justa, livre, 

solidária, a erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais.  
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Contudo, para o autor citado, a participação social nos processos de construção de 

direitos, principalmente os de dimensão coletiva em sentido amplo, é imprescindível para 

garantir a legitimação social. Aduz, ainda, que a Constituição é clara ao estabelecer no seu 

art. 1º, parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por seus representantes 

eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. 168  

Esta pesquisa segue essa última orientação de modo que, tem sustentado dois 

modelos de atuação jurisdicional. A jurisdição autocompositiva, que deve ser priorizada, 

para observar procedimentos que permitam a participação dos interessados no processo de 

construção consensual dos direitos. Não havendo ou não sendo possível a resolução 

consensual e, também, nos casos de urgência, poderá ter incidência a atuação da jurisdição 

imperativa, com dever-poder para decidir e fazer imperar a decisão, inclusive por intermédio 

de medidas coercitivas. 

Por conseguinte, convém destacar que a jurisdição no Estado Democrático sofre uma 

verdadeira transformação de paradigma que impõe mudanças normativas, estruturais e 

culturais no plano do Estado-Juiz. Isso vem ocorrendo por ser o Estado Democrático de 

Direito um novo paradigma fundado em uma nova legitimidade no direito constitucional e na 

ciência política. O Direito no Estado Democrático de Direito tem um conteúdo 

transformador, o que impõe uma atuação transformadora na Jurisdição. Como destaca Lenio 

Luiz Streck, a legitimidade transformadora do Estado Democrático de Direito e do Direito 

decorrem da Constituição: 
O Estado Democrático de Direito é ‘um novo paradigma’ porque foi engendrada 
‘uma nova legitimidade’ no campo do direito constitucional e da ciência política, no 
interior da qual o Direito assume a tarefa de transformação, até mesmo em face da 
crise do modelo do Estado social, quando as políticas públicas começaram a se 
tornar escassas, questão que colocava em risco a realização dos direitos sociais e 
fundamentais. Daí que se altera a configuração do processo de legitimação: ao 
contrário das Constituições liberais ou meramente sociais, a legitimidade, agora, 
advém da própria Constituição (Vallalón), que exsurge de um processo de 
refundação da sociedade”.!169  

Para Gregório Assagra de Almeida, o Estado Democrático de Direito rompe com 

as concepções capitalistas individualistas do Estado Liberal de Direito, de certa forma 

ainda impregnadas no Welfare State, de modo que o seu compromisso é com a 

transformação da realidade social com a efetivação, por intermédio de um processo 

democrático dinâmico e constante, da igualdade material:  
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168 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 311-2. 
169 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e concretização da Constituição: as possibilidades transformadoras do 
Direito. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, n. 1:681-712, p. 
690, 2003.  
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Não é um rompimento com os direitos fundamentais individuais, conquistados 
a partir da Revolução Francesa de 1789, mas com a concepção liberal 
individualista burguesa, o rompimento com a dominação político-ideológica da 
classe burguesa e com as estruturas do Estado Liberal, ainda impregnadas no 
Estado Social, que impedem a efetiva socialização do Direito e do Estado e a 
transformação da realidade social. 170 

Antonio E. Pérez Luño esclarece que o Estado Democrático de Direito possui um 

caráter bem diverso, pois voltado para superar as imprecisões, ambiguidades e as 

insuficiências transformadoras do Estado Social de Direito171. 

Seriam, assim, princípios do Estado Democrático de Direito: 1) constitucionalidade; 

2) organização democrática da sociedade; 3) sistema garantista de direitos fundamentais 

individuais e coletivos; 4) justiça social; 5) igualdade material; 6) divisão de poderes ou de 

funções; 7) legalidade; 8) segurança e certeza jurídicas; 172 9) princípio da máxima prioridade na 

proteção e efetivação dos direitos transindividuais; 10) princípio da proibição do retrocesso; 

11) princípio da priorização da tutela jurídica preventiva; 12) princípio da aplicabilidade 

imediata dos direitos fundamentais e da máxima efetividade dos direitos individuais e 

coletivos; 13) princípio da abertura para uma ordem constitucional democrática mundial; e 

14) princípio do reconhecimento de uma cidadania planetária, fundada na ideia de uma 

solidariedade mundial do tipo biocentrista. 173  

Acrescenta-se, ainda, como princípio do Estado Democrático de Direito, o princípio 

da máxima priorização da resolução pelo diálogo e pelo consenso dos litígios de dimensão 

individual e coletiva. Esse princípio decorre da ideia de democracia participativa e 

deliberativa, que tem amparo no conceito de Estado Democrático de Direito no contexto de 

sua legitimação social pela discussão e maior deliberação social. 174Ademais, a previsão 
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170 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 55.  
171 LUÑO, Antonio E. Pérez. Derechos humanos, Estado de derecho y Constitucion. Segunda Edicion. 
Madrid: Tecnos, 1986, p. 229. 
172 Nesse sentido, MORAIS, José Luis Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: o Estado e 
o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 1996, p. 75; também, SILVA, 
José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 
122. A respeito das várias dimensões do princípio democrático, CANOTILHO, J. J. Gomes. CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 277-312. 
173 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 177-8. 
174 Sobre democracia deliberativa, observa-se que são precisas as considerações de MONTEIRO, Geraldo 
Tadeu: “Entendida como projeto, a democracia deliberativa anuncia uma nova forma de democracia pela 
superação dialética das antinomias clássicas da teoria democrática entre liberalismo e republicanismo ou entre 
igualdade jurídica e igualdade substantiva. Como vimos, a democracia deliberativa preserva as conquistas do 
liberalismo, em especial as liberdades públicas e as instituições liberais, bem como exige que essa arquitetura 
jurídica seja preenchida pelo engajamento ativo dos cidadãos, livres iguais, em um processo de discussão pública 
em que cada um, assumindo um ponto de vista cívico, é capaz de dar suas razões para a produção de uma razão 
pública. A democracia deliberativa, ao postular a centralidade do processo público de discussão e de deliberação 
como princípio constitutivo da vontade popular, atende aos requisitos de um mundo globalizado, organizado em 
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constitucional de que a soberania é do povo, que a exerce pelos seus representantes eleitos ou 

diretamente nos termos da Constituição, consagrada no art. 1º, parágrafo único, da CR/1988, 

impõe uma releitura em torno dos mecanismos de realização de direito com a necessidade de 

utilização dos meios mais adequados e eficientes em que os cidadãos interessados, 

diretamente ou por seus entes representativos, possam participar da construção consensual da 

decisão.  

Para Lenio Luiz Streck, a ideia de Estado Democrático de Direito está amparada em 

dois pilares: a democracia e os direitos fundamentais: 
(...) Não há democracia sem o respeito e a realização dos direitos fundamentais-
sociais, e não há direitos fundamentais-sociais – no sentido que lhe é dado pela 
tradição – sem democracia. Há, assim, uma co-pertença entre ambos. O 
contemporâneo constitucionalismo pensou nessa necessária convivência entre o 
regime democrático e a realização dos direitos fundamentais, previstos nas 
Constituições.  175 

Para Gregório Assagra de Almeida, no Estado Democrático de Direito que é 

consagrada a tutela jurídica ampla dos direitos e interesses transindividuais e, 

consequentemente, tanto em autonomia metodológica do Direito Material Coletivo e do 

direito processual coletivo, sendo que a previsão de mecanismos de tutelas dos direitos 

transindividuais nas décadas de 60 e 70 do século XX, principalmente na França, nos Estados 

Unidos, na Inglaterra, no Canadá e em outros países, já seria para o autor nítido sinal de 

implantação do regime democrático, o qual afirma que “não há democracia sem proteção 

jurídica efetiva a todos os direitos da sociedade individuais e coletivos.” Com isso, conclui 

Gregório Assagra de Almeida: 
No Brasil, há grande avanço no plano da tutela jurisdicional dos direitos coletivos 
lato sensu, de forma que há no País um direito processual coletivo como um novo 
ramo do direito processual. Na mesma linha de raciocínio, também é possível, 
mesmo que em uma dimensão um pouco diversa, sustentar a autonomia 
metodológica do Direito Coletivo inserido na CF/88 ao lado do Direito Individual, 
tendo como base a teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais 
(Título II, Capítulo I, da CF/88). 176 

Outro ponto importante, que aqui interessa diretamente para as questões relacionadas 

com a judicialização de políticas públicas no Estado Democrático de Direito, refere-se à 

vinculação da política ao direito, principalmente ao direito constitucional. A Constituição 
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redes informacionais. Por outro lado, as referências às associações voluntárias (a sociedade civil organizada) e ao 
pluralismo cultural permitem captar a complexidade do processo de formação da opinião nas sociedades 
contemporâneas, multiculturais e politicamente divididas. A força da democracia deliberativa advém justamente 
de sua aplicabilidade plena às condições reais e atuais da sociedade do século XXI”. In: BARRETO, Vicente de 
Paulo. Dicionário de filosofia do direito. Rio de Janeiro/São Leopoldo: Renovar/Unisinos, 2006, p. 199. 
175 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2. ed., rev. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 110. 
176 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 179. 
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deixa de ser um mero documento político para assumir força normativa e, então, estabelecer 

vínculos normativos para a atuação política. Por isso, escreve Lenio Luiz Streck: 
(...) a inserção da justiça constitucional no contexto da realização dos direitos 
fundamentais-sociais deve levar em conta, necessariamente, o papel assumido 
pela Constituição no interior do novo paradigma instituído pelo Estado 
Democrático de Direito. Não há como discordar, assim, dos argumentos de 
Ferrajoli, quando afirma que, no Estado Democrático de Direito, ‘houve uma 
alteração na relação entre a política e o Direito. Com efeito, o Direito já não está 
subordinado à política como se dela fosse um mero instrumento, mas, sim, é a 
política que se converte em instrumento de atuação do Direito, subordinada aos 
vínculos a ela impostos pelos princípios constitucionais: vínculos negativos, 
como os gerados pelos direitos às liberdades que não podem ser violados; 
vínculos positivos, como os gerados pelos direitos sociais, que devem ser 
satisfeitos”.177.  

Afirma Gregório Assagra de Almeida que o Estado Democrático de Direito abrange 

os direitos fundamentais de primeira e de segunda dimensão, assim como os direitos 

fundamentais de terceira dimensão, referentes à fraternidade e à solidariedade, com destaque 

para a proteção ao ambiente, pois o sistema jurídico no Estado Democrático de Direito é 

aberto e dinâmico e acompanha e promove transformações sociais visando a justiça material. 

Por isso, para o autor, novos direitos que venham a surgir da dinâmica social são incorporados 

pelo sistema, o que encontra amparo na cláusula de abertura do art. 5º, § 2º, da CR/1988. No 

âmbito da tutela dos direitos transindividuais, destaca o autor: 
O Direito Coletivo estava no Estado Social de Direito sem base de amparo de 
enquadramento metodológico. No Estado Democrático de Direito, precisamente 
no caso do brasileiro, ele compõe, ao lado do Direito Individual, a teoria dos 
direitos e garantias constitucionais fundamentais (Título II, Capítulo I, da CF/88). 
É, destarte, a partir desses dois grandes blocos que devem ser construídos modelos 
explicativos. A summa divisio Direito Público e Direito Privado não tem amparo 
no Estado Democrático de Direito, pois concebida e construí-la com base em um 
modelo de Estado e de Direito superado. Para a construção de novos modelos 
explicativos, faz-se fundamental levar em conta também os planos da proteção e 
da efetivação dos direitos como diretrizes magnas do Estado Democrático de 
Direito. A proteção e a efetivação ou é a direito individual ou a direito coletivo. 178 

Algumas mudanças de paradigma impõem uma nova atuação dos juízes no Estado 

Democrático de Direito, com destaque para: a) o sistema jurídico passa a ser uma ordem 

jurídica dinâmica e aberta de valores; b) a hermenêutica constitucional é transformadora e os 

novos métodos de interpretação devem ser capazes para tornar a Constituição efetiva para a 

sociedade; d) os princípios constitucionais passam a exercer uma função central no plano da  

interpretação e da efetivação da Constituição e do próprio sistema jurídico; e) a atuação 

jurisdicional não se limita aos direitos individuais ou aos direitos de grupos, mas vai além 
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177 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e concretização da Constituição: as possibilidades transformadoras do 
Direito. Revista Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, n. 1:681-712, 2003, 
p. 711.  
178 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
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para abranger toda a sociedade; f) o valor vida e dignidade deverá estar presente em todos os 

planos das relações sociais em que há a atuação do direito, incluindo o econômico, o político, 

o social; g) abertura para participação social, que é um aspecto importante para a legitimação 

social. 179 

A respeito da nova função dos juízes perante os direitos e interesses massificados, 

problematiza Mauro Cappelletti:  
(...) Os juízes poderiam adotar muito bem uma posição de simples rejeição, 
recusando-se a entrar na arena dos conflitos coletivos e de classe. Tal atitude 
negativa teria, contudo, a consequência prática de excluir do judiciário a 
possibilidade de exercer influência e controle justamente naqueles conflitos, que se 
tornaram de importância sempre mais capital nas sociedades modernas. Desse modo, 
a ‘ordre judiciaire’, abrigada na sua imagem oitocentesca, terminaria por se tornar 
uma sobrevivente, talvez respeitável mas irrelevante e obsoleta, porque incapaz de 
adaptar-se às exigências de um mundo radicalmente transformado; e, mais cedo ou 
mais tarde, outros organismos ‘quase-judiciários’ e procedimentos terminariam por 
ser criados, ou gradualmente adaptados, para atender às novas e urgentes 
solicitações sociais. Repetir-se-iam, em suma, fenômenos de justiça administrativa e 
constitucional, paralelas ou em substituição à ‘ordinária’, reveladas inadequadas. A 
outra alternativa, pelo contrário, é a de que os próprios juízes sejam capazes de 
‘crescer’, erguendo-se à altura dessas novas e prementes aspirações, que saibam, 
portanto, tornar-se eles mesmos protetores dos novos direitos ‘difusos’, ‘coletivos’ e 
‘fragmentados’, tão característicos e importantes da nossa civilização de massa, 
além dos tradicionais direitos individuais. 180 

Como no Brasil os direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados, estão 

inseridos como direitos fundamentais (Título II, Capítulo I, da CR) e, assim, possuem 

aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CR/1988), é dever dos juízes conhecer, procurar 

conciliar as partes para a resolução consensual do litígio, diligenciar para a instrução 

adequada da demanda, julgar quando não houver ou não for possível o acordo e atuar para 

garantir a adequada efetividade às demandas coletivas jurisdicionalizadas, o que inclui todas 

as pretensões deduzidas nas ações coletivas propostas para a proteção ambiental. O art. 5º, 

XXXV, da CR/1988, confirma a assertiva acima quando prevê que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sem estabelecer qualquer tipo de 

restrição. 

 
4.3 A teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais e sua importância 

para uma nova compreensão da função jurisdicional  
!

A defesa de uma teoria geral dos direitos fundamentais mais abrangente revela um 

ideal teórico que teria como objetivo a construção de uma teoria integradora que englobaria 
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179 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 173-4. 
180 CAPPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores? Tradução de Carlos Albero de Oliveira. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1993, p. 59-60. 
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enunciadores gerais; porém, uma teoria geral dos direitos fundamentais realmente existente 

seria, no máximo, uma aproximação desse ideal, pois, além de conduzir a uma enorme 

confusão em decorrência da necessária integração entre teorias diversas, a teoria integrativa 

possuiria um grau de exigência que exigiria demais da própria teoria, tornando-a insuficiente.  

É o que pensa Robert Alexy, afirmando que qualquer teoria dos direitos 

fundamentais, amparada em uma concepção básica e geral, teria dois problemas: o primeiro é 

o grau de abstração, de forma que ela poderia ser somente o ponto de partida ou de chegada e 

não substituiria uma teoria mais elaborada; o segundo problema é que ela se tornaria uma 

teoria unipolar, o que seria até mais grave, pois, ao pretender integrar várias teorias que 

expressam teses fundamentais diferentes, a teoria unipolar impediria a compreensão mais 

adequada dos próprios direitos fundamentais.  181 

Em sentido contrário a uma teoria unipolar dos direitos fundamentais é a teoria que 

sustenta uma concepção combinada, adotada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Alemão. Muitos autores adotam essa teoria combinada de teorias dos direitos fundamentais 
182 sob o entendimento de que os direitos fundamentais são portadores de múltiplas funções, 

aspectos e fins.  

Para Robert Alexy, a grande objeção à concepção combinada é apresentada no 

sentido de que essa orientação não tem o condão para guiar as decisões e ampará-las em 

fundamentações jurídicas, mas somente à formação de um conjunto de topoi (lugar comum) 
183 de alta abstração, que poderão ser utilizados da maneira como se queira. Acrescenta Robert 

Alexy: 
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181 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, p. 39-41. 
182 ALEXY, Robert: “À luz dessas observações, é instrutivo um breve exame das teorias que, na literatura 
jurídica contemporânea, são chamadas de teorias de direitos fundamentais’. A sistematização mais influente é 
aquela realizada por Böckenföde. Ele diferencia entre cinco teorias: ‘a teoria liberal ou do Estado de Direito 
burguês, a teoria institucional, a teoria axiológica, a teoria democrático-funcional e a teoria social-estatal (…). 
Uma teoria que não consta da lista de teorias unipolares elaborada por Böckenförde é a tese dos direitos 
fundamentais como garantia procedimental (…)”.Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio 
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, p. 40-1. 
183 Sobre o sentido da expressão topoi, inclusive em relação ao pós-positivismo jurídico, escreveu MENDONÇA, 
Paulo Roberto S.: “A expressão topoi é cunhada pelo próprio Aristóteles e está ligada a um instrumental 
existente no processo argumentativo, que permite a solução de problemas e a contraposição de teses. Em 
verdade, a visão tópica é aquela que parte de problemas concretos, a fim de buscar soluções. A proposta do 
alemão Theodor Viehweg é justamente a da retomada de um pensamento tópico no campo do direito, que se 
perdeu a partir de toda a preocupação sistematizante surgida na Era Moderna. Segundo ele, a tópica representaria 
uma alternativa precisa ao excesso de formalismo presente na concepção positivista do Direito, uma vez que, ao 
se deparar com problemas concretos, o juiz tem que lançar mão do arcabouço normativo disponível, o qual nem 
sempre se mostra suficiente para dar uma solução satisfatória para os casos sob jugalmento. Em tais 
circunstâncias, o raciocínio tópico é de grande valia, pois a partir dele pode o julgador incorporar novos 
conteúdos ao ordenamento jurídico”. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Rio de Janeiro/São Leopoldo: 
Ronovar e Unisinos, 2006, p. 826. 
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Se houvesse apenas uma alternativa – ou uma teoria unipolar, ou uma combinação 
indeterminada de ideias básicas abstratas e passíveis de colisão – poder-se-ia dizer 
que a teoria dos direitos fundamentais encontra-se, de fato, diante de um dilema. 
Mas essas alternativas não esgotam, de forma nenhuma, as possibilidades de 
construção de toeiras sobre direitos fundamentais. A insuficiência de ambas as 
teorias apenas demonstra que uma teoria de direitos fundamentais não pode manter-
se na superficialidade de ideias básicas, seja sob a forma de uma teoria unipolar, seja 
sob a forma de uma teoria combinada. Embora a teoria combinada expresse de 
forma acertada a existência de inúmeros pontos de vista requer, no entanto, um 
modelo que proporcione mais que uma simples compilação não vinculante. Elaborar 
um modelo desse tipo é a tarefa de uma teoria integrativa. 184 

Assim, Robert Alexy defende que o caminho para a construção adequada de uma 

teoria integrativa depende, necessariamente, de uma teoria estrutural dos direitos 

fundamentais, que seria ao mesmo tempo analítica e empírica, tendo em vista que seu objetivo 

é a investigação das estruturas dos direitos fundamentais direcionada para as funções práticas 

de uma teoria integrativa, o que abrangeria a investigação sobre os conceitos dos direitos 

fundamentais, as suas influências no âmbito do sistema jurídico, assim como a fundamentação 

no plano dos direitos fundamentais. Para Alexy, a teoria estrutural dos direitos fundamentais 

por ele sustentada, tem como objeto central as questões sobre a decisão correta e a 

fundamentação racional no plano dos direitos fundamentais, o que lhe conferiria, assim, um 

caráter normativo-analítico: 
Uma teoria estrutural não tem como tarefa apenas constituir a primeira peça de uma 
teoria integrativa dos direitos fundamentais, mas também a base e a estrutura para o 
que vem depois. Há uma série de razões para tanto. Clareza analítico-conceitual é 
uma condição elementar da racionalidade de qualquer ciência. Nas disciplinas 
práticas, que apenas muito indiretamente podem ser controladas por experiências 
empíricas, esse postulado tem um significado ainda maior. Isso vale principalmente 
para o campo dos direitos fundamentais, os quais são marcados por uma tradição 
analítica em uma medida muito menor que, por exemplo, o direito civil e expostos 
em medida muito maior a influências ideológicas.  185 

Acredita-se que, para o Brasil, seria mais adequada uma concepção combinada de 

teoria dos direitos fundamentais, mas que leve em consideração o projeto constitucional, que é 

pluralista em sua construção, principalmente o compromisso com uma sociedade mais justa, 

livre, solidária, a erradicação da pobreza, a diminuição das desigualdades sociais e regionais.  

É muito importante que uma teoria dos direitos fundamentais combine métodos 

interpretativos que garantam a transformação social como síntese dos Objetivos Fundamentais 

da República Federativa do Brasil (art. 3º da CR/1988). Também é imprescindível que se 

garanta não somente a participação social, mas o próprio empoderamento popular, de modo 

que os cidadãos possam participar diretamente da identificação dos problemas sociais e dos 
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185ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, p. 42-3. 
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respectivos processos decisórios, até porque, todo poder emana do povo (art. 1º, parágrafo 

único, da CR/1988). Além disso, a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais devem 

levar em conta a nova summa divisio constitucionalizada no Brasil: direitos individuais e 

direitos coletivos, amplamente considerados (Título II, Capítulo I, da CR/1988). 186 Por isso, 

uma teoria combinada dos direitos fundamentais para o Brasil deve levar em conta, 

necessariamente, entre outras, as diretrizes acima. 

Em outro ângulo de análise, ressalta-se que não há somente um marco histórico ou 

somente uma circunstância histórica que tenha sido determinante para a consagração dos 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais. Levando-se em consideração a 

construção da concepção sobre Estado de Direito, é possível apontar a grande importância 

histórica das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa dos séculos XVII e XVIII. 187 

O certo é que o estudo da teoria dos direitos e das garantias constitucionais 

fundamentais é muito amplo e complexo e poderá ser realizado por vários ângulos, com 

destaque para: o histórico, o político, o jurídico, o internacional, o interno, o constitucional, o 

infraconstitucional, o social, o filosófico etc.188  

José Carlos Vieira de Andrade aponta várias perspectivas do estudo dos direitos 

fundamentais, entre elas a filosófica, a estadual ou constitucional e universalista ou 

internacionalista: 
Aquilo a que se chamou ou a que é lícito chamar de direitos fundamentais pode, 
afinal, ser considerado por diversas perspectivas. De facto, os direitos fundamentais 
tanto podem ser vistos enquanto direitos naturais de todos os homens – 
independentemente dos tempos e dos lugares – perspectiva filosófica ou 
jusnaturalista; como podem ser referidos aos direitos mais importantes das pessoas, 
num determinado tempo e lugar, isto é, num Estado concreto ou numa comunidade 
de Estados – perspectiva estadual ou constitucional; como ainda podem ser 
considerados direitos essenciais das pessoas num certo tempo, em todos os lugares 
ou, pelos menos, em grandes regiões do mundo – perspectiva universalista ou 
internacionalista. 189 

Também escreveu Robert Alexy que o estudo dos direitos e das garantias 

constitucionais fundamentais no plano constitucional refere-se a determinados direitos 

fundamentais positivamente válidos e previstos, expressa ou implicitamente, em uma 

determinada Constituição, como um conjunto de normas de direitos fundamentais: 
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Una teoria de los derechos de La Ley Fundamental es uma teoria de determinados 
derechos fundamentales positivamente válidos. Esto La distingue de las teorías de 
los derechos fundamentales que han tenido vigencia em el pasado (teorías histórico-
jurídicas) así como tambíem de las teorías sobre los derechos fundamentales em 
general (teorías teórico-jurídicas) y de teorias sobre derechos fundamentales que non 
son los de La Ley Fundamental, por ejemplo, teorías sobre los derechos 
fundamentales de otros Estados o teorías de los derechos fundamentales de los 
Estados federados que integran La República Federal de Alemania.190  

Por isso, o estudo da teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, 

no plano da sua positivação constitucional, seria o estudo de uma teoria voltada para o direito 

positivo de determinada ordem jurídica, resultando daí o seu caráter dogmático. Com efeito, 

essa abordagem integraria a dogmática jurídica na sua condição de ciência jurídica em sentido 

mais restrito.191  

Quanto aos modelos de construção dos direitos fundamentais, nota-se, a partir das 

lições de Robert Alexy, que existem basicamente dois modelos. Um primeiro modelo, em que 

os direitos fundamentais são construídos como regras. Um segundo modelo de construção dos 

direitos fundamentais como princípios. Não há sistema jurídico que adote de forma pura uma 

dessas duas construções. 192  

Alexy explica que as regras são normas jurídicas que obrigam, proíbem ou permitem 

algo de forma definitiva e, portanto, seriam mandamentos definitivos. Por outro lado, os 

princípios são normas que ordenam que algo se realize na maior medida do possível e, por 

isso, os princípios são mandamentos de otimização do sistema e são cumpridos, quando 

houver ponto de tensão com outro princípio, com a observância da ponderação. 193 

Para o citado autor alemão, a construção dos direitos fundamentais como regras 

poderá se dar com o objetivo de evitar problemas relacionados com as ponderações. Nessa 

medida, as normas de direitos fundamentais construídas como regras são aplicadas 

basicamente livres de ponderação. Esse tipo de construção tem um grande problema, que são 

justamente as restrições aos direitos fundamentais, que passariam a depender de lei para 

serem aplicados. Isso geralmente é evitado quando a construção dos direitos fundamentais se 

dá por princípios, quando haverá uma relação necessária entre direitos fundamentais e 
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proporcionalidade e, nessas hipóteses, a aplicação dos direitos fundamentais dependeria 

somente da ponderação. 194 

A CR/1988 acolheu a orientação de construção dos direitos fundamentais como 

princípios, tanto que logo no seu art. 5º, § 1º, está consagrado expressamente a aplicabilidade 

imediata dos direitos e das garantais constitucionais fundamentais: As normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. Além disso, o § 2º do art. 5º 

da CF/1988 prevê expressamente essa orientação de construção dos direitos fundamentais 

como princípios: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte.  

Outro ponto importante para a dogmática jurídica dos direitos fundamentais, refere-

se à divisão sustentada por parte da doutrina em direitos subjetivos fundamentais e direitos 

subjetivos não fundamentais.  

Nesse aspecto, concorda com Gregório Assagra de Almeida quando afirma que não 

existem parâmetros adequados para se sustentar a distinção, em caráter abstrato, entre direitos 

subjetivos fundamentais e direitos subjetivos não fundamentais. Para o autor, a questão 

melhor se resolveria no plano concreto, pois direito é também problema e não só sistema. 

Uma concepção que leve em conta, abstratamente, essa diferenciação poderá distorcer a teoria 

dos direitos fundamentais e legitimar uma dogmática jurídica com grau evidente de injustiças. 

Para o autor, poderá acontecer que um direito substancial não seja em si fundamental, mas a 

sua proteção no caso concreto se torna fundamental. Cita como exemplo o direito de um 

cidadão de receber uma determinada dívida que não seria, prima facie, um direito 

fundamental, porém, perante uma situação concreta, caso o recebimento da dívida esteja 

relacionado com a sobrevivência física do credor ou de sua família, o recebimento do crédito 

estará relacionado com a tutela de direito fundamental. 195 

No plano conceitual, observa-se que a maioria dos autores defende a distinção entre 

os direitos humanos e os direitos fundamentais, levando-se em consideração os seus 

mecanismos de proteção no plano interno e internacional. Por todos, Robert Alexy afirma que 
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os direitos humanos são os direitos que possuem dimensão global e os direitos fundamentais 

aqueles direitos tutelados e consagrados pela ordem jurídica e pela Constituição de um país.196 

Essa orientação, contudo, não é unânime, pois há quem defenda que a expressão 

direitos fundamentais é mais ampla que direitos humanos e engloba o plano interno e o 

internacional do direito. Nesse sentido, sustentando uma concepção biocentrista superadora 

das concepções antropocentristas do direito, escreve Gregório Assagra de Almeida: 
Portanto, não concordamos com a diferenciação acima, no sentido de que os direitos 
humanos possuem uma dimensão global e os direitos fundamentais são os 
consagrados internamente na Constituição de cada País. Preferimos a utilização da 
expressão ‘direitos fundamentais’ para exprimir a ideia de direitos que tutelam, no 
plano global ou no plano interno, de forma direta ou até reflexa, a vida e sua 
existência com dignidade, abrangendo até mesmo direitos de outras espécies de 
seres vivos, além da espécie humana.197 

Portanto, os direitos fundamentais, em sentido mais amplo, vão além dos direitos 

humanos para abranger todos os direitos relacionados com o direito à vida e à sua existência 

com dignidade, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. Por isso, na dimensão 

interna ou constitucional, os direitos fundamentais são as conquistas magnas de uma 

sociedade democrática e compõem, nesse contexto, o núcleo essencial do sistema jurídico que 

tem como base de ligação o direito à vida e sua existência com dignidade. É o que sustenta 

Gregório Assagra de Almeida ao apresentar sua conceituação, adotada nesta pesquisa, sobre 

direitos fundamentais: 
Tecidas essas considerações, conclui-se, no plano da dogmática jurídica, que os 
direitos fundamentais são todos os direitos, individuais e coletivos, previstos 
expressa ou implicitamente em determinada ordem jurídica e que representam os 
valores maiores nas conquistas históricas dos indivíduos e das coletividades, os 
quais giram em torno de um núcleo fundamente do próprio Estado Democrático de 
Direito, que é justamente o direito à vida e à sua existência com dignidade. 198 

Em relação ao aspecto evolutivo dos direitos fundamentais, a doutrina clássica faz 

uso da expressão geração de direitos fundamentais 199; todavia, essa terminologia é criticada, 

com razão, por determinado setor da doutrina que mostra sua preferência pela expressão 

dimensão dos direitos fundamentais, tendo em vista que a expressão geração de direitos 

fundamentais poderá dar a entender que haveria a substituição de uma geração por outra, 

conforme muito bem ressaltado por Paulo Bonavides: 
Força é dirimir, a esta altura, um eventual equívoco de linguagem: o vocábulo 
‘dimensão’ substitui, com vantagem lógica e qualitativa, o termo ‘geração’, caso 
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este último venha a introduzir apenas sucessão cronológica e, portanto, suposta 
caducidade dos direitos das gerações antecedentes, o que não é verdade.200  

Apesar de a doutrina não ser unânime, ressalta-se que há quem apresente até 05 

(cinco) dimensões sobre os direitos fundamentais, sendo elas: direitos políticos e civis (1ª 

dimensão); direitos sociais, econômicos e culturais (2ª dimensão); solidariedade, fraternidade, 

desenvolvimento, paz, autodeterminação dos povos, ambiente sadio, qualidade de vida, 

comunicação (concepção ampla) ou direitos transindividuais (concepção restrita) (3ª 

dimensão); biotecnologia, bioética e regulamentação da engenharia genética (4ª dimensão); 

tecnologia de informação (5ª dimensão).201 

Contudo, registra-se que as dimensões dos direitos e das garantias fundamentais não 

são, no plano da sua evolução histórica, retilíneas, conforme se verifica de outros períodos 

históricos em que eram reconhecidas outras espécies de direitos, inclusive de dimensão 

coletiva. Nesse sentido, já escreveu Gerardo Pisarello: 
Según las lecturas generacionales clásicas, los derechos sociales serían derechos 
tardios, que se reconocieron en la segunda mitad del siglo XX, una vez satisfechos 
los derechos civiles y políticos. Lo cierto, sin embargo, es que la historia moderna 
de derechos sociales se inscribe en un ‘largo siglo’que comienza con las grandes 
revoluciones sociales de mediados del siglo XIX, se extiende de manera vigorosa en 
el último tercio de ese siglo y se estabiliza tras la segunda posguerra del siglo XX. 
Junto a esta historia propriamente dicha es posible detectar, asimismo, una rica 
prehistoria, tanto de políticas institucionales dirigidas a resolver situaciones de 
pobreza  y exclusión social como de luchas por la subsistencia y la seguridad 
material. Essa prehistoria se remonta a mucho antes del surgimiento del Estado 
moderno y guarda un cierto aire de família con algunas reinvidicaciones 
contemporáneas en materia de derechos sociales. (...) En Inglaterra, por ejemplo, el 
reclamo de derechos participativos, de reparto de la tierra y de asistencia a los más 
vulnerables, fue un elemento común en las cartas impulsadas por los levellers – los 
igualadores – y, sobre todo, los diggers – los cavadores – al calor de las luchas 
antiabsolutistas y de las resistencias al proceso de privatización de las tierras 
comunales que tuvieron lugar en el siglo XVII. 202 

A doutrina apresenta algumas características dos direitos e das garantias 

constitucionais fundamentais que não são, como é óbvio, exaustivas e que devem ser 

contextualizadas no plano de cada ordem jurídica, objetiva e subjetivamente considerada.  

Assim, os direitos fundamentais seriam valores fundantes do Estado e do Direito 203 

e, consequentemente, são produtos históricos, resultantes das conquistas da humanidade.  
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Seriam inalienáveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, universais, pois a titularidade 

vai muito além das fronteiras territoriais de um país ou de um continente. Seriam, ainda, 

relativos, já que um precisa conviver com outro ou outros direitos fundamentais no mesmo 

espaço territorial e de tempo. São complementares, pois seu rol é exemplificativo e aberto. 

São efetivos, uma vez que possuem aplicabilidade imediata e devem receber a máxima 

proteção. São interpretáveis de modo ampliativo e possuem força irradiante incorporativa 

dinâmica em grau máximo, sendo proibitivos de retrocesso social, são de titularidade 

individual ou coletiva. São direitos que estão sempre relacionados, de alguma forma, com o 

direito à vida e à sua existência com dignidade. 204  

Observa-se que os direitos e as garantias constitucionais fundamentais decorrem de 

uma construção coletiva e devem ser protegidos e efetivados por todos os mecanismos 

legítimos, jurisdicionais ou extrajurisdicionais, consensuais, prioritariamente, ou imperativos, 

nacionais ou internacionais, na dimensão individual ou na dimensão coletiva amplamente 

considerada.  

Todas essas características dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais 

direcionam e impõem uma releitura da atuação da jurisdição no Estado Democrático de 

Direito.  

Certamente, por isso, afirma Luiz Guilherme Marinoni que as concepções clássicas 

sobre a jurisdição como atuação da lei, defendida por Chiovenda, que via a jurisdição por 

uma perspectiva pública, ou como justa composição da lide, conforme ideia de Carnelutti, 

que analisava a jurisdição por um ângulo mais privado, são próprias de uma visão do Estado 

Liberal do Direito. No Estado Democrático de Direito e no novo constitucionalismo, a lei 

perdeu sua supremacia para a Constituição e seu sistema de direitos, princípios, garantias e 

valores. Para o autor, a jurisdição, assumindo função de concretização dos direitos 

fundamentais, depois de atribuir sentido ao caso concreto, deverá relacionar o respectivo caso 

concreto com as normas ordinárias e com a Constituição, quando atribuirá significado às 

normas constitucionais definidores dos princípios de justiça e dos direitos fundamentais.  
Isso após a própria concepção de direito ter sido completamente transformada. A lei, 
que na época do Estado Legislativa valia em razão da autoridade que a proclamada, 
independentemente da sua correlação com os princípios de justiça, não existe mais. 
A lei, como é sabido, perdeu seu posto de supremacia à Constituição. Agora é 
amarrada substancialmente aos direitos positivados na Constituição e, por isso, já 
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constitui slogan dizer que as leis devem estar em conformidade com os direitos 
fundamentais, contrariando o que antes acontecia, quando os direitos fundamentais 
dependiam da lei. 205 

Nesse contexto, convém destacar, no âmbito de um novo paradigma interpretativo da 

hermenêutica constitucional atual, as dimensões objetiva e subjetiva dos direitos e das 

garantias constitucionais fundamentais, o que revela a sua multifuncionalidade, conforme bem 

exposto por Konrad Hesse: 

Nos direitos fundamentais da Lei Fundamental unem-se, distintamente acentuadas e, 
muitas vezes, em passagens correntes, várias camadas de significado. Por outro lado, 
eles são ‘direitos subjetivos’, direitos do particular, e precisamente, não só nos 
direitos do homem e do cidadão no sentido restrito (por exemplo, arts. 3º, 4º, 5º, 8º e 
9º, da Lei Fundamental), mas também lá onde eles, simultaneamente, garantem um 
instituto jurídico ou a liberdade de seu âmbito de vida (Por exemplo, arts. 6º, alínea 
1, 14, alínea 1, e 5º, alínea 3, da Lei Fundamental). Por outro, eles são ‘elementos 
fundamentais para a ordem objetiva’ da coletividade. Isso é reconhecido para 
garantias, que não contêm, em primeiro lugar, direitos individuais, ou, que em 
absoluto, garantem direitos individuais, não obstante estão, porém, incorporados no 
catálogo de direitos fundamentais da Constituição (por exemplo, art. 7º, alínea 1, 
alínea 3, frase 1 e 2, alínea 5º, da Lei Fundamental). Vale também para aqueles 
direitos fundamentais que são organizados, em primeiro lugar, como direitos 
subjetivos. 206 

Nesse sentido, como afirma Gregório Assagra de Almeida, os direitos e as garantias 

constitucionais fundamentais compõem o núcleo central de uma Constituição democrática e 

pluralista e são portadores de duas dimensões de eficácia jurídica amplamente consideradas. 

A primeira seria a dimensão subjetiva, que se relaciona aos titulares individuais ou coletivos 

desses direitos. A segunda seria a dimensão objetiva, que se constitui em diretriz básica para a 

interpretação e concretização da própria ordem jurídica, principalmente em sede de controle 

de constitucionalidade como garantia protetiva da Constituição, da Sociedade e do próprio 

Estado Democrático de Direito.207  

Essas características e dimensões dos direitos fundamentais formam uma nova 

metodologia interpretativa que deve orientar a atuação da jurisdição como um dos institutos 

estruturais do direito processual.  

Com efeito, tanto em sua atuação abstrata, direcionada para o controle concentrado 

da constitucionalidade quanto em sua atuação concreta, voltada para a proteção e a efetivação 

concreta de direitos individuais ou coletivos em situação de lesão ou ameaça, a jurisdição 

deve se guiar pela teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, o que seria 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no Estado contemporêneo. In MARINONI, Luiz Guilherme 
(Coord.). Estudos de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 13-66. 
206 HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução da 20 
ed. alemã de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998, p. 228-9. 
207 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 302. 



!
!

90 

imprescindível quando a proteção ou a efetivação de direitos estiver relacionada, de alguma 

forma, com o direito à vida ou à sua existência com dignidade.  

Ressalta Andres Gil Dominguez que os direitos fundamentais exigem um juiz 

imparcial e independente, que não esteja vinculado a quaisquer dos poderes de maioria e, 

assim, que esteja em plenas condições de censurar a invalidez dos atos praticados pelos 

agentes dos referidos poderes: 
En un Estado constitucional de derecho el juez está sujeito a la Constitución, y en su 
papel de grante de los derechos fundamentales estabelecidos en la regla de 
reconocimiento constitucional está el principal fundamento de la legitimidad de la 
jurisdicción y la independência del poder judicial de los demás poderes, aunque sean 
poderes de mayoía. 208 

Ademais, a jurisdição, por si só, já é uma garantia constitucional fundamental da 

sociedade: é uma garantia de acesso à justiça que não poderá ser suprimida pelo legislador, 

pelo administrador, pelo próprio judiciário ou pelo particular. Chega-se a essa afirmação com 

a interpretação ampliativa necessária do disposto no artigo 5º, XXXV, da CR/1988: a lei não 

excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito.  

Como bem ressaltado por Luiz Guilherme Marinoni: 
(...) quando se afirma que a jurisdição tem o dever de tutelar os direitos se quer dizer 
que a jurisdição tem o dever de aplicar a lei na dimensão dos direitos fundamentais, 
fazendo sempre o resgate dos valores substanciais neles contidos. Tutelar os direitos, 
em outros termos, é aplicar a lei, diante das situações concretas, a partir dos direitos 
fundamentais. É atuar a lei na medida das normas constitucionais e nos valores nelas 
encerrados. Há aí um nítido plus em relação à teoria Chiovendiana e uma intenção 
que nem sequer passava pela cabeça dos antigos doutrinadores, que viam na 
jurisdição uma função voltada à tutela dos direitos subjetivos privados violados.209 

Já foi afirmado no Capítulo 2 desta dissertação que, nos dois modelos de atuação 

jurisdicional aqui defendidos (jurisdição autocompositiva e jurisdição imperativa), os atos 

praticados pelo Estado-Juiz terão natureza jurisdicional e deverão, com isso, se sujeitar ao 

devido processo legal.  

Portanto, essas duas dimensões do novo caráter jurisdicional, propostas e defendidas, 

decorrem da natureza de garantia constitucional fundamental da jurisdição e da sua natureza 

de instituto estrutural do direito processual.  

Por conseguinte, cabe, em relação à jurisdição, interpretação ampliativa quanto aos 

atos que configuram a sua atuação, levando-se em consideração, inclusive, o dever 

constitucional imposto ao Estado-juiz de buscar, prioritariamente, a resolução consensual dos 

litígios. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 DOMINGUEZ, Andres gil. Neoconstitucionalismo y derechos colectivos. Buenos Aires: Ediar, 2005, p. 44. 
209 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo, v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
138. 
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4.4 Os direitos e as garantias fundamentais na Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988: a jurisdição como uma garantia constitucional fundamental do indivíduo 
e da coletividade amplamente considerada 
 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, é um 

divisor de águas em relação ao Estado e ao Direito no Brasil. Por isso, é apontada como sendo 

a mais importante da história do País, principalmente por ter sido a primeira Constituição da 

história do Brasil a assumir um compromisso com a transformação social (art. 3º da CR/1988) 

e a adotar uma inovadora teoria dos direitos fundamentais (Título II da CR/1988). É o que 

muito bem destaca Gregório Assagra de Almeida ao fazer observar que, diferentemente das 

Constituições brasileiras anteriores, a CR/1988, logo no seu Preâmbulo, aponta para o seu 

compromisso com a proteção e a efetivação dos direitos fundamentais, individuais e coletivos. 
210 

O Título I da CR/88, é nomeado “Dos Princípios Fundamentais” e, em relação de 

correta e perfeita adequação com o Preâmbulo, logo em seu art. 1º estabelece:  
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa 
humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Parágrafo único. 
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”.  

Outro ponto importante, já destacado em estudo anterior, é o relativo à previsão de 

que a República Federativa do Brasil constitui Estado Democrático de Direito, o que não 

constava nas Constituições anteriores. Trata-se de um diferencial importante, tendo em vista 

que o Estado Democrático de Direito, diversamente do Estado Liberal de Direito, de tutela 

jurídica de caráter individualista, e do Estado Social de Direito, fundado na proteção de 

alguns direitos sociais, constitui o Estado da justiça material, da transformação da realidade 

social, da tutela jurídica ampla, dinâmica, aberta, de direitos individuais e coletivos. O Estado 

rompe com o dualismo que separava Estado da sociedade e se insere na sociedade, como 

representação da sua evolução e organização.211  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
210 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 351-2. 
Observa-se que consta do Preâmbulo da CR/1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 
Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob 
proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil.”  
211 ALMEIDA, Gregório Assagra; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho. O direitos ou interesses coletivos no 
estado democrático de direito brasileiro. In: SALIBA, Aziz Tuffi; ALMEIDA, Gregório Assagra; GOMES 
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O princípio da transformação social, que é uma inovação revolucionária, consta do 

art. 3º da CR/1988, quando prevê que  
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir 
uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.  

Considerando que os objetivos acima estão arrolados na condição de Objetivos 

Fundamentais da República Federativa do Brasil, observa-se que eles vinculam todos: 

Executivo, Legislativo, Judiciário e a própria sociedade em geral.212 Do princípio da 

solidariedade, arrolado no referido art. 3º, I, extraem-se inúmeros direitos fundamentais, 

dentre eles os direitos à diferença dos idosos, dos índios, dos portadores de necessidades 

especiais, das crianças e adolescentes etc. A ideia retrógrada de que o art. 3º seria mero 

compromisso, sem vinculação, contraria a nova hermenêutica constitucional, que vê a 

Constituição como um construir, como um conjunto de valores inalienáveis e inderrogáveis 

pelo arbítrio dos autoritários ou pela omissão dos descompromissados. Se a Constituição 

contém uma normatividade que irradia todo o sistema, não há dúvida de que essa 

normatividade concretizante adquire muito mais força cogente em relação aos princípios 

fundamentais, com destaque para os arrolados como objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil (art. 3º).213  

É de se destacar os ensinamentos do Ministro Carlos Mário da Silva Velloso ao 

afirmar que os direitos e as garantias fundamentais na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 estão assim dispostos: 
a) Direitos e deveres individuais e coletivos: art. 5º, I a LXXVII; b) direitos 
sociais: art. 6º, 7º, 8º, 10 e 11; c) direitos da nacionalidade, direitos inerentes à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
JUNIOR, Luiz Manoel. Direitos fundamentais e a função do estado nos planos interno e internacional. 
Coleção direitos fundamentais individuais e coletivos. v.2. Belo Horizonte: Arraes, 2010. 
212 Todas as diretrizes concretizantes e transformadoras previstas na CR/88, com especial realce dos arts. 1º e 3º, 
aplicam-se ao Poder Judiciário. ALMEIDA, Gregório Assagra de: “A ênfase aos dispositivos constitucionais 
mencionados não decorre da pretensão simplesmente de apontar o óbvio, nem tampouco pretende que o Poder 
Judiciário saia de sua postura constitucional de espera e passe a agir ilegitimamente de ofício, antes de ser 
provocado. O que se pretende é justamente demonstrar que o Poder Judiciário tem a legitimidade e o 
compromisso constitucional com a transformação positiva da realidade social, por ser Poder Fundamental do 
Estado Democrático de Direito. Assim, sempre que o Poder Judiciário for provocado, deverá extrair suas 
interpretações dos ‘fundamentos’ dos ‘objetivos’ do Estado Democrático brasileiro, os quais estão arrolados 
expressamente nos arts. 1º e 3º, respectivamente, da CF”. O Poder Judiciário brasileiro como instituição de 
transformação positiva da realidade social. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 
Região, n. 15, São Paulo: LTR, p. 85-108, 2001. 
213A respeito da interpretação constitucional como concretização, escreveu HESSE, Konrad: “Interpretação 
constitucional é concretização. Exatamente aquilo que, como conteúdo da Constituição, ainda não é equívoco 
deve ser determinado sob inclusão da ‘realidade’ a ser ordenada (...). Nesse aspecto, interpretação jurídica tem 
caráter criador: o conteúdo da norma interpretada conclui-se primeiro na interpretação; naturalmente, ela tem 
também somente nesses aspectos criador: a atividade interpretativa permanece vinculada à norma”. Elementos 
de direito constitucional da República Federal da Alemanha, p. 61.  
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nacionalidade: arts. 12 e 13; d) direitos políticos: arts. 14 a 17; e) estatuto dos 
contribuintes: art. 150; f) interesses difusos e coletivos: art. 127:defesa por parte do 
Ministério Público: proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesse difusos e coletivos; comunicação social, art. 220, meio ambiente, 
art. 225.214 
 

No plano da efetividade, observa-se o princípio da aplicabilidade imediata dos 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais, previsto no § 1º do art. 5º da CR/88, que 

não encontra registro nas Constituições anteriores do Brasil: “As normas definidoras dos 

direitos e garantias constitucionais têm aplicação imediata”.  

O § 2º do art. 5º da CR/88 consagra o princípio da não taxatividade dos direitos e das 

garantias constitucionais fundamentais, de forma que o rol dos direitos e das garantias 

constitucionais fundamentais não é exaustivo. Consta do § 2º do art. 5º: “Os direitos e 

garantias previstos neste artigo não excluem outros decorrentes dos princípios e do regime 

adotado pela Constituição e dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. Ao comentar esse dispositivo constitucional, José Afonso da Silva sustenta 

que daí decorrem três fontes de direitos e garantias: a) os que estão expressos, como os do art. 

5º, I/LXXVIII; b) os que são decorrentes dos princípios e regimes adotados pela 

Constituição; c) os que são originários de tratados internacionais seguidos pelo Brasil. 215 

Classificando os direitos constitucionais pelo conteúdo, José Afonso da Silva arrola os 

seguintes direitos fundamentais: direitos individuais (art. 5º); direitos à nacionalidade (art. 

12); direitos políticos (arts. 14/17); direitos coletivos (art. 5º); direitos solidários (art. 3º e 

225).216  

Uma das grandes novidades da CR/1988 foi a inserção dos Direitos Coletivos, 

amplamente considerados, na teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais 

(Título II, Capítulo I). Todavia, essa previsão constitucional ainda não foi, até os dias atuais, 

devidamente explorada pela doutrina ou pela jurisprudência. 217  

Muitos outros dispositivos constitucionais demonstram o modelo revolucionário de 

direitos e de garantias constitucionais fundamentais consagrado na CR/1988. O art. 5º, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A evolução da interpretação dos direitos fundamentais no Supremo 
Tribunal Federal In: SAMPAIO, José Adércio Leite. Jurisdição Constitucional e direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p.349. 
215SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 182-3. 
216SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 184.  
217 ALMEIDA, Gregório Assagra; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho. O direitos ou interesses coletivos no 
estado democrático de direito brasileiro. In: SALIBA, Aziz Tuffi; ALMEIDA, Gregório Assagra; GOMES 
JUNIOR, Luiz Manoel. Direitos fundamentais e a função do estado nos planos interno e internacional. 
Coleção direitos fundamentais individuais e coletivos. v.2. Belo Horizonte: Arraes, 2010. 
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XXXV, da CR/88, o qual representa um grande avanço quanto às Constituições anteriores, 

estabelece que: “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a 

direito”.  

O referido dispositivo constitucional, além da lesão, abre espaço para a tutela 

jurisdicional preventiva, satisfativa ou não, pois estabelece a garantia de acesso à justiça 

também em casos de ameaça a direito. Não fosse isso, o dispositivo constitucional citado não 

estabelece nenhuma limitação quanto à natureza do direito, superando, com isso, as diretrizes 

individualistas que marcaram as constituições anteriores.  

O art. 129, III, da CR/88 é outro grande avanço, pois anuncia, expressamente, caber 

ação civil pública para a defesa do ambiente, do patrimônio público e social e de outros 

interesses difusos e coletivos. Rompeu-se, aqui, com o sistema da taxatividade até então 

vigorante em sede de ação civil pública.218 A ampliação do objeto material da ação popular 

abrangendo também a moralidade administrativa, o ambiente e o patrimônio cultural, deve ser 

entendida como outro avanço (art. 5º, LXXIII, CR/88). 

A ampliação objetiva (mecanismos admissíveis) e subjetiva (legitimados ativos) do 

sistema do controle abstrato e concentrado da constitucionalidade, ocorrido na CR/88, merece 

ser destacado.  

O controle abstrato e concentrado da constitucionalidade exerce papel importante no 

Estado Democrático de Direito e se destina à proteção da Constituição. A Constituição 

consagrou a legitimidade ativa pluralista e concorrente no controle abstrato e concentrado da 

constitucionalidade (art. 103) e, além disso, instituiu a ação direta com pedido declaratório de 

inconstitucionalidade por omissão, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF)219.  

Gregório Assagra de Almeida defende uma classificação dos direitos fundamentais 

que leva em conta os planos da titularidade e da proteção dos direitos e garantias 

fundamentais, as necessidades humanas e as situações de lesão ou ameaça a direitos, de forma 

que os direitos ou garantias constitucionais fundamentais seriam individuais ou coletivos 

amplamente considerados, conforme summa divisio adotada na CR/88 (Título II, Capítulo I). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 ALMEIDA, Gregório Assagra; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho. Os direitos ou interesses coletivos no 
estado democrático de direito brasileiro. In: SALIBA, Aziz Tuffi; ALMEIDA, Gregório Assagra; GOMES 
JUNIOR, Luiz Manoel. Direitos fundamentais e a função do estado nos planos interno e internacional. 
Coleção direitos fundamentais individuais e coletivos. v.2. Belo Horizonte: Arraes, 2010. 
219 ALMEIDA, Gregório Assagra; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho. Os direitos ou interesses coletivos no 
estado democrático de direito brasileiro. In: SALIBA, Aziz Tuffi; ALMEIDA, Gregório Assagra; GOMES 
JUNIOR, Luiz Manoel. Direitos fundamentais e a função do estado nos planos interno e internacional. 
Coleção direitos fundamentais individuais e coletivos. v.2. Belo Horizonte: Arraes, 2010. 
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220 Assim, de acordo com a classificação adotada pelo autor, os direitos seriam classificados 

no plano da titularidade em conjugação com o plano da proteção e da efetivação dos direitos 

em individuais ou coletivos. 

Nesse contexto, o direito ambiental, como direito fundamental inerente ao direito à 

vida, seria, em regra, direito ou interesse coletivo, mais precisamente em sua dimensão difusa. 

Recentemente, a Emenda Constitucional n. 45/2004 fez várias alterações na 

Constituição, inserindo o direito à razoável duração do processo e ao acesso a meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação no rol dos direitos e garantias constitucionais 

fundamentais: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.  

É de se destacar, porém, a crítica, em relação à falta de efetividade dos direitos 

fundamentais no Brasil, apresentada por José Adércio Leite Sampaio: 
Mesmo após 1988, a maioria da população continua sem ter acesso a muitos direitos 
civis. Basta olharmos os números de violência ou a diferença de acesso à justiça 
entre ricos e pobres e as condições das penitenciárias. Os direitos sociais ainda 
dependem de muita água sobre a ponte. Os números da moratória social são 
alarmantes: um alto índice de pobreza e de desigualdade material convive com um 
número excessivo de analfabetos e de mortalidade infantil. As mulheres, negros, 
índios e homossexuais ainda lutam por espaços de cidadania plena; os direitos 
culturais e ambientais já sensibilizam, mas há um longo trajeto para sua promoção 
cotidiana como valor social assumido e como elemento deontológico para valer, 
superando sua perspectiva hoje de mero cálculo financeiro e de perdas e danos. A 
corrupção e a dominação privada do Estado, por sua vez, lançam gases venenosos 
sobre a única modalidade de direitos que parecem avançados, passo primeiro para a 
precipitação do “engodo autoritário”.221   

Contudo, é muito positivo o fato de que, nos últimos anos houve, como destaca Luís 

Roberto Barroso, um evidente crescimento do constitucionalismo brasileiro, com ênfase, 

principalmente, à implementação das diretrizes da nova interpretação constitucional. Por isso, 

afirma Barroso que doutrina e jurisprudência estão começando a dar alguns passos 

importantes em direção a um projeto de Brasil realmente constitucional.222  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
220 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 32 e 
seguintes. 
221 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p.353. 
222 Nesse sentido, BARROSO, Luís Roberto destaca a guinada nos últimos anos do constitucionalismo 
brasileiro: “O novo direito constitucional brasileiro, cujo desenvolvimento coincide com o processo de 
redemocratização e reconstitucionalização do país, foi fruto de duas mudanças de paradigma: a) a busca da 
efetividade das normas constitucionais, fundada na premissa da forma normativa da Constituição; b) o 
desenvolvimento de uma dogmática da interpretação constitucional, baseada em novos métodos hermenêuticos e 
na sistematização de princípios específicos de interpretação constitucional. A ascensão política e científica do 
direito constitucional brasileiro conduziram-se ao centro do sistema jurídico, onde desempenha uma função de 
‘filtragem constitucional’ de todo o direito infraconstitucional, significando a interpretação e leitura de seus 
institutos à luz da Constituição”. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro: 
pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo, In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação 
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O caminho pela frente ainda é muito vasto e o trabalho exige seriedade, 

compromisso social e uma nova mentalidade para que aconteçam a devida compreensão e 

concretização do novo modelo constitucional consagrado na CR/1988. 

É justamente nesse contexto que a jurisdição está consagrada na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 como garantia constitucional fundamental do 

indivíduo e da coletividade amplamente considerada.  

O art. 5º, XXXV, da CR/1988 não deixa a mínima dúvida no sentido de que a 

jurisdição é garantia fundamental tanto do indivíduo quanto da coletividade em sentido 

amplo, pois está estabelecido no referido dispositivo que a lei não excluirá da apreciação do 

poder judiciário lesão ou ameaça a direito. Considerando que se trata de garantia 

fundamental, observa-se que esse dispositivo deverá ser interpretado ampliativamente. A 

leitura combinada com o Título II, Capítulo I, da mesma Constituição, é imprescindível.  

Assim, a jurisdição é garantia fundamental tanto para a proteção e a efetivação de 

direitos individuais quanto para a proteção e a efetivação de direitos coletivos. É, assim, 

cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CR/1988), possui aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da 

CR/1988), deverá ser interpretada extensivamente e o rol de direitos por ela tutelados é 

meramente exemplificativo (art. 5º, § 2º, da CR/1988). 

Nesse caso, os direitos coletivos, amplamente considerados, poderão ser de natureza 

subjetiva, o que ocorre nas hipóteses de lesão ou de ameaça concretas a direitos ou interesses 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 5º, XXXV e art. 81, parágrafo único do 

CDC).  

Para tanto, o sistema dispõe de várias ações coletivas para provocar a jurisdição: 

ação civil pública (art. 129, III, da CR), ação civil pública de improbidade administrativa (art. 

129, III e art. 37, §§ 4º e 5º, da CR/1988), ação popular (art. 5º, LXXIII, da CR/1988), 

mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXIX e LXX, da CR/1988), mandado de injunção 

coletivo (art. 5º, LXXII, da CR/1988), dissídio coletivo (art. 114, § 2º, da CR/1988).  

Contudo, os direitos coletivos poderão ser, também, de natureza objetiva, o que se 

daria nas hipóteses de violação da Constituição, e a via mais adequada de tutela jurisdicional 

se faz por intermédio do controle abstrato e concentrado da constitucionalidade.  

O sistema garante várias ações para esse controle concentrado e abstrato da 

constitucionalidade que poderá ser exercido perante as Cortes Constitucionais do País 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003,  
p. 45.  
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(Supremo Tribunal Federal e Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal): ação 

direta de inconstitucionalidade por ação; ação direta de inconstitucionalidade por omissão; 

ação declaratória de constitucionalidade; arguição de descumprimento de preceito 

fundamental (arts. 102, inciso I, a, § 1º, e  103, da CR/1988). 223 

Convém registrar que a jurisdição é uma garantia constitucional fundamental tanto 

para a tutela repressiva quanto para a tutela preventiva, conforme prevê expressamente o art. 

5ª, XXXV, da CR/1988 ao estabelecer que a inafastabilidade do judiciário se dará tanto nas 

hipóteses de lesão quanto de ameaça a direito.  

Em todas essas dimensões (individual ou coletiva, abstrata ou concreta) a jurisdição 

deverá atuar de forma autocompositiva, quando a resolução deverá ser por consenso, com a 

participação direta dos interessados na construção da decisão, ou, conforme o caso e suas 

necessidades, imperativa, quando a decisão deverá alcançar o seu grau máximo de 

efetividade. Imperativa aqui no sentido de que o juiz poderá decidir, quando provocado e, em 

obediência ao devido processo legal, e fazer imperar sua decisão, valendo-se, inclusive, 

quando necessário, de provimentos mandamentais.  

Portanto, observa-se que, para fins de tutela jurídica, a CR/1988 adotou uma nova 

summa divisio, superadora da divisão entre direito público e direito privado. Agora, os 

direitos e deveres para fins de acesso à justiça são individuais e coletivos (Título II, Capítulo 

I, da CF). Assim, os direitos sociais, entre eles os arrolados nos artigos 6º e 7º, da CR/1988, 

poderão ser individuais ou coletivos, o que se percebe com mais precisão nas hipóteses 

concretas de lesão ou de ameaça.  

Por outro lado, a concepção de acesso à justiça como direito e garantia fundamentais 

compatível com a CR/1988, vai muito além do acesso ao judiciário e abrange o acesso a todos 

os mecanismos legítimos de proteção de direitos e de garantais, jurisdicionais ou 

extrajurisdicionais, inviduais ou coletivos, nacionais ou internacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Para ALMEIDA, Gregório Assagra de, o direito processual coletivo, como novo ramo do direito processual, 
divide-se, quanto ao objeto material em comum (tutela de direitos ou interesses coletivos subjetivos diante de 
situações de lesões ou ameaças concretas) e especial (controle abstrato e concentrado da constitucionalidade, em 
que a tutela é direito objetivo constitucional). Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 22-7. A matéria, contudo, será estudada no Capítulo 6 deste trabalho. 
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5 O DIREITO AMBIENTAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
 
 
5.1 O direito ambiental e sua relevância atual 

 

A efetivação do Direito Ambiental é um desafio do século XXI, tanto em relação ao 

plano nacional quanto em relação ao plano internacional. 

A razão da relevância do direito ambiental na atualidade se deve ao fato de tratar-se 

de um direito fundamental em situação de risco: o direito à vida e sua existência com 

dignidade, com dimensão subjetiva que abrange tanto as presentes quanto as futuras gerações. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe em seu art. 225 que 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Desta forma, a Constituição Brasileira protege todos os tipos de vida, conforme 

salienta Paulo de Bessa Antunes: 
Com o direito ambiental ocorre uma transformação do próprio sujeito de direito, 
pois, mediante a utilização de um vasto sistema de presunções e de atribuição de 
personalidade jurídica e processual a coletividade, associações e reconhecimento de 
algum status jurídico a animais e ecossistemas, tem sido possível a defesa de formas 
de vida não humana. As normas de Direito Ambiental, nacionais e internacionais, 
cada vez mais, vêm reconhecendo direitos próprios da natureza, independentemente 
do valor que esta possa ter para o ser humano.224  

Assim, o direito ambiental estaria embasado em princípios, construindo um sistema 

de proteção jurídica que vai além da vida humana. 

Conforme salienta Beatriz de Souza Costa “O direito ambiental, tendo como base os 

princípios da prevenção, precaução, sustentabilidade, poluidor-pagador, informação, 

cooperação, participação e solidariedade vem assegurar a existência humana e a não humana, 

ou seja, a vida em todas as suas dimensões”.225  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental da 

cidadania e a sua defesa objetiva a sadia qualidade de vida como direito difuso de titularidade 

tão abrangente que inclui as gerações ainda inexistentes. 
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224 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 7. ed. rev.ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 
p. 25. 
225 COSTA, Beatriz de Souza. Meio ambiente como direito à vida. Belo Horizonte: o lutador, 2010. p. 114. 
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5.2 Fases históricas da tutela jurídica do meio ambiente e a sua consagração na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

 
 

A extensão territorial e a sua grande diversidade biológica colocam o Brasil em 

posição de destaque no que diz respeito à necessidade de proteção ambiental efetiva. Ressalta-

se que não há um divisor de águas em relação à conscientização para a tutela do ambiente. 

Contudo, pode-se afirmar que há no País um destacado processo evolutivo que pode ser 

identificado ou explicado por suas fases históricas. 

Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin226 afirma que a tutela jurídica do 

ambiente no Brasil pode ser explicada por três modelos ou fases históricas.  

A primeira é a fase da exploração desregrada ou laissez-faire ambiental, que 

prevaleceu durante todo o período colonial e imperial e em grande parte do período 

republicano, o que se deu até a década de 60 do século passado — nesta fase não havia 

propriamente proteção jurídica ao ambiente.227 

A segunda é a fase da proteção fragmentária ou taxativa, na qual alguns bens 

ambientais passaram a receber a proteção jurídica, o que teve início em meados da década de 

60 do Século passado, com o Código Florestal (Lei 4.771, de 15.09.1965), Código de 

Proteção à Fauna (Lei 5.197, de 03.01.1967), Código de Mineração (Decreto-lei 227, de 

28.02.1967) etc.228 

A terceira e atual é a fase da proteção holística ou integral, que tem início com a Lei 

6.938, de 31.08.1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), sendo propício de se 

destacar, nesta lei, a instituição dos princípios e dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente (arts. 1º/4º), a instituição de um Sistema Nacional de Proteção ao Meio Ambiente 

(arts. 6º/8º), a incorporação do estudo de impacto ambiental (art. 9º), a fixação do regime da 

responsabilidade ambiental objetiva para os danos ambientais e a consagração da legitimidade 

ativa do Ministério Público para o ajuizamento de uma espécie de ação civil pública para a 

reparação de danos ambientais (§ 1º do art. 14). Essa terceira fase consagrou-se com a CR/88 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
226 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução ao direito ambiental. In: SOARES JÚNIOR, 
Jarbas; GALVÃO, Fernando. (coords.) Direito ambiental na visão da Magistratura e do Ministério Público. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 15-18. 
227 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução ao direito ambiental. In: SOARES JÚNIOR, 
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228 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução ao direito ambiental. In: SOARES JÚNIOR, 
Jarbas; GALVÃO, Fernando. (coords.) Direito ambiental na visão da Magistratura e do Ministério Público. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 15-18. 
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(arts. 5º, LXXII, 129, III, 225 e, dentre outros, o inciso VI do art. 170, com sua redação 

ampliada por força da Emenda Constitucional 42 /2003).229  

Portanto, para fins de tutela jurídica do meio ambiente como direito fundamental, 

observa-se que o Brasil encontra-se na fase da tutela jurídica ampla e irrestrita. 

Após a CR/88, vários outros diplomas legislativos vieram para garantir a proteção 

integral do meio ambiente no País: Lei 9.433, de 8.01.1997, que instituiu a Política Nacional 

dos Recursos Hídricos; Lei 9.605, de 12.02.1998, que passou a dispor sobre sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; Lei 9.795, de 

27.04.1999, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental etc.  

Nessa terceira fase houve uma radical mudança de direção com a consagração da 

proteção holística ou integral do meio ambiente, no sentido de que, em se protegendo o meio 

ambiente como um todo, protegem-se as suas particularidades. É o que se extrai inclusive de 

texto expresso de dispositivo da Constituição (Art. 225). 

Norma Sueli Padilha enfatiza que “resta superado o paradigma de uma normatização 

de cunho utilitarista, estatizante e focalizada apenas na proteção patrimonial e na apropriação 

de recursos naturais (...)”. 230 Para a referida jurista, a Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 se consagrou como um grande marco jurídico, pois ela incorpora os 

principais alicerces da sustentabilidade ambiental e, assim, traz as bases para se alcançar uma 

gestão ambiental efetivamente mais sustentável.231  

A consagração da tutela jurídica integral e holística ao ambiente, de forma a 

assegurar o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado a todos, sem distinção, é 

conquista inovadora, ainda mais se considerado que o Texto Constitucional que fixou como 

dever do poder público e da coletividade a defesa e a preservação do ambiente equilibrado 

para as presentes e as futuras gerações, nos termos da redação do art. 225, caput, da CR/88: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Para Gregório Assagra de Almeida, o art. 225 da CR/88 permite, em sua 

interpretação conjugada com os arts. 1º e 3º, I, da mesma Lei Fundamental, a abertura de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução ao direito ambiental. In: SOARES JÚNIOR, 
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caminho para dois novos horizontes de revolução da ciência jurídica. O primeiro no sentido 

da construção de uma dogmática jurídica biocentrista, superadora do fechado 

antropocentrismo jurídico, a ser elaborada com base em uma solidariedade coletiva, também 

do tipo biocentrista. O segundo caminho refere-se ao direito intergeracional, cujas diretrizes 

demandam exploração adequada, pois é ligado a uma dimensão de direitos planetários que 

envolvem deveres da geração presente e direitos de gerações futuras, conforme elucidação 

apresentada pela teoria da equidade intergeracional. 232  

Sobre a importância da teoria da equidade intergeracional, escreveram José Rubens 

Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala:  

Talvez a mais importante contribuição da ‘teoria da equidade intergeracional’ seja o 
reconhecimento de que os ‘direitos planetários intergeracionais’ devem ser 
compreendidos sempre enquanto direitos coletivos, distintos de direitos individuais, 
no sentido de que as gerações mantêm esses direitos enquanto grupos em relação 
com outras gerações, passadas, presentes e futuros. 233 

A consagração do direito ambiental no Brasil se dá com a Constituição Federal de 

1988. Pela primeira vez na história, uma Constituição brasileira reserva um capítulo próprio 

para a proteção ambiental. 

Além de reservar um capítulo próprio para a proteção ambiental, a Constituição da 

República Federativa de 1988 dispõe em vários artigos a respeito das obrigações da sociedade 

e do Estado brasileiro para com o meio ambiente. 

Conforme destaca Paulo de Bessa Antunes, são encontrados vários dispositivos 

relacionados direta ou indiretamente na Constituição da República Federativa do Brasil 

relativos ao meio ambiente, contemplando normas de várias naturezas: 

Observando o caráter de interdisciplinaridade e de transversalidade que são 
característicos do direito ambiental, os diversos artigos constitucionais contemplam 
normas de natureza processual, de natureza penal, de natureza econômica, de 
natureza sanitária, de natureza tutelar administrativa e, ainda, normas de repartição 
de competência administrativa. Este conjunto diversificado de normas confirma e 
consagra a transversalidade do direito ambiental.234  

E mais, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 reconheceu o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental da pessoa 

humana e passou a incorporar diversos princípios de direito ambiental. 
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Uma das diretrizes constitucionais mais defendidas na atualidade é o princípio do 

desenvolvimento sustentável como um prima principium ambiental, conforme doutrina 

defendida pelo jurista José Adércio Leite Sampaio: 
Há um prima principium ambiental: o do desenvolvimento sustentável, que consiste 
no uso racional e equilibrado dos recursos naturais, de forma a atender às 
necessidades das gerações presentes, sem prejudicar o seu emprego pelas gerações 
futuras. Significa, por outra, o desenvolvimento econômico com melhoria social das 
condições de todos os homens e em harmonia com a natureza.235 

Susana Camargo Vieira, que desde 1992 participa dos comitês internacionais da ILA 

(International Law Association) 236 que discutem desenvolvimento sustentável, traz uma 

perspectiva internacional do tema. Em artigo publicado em 2002, a autora traz a notícia da 

Declaração da ILA (de nova Delhi) sobre princípios de Direito Internacional subjacentes ao 

conceito de desenvolvimento sustentável237 que foram amparados em uma resolução que 

levou em consideração vários documentos, conceitos e princípios discutidos e destacados em 

várias Conferências das Nações Unidas, realizadas pelo mundo em defesa do meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável.238  

De acordo com essa resolução apresentada pela autora em seu artigo, os princípios de 

direito internacional devem ser aplicados para se garantir um eficiente desenvolvimento 

sustentável. Entre esses princípios, a autora destaca: a) o princípio do dever de os Estados 

assegurarem o uso sustentável dos recursos naturais; b) o princípio da equidade e da 

erradicação da pobreza; c) o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas; d) 

o princípio da precaução; e) o princípio da participação popular, acesso à informação e à 

justiça; f) o princípio da governança e; g) o princípio da integração e interrelação, em 

particular no que tange aos direitos humanos e aos objetivos ambientais, econômicos e 

sociais. 239 240 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 SAMPAIO, José Adércio; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de direito ambiental na dimensão 
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239 Para um maior aprofundamento a respeito dos princípios e a declaração da ILA e da discussão sobre boa 
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Camargo. Governance, good governance, earth system governance...and international Law. XXXII Polish 
yearbook of international law. p. 11-127, 2013. 
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Ainda em relação ao princípio do desenvolvimento sustentável, aduz José Adércio 

Leite Sampaio que “a Constituição brasileira reconheceu esse princípio em várias passagens, 

ainda que sem fazer uso do termo. O art. 225, por exemplo, resume o projeto sustentável de 

uso da natureza.”241 O autor enumera outros dispositivos que também consagram o referido 

princípio: 

Também se faz presente esse comando ambiental, ao impor a coexistência entre a 
livre iniciativa e a defesa do ambiente, com vistas a assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social (art. 170, VI), e ao inserir no conceito 
de função social da propriedade rural o aproveitamento racional e adequado; a 
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente; a observância das disposições que regulam as relações de trabalho; e a 
exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores (art. 186, I a 
IV).242  

O princípio do desenvolvimento sustentável seria o princípio maior entre os vários 

subprincípios ou princípios mais concretos de direito ambiental que sofrem variações de 

acordo com as diversas concepções doutrinárias e de acordo com o âmbito de estudo 

efetivado.243 

Por isso, observa-se que no direito ambiental brasileiro existem diferentes 

nomenclaturas e enfoques para os princípios de direito ambiental.244 José Adércio Leite 

Sampaio ao analisar vários textos constitucionais do mundo apresenta os princípios da 

equidade intergeracional, da precaução, da prevenção, da responsabilidade, da informação e 

da participação.245  

Todos esses princípios, entre outros, estão previstos de forma expressa ou implícita 

na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que consagrou a tutela jurídica 

ampla do meio ambiente, de modo a fixar, inclusive, no plano da competência material ou de 

implementação, o dever do poder público e da coletividade de defender e de preservar o 

ambiente equilibrado para as gerações presentes e para as futuras gerações. 

Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, 

constitui-se, sem sombra de dúvida, na consagração de conquistas jurídicas, sociais e políticas 
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que são, de longe, as mais importantes da história do País e as mais transformadoras, com 

destaque no plano da tutela jurídica ambiental, como se observa das diretrizes do art. 225 da 

CR/88. 

 
5.3 A tutela ambiental, sua natureza de direito e de garantia constitucional fundamental 

e alguns dos seus princípios orientadores  

 

5.3.1 A tutela ambiental como direito fundamental 

 

Explica a doutrina que tutela jurídica é o amparo conferido pelo direito a bens 

materiais ou imateriais, ou a vidas, em todas as suas dimensões, humanas ou não. 246 Em 

razão disso, em sentido amplo, o conceito de tutela jurídica englobaria a proteção conferida 

pelo direito nacional ou internacional, constitucional ou infraconstitucional, material ou 

processual, individual ou coletivo, penal ou não-penal, jurisdicional ou não jurisdicional, 

forçada ou consensual, preventiva ou repressiva. 247 

Em relação à tutela jurídica ambiental, ressalta Gregório Assagra de Almeida que a 

mesma poderá ser preventiva ou repressiva. Para o autor, a tutela jurídica preventiva deverá 

ser priorizada, pois muitos danos ambientais são irreparáveis in natura. Nesses casos de 

irreparabilidade in natura do dano ambiental, a tutela jurídica repressiva, seja por intermédio 

de medidas compensatórias, seja através de medidas ressarcitórias na forma genérica ou 

punitivas, em seus diversos aspectos, é uma dimensão apequenada da proteção.248 Daí a 

importância da priorização da tutela preventiva. 249  
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247 ALMEIDA, Gregório Assagra. Proteção jurídica da água, ar e solo. In: MARQUES, José Roberto. (org.). 
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248 ALMEIDA, Gregório Assagra. Proteção jurídica da água, ar e solo. In: MARQUES, José Roberto. (org.). 
Leituras complementares de direito ambiental. Salvador: Jus podium, 2008, p. 146-8. 
249 Segundo Celso Antonio Pacheco Fiorillo, a tutela ambiental preventiva pressupõe uma “consciência 
ecológica” dos brasileiros que deverá ser desenvolvida através de uma política de educação ambiental em que 
deverão considerar os seguintes aspectos: a) conhecimento por parte dos brasileiros e estrangeiros residentes no 
País de seus direitos constitucionais vinculados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, b) conhecimento 
por parte dos brasileiros e estrangeiros residentes no país de seus direitos constitucionais vinculados à 
possibilidade de se organizarem em associações, sindicatos etc., c) conhecimento por parte dos brasileiros e 
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!
!

105 

 Contudo, a tutela repressiva também é extremamente importante, principalmente 

diante da necessidade de reparação integral dos danos de dimensão social, como é o caso da 

tutela ressarcitória ambiental. 

Segundo Antonio Herman Benjamim, os direitos fundamentais estão consagrados na 

Constituição e nos Tratados Internacionais que asseguram aos indivíduos e à coletividade uma 

garantia ambiental subjetiva ou pessoal.250 Para o autor, o direito ambiental é reconhecido 

como direito fundamental em especial nos países que modificaram suas Constituições após a 

Conferência de Estocolmo de 1972. 251 

O Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisões no Recurso Extraordinário 

134297252 e no Mandado de Segurança 22.164/DF 253, relator Ministro Celso Mello, 

reconheceu e afirmou que o direito ambiental é um direito fundamental: 
Trata-se de um típico direito de terceira geração, que assiste de modo subjetivamente 
indeterminado a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial 
obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e 
preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações, evitando-se, desse modo, 
que irrompam, no seio da comunhão social, os graves conflitos intergeracionais 
marcados pelo desrespeito ao dever de solidariedade na proteção desse bem 
essencial de uso comum de todos quantos compõem o grupo social. 
(...) os direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, 
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial 
exauribilidade, consoante proclama autorizado magistério doutrinário.254 

O art. 225 da Constituição da República impõe ao Poder Público e à coletividade, o 

dever de defender e de preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as 

presentes e as futuras gerações. Assim, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é 

direito fundamental do ser humano, essencial à sadia qualidade de vida das presentes e das 

futuras gerações.  

É o que ensina Beatriz de Souza Costa: 
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No Brasil, não há dúvida de que o meio ambiente é considerado um direito 
fundamental, porque qualquer interpretação contrária não encontrará amparo. A 
própria Constituição Federal, em seu art. 225, enuncia que ‘todos têm o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado’. Portanto, fala de ‘todos’ e de cada 
‘um’. Sendo assim, o indivíduo tem o direito fundamental e subjetivo a um ambiente 
ecologicamente equilibrado.255  

Ademais, a cláusula aberta dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, 

prevista no art. 5º, § 2ª, da CR/1988, incorpora tanto a tutela jurídica ambiental material 

quanto a tutela jurídica processual do meio ambiente. 

Em assim sendo, os mecanismos de tutela jurídica ambiental são garantias 

constitucionais fundamentais, pois que a Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 consagra o acesso à justiça como direito constitucional fundamental, tanto para os 

direitos individuais, quanto para os direitos coletivos. Assegura ainda que essa tutela jurídica 

pela via jurisdicional poderá ser preventiva, nos casos de ameaça a direito, ou repressiva, nos 

casos de lesão a direitos em geral, de acordo com o art. 5º, XXXV da CR/88. 

Por tais razões, tendo em vista a natureza da tutela ambiental de direito e de garantia 

constitucional fundamental, os pedidos de tutela ambiental preventiva ou repressiva e todos os 

seus mecanismos de tutela devem ser interpretados ampliativamente, de forma a facilitar a 

concretização e a maior amplitude da tutela. Tem também incidência o princípio da 

aplicabilidade imediata, previsto no art. 5º, § 1ª, da CR/1988. 

Entre os princípios de direito ambiental, que merecem destaque quando se analisa a 

tutela ambiental em seu sentido preventivo ou repressivo, convém destacar: a) o princípio da 

prevenção; b) o princípio da máxima amplitude da reparação do dano ambiental e; c) o do 

poluidor-pagador. 

 

5.3.2 Princípio da prevenção e a precaução como seu desmembramento 

 

Os princípios da precaução e da prevenção são uns dos princípios ambientais mais 

badalados pela doutrina. Há aqueles que apresentam uma nítida distinção entre eles. Contudo, 

para outros a precaução é desmembramento da prevenção. Neste trabalho, adotar-se-á a 

concepção no sentido de que a precaução é uma dimensão da prevenção, pois a prevenção, 

como garantia fundamental de tutela jurídica ambiental deve ser interpretada em sentido 

amplo e poderá se dar tanto nas hipóteses de riscos ou de impactos ambientais desconhecidos 
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ou de formação científica insuficiente, assim como nas situações já conhecidas e certas de 

riscos ou de impactos ambientais. Sobre essa polêmica escreveu Édis Milaré: 
De início, convém ressaltar que há juristas que se referem ao princípio da prevenção, 
enquanto outros reportam-se ao princípio da precaução. Há, também, os que usam 
ambas as expressões supondo ou não deferença entre elas. (…) Num primeiro 
momento, malgrado a diferença etimológica e semântica, preferimos adotar 
princípio da prevenção que englobaria a precaução (…). 256 

Na verdade, o princípio da prevenção é um dos mais importantes princípios do 

direito ambiental, tanto em aspecto nacional, quanto em aspecto mundial. Esse princípio vem 

servindo de diretriz em várias convenções, tribunais e legislações internacionais. O princípio 

da prevenção é muito importante, pois, na maioria das vezes, os danos ambientais são 

irreversíveis e irreparáveis, o que impõe a priorização da atuação preventiva diante de riscos 

ou impactos desconhecidos (prevenção antecipada – precaução) ou riscos ou impactos já 

certos (prevenção propriamente dita). 

Novamente, explica Édis Milaré sobre as duas dimensões do princípio da prevenção 

(prevenção e precaução): 
Aplica-se o princípio da prevenção, como se disse, quando o perigo é certo e quando 
se tem elementos seguros para afirmar que uma determinada atividade é 
efetivamente perigosa (…) A invocação do princípio da precaução é uma decisão a 
ser tomada quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e 
haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou 
dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e 
incompatíveis com o nível de proteção escolhido. 257 

Segundo Paulo Affonso Leme Machado, o princípio da prevenção, apontado em 

várias convenções, fixa a necessidade de “prever, prevenir e evitar, na origem as 

transformações prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente”.258  

A Constituição da República de 1988 incorporou o princípio da prevenção no caput 

do art. 225 ao dispor que “impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.”  

 A Lei 6.938/81 dispõe em seu art. 2º que a Política Nacional do Meio Ambiente 

observará como princípios: IV - a proteção dos ecossistemas, com a preservação das áreas 

representativas; e IX - a proteção de áreas ameaçadas de degradação. 

Nota-se que constituem objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente Brasileiro 

a prevenção e proteção dos ecossistemas e áreas ameaçadas de degradação. 
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Édis Milaré nos ensina que “Na prática, o princípio da prevenção tem como objetivo 

impedir a ocorrência de danos ao meio ambiente, através da imposição de medidas 

acautelatórias, antes da implantação de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras.”259 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo salienta que: 
O princípio da prevenção encontra-se presente ainda na ótica do Poder Judiciário e 
da Administração. Com efeito, a aplicação da jurisdição coletiva, que contempla 
mecanismos de tutela mais adaptados aos direitos difusos, objetivando impedir a 
continuidade do evento danoso, bem como a possibilidade de ajuizamento de ações 
que apenas visem uma atuação preventiva, a fim de evitar o início de uma 
degradação (através de liminares, de tutela antecipada), a aplicação do real e efetivo 
acesso à justiça e o princípio da igualdade real, estabelecendo tratamento paritário 
entre os litigantes, são instrumentos utilizados com vistas a salvaguardar o meio 
ambiente e a qualidade de vida.260 

Com efeito, repita-se, a tutela do direito ambiental como direito fundamental inerente 

à vida e sua existência com dignidade deve ser priorizada na sua dimensão preventiva, 

evitando-se atos atentatórios ao meio ambiente e à vida como um todo. 

 

5.3.3 Princípio da reparação máxima ou integral do dano ambiental 

 

O princípio da reparação integral ou da máxima reparação do dano ambiental 

prescreve que “todos os efeitos adversos provenientes da conduta lesiva devem ser objeto de 

reparação, para que ela possa ser considerada completa.”261 

Por este princípio, o ressarcimento do dano ambiental pode ser feito de duas formas: 

a) o ressarcimento natural ou na forma específica, que é o ressarcimento in natura; e b) a 

indenização em dinheiro.262 

Celso Antônio Pacheco Fiorillo adverte que não significa que a reparação do dano 

ambiental poderá ser feita de um modo ou de outro, pelo contrário, primeiro deve-se verificar 

a possibilidade de retorno ao statu quo ante pela via específica da reparação e, somente na 

impossibilidade de reparação é que deve recair a condenação sobre um quantum a ser 

ressarcido pelo causador do dano.263 
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E mais, Luiz Rodrigues Wambier  ressalta que “é difícil a determinação do quantum 

a ser ressarcido pelo causador do ato feito, sendo sempre preferível a reparação natural, pela 

recomposição efetiva e direta do ambiente prejudicado.”264  

Paulo Affonso Leme Machado afirma que “A CR/1988, com grande acuidade, 

agasalha os princípios da restauração, recuperação e reparação do meio ambiente no art. 225. 

Em seu parágrafo 1º, I, aponta a obrigação de ‘restaurar os processos ecológicos essenciais’. 

Essa disposição traduz a ideia de reencontrar a dinâmica que existia antes.265 

 

5.3.4 Princípio do poluidor pagador 

 

O princípio do poluidor pagador está previsto no parágrafo 3º do art. 225 da CR/88 

que dispõe que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 

da obrigação de reparar os danos causados.” 

Conforme se observa do dispositivo constitucional, fixou-se a responsabilização do 

poluidor nas esferas administrativa, penal e civil.   

A Lei 6.938/81 fixou os fundamentos legais para a implementação do princípio do 

poluidor-pagador trazendo a conceituação de meio ambiente, degradação da qualidade 

ambiental, poluição, poluidor e recursos ambientais, nos arts. 3º, I a V. 

O art. 14, § 1º, da Lei 6.939/1981, dispõe que “o poluidor é obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.” 

O 16º Princípio da Conferência da Rio/92 dispõe que “ tendo em vista que poluidor 

deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem 

procurar promover a internacionalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos 

econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os 

investimentos internacionais.” 

Paulo de Bessa Antunes estabelece que o princípio do poluidor pagador foi 

introduzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
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partindo da constatação de que os recursos ambientais são escassos e que o seu uso e consumo 

acarretam a sua redução e degradação.266 

Nesse contexto, Bessa Antunes diferencia o princípio do poluidor pagador do 

princípio da responsabilidade: 
O elemento que diferencia o PPP da responsabilidade é que ele busca afastar o ônus 
do custo econômico das costas da coletividade e dirigi-lo diretamente ao utilizador 
dos recursos ambientais. Ele não pretende recuperar o bem ambiental que tenha sido 
lesado, mas estabelecer um mecanismo econômico que impeça o desperdício de 
recursos ambientais, impondo-lhes preços compatíveis com a realidade.267 

Desta forma, de acordo com a doutrina dominante, o princípio do poluidor pagador 

consiste na obrigação de reparar os danos ambientais causados e não pagar pelo dano causado. 

Assim, esse princípio não seria uma permissão para poluir mediante prévio ou posterior 

pagamento e sim a responsabilização pela poluição ou degradação causada.  

 

5.4 Dano ambiental 

 

A definição do dano ambiental é, igualmente, um dos temas mais árduos em direito 

ambiental. Segundo Paulo de Bessa Antunes, “o dano ambiental é dano ao meio ambiente”.268 

Acrescenta que “após a entrada em vigência da Carta de 1988, não se pode mais pensar em 

tutela ambiental restrita a um único bem. O meio ambiente é uma totalidade e só assim pode 

ser compreendido e estudado”. 269 Com efeito, o bem ambiental não poderá ser decomposto, 

sob pena de desaparecer do mundo jurídico 270. 

Paulo Affonso Leme Machado explica que “todos” como expressão inserida no art. 

225 da Constituição da República Federativa do Brasil “alarga a abrangência da norma 

jurídica, pois, não particularizando quem tem direito ao meio ambiente, evita que se exclua 

quem quer que seja”.271 E conclui: 
 “O meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e geral ao mesmo 
tempo. O direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só dela, sendo ao 
mesmo tempo ‘transindividual’. Por isso, o direito ao meio ambiente entra na 
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categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se espraiando 
para uma coletividade indeterminada.”272  

Da mesma forma, a Lei 6.938/1981 estabelece um conceito de dano ambiental ao 

considerá-lo como sendo a degradação da qualidade ambiental que produz alteração 

desfavorável das características do meio ambiente, de acordo com o art. 3º, II. 

Portanto, o dano ambiental traz um grande risco à humanidade e à coletividade, 

titular do bem ambiental difuso. A legislação brasileira adotou a teoria objetiva na 

responsabilização civil pelo dano ambiental. Será responsabilizado o causador do dano, 

independentemente de ter agido com culpa, é o que se observa no art. 14, parágrafo 1º da lei 

n. 6938/81 que dispõe sobre a política nacional do meio ambiente: 
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. 
 

O parágrafo 3º do art. 225 da Constituição da República Federativa do Brasil, da 

mesma maneira, dispõe que: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” 

À vista disso, o legislador brasileiro adotou a teoria do risco integral para a maior 

proteção ao bem ambiental, de forma que há a proteção na esfera administrativa, civil e penal.  

Luís Paulo Sirvinkas esclarece que todo aquele que causar dano ao meio ambiente ou 

a terceiro será obrigado a ressarci-lo mesmo que a conduta culposa ou dolosa tenha sido 

praticada por terceiro.273  

José Rubens Morato Leite, ao analisar a legislação brasileira em relação ao dano 

ambiental conclui que: 
O dano ambiental deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por 
qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como 
macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e 
indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e 
que refletem no macrobem.274 

 
Assim, a responsabilidade ambiental significa que, quem danificar o ambiente tem o 

dever jurídico de repará-lo independentemente de dolo ou culpa. Trata-se de responsabilidade 

ambiental objetiva. 
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5.4.1 As dimensões do dano ambiental 

 

A Lei 6.938/81 que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabeleceu 

um conceito bastante amplo de dano ambiental, não identificando expressamente na 

legislação o conceito, mas identificando algumas características do dano ambiental no art. 3º, 

II da referida lei. 

É o que dispõe o art. 3º da lei 6938/81: 
Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 
(...) 
II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 
meio ambiente; 
III- poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 
direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavorávelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos. 

José Rubens Morato Leite assinala que, diante da dificuldade em se identificar a 

concepção do dano ambiental, é necessário classificá-lo levando-se em conta a amplitude do 

bem protegido, quanto à reparabilidade e aos interesses jurídicos envolvidos e quanto à sua 

extensão e ao interesse objetivado. 

Logo, de acordo com o autor, considerando a amplitude do bem protegido, temos 

diferentes modalidades de dano ambiental. São eles: a) o dano ecológico puro ou stricto 

sensu, caracterizado pela destruição, total ou parcial de componentes naturais do ecossistema; 

b) dano ambiental propriamente dito, identificado na lesão ao meio ambiente: naturais, 

artificiais e culturais e sua interação; e c) dano ambiental individual (ou reflexo) que envolve 

a lesão a interesses individuais, concernentes a microbens ambientais (este dano seria 

ambiental também na medida em que a proteção do macrobem ambiental depende da 

integridade dos seus componentes corpóreos).275 

Conforme José Rubens Morato Leite, os danos ambientais, em razão disso, deverão 

ser caracterizados a partir da identificação dos interesses que se objetiva tutelar, sendo: a) o 

interesse da coletividade, como titular do direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e b) o interesse particular individual, seja relativo à proteção de microbens de 

titularidade privada (dano ambiental de interesse individual), seja referente a interesse do 
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individuo em ver protegido o macrobem ambiental, em virtude de seu direito subjetivo 

fundamental ao meio ambiente (dano ambiental de interesse subjetivo fundamental).276  

E, segundo à extensão, José Rubens Morato Leite diz que os danos ambientais 

podem ser: a) Dano patrimonial ambiental, relativo a reparação ou indenização do bem 

ambiental lesado (dano ambiental patrimonial) e; b) extrapatrimonial ou moral ambiental, 

referente às perdas de natureza não patrimonial suportadas pela coletividade ou indivíduo, em 

razão da degradação do meio ambiente (dano ambiental extrapatrimonial).277 

Então, a reparação integral dos danos ambientais não se limita apenas à recuperação 

dos componentes naturais da área degradada, incluindo aqui a indenização pelos danos 

ambientais extrapatrimoniais de natureza coletiva. 

 

5.4.2 A reparação integral do dano ambiental 

  

A reparação do dano ambiental deverá ser integral, buscando-se sempre a completa 

recomposição do ecossistema degradado, uma vez que o Brasil adotou a teoria da reparação 

integral do dano ambiental.  

José Roberto Marques esclarece que a reparação do dano ambiental deve se pautar na 

tentativa de reparação do dano, uma vez que não se pode assegurar que medidas visando o 

restabelecimento da situação anterior produziriam os mesmos benefícios que antes o meio 

produzia.278 Marques salienta que a reparação do dano ambiental deverá se transportada para 

as regras do Direito Civil, de forma que o causador do dano ambiental estará sujeito:  
a. à reparação específica (restabelecimento da situação anterior), ou à indenização, 
no caso de impossibilidade de reparação; 
b. à indenização correspondente ao valor que, acrescido à reparação, restabeleça o 
valor originário do recurso ambiental; 
c. ao pagamento pelo serviço ambiental que deixou de ser prestado (dano 
intercorrente), referente ao período em que, antes da reparação, persistiu o dano e, 
assim, causou diminuição da qualidade ambiental.279 

De acordo com o autor, “quem causou o dano deve repará-lo (recomposição da área 

de preservação permanente, por exemplo) e indenizar a comunidade, titular do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da Constituição Federal), somente quando for 

totalmente impossível a recomposição.”280 Então, a situação em que há a derrubada de uma 
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árvore declarado imune de corte pelo Poder Público seria a hipótese de uma situação em que a 

recomposição seria impossível.281 

E mais, no campo ecológico deverá ser considerado o ônus que sofreu a sociedade 

pelo que deixou de desfrutar, ainda que não se possa quantificar, em um ambiente em 

condições mais favoráveis, o tempo em que deixou de ser usufruído pela sociedade, titular de 

direito difuso à sadia qualidade de vida. E a indenização se refere ao período em que o 

degradador usou irregularmente o meio ambiente.282  

Ressalta, ainda, José Roberto Marques que “deve ser feita uma interpretação 

sistemática a respeito desse tema, o que afasta, a nosso ver, a alegação de que o Poder Público 

(Executivo e Judiciário) deve optar por uma das alternativas: indenização e reparação.” E 

esclarece: 
A Lei n. 6.938, de 31-8-1981, que dispôs sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, prevê (art. 4º., VII, parte inicial) que esta visa, entre outras hipóteses, ‘à 
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 
danos causados’. Esse texto refere-se à possibilidade de cumulação entre 
recuperação e indenização, quando a situação o comportar (diferentemente, caberá 
apenas indenização quando a recuperação for impossível).283 

Isto posto, não há dúvida no sentido de que a reparação do dano ambiental deverá ser 

integral; entretanto, ainda não há orientação sedimentada em doutrina ou em jurisprudência 

sobre as dimensões dessa reparação integral.  

 
5.4.3 A garantia da tutela ressarcitória específica e genérica na defesa do meio ambiente e a 
possibilidade de sua cumulação em ações coletivas 

 

A Primeira Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial 625.249, entendeu ser 

possível, em Ação Civil Pública Ambiental, a cumulação de pedidos de condenação à 

obrigação de fazer e de pagamento pelo dano material causado. Decidiu que o mecanismo 

processual da Ação Civil Pública é adequado para que se pleiteiem, cumulativamente, a 

reparação pecuniária do dano causado e o cumprimento de obrigação de fazer tendente à 

recuperação da área atingida. 

Trata-se de decisão paradigmática no cenário da doutrina e da jurisprudência 

brasileira, uma vez que a decisão fixou orientação que amplia a dimensão da reparação via 

jurisdicional do dano ambiental ao consagrar a possibilidade de cumulação de obrigações 
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específicas de fazer ou não fazer com obrigações de pagar, o que confirma o princípio da 

máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, previsto no art. 83 do CDC. 

Desta forma, a questão envolve discussões teóricas e práticas importantes para a 

tutela dos direitos ou interesses coletivos, até porque o STJ é órgão de superposição quanto à 

interpretação do direito nacional infraconstitucional comum e, consequentemente, essa 

decisão serve de parâmetro de orientação de outros tribunais, além de influir na própria 

doutrina.  

Cabe ressaltar que, atualmente, o direito processual coletivo é apontado como um 

novo ramo do direito processual, uma vez que possui método e objeto próprios 284. A 

abordagem do direito processual coletivo como um novo ramo do direito processual é 

imprescindível para a tutela coletiva, tendo em vista a inserção dos direitos ou interesses 

coletivos como direitos fundamentais, conforme estabelecido no Título II, Capítulo I, da CF. 

Somente para ilustrar, o artigo 293 do CPC consagra o princípio da interpretação restritiva do 

pedido, o que é incompatível com o direito processual coletivo, pois os direitos coletivos, 

amplamente considerados, possuem no Brasil a natureza de direitos fundamentais e, assim, a 

interpretação do pedido deverá ser extensiva e ampliativa, afastando-se a orientação do art. 

293 do CPC 285.  

Nesse sentido, estabelece o art. 10 do Código Modelo de Processos Coletivos para 

Ibero-América:  
Art. 10. Pedido e causa de pedir – Nas ações coletivas, o pedido e a causa de pedir 
serão interpretados extensivamente. § 1º Ouvidas as partes, o juiz permitirá a 
emenda da inicial para alterar ou ampliar o objeto da demanda ou a causa de pedir. § 
O juiz permitirá a alteração do objeto do processo a qualquer tempo e em qualquer 
grau de jurisdição, desde que seja realizada de boa fé, não represente prejuízo 
injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado. 286 

Para Ricardo de Barros Leonel, a complexidade dos problemas coletivos aponta para 

o sentido da maior flexibilidade, de modo que em uma só relação processual instaurada seja 

possível solucionar definitivamente o conflito. 287 
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Por outro lado, em relação à cumulação de ações e de pedidos no direito processual 

coletivo, a orientação deverá ser a mesma: interpretação aberta, ampliativa e flexível. 

Considerando a necessária relação de perfeita adequação que deverá existir entre os direitos 

coletivos materiais e a tutela processual coletiva, observa-se que no plano da cumulação de 

ações e de pedido no direito processual coletivo, a orientação deverá se basear tanto no plano 

das diretrizes do direito material quanto em relação aos princípios e diretrizes específicos do 

direito processual coletivo.  

Com isso, particularmente em relação à ação civil pública ambiental, observa-se que 

a cumulação de ações e de pedidos deverá atender tanto aos princípios do direito ambiental, 

com destaque para os princípios da prevenção, da precaução, do poluidor pagador e da 

reparação integral do dano ambiental, quanto os princípios específicos do direito processual 

coletivo, com ênfase, neste caso, aos princípios da máxima amplitude da tutela jurisdicional 

coletiva (art. 83 do CDC) e da interpretação aberta e flexível da causa de pedir e do pedido. 

No passado, o STJ já chegou a decidir, equivocadamente, que somente seria cabível 

pedido condenatório na ação civil pública288 e assim o fez a partir de uma leitura isolada do 

art. 3º da LACP. Entretanto, essa situação está atualmente revertida289, de forma que o 

referido Tribunal tem fixado orientação com base no princípio da máxima amplitude da tutela 

jurisdicional coletiva, nos termos em que fixou expressamente consagrado na decisão 

comentada. 

Dessa forma, observa-se, nesse contexto, as principais diretrizes constantes da 

decisão do STJ: 
Destaca a decisão que a proteção do ambiente estaria disciplinada tanto em normas 
constitucionais (CF, art. 225, § 3º) quanto em normas infraconstitucionais (Lei 
6.938/81, arts. 2º e 4º), fundando-se, entre outros, nos princípios da prevenção, do 
poluidor pagador e da reparação integral. 
Consta, ainda, da decisão que o Estado e a Sociedade têm deveres e obrigações de 
múltiplas naturezas, integrando-se por prestações pessoais, positivas e negativas 
(fazer e não fazer), assim como de obrigações de pagar quantia (indenização dos 
danos insuscetíveis de recomposição in natura), sendo que essas prestações não se 
excluem; pelo contrário, elas são cumuláveis, isso em sendo o caso.290 

Para o STJ, a ação civil pública é o mecanismo processual voltado para a tutela 

também do meio ambiente (CF, art. 129, III) que, para ser instrumento adequado e útil, deve 

estar submetida ao princípio da adequação, de forma que seja operacionalizada, no plano 

jurisdicional, a proteção integral do direito material. 
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Consta, outrossim, da decisão que o art. 3º da Lei 7.347/85 estabelece: "A ação civil 

poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou 

não fazer", de forma que a melhor interpretação é no sentido de que a interpretação da 

conjunção “ou” deve ser entendida com o sentido de adição, permitindo, portanto, a 

cumulação dos pedidos e a tutela integral do ambiente. 

E mais: ficou ressaltado na decisão que se deve imprimir interpretação sistemática do 

art. 21 da Lei da Ação Civil Pública, em sua combinação com os arts. 83 do Código de Defesa 

do Consumidor e 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público “IV - 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, 

prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)”. 

Asseverou, por fim, o STJ, que: 
A exigência para cada espécie de prestação, da propositura de uma ação civil pública 
autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia 
processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas 
semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade 
comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos 
mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 

Concluiu, além do mais, que a decisão sobre a proibição de cumular pedidos das 

espécies em questão não tem amparo nas regras do procedimento comum. Assim, não seria 

lógico negar à ação civil pública, que foi criada como uma especial alternativa para melhor 

viabilizar a tutela dos direitos difusos, aquilo que já é permitido na via ordinária para a tutela 

de todo e qualquer outro direito. 

Desta forma, ao imprimir interpretação ampliativa quanto à tutela do meio ambiente 

pela via da ação civil pública, a decisão se coloca de acordo com as diretrizes constitucionais, 

principalmente aquelas que conferem à tutela do meio ambiente, nos planos material e 

processual, a natureza de direito e de garantia constitucional fundamental. 

Por outro lado, ao fazer referência expressa aos princípios da prevenção, do poluidor 

pagador e da reparação integral do dano ambiental, a decisão também mostra sintonia com os 

princípios do direito ambiental. 

Não fosse isso, em relação ao sistema processual infraconstitucional do direito 

processual coletivo, a decisão foi perfeita ao estabelecer expressamente a necessidade de 

interpretação sistemática do art. 3º da LACP com o artigo 83 do CDC, que consagra o 

princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, e o art. 25, IV, da Lei 

8.625/1993.  
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Logo, a possibilidade de cumulação de pedidos em ação civil pública ambiental de 

obrigações de fazer ou não fazer e de pagar quantia, conforme ficou consagrada na decisão, é 

orientação adequada com os fundamentos, princípios e regras da tutela coletiva ambiental.   

 

5.4.4 A imprescritibilidade da reparação ambiental 

 

A Segunda Turma do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.120.117-AC, entendeu que 

o direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, da 

mesma forma, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito 

inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar 

expresso ou não em texto legal. 

Segundo Flávia Vigatti Coelho de Almeida: “A decisão é paradigmática por 

estabelecer como núcleo central a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental como 

direito fundamental, da tutela do direito difuso e da tutela do meio ambiente como direito 

fundamental”.291 

Por outro lado, trata-se de tema de interesse teórico e de extrema importância prática, 

diante da relevância do bem jurídico. 

A decisão deixa claro que o dano ambiental está relacionado com violação ao direito 

à vida. Diante disso, não se submete, para fins de prescrição, à regra da prescritibilidade, 

tratando-se de direito difuso imprescritível. 

É uma decisão relevantíssima para a tutela dos direitos difusos e segue a orientação 

do art. 37, parágrafo 5º da CR/88 que estabelece ser imprescritível a ação de reparação de 

dano ao erário. 

Necessário ressaltar que orientação em sentido contrário estaria na contramão do 

processo histórico relacionado ao desenvolvimento sustentável como direito difuso 

fundamental para a humanidade. 

A constituição, extinção e exercício dos direitos se relacionam com o tempo. A 

prescrição e a decadência impedem que o fator “tempo” seja obstáculo à segurança e à 

estabilidade das relações jurídicas.292 
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A prescrição é a perda da pretensão em virtude da inércia do seu titular no prazo 

fixado em lei, de acordo com o art. 189 do Código Civil Brasileiro.  

De acordo com Francisco Amaral “se o lesado pelo descumprimento do direito 

subjetivo não agir no período legal, invocando a tutela jurisdicional do Estado para a proteção 

do seu crédito, extingue-se a sua pretensão de exigibilidade quanto ao seu direito subjetivo e 

permite a convalescença da lesão verificada no seu direito subjetivo.”293 

Segundo o mesmo autor, a prescrição se justificaria pela necessidade de paz, ordem, 

segurança e certeza jurídica, e ocorreria somente no campo das obrigações, em direitos 

subjetivos patrimoniais e disponíveis.294 

Os artigos 197 ao 206 do Código Civil Brasileiro enumeram as causas que impedem 

ou suspendem a prescrição e os prazos prescricionais desta, não estando elencado no referido 

rol o direito ambiental nem os direitos difusos, além do mais, o Código Civil tutela direitos 

individuais. 

O Código Civil de 2002 é um sistema de proteção aos interesses individuais que 

disciplina os prazos e hipóteses de cabimento. 

A Lei da Ação Civil Pública, lei 7347/85, que disciplina a defesa dos interesses 

difusos e coletivos em juízo, não dispõe sobre os prazos de prescrição ou decadência para 

referidos direitos.  

Os direitos constitucionais fundamentais como a liberdade, nacionalidade, vida, 

honra, imagem, estado das pessoas, entre outros, não estão submetidos aos prazos 

prescricionais. 

Há também a imprescritibilidade de ações de reparação de danos causados ao 

patrimônio público de acordo com o art. 37, § 5º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery manifestaram em relação à não-

ocorrência de prescrição no que tange aos direitos difusos e coletivos: 
Direito difuso e coletivo. Imprescritibilidade. Como os titulares do direito difuso ou 
coletivo são indetermináveis e indeterminados, respectivamente, não se pode apená-
los com a prescrição de pretensão condenatória. De outra parte, os direitos difusos e 
coletivos são de interesse geral (CDC 1º ), de sorte que consulta ao interesse público 
sua imprescritibilidade.295 
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Da mesma forma, Gregório Assagra de Almeida, ao dispor sobre os princípios de 

interpretação e aplicação do direito coletivo brasileiro, defende o princípio da 

imprescritibilidade e da indecadenciabilidade do Direito Coletivo: 
O direito coletivo também não se sujeita a prazos decadenciais ou prescricionais, 
pois está inserido no plano da teoria dos direitos constitucionais fundamentais 
positivada no País (Título II, Capítulo I da CF/88). 
Não há ocorrência de prescrição ou decadência do Direito Coletivo, pois seus 
titulares, pessoas indetermináveis ou indeterminadas, não podem, geralmente, 
comparecer para a sua defesa. A defesa se dá ope legis. A omissão desses não pode 
prejudicar a sociedade com graves danos aos interesses sociais. Não haveria 
razoabilidade em se impor esse tipo de sacrifício à sociedade.296 

Assim, de acordo com Gregório Assagra de Almeida, no plano da tutela jurídica dos 

direitos ou interesses difusos e coletivos devem incidir os princípios da imprescritibilidade e 

da indecadenciabilidade do Direito Coletivo. Caso contrário, haverá grave situação de risco à 

tutela de interesse social fundamental, ainda mais diante da aguda dispersão da sociedade 

massificada.297 

Esse também é o entendimento de Ricardo de Barros Leonel ao dispor que os 

legitimados nas demandas coletivas não são titulares de direito ou interesse material e, desta 

forma, o próprio ordenamento jurídico constitucional indica a inocorrência da prescrição da 

ação destinada à reparação dos danos causados ao erário público, sendo correta a 

interpretação analógica aos casos de interesses metaindividuais.298 

Hugo Nigro Mazzilli, do mesmo modo relata que é impróprio invocar as regras de 

prescrição próprias do direito privado para questões transindividuais que envolvam direitos 

fundamentais da coletividade. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, 

muito embora seja, afirma o autor, passível de valoração para efeito indenizatório.299 A 

atividade degradadora contínua também não se sujeita à prescrição, uma vez que a 

permanência da situação geradora do dano, da mesma forma impede a prescrição, pois o dano 

da véspera é acrescido diuturnamente.300 

E acrescenta Hugo Nigro Mazzilli: 
Em matéria ambiental, de ordem pública, por um lado, pode o legislador dar novo 
tratamento jurídico a efeitos que ainda não se produziram; de outro lado, o Poder 
Judiciário pode coibir as violações a qualquer tempo. A consciência jurídica indica 
que não existe o direito adquirido de degradar a natureza. É imprescritível a 
pretensão reparatória de caráter coletivo, em matéria ambiental. Afinal, não se pode 
formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 461. 
297 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 461. 
298 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de processo coletivo. São Paulo: Revista dos tribunais, 2002. p.439. 
299 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.634. 
300 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p.634. 



!
!

121 

gerações atuais como futuras. Como poderia a geração atual assegurar o seu direito 
de poluir em detrimento de gerações que ainda nem nasceram?! Não se pode dar à 
reparação da natureza o regime de prescrição patrimonial do direito privado.301 

A imprescritibilidade da reparação do dano ambiental já foi objeto de decisão em 

outros julgados no Superior Tribunal de Justiça.302 

Assim sendo, tratando-se de um direito fundamental, indisponível e de toda a 

humanidade ao direito ambiental, não se aplica o instituto da prescrição, sendo, portanto, a 

reparação do dano ambiental imprescritível.  

Desta forma, de acordo com o referido Acórdão, a reparação dos danos ao meio 

ambiente “está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à 

vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar 

expresso em texto legal. É ilustrativa e bem didática a decisão em análise ao estabelecer que: 
Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se 
eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações; se o bem jurídico é 
indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não 
há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à 
reparação. 

Pelo seu teor e pela coerência da argumentação, assim como pela relação de perfeita 

e correta adequação com as diretrizes nucleares da CR/1988, com destaque para o seu art. 37, 

§ 5º, tem-se que a referida orientação do STJ deve servir de parâmetro para a tutela de todos 

os direitos ou interesses difusos e coletivos. 

 
5.5 O constitucionalismo ambiental e o direito fundamental a um ambiente equilibrado, 

saudável e seguro 

 

A proteção constitucional do meio ambiente é, atualmente, uma das questões mais 

relevantes. Em razão dessa importância, a interpretação do direito constitucional deve seguir o 

“viés” ecológico, uma vez que está em jogo o meio ambiente como um direito à vida e sua 

existência com dignidade. 

O constitucionalismo ecológico decorre da múltipla eficácia do direito ambiental, 

conforme nos ensinam Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer: 
O direito, e especialmente o direito constitucional e a Teoria dos direitos 
fundamentais, não podem recusar respostas aos problemas e desafios postos pela 
situação de risco existencial e degradação ambiental colocadas no horizonte 
contemporâneo em função da assim chamada crise ambiental. Cumpre ao direito, 
portanto, a fim de estabelecer o equilíbrio e a segurança nas relações sociais, a 
missão de posicionar-se em relação a essas novas ameaças que fragilizam e colocam 
em risco a ordem de valores e os princípios republicanos e do Estado Democrático 
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de Direito, bem como comprometem fortemente a sobrevivência (humana e não 
humana) e a qualidade de vida.303  

Outrossim, de acordo com os autores, o direito constitucional e a teoria dos direitos 

fundamentais devem avançar, acolhendo os valores e conceitos ecológicos. 

O direito fundamental de viver em um ambiente equilibrado, saudável e seguro é um 

dos grandes enfrentamentos da crise ecológica atual.  Conforme nos ensinam Ingo Wolfgang 

Sarlet e Tiago Fensterseifer:  
O reconhecimento de um direito fundamental a um ambiente ecologicamente 
equilibrado, tal como tem sido designado com frequência, ajusta-se aos novos 
enfrentamentos históricos de natureza existencial postos pela crise ecológica, 
complementando os já amplamente consagrados, ainda que com variações 
importantes, direitos civis, políticos e socioculturais, aumentando significativamente 
os níveis de complexidade. Com efeito, considerando a insuficiência dos direitos de 
liberdade e mesmo dos direitos sociais, o reconhecimento de um direito fundamental 
ao meio ambiente (ou à proteção ambiental) constitui aspecto central da agenda 
político-jurídica contemporânea.304 

Nessa perspectiva, as tutelas clássicas de proteção não são mais suficientes e o 

grande desafio, segundo parte da doutrina seria a criação de um constitucionalismo ambiental 

mundial. Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer dispõem que, em razão do diálogo das 

fontes, torna-se cada vez mais necessário a ideia de ‘interconstitucionalidade’ trazida por 

parte da doutrina, em relação à tutela ecológica, salientando a necessidade da qualidade do 

meio ambiente para o desfrute de uma vida digna, segura e saudável, para as presentes e 

futuras gerações.305  

O marco histórico-normativo da proteção ambiental como direito humano e 

fundamental aconteceu com a declaração de Estocolmo das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano em 1972, tomando a qualidade do ambiente como elemento essencial para 

uma vida humana com dignidade e bem-estar.306 

A CR/88 (art. 225 e art. 5º, parágrafo 2º) instituiu ao longo do seu texto as bases 

normativas de um constitucionalismo ecológico, atribuindo ao direito ao ambiente o status de 

direito fundamental, em sentido formal e material, orientado pelo princípio da solidariedade, 

seguindo a influência do direito constitucional comparado e mesmo do direito 

internacional.307 
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Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer expõem que os direitos de solidariedade 

estão atrelados à ideia de direitos-deveres propondo uma nova abordagem para a tutela dos 

direitos fundamentais. Segundo essa teoria, faz-se necessário mitigar a “visão clássica-liberal 

de oposição exclusiva dos direitos fundamentais em face dos entes estatais e deslocar parcela 

de tal encargo para a esfera dos particulares, os quais passam a cumprir um papel 

determinante para a tutela dos ‘novos’ direitos (fundamentais) de solidariedade.308 

Beatriz de Souza Costa salienta que a solidariedade é o elo de ligação com a saúde, 

sendo que esta interliga-se ao ambiente ecologicamente equilibrado e este, por sua vez, liga-se 

diretamente ao direito à vida humana e à vida não humana. Portanto, para a citada jurista, os 

três elementos condutores da solidariedade seriam vida, saúde e meio ambiente.309 

O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o ambiente como estando inserido no 

processo de afirmação dos direitos humanos, o que se deu no âmbito de emblemática decisão 

relatada pelo Ministro Celso Mello, quando ficou estabelecido que o direito à integralidade do 

meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de 

titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 

expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua 

singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, a própria coletividade 

social.310  

 

5.6 Meio Ambiente como direito à vida  

 

De acordo com Beatriz de Souza Costa, o acesso aos direitos estaria intimamente 

relacionado com o direito à vida, bem como o acesso aos direitos estaria ligado ao meio 

ambiente, o qual deve ser protegido de riscos ambientais que põem em risco a própria vida. 

Do que se conclui ser, o meio ambiente um direito à vida. Afirma a autora citada:  
Considerar o meio ambiente um direito à vida, como afirmado por Antônio Augusto 
Cançado Trindade, vem também de uma convicção das Nações Unidas, a qual 
declara que não é somente o indivíduo que detém o direito à vida, mas também 
todos os povos. Logo, todas as exigências para essa sobrevivência incluem o meio 
onde vive esse povo. Consequentemente, o meio ambiente sadio e o direito a paz são 
extensões do direito à vida.311 
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Portanto, não se pode conceber a vida, com dignidade e saúde, sem um ambiente 

ecologicamente equilibrado. O ambiente equilibrado é essencial à sobrevivência do ser 

humano e não humano e, portanto, à natureza como um todo. 

A vida social, através de seus desafios e evolução faz com que o conceito de 

dignidade da pessoa humana seja um conceito em constante mudança, seja em razão do 

processo histórico, seja em razão da evolução e mudança cultural. Assim sendo, os valores 

ecológicos compõem cada vez mais o conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer nos esclarecem que: 
A dignidade da (pessoa) humana constitui conceito submetido a permanente 
processo de reconstrução, cuidando-se de uma noção histórico-cultural em 
permanente transformação quanto ao seu sentido e alcance, o que implica sua 
permanente abertura aos desafios postos pela vida social, econômica, política e 
cultural, ainda mais em virtude do impacto da sociedade tecnológica e da 
informação. Assim, os valores ecológicos tomaram assento definitivo no conteúdo 
do princípio da dignidade da pessoa humana. 312 

Portanto, não se pode conceber a vida – com dignidade e saúde - sem um ambiente 

natural saudável e equilibrado. A vida e a saúde humanas só estão asseguradas no âmbito de 

determinados padrões ecológicos. O ambiente está presente nas questões mais vitais e 

elementares da condição humana, além de ser essencial à sobrevivência do ser humano como 

espécie natural.313  

 

5.7 Direitos das futuras gerações e direitos para-além do ser humano no Estado 

Socioambiental: uma análise à luz dos deveres ambientais e da dignidade como valor 

constitucional  

 

A CR/1988 assegura a dignidade e, por conseguinte, direitos às gerações futuras, de 

forma a ampliar a dimensão temporal da dignidade para as existências humanas futuras. Com 

isso, ao reforçar a ideia de responsabilidade e dever jurídico para as gerações futuras, a 

Constituição aponta para a perpetuidade existencial, mesmo que em dimensão potencial, da 

vida e da dignidade de gerações futuras.314 

No mesmo sentido, Susana Camargo Vieira ensina que: 
A definição abreviada, mais conhecida, é aquela de ‘desenvolvimento que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades’- e já traz implícita referência ao direito 
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mais fundamental de todos, aquele à vida, e não só das atuais, mas das futuras 
gerações.315 

Para Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer deve ser repensado o conceito 

Kantiano sobre dignidade, de forma a fazer a sua contextualização diante dos problemas 

existenciais atuais e das novas configurações morais e culturais impostas pelos valores 

ecológicos. O conceito Kantiano de dignidade é antropocêntrico e individualista e não mais 

satisfaz às necessidades de novas concepções da dignidade da vida em geral.316 

Portanto, em relação aos animais não humanos e às outras vidas que passam a ser 

vistas a partir de uma matriz jusfilosófica biocêntrica (ou ecocêntrica), deve ser reformulado o 

conceito de dignidade, conferindo a esses seres o “seu status moral” para dividirem com os 

seres humanos a mesma comunidade moral.317 

Gregório Assagra de Almeida defende uma concepção de cidadania coletiva 

solidarista biocentrista que impõe à coletividade humana deveres de respeito a outras espécies 

de vida, de modo a repensar seus valores, seus meios de vida e suas reais necessidades. 318 

Nesse sentido, Vânia Márcia Damasceno de Nogueira defende a ideia de um 

biocentrismo prático que conjugue o modelo global e o mitigado, de modo a utilizar os 

recursos jurídicos disponíveis para proteger os direitos fundamentais dos animais. Para a 

autora, a natureza e os animais são portadores de valores intrínsecos que devem receber o 

reconhecimento moral pelo direito. A autora propõe uma reclassificação dos animais, de 

modo que eles saiam do status de coisa para uma terceira categoria que não se enquadra na 

ideia de pessoa ou de objeto. 319  

Essa nova visão da dignidade da vida em geral impõe deveres jurídicos dos seres 

humanos para com os outros animais e outras espécies de vidas (art. 225, § 1º, VII, da 

CR/88).  

O direito ambiental é uma dimensão real da vida em seu sentido amplo e, por isso, 

impõe uma releitura do Direito e do próprio Estado. Certamente, entre outras, essa é uma das 

grandes justificativas para se falar, atualmente, em Estado Socioambiental de Direito, que 
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nada mais é do que uma das dimensões do Estado Democrático de Direito, agora 

compreendido em sua dimensão ambiental. 

Para Ingo W. Sarlet e Tiago Fensterseifer a ideia de dever jurídico sob a perspectiva 

dos deveres de proteção do Estado e, também, sob a perspectiva dos deveres fundamentais 

dos particulares, pessoas físicas e jurídicas, seria um dos aspectos mais importantes 

incorporados pela nova ‘dogmática’ dos direitos fundamentais, estando diretamente 

vinculados ao princípio da solidariedade.320 É o que nos ensinam os autores: 
O direito humano e fundamental a um ambiente saudável e ecologicamente 
equilibrado é tomado como exemplo paradigmático de um direito-dever ou o que 
poderia ser designado de direito da solidariedade, tendo, como marca característica, 
um peso maior da sua perspectiva objetiva no que diz com a formação normativa de 
posições jurídicas, em detrimento da sua perspectiva subjetiva, que, nesse contexto, 
poderá mesmo ter um peso menor (em relação aos efeitos decorrentes da dimensão 
objetiva), mas que também se faz presente.321  

Existem deveres fundamentais ambientais defensivos ou negativos e deveres 

fundamentais ambientais prestacionais ou positivos, mas não é possível um enquadramento 

fechado e exclusivo, de modo que o dever fundamental de proteção do ambiente, do mesmo 

modo que o direito fundamental ao ambiente, transita de forma simultânea, tendo em vista a 

sua complexidade, entre a função defensiva e a função prestacional. Porém, é possível que 

haja a preponderância de uma função sobre a outra diante dos casos concretos.322  

É possível classificar os deveres fundamentais de proteção do ambiente. Para tanto, 

na linha de Saladin, são três os princípios de cunho ecológico que tutelam os respectivos 

beneficiários: a) princípio da solidariedade (justiça intrageracional); b) princípio do respeito 

humano pelo ambiente humano (justiça interespécies); c) princípio da responsabilidade para 

as futuras gerações (justiça intergeracional).323  

Nesse contexto, podem ser destacados os seguintes deveres: 1) deveres fundamentais 

de proteção do ambiente para com as pessoas da mesma geração (ou deveres fundamentais de 

proteção do ambiente propriamente dito); 2) deveres fundamentais de proteção do ambiente 

de cunho transnacional (em relação a pessoas situadas em outros Estados); 3) deveres 
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fundamentais de proteção do ambiente para com as gerações futuras; 4) deveres fundamentais 

de proteção do ambiente para com os animais não humanos e a Natureza como um todo.324  

Afirmam Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer que em relação ao paradigma 

contemporâneo de Estado de Direito, pode-se acolher a concepção sobre a superação do 

modelo de Estado Social, que substituiu o Estado Liberal, pelo modelo de Estado 

Socioambiental, intitulado por alguns pensadores como sendo o Estado Pós-Social, que: “(...) 

não abandona as conquistas dos demais modelos de Estado de Direito em termos de 

salvaguarda da dignidade humana, mas apenas agrega a elas uma dimensão ecológica, 

comprometendo-se com a estabilização e prevenção do quadro de riscos e degradação 

ecológica”.325 

Os autores adotam três pilares centrais que integrariam e justificariam o 

desenvolvimento sustentável: a) o econômico, b) o social e c) o ambiental. Estes pilares 

estariam em perfeita sintonia com a CR/88, de acordo com os art. 3º, I e III, art. 170, VI e o 

art. 225.326 

Salientam, ainda, os autores Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer que o Estado 

Socioambiental tem a missão e o dever de seguir o conteúdo expresso no art. 225 da CR/88, 

sob pena de incorrer em práticas inconstitucionais e antijurídicas, é o que dispõem: 
O Estado Socioambiental de Direito, nesse novo cenário constitucional, tem por 
missão e dever constitucional atender ao comando normativo emanado do art. 225 
da CR/88, considerando, inclusive, o extenso rol exemplificativo de deveres de 
proteção ambiental elencado no seu §1º, sob pena de, não o fazendo, tendo sob a 
ótica da sua ação quanto da sua omissão, incorrer em práticas inconstitucionais ou 
antijurídicas autorizadoras da sua responsabilização por danos causados a terceiros – 
além do dano causado ao meio ambiente em si. 327  

Assim, os direitos fundamentais devem traçar os caminhos do desenvolvimento 

sustentável, tendo como eixo condutor os deveres ambientais. 

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer há um novo pacto tanto 

no plano nacional quanto no plano internacional que passa pela mudança de cultura e 

educação ambiental, inclusive. É necessário passar de um pacto social para um pacto 

socioambiental. É o que decorre do novo papel do Estado e da Sociedade no plano do Estado 

Socioambiental de Direito, onde deverá ser sedimentada, principalmente sob a diretriz 
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normativa da solidariedade, uma nova postura política e jurídica para a sociedade civil e para 

o Estado. Observa-se que o art. 225 da CR estabelece, em seu caput, uma nova ideia de 

responsabilidades e encargos ambientais compartilhados entre o Estado e a Sociedade  
(...) quando subscreve que se impõe ‘ao Poder Público e à coletividade o dever’ de 
defender e proteger o ambiente para as presentes e futuras gerações, destacando que 
os deveres de proteção e promoção do ambiente, para além do Estado, são atribuídos 
agora também aos particulares (...).328  

Nesse novo modelo de Estado Socioambiental, observa-se a necessidade de 

conciliação entre direitos liberais, direitos sociais e direitos ecológicos no âmbito de um só 

projeto jurídico-político para a comunidade estatal e o desenvolvimento existencial do ser 

humano. Com isso, ensinam Ingo Wolgang Sarlet e Tiago Fensterseifer que: 
O princípio da solidariedade aparece, nesse cenário, como mais uma tentativa 
histórica de realizar na integralidade o projeto da modernidade, concluindo o ciclo 
dos três princípios revolucionários. A solidariedade expressa a necessidade (e, na 
forma jurídica, o dever) fundamental de coexistência (e cooperação) do ser humano 
em um corpo social, formando a teia de relações intersubjetivas e sociais que se 
traçam no espaço da comunidade estatal (...).329  

Desse modo, sob a orientação da visão ecológica, a solidariedade, bem como os 

deveres a ela inerentes, incidem também sobre os habitantes de outras nações, assim como em 

relação às futuras gerações e até mesmo dos animais e à própria natureza em geral, formando 

um conjunto de deveres ambientais.330 Com isso, a solidariedade passa a ser um princípio com 

força normativa. 

Do que ficou exposto, ressalta-se que não é somente o direito ambiental como direito 

fundamental que deve orientar a atuação da jurisdição nos dois modelos (autocomposito e 

imperativo) adotado nessa pesquisa. Os deveres ambientais recaem sobre poder público e a 

coletividade, o que abrange, no caso da coletividade, o indivíduo em particular e a 

coletividade em geral.  

E mais: esses deveres ambientais (art. 225 da CR/1988) exigem que a atuação 

jurisdicional realmente seja efetiva 331 para proteger e preservar o ambiente para as presentes 

e futuras gerações, que têm direito difuso a um ambiente ecologicamente equilibrado como 

direito fundamental. 
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5.8 A necessidade de uma cultura de defesa e de preservação do meio ambiente como 

mandamento constitucional 

 
A cultura é o principal traço de diferenciação entre os seres humanos e os outros 

seres e organismos e o seu papel é fundamental para conferir significado à vida e às coisas, 

assim como, para estabelecer regras que permitam a convivência social, que um ser humano 

conheça os outros e o mundo onde vive. 

No plano das questões ambientais, a cultura encontra um dos seus maiores desafios 

na época atual, especialmente para conferir significado aos problemas ambientais, permitir 

que os seres humanos conheçam verdadeiramente esses problemas e estabeleçam regras e 

diretrizes mundiais para o enfrentamento dos desafios ecológicos que estão surgindo. Mas não 

se pode considerar apenas isso. Incumbe à cultura fixar parâmetros para o desenvolvimento 

sustentável em suas três dimensões: a) a social; b) a econômica; c) a ambiental. 

O primeiro conceito de cultura, sob o ponto de vista antropológico, foi formulado por 

Edgard Tylor, quando o autor procurou enfatizar que a cultura “é um fenômeno natural que 

possui causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes de 

proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e evolução.332 

Esse pensamento de Edward Tylor é muito bem exposto por Roque de Barros Laraia: 
Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode 
ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ação de causas uniformes, 
enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios 
de desenvolvimento ou evolução (...).333 

A cultura é um dos grandes fatores de diferenciação do animal humano para com os 

outros animais e de outras espécies de vida. Sempre existiu cultura na vida humana. Como 

explica John A. Hall, o animal humano foi programado para a cultura, diversamente de outros 

animais e espécies, que têm suas formas de organização fundadas nos genes. Certamente por 

isso, a vida social depende da repressão de muitos dos nossos impulsos que estão 

instintivamente programados. 334  

 Apesar de a cultura ser um produto humano, a sua diversidade e complexidade 

dificultam qualquer conceituação, mesmo que limitada a determinados tempos da história. No 

entanto, nota-se ser possível identificar duas funções capitais que são exercidas pela cultura 

na vida social: a) a cultura confere significado à vida e às coisas, sendo certo que, por muito 

tempo, esses significados foram estabelecidos pela religião organizada; b) a cultura também 
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estabelece regras de ação social, as quais são fundamentais para que os seres humanos 

compreendam-se uns aos outros. 335  

 Em sua clássica obra “Ensaios sobre o conceito de cultura”, Zygmunt Bauman 

esclarece que há cultura toda vez que a vida produz determinadas formas por intermédio das 

quais se expressa e se realiza, com destaque para obras de arte, religiões, ciências, 

tecnologias, leis, e uma infinidade de outras manifestações, ressalta o autor. Bauman explica, 

igualmente que esses modos incluem o fluxo da vida, fornecendo-lhe tanto conteúdo quanto 

forma, tanto liberdade quanto ordem. Contudo, não obstante tenham origens nos processos da 

vida, esses modos de manifestação não compartilham seu ritmo agitado, pois adquirem 

identidade estável, no contexto de uma lógica e de uma legitimidade que lhes são próprias. 

Desse modo, conclui o pensador polonês:  
Essa nova rigidez as coloca inevitavelmente a certa distância da dinâmica espiritual 
que as criou e que as torna independentes. Eis aí a principal razão pela qual a cultura 
tem uma história. Cada forma cultural, uma vez criada, é consumida a ritmos 
variáveis pela força da vida. 336   

Por isso, afirma Bauman que na cultura não há ‘agora’ no sentido diferenciado do 

seu passado ou mesmo autossustentado quando são ignoradas suas aberturas para o futuro. 

Além disso, o domínio de determinada cultura representa a dominação de uma matriz de 

permutações possíveis, dentro de um conjunto que nunca será implementado de forma 

definitiva. Trata-se de algo sempre inconcluso e “não uma coletânea finita de significações e a 

arte de reconhecer seus portadores. Novamente, conclui Bauman: 
“(...) O que reúne os fenômenos culturais numa ‘cultura’ é a presença dessa matriz, 
um convite constante à mudança, e não sua ‘sistematicidade’ – ou seja, não a 
natureza da petrificação de algumas escolhas (normais) e a eliminação de outras 
(desviantes). O que nos leva a outro tema tratado de forma insuficiente no livro 
agora reeditado, porém hoje muito mais central para o debate cultural: o da cultura 
como – ao mesmo tempo – fábrica e abrigo da identidade. 337 

Por todas essas questões, não é possível estabelecer um conceito fechado ou preciso 

de cultura, principalmente no mundo pós-moderno, em que as transformações sociais, 

científicas, tecnológicas são muito mais rápidas do que o seu grau de estabilização e 

assimilação social. 

A cultura e a identidade social estão intimamente ligadas. Enquanto a cultura é a 

expressão da vida humana no plano das suas manifestações cognitivas, a identidade social 

poderá assumir uma feição individualista ou até mais coletiva, conforme o ângulo da análise 
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335 HALL, John A. Cultura. In OUTHWAITE, Willian; BOTTOMORE, Tom. Dicionário de pensamento social 
do Século XX. Tradução Álvaro Cabral e Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. p. 163. 
336 BAUMAN, Sygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2012. p. 26-7. 
337 BAUMAN, Sygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2012. p. 43. 
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reflexiva. Em um sentido genérico, identidade, que tem raiz latina, traz o sentido de igualdade 

e de continuidade e é apontada por alguns como um processo que estaria localizado no âmago 

do indivíduo e também da sua cultura comunal.338  

Para Zygmunt Bauman, a intensa atenção que atualmente é conferida ao tema 

identidade já deve ser compreendida como sendo, por si só, um fato cultural de enorme 

relevância e de grande poder esclarecedor. Porém, a identidade não é objeto de reflexão em 

relação às coisas que não necessitam de luta, de reivindicação e de defesa. Quando se 

‘pertence’ por seguir somente os movimentos que são óbvios simplesmente em razão da falta 

de competidores, não se discute a identidade por falta de preocupação, o que somente 

existiria, para Bauman, em um mundo ‘localmente confinado’.339  

Adverte o autor que, na modernidade ocorre a ampliação do volume e do alcance da 

mobilidade e, com isso, há o enfraquecimento da influência da localidade e das respectivas 

redes locais de interação, de forma que a modernidade é uma era de totalidades supralocais, 

de construções de nações, de comunidades imaginárias, em que as identidades culturais são 

compostas, são ‘postuladas ou construídas’. 340    

Nesse contexto de cultura e identidade social, de luta e de reinvindicação, há um 

grande desafio na construção da identidade ambiental do individuo e da coletividade no plano 

local, nacional e até mesmo mundial; até porque os problemas e as lutas por um ambiente 

ecologicamente equilibrado assumem cada vez mais uma dimensão mundial. 

Habermas explica que os projetos individuais de vida não se formam de modo 

independente dos contextos partilhados intersubjetivamente. Entretanto, ressalta o pensador 

alemão que, em uma sociedade complexa, uma cultura somente se firma perante outras a 

partir do convencimento das suas novações, as quais poderão negá-la. E mais: 
(...) Não pode nem deve haver uma proteção cultural das espécies. De modo 
semelhante, num Estado constitucional democrático, a maioria não pode prescrever 
às minorias a própria forma de vida cultural – na medida em que estas se distanciam 
da cultura política comum do país – como uma suposta cultura de referência.341 

A luta por um desenvolvimento sustentado nos planos social, econômico e ambiental 

traça as características da nova identidade social em construção. Inúmeros desafios surgem 

diante da complexidade e dos problemas planetários atuais. Um deles está no debate entre o 
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social do Século XX. Tradução Álvaro Cabral e Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Zahar, 1993. p. 369. 
339 BAUMAN, Sygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de 
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341 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana. Tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 
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antropocentrismo e o biocentrismo. Outro, no plano da identidade das presentes e das futuras 

gerações. E, ainda, aqueles relacionados à discussão e da contextualização da identidade para 

além da sua clássica conceituação individual.  

Os desafios ambientais formam, nestes tempos, barreiras sem precedentes na história 

da humanidade. Motivo porque, filósofos, físicos, astrônomos, economistas, cientistas 

políticos, biólogos, químicos, engenheiros, teólogos, entre outros, estão se debruçando no 

estudo dos desafios ambientais e emitindo suas opiniões. Os alertas apresentados por 

determinado setor da comunidade científica, de catástrofes que poderão colocar em risco a 

existência de vida humana no Planeta Terra, certamente acabam todas nos ideais e até nos 

sentimentos de especialistas das mais diversas áreas do conhecimento e, por isso, tantos e 

tantos estão se dedicando ao estudo da temática ambiental. 

Os ecossistemas planetários, em suas integralidades, estão interligados. Com efeito, 

os problemas ambientais não possuem fronteiras ou limites continentais. 342 Em vista disso, já 

se escreveu sobre a necessidade de construção tanto de uma ordem constitucional mundial 

efetiva quanto de uma ética ambiental mundial que se fundamente na concepção em torno de 

uma cidadania coletiva biocentrista solidarista. 343 

A exigência de uma ética mundial é consequência de uma crise planetária que pode 

ser vista em três dimensões: a) a crise social; b) a crise do sistema de trabalho; c) e a crise 

ecológica. Nesse contexto, observa-se que o ser humano, em razão do seu comportamento 

irresponsável, tem provocado o princípio da autodestruição e isso se dá em razão do seu 

comportamento gerador de risco à biosfera e às condições de vida da própria espécie. Tanto 

que, os pensadores advertem que o princípio da autodestruição faz gerar outro, que seria o da 

corresponsabilidade no que tange à nossa existência como espécie e como planeta. 344      

Há quem afirme existir sérias evidências de uma crise planetária, que seria muito 

complexa e com dimensões que afetariam todos os planos da vida humana, sobremaneira a 
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interagem como uma unidade funcional.  É o que esclarece MILARÉ, Édis: “ECOSSISTEMA — Entende-se 
por ecossistema ou sistema ecológico qualquer unidade que inclua todos os organismos em uma determinada 
área, interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia leve a uma estrutura trófica 
definida, diversidade biológica e reciclagem de materiais (troca de materiais entre componentes vivos). O 
ecossistema é a unidade básica da Ecologia”. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos tribunais, 2005. p. 1073.    
343 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e 
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344 É o entendimento de BOFF, Leonardo, que acrescenta: “(...) Se queremos continuar a aventura terrenal e 
cósmica, temos de tomar decisões coletivas que se ordenam à salvaguarda do criado e à manutenção das 
condições gerais que permitam à evolução seguir seu curso ainda aberto”. Ethos mundial: um consenso mínimo 
entre os humanos. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. p. 11-13. 
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saúde e o modo de vida, a qualidade ambiental e as relações sociais, assim como a economia, 

a tecnologia e até mesmo a política, de forma que seria uma crise sem precedentes na história 

da humanidade. Essa crise possui vários aspectos, tais como intelectuais, morais e espirituais 

e, dessa forma, é fundamental o enfrentamento dessa situação, que evidencia a ameaça de 

extinção da raça humana e de toda a vida no planeta. 345   

Tais desafios têm forçado a construção de uma nova cultura ecológica no mundo. A 

mudança tem sido lenta, mas, aos poucos, vai assumindo sua própria identidade e variadas 

facetas. As crianças e os adolescentes já começam a ter um modo de vida mais 

ambientalmente aceitável. Porém, os desafios referentes ao desenfreado consumismo, aos 

interesses econômicos sem limites e às graves desigualdades sociais ainda dominam o modo 

de ser social e mantém a situação de risco e de medo em relação ao futuro da humanidade. 

No caso do consumismo, Zygmunt Bauman enfatiza que a sociedade do consumo 

visa atender aos desejos humanos de uma forma que nunca houve na história e nunca qualquer 

sociedade logrou conseguir realizá-los. Essa promessa de satisfação somente seduz, 

exatamente durante o tempo em que o desejo permanece sem ser realizado, de forma que: 
“(...) o que é mais importante, enquanto houver uma suspeita de que o desejo não foi 
plena e totalmente satisfeito. Estabelecer alvos fáceis, garantir a facilidade de acesso 
a bens adequados aos alvos, assim como a crença na existência de limites objetivos 
aos desejos ‘legítimos’ e ‘realistas’- isso seria como a morte anunciada da sociedade 
de consumo, da indústria de consumo e dos mercados de consumo. A não satisfação 
dos desejos e a crença firme e eterna de que cada ato visando a satisfazê-los deixa 
muito a desejar e pode ser aperfeiçoado- são esses os anúncios da economia que têm 
por alvo o consumidor.346           

 Destarte, a ilusão da satisfação da sociedade através de um consumo que não realiza a 

satisfação, mantém as pessoas fora da realidade, em uma situação de alienação, impedindo 

uma conscientização mais crítica no que tange às suas próprias situações sociais, distanciando 

fortemente dos reais problemas individuais e coletivos, mormente os de dimensão ambiental.  

O certo e fundamental é ter cultura ambiental amparada, essencialmente, nos direitos 

fundamentais e na dimensão valorativa do Estado Democrático de Direito como conquista da 

sociedade. Nesse contexto, a educação ambiental em todos os níveis de ensino, e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente, como princípio constitucional, 

com força normativa, (art. 225, § 1º, inciso VI, da CR/1988), passa a ser o caminho necessário 

e urgente para preparação dos cidadãos para o pleno exercício da cidadania ambiental, o que 

abrangeria o conhecimento dos seus deveres e dos seus direitos ambientais, assim como dos 

instrumentos e mecanismos de proteção ambiental.  
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Uma cultura nessa dimensão, que é uma exigência constitucional (art. 205 e art. 225 

da CR/1988), possibilitaria que os cidadãos, amparados em um sentimento constitucional 

cívico de proteção ambiental, se sentissem responsáveis no sentido de ajudar a fiscalizar o 

cumprimento da Constituição e da legislação ambiental. Nesse sentido, escrevem Sébastien 

Kiwonghi Bizawu e Fernanda Carneiro: 
O fato de se atribuir à comunidade a responsabilidade na defesa do meio ambiente 
faz com que os indivíduos que a compõem se voltem para o bem comum, 
favorecendo concomitantemente uma educação cívica diante de um maior 
envolvimento com estes bens. Assim, é possível para estes sujeitos participarem na 
fiscalização da lei, apontando melhorias necessárias, exigir o exercício da função 
social das empresas, entre outras formas, assim favorecendo o desenvolvimento 
sustentável.347 (...) A construção do Estado Democrático de Direito, se dá deste 
modo através do conhecimento e preservação do meio ambiente como condição de 
garantia do direito fundamental do homem no mundo contemporâneo. 348 

Por outro lado, advertem Sébastien Kiwonghi Bizawu e Fernanda Carneiro que é 

necessário a plena sintonia entre teoria e prática, já que em um processo de mobilização social 

não se admite a fragmentação de áreas do conhecimento, muito menos que elas sejam 

segmentadas da prática.349 Ressaltando que seria urgente essa mobilização, concluem os 

autores citados: 
É urgente que se proceda, nesse caso, a uma grande mobilização e conscientização 
em prol da sobrevivência da humanidade, dando ênfase na efetividade dos direitos 
humanos, como garantia de um Estado assentado nos princípios de democracia e da 
soberania, tendo por corolário o Direito.350 

No mesmo sentido, afirma Beatriz de Souza Costa que um dos mais importantes 

princípios constitucionais é o da participação popular, que se constitui em um legítimo 

mecanismo de empoderamento popular, que possibilita à própria sociedade atuar na busca de 

conquistas em seu benefício. 351 
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5.9 A necessidade de adequação da atuação jurisdicional às necessidades do direito 

ambiental como direito fundamental e ao desenvolvimento sustentável 

 
O direito ambiental possui natureza de direito fundamental, pois ligado ao direito à 

vida e à sua existência com dignidade. O art. 225 da CF estabelece que todos têm direito a um 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida. Desse modo, o referido artigo justamente impõe ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A leitura 

do art. 225 da CF combinada com o art. 5º, caput e seu § 2º, também da Constituição, não 

deixa a mínima dúvida sobre a natureza do direito ambiental como direito fundamental. 

Assim, considerando o princípio da aplicabilidade imediata dos direitos e das 

garantias constitucionais fundamentais, previsto no § 1º do art. 5º da CF, observa-se que 

deverá existir uma relação de correta e perfeita adequação entre o direito ambiental material e 

os seus mecanismos de tutela. A situação concreta de lesão ou de ameaça é que exigirá a 

utilização da técnica processual mais útil e eficaz para a proteção e a efetivação do direito 

ambiental como direito fundamental. 352 

 O desenvolvimento sustentável é o termo que tem sido utilizado, pontualmente nas 

duas últimas décadas, para representar um ponto de esperança para a humanidade. É certo que 

muitos se utilizam da expressão com fins e interesses direcionados a certos objetivos que 

desvirtuam o seu real sentido, o que tem ocorrido assiduamente no setor econômico.  

Segundo Susana Camargo Vieira, o conceito de desenvolvimento sustentável ou de 

direito ao desenvolvimento sustentável abrangeria o direito ambiental, o direito econômico, e 

os direitos humanos.353  

 Na verdade, nota-se que a expressão desenvolvimento sustentável ainda está em 

construção, tanto que José Eli da Veiga adverte que o seu ponto de partida seria o 

compromisso internacional e político em torno de um modelo de desenvolvimento que 
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Manoel (Orgs.) Direitos fundamentais e sua proteção nos planos interno e internacional. Coleção direitos 
fundamentais individuais e coletivos. v. 1. Belo Horizonte: Arraes, 2010. p.263-268. 
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assuma novas estruturas, as quais deverão compatibilizar, de um lado, o crescimento 

econômico e, de outro, a redução da pobreza e, também, a conservação ambiental. Por isso, a 

doutrina explica que o termo desenvolvimento sustentável possui três dimensões. Primeira 

delas é justamente a dimensão econômica, que seria importante para a criação de rendas. A 

segunda, a social, que seria a distribuição de bens e direitos entre os cidadãos. E a terceira é 

finalmente a preservação ambiental para as presentes e futuras gerações. 354   

 Nesse sentido, também aduz Alfredo Pena-Veja que seria necessário fundar a análise 

do desenvolvimento sustentável no paradigma de uma atitude diferente no que tange ao tempo 

histórico. Não há como supor o desenvolvimento sustentável sem o amparo de ética válida e 

eficaz, que inclua um outro desenvolvimento que considera o direito das gerações futuras. 

Para o autor, essa premissa seria uma condição sem a qual não é possível a aferição das 

particularidades singulares da incerteza ambiental, assim como, das respectivas implicações 

das escolhas sociais. 355 

 Explica José Eli da Veiga que o desenvolvimento sustentável: 
Isto quer dizer que os princípios e premissas que poderão orientar a sua 
implementação ainda são experimentais, e que dependem, antes de tudo, de um 
processo social, no qual os atores deverão pactuar, aos poucos, os novos consensos 
de uma agenda possível, rumo ao futuro que se deseja sustentável.356 

Nessa pauta do desenvolvimento sustentável, surge a grande discussão, inclusive 

filosófica, em torno da realização das conquistas magnas do indivíduo e da coletividade, o que 

tem sido representado pela teoria dos direitos fundamentais, cuja base essencial é o direito à 

vida e à sua existência com dignidade. Resulta daí que, a discussão sobre cultura e 

desenvolvimento sustentável deverá se pautar em uma discussão a ser traçada em torno da 

efetivação dos direitos fundamentais, inclusive e especialmente os ambientais, concernentes à 

preservação da vida. Mas não é só. Essa discussão não é meramente normativa, mas atinente à 

ética e moral, conforme concepções filosóficas pós-positivistas que sustentam que o direito 

deve ser integrado pelos seus valores éticos e morais. 

Em outro ângulo do debate, surge a discussão entre o antropocentrismo e o 

biocentrismo. A Resolução 37/7-1982, da Assembleia-Geral da ONU, abaixo transcrita, 

aponta uma nova postura da humanidade em relação a outras espécies de vida. 
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Toda forma de vida é única e merece ser respeitada, qualquer que seja a sua 
utilidade para o homem, e, com a finalidade de reconhecer aos outros organismos 
vivos este direito, o homem deve se guiar por código moral de ação. 

Com isso, o desenvolvimento sustentável, necessariamente, deve ser debatido em 

relação a essa nova matriz reflexiva, cuja proposição é justamente a de pensar a cultura e sua 

evolução a partir de uma dimensão de vida que vai além da vida humana. A visão biocentrista 

é um caminho a superar o egoísmo que pauta o paradigma antropocentrista e inserir o ser 

humano em um contexto de vida que supere a sua própria dimensão.!
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6 PARA SE CONSTRUIR AS DIRETRIZES DA JURISDIÇÃO AMBIENTAL 

AUTOCOMPOSITIVA E IMPERATIVA 

 

6.1 O direito processual coletivo e os desafios da jurisdição na área ambiental  

 

6.1.1 Os movimentos em prol do acesso à justiça e o nascimento do direito processual 

coletivo como um novo ramo do direito processual  

 
O direito vem passando por inúmeras transformações, assim como o Estado de 

Direito, o que é próprio de uma sociedade em constante mutação, a exigirem mudanças a 

partir do seus novos valores culturais.  

Mais precisamente no plano do direito, observa-se que essas transformações têm sido 

constantes, o que ocorre principalmente nos últimos séculos, em que o direito assume papel 

central na sociedade, disciplinando a função do Estado e os comportamentos sociais em geral.  

No caso do direito processual, ressalta-se que tais transformações são bastante 

nítidas. Por longo período, anterior, prevaleceu uma visão sincretista e privatista do fenômeno 

processual, sem qualquer grau de autonomia. 

Somente em meados do século XIX, nascido como novo ramo do direito com 

método e objeto próprios, principalmente em decorrência de estudos e grandes discussões 

realizados na Alemanha, o direitro processual surge fundamentado em uma concepção 

introspectiva, meramente conceitual e, ao mesmo tempo, distante da realidade dos problemas 

sociais. 357 O seu método de estudo, de reforma e de aplicação era o fechado, como se o 

direito processual, distanciado e divorciado do direito material, contivesse um fim em si 

mesmo. 

Com o aumento da conflituosidade social e a reivindicação de novos direitos, o 

direito processual passa a ser pensado não mais com base em uma metódica fechada, mas 

agora aberta e composta por vários elementos integrativos (elemento social, político, ético, 

histórico, sistemático etc.), que impõem uma leitura pluralista e, multidisciplinar do direito 
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357 DINAMARCO, Cândido Rangel: “A primeira das repercussões foi a tomada de consciência para a autonomia 
da relação jurídica processual, que se distingue da de direito substancial pelos seus sujeitos, seus pressupostos, 
seu objeto. Com a descoberta da autonomia da ação e do processo, institutos que tradicionalmente ocupavam 
com exclusividade a primeira linha das investigações dos processualistas, pode ser proposta desde logo a 
renovação dos estudos de direito processual, surgindo ele como ciência em si mesma, dotada de objeto próprio e 
então esboçada a definição de seu próprio método.” DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do 
processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 22. 
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processual. Surge, portanto, a fase do acesso à justiça e a visão instrumentalista do direito 

processual 358 e, com ela, as denominadas ondas renovatórias do direito processual.  

Para Mauro Cappelletti e Bryant Garth, o acesso à justiça é o requisito fundamental 

e, consequentemente, o mais básico dos direitos humanos no contexto de um sistema jurídico 

igualitário que vise a não somente declarar os direitos de todos, mas efetivamente garanti-

los.359  

No que tange à visão instrumentalista do direito processual, Cândido Rangel 

Dinamarco afirma que ela é ao mesmo tempo o núcleo e também a síntese de todos os 

movimentos de aperfeiçoamento do sistema processual: 
(…) sendo consciente ou inconscientemente tomada como premissa pelos que 
defendem o alargamento da via de acesso ao Judiciário e eliminação das diferenças 
de oportunidades em função da situação econômica dos sujeitos nos estudos e 
propostas pela inafastabilidade do controle jurisdicional e efetividade do processo, 
nas preocupações pela garantia da ampla defesa no processo criminal ou pela 
igualdade em qualquer processo, no aumento da participação do juiz na instrução da 
causa e da sua liberdade na apreciação do resultado da instrução. 360 
 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth apresentam em sua obra Acesso à Justiça, as ondas 

renovatórias de acesso à justiça. Em síntese, observa-se que: a) a primeira onda é a assistência 

judiciária gratuita; b) a segunda onda renovatória é a representação jurídica para os 

interessados difusos, especialmente nas áreas de proteção ambiental e do consumidor; e, c) a 

terceira onda renovatória é denominada de um novo enfoque sobre o acesso à justiça, que 

inclui as ondas anteriores e vai muito além.361 

Os referidos movimentos em prol do acesso à justiça não se limitaram a um único 

sistema, mas se desenvolveram, de forma mais nítida, na Europa e na América. O primeiro 

movimento (onda renovatória) nasce para assegurar a gratuidade da justiça ao pobres por 

intermédio da isenção de despesas processuais e da garantia de advogado concursado ou 

remunerado pelos cofres públicos. 362 
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358 DINAMARCO, Cândido Rangel Dinamarco: (…) o terceiro momento metodológico do direito processual, 
caracterizado pela consciência da instrumentalidade como importantíssimo pólo de irradiação de ideias e 
coordenador de diversos institutos, princípios e soluções. O processualista sensível aos grandes problemas 
jurídicos sociais e políticos do seu tempo e interessado em obter soluções adequadas sabe agora os conceitos 
inerentes à sua ciência já chegaram a níveis mais do que satisfatórios e não se justifica mais a clássica postura 
metafísica consistente nas investigações conceituais destituídas de endereçamento teleológico. DINAMARCO, 
Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 22. 
359 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 12. 
360 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 
24-5. 
361 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 31. 
362 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 7-8. 
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Esse primeiro movimento pelo acesso à justiça não foi suficiente, até porque a visão 

de pobre ou mais carente, para fins de acesso à justiça, era meramente a centrada em tutela 

individual. 363 

Emerge, daí, o segundo movimento mundial pelo acesso à justiça, agora voltado para 

a conflituosidade massificada. Os movimentos consumeristas e ambientalistas foram e têm 

sido fundamentais para a viabilização das transformações em sede de acesso à justiça dos 

direitos ou interesses massificados. Certamente, o fato de todos serem, de alguma forma, 

consumidores e, igualmente, de todos sofrerem com as degradações ambientais, contribui e 

continua a contribuir para novas conquistas em sede de proteção e de efetivação dos direitos 

massificados. Essa segunda onda renovatória do acesso à justiça é denominada de 

representação em juízo dos interesses difusos, também conhecida como movimento mundial 

pela coletivização do direito processual.  

Iniciado principalmente nos Estados Unidos, por intermédio de uma reforma no 

sistema da Rule 23 das Class Actions (Ações de Classe) 364 e influenciando em seguida em 

alguns países europeus, esse movimento mundial pela coletivização do direito processual 

ingressa no Brasil por intermédio da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e no Brasil 

produz conquistas paradigmáticas importantes para o País, que acabam servindo de modelo 

para o mundo.  

A Lei da Ação Civil Pública consagrou uma legitimidade ativa pluralista (art. 5º), 

ampliou o objeto da ação civil pública para admiti-la não só na defesa do meio ambiente, já 

prevista em termos de tutela reparatória no art. 14, §1º, da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n. 6.938/1981), mas, também, por exemplo, na defesa do consumidor (art. 1º). 

Além disso, veio dispor sobre outras regras processuais, como em relação à competência (art. 

2º), disciplinando, por conseguinte, a coisa julgada coletiva (art. 16). 365 
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363 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 8. 
364 Sobre a Class Action escreveu LEONEL, Ricardo de Barros: “A class action permite que seja levada ao 
tribunal uma demanda, proposta (ou em face de) um grande número de indivíduos ou organizações que também 
interesses correlatos, em situações em que seja mais eficiente e eficaz a responsabilização em termos coletivos 
que individuais. Tais ações acabaram tornando-se extremamente populares, sendo certo que nas cortes federais 
americanas têm sido usadas em casos como demandas antitruste, securitárias, em casos ambientais e relativos a 
discriminação sexual e racial, postulando benefícios governamentais, e ainda contra o uso de produtos tóxicos”. 
Manual do processo coletivo. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 60. 
365 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de: “O advento da Lei nº 7.347, de 
24.07.1985, também conhecida como Lei da Ação Civil Pública, é o primeiro grande marco histórico no Brasil 
do movimento mundial sobre a coletivização do direito processual, também conhecido como representação em 
juízo dos interesses difusos, surgido na década de 60 do Século XX nos Estados Unidos da América e retratado 
como  sendo a segunda onda renovatória do acesso à justiça. O direito processual coletivo e a proposta de 
reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito 
do consumo. v.I I, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31. 
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Em seguida, apresenta-se o mais importante momento desse segundo movimento em 

prol do acesso à justiça no Brasil: a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

que consagrou o Estado Democrático de Direito como Estado da transformação social (arts. 1º 

e 3º), inseriu os direitos coletivos, amplamente considerados, como direitos fundamentais 

(Título II, Capítulo I), garantiu inafastabilidade do judiciário de situações de ameaça e lesão a 

quaisquer direitos, sem restrição e conferiu dignidade constitucional à grande maioria das 

ações coletivas. Todavia esse movimento não parou na CR/1988, mas continua.  Já escreveu: 
A CF/1988, rompendo com o sistema da tutela jurídica individualista, consagrou no 
Brasil um novo sistema jurídico, que é aberto (§ 2º do art. 5º), dinâmico (art. 1º – 
princípio democrático) e de tutela jurídica ampla ou irrestrita (art. 5º, XXXV, da 
CF), seja em relação aos direitos individuais, seja em relação aos direitos 
massificados (coletivos em geral). Além disso, a CF/1988 está comprometida com a 
transformação da realidade social, com a implementação de uma sociedade mais 
justa, solidária e mais igualitária, nos termos dos objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, adotados expressamente no seu art. 3º. 366 

Depois da CR/1988 é aprovado, como exigência da própria Constituição (art. 48 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/1990), que  se revestiu e ainda se reveste de uma grande importância no plano da 

evolução do sistema de tutela jurisdicional coletiva no Brasil. Convém destacar aquí a 

conceituação legal tripartida sobre direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados 

(difusos, coletivos e individuais homogêneos), adotada pelo art. 81, parágrafo único, do CDC. 

Cabe salientar, ainda, a consagração de um microssistema de tutela jurisdicional coletiva 

formado pelo CDC (art. 90) e a LACP (art. 21, inserido pelo CDC).367 Já foi escrito em outra 

ocasião: 

O advento do CDC também é um momento histórico especial, pois a Lei nº 8.078, 
de 11.09.1990, ao inserir na LACP o art. 21, criou um microssistema de tutela juris-
dicional coletiva comum, que decorre da completa e perfeita interação entre a parte 
processual do CDC (Título III) e a LACP. A aplicabilidade aqui entre o CDC, parte 
processual, e a LACP, não é subsidiária, mas integrada (art. 90 do CDC e art. 21 da 
LACP).368  
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366 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a 
proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira 
de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31. 
367 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de: Esse microssistema de tutela 
jurisdicional coletiva comum formado pelo CDC – parte processual –, mais a LACP, compõe um conjunto de 
normas de superdireito processual coletivo comum. É um conjunto de normas processuais coletivas gerais do 
sistema jurídico brasileiro.” O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código 
de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. 
Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31. 
368 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a 
proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira 
de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31. 
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A partir de tantas mudanças e transformações, teve início um processo de discussão 

sobre a autonomia do direito processual coletivo no Brasil. Gregório Assagra de Almeida em 

sua dissertação de mestrado, que defendeu em 2000 e publicou em 2003, ocasião em que 

sustentou o direito processual coletivo como ramo autônomo do direito processual e 

apontando seu objeto, método e seus princípios orientadores. 369 Para o autor, o direito 

processual coletivo nasceu como novo ramo do direito processual a partir da Constituição 

Federal de 1988, que inseriu os direitos coletivos na teoria dos direitos fundamentais (Título 

II, Capítulo I), além de, conferir dignidade constitucional à maioria das ações coletivas (art. 

5º, LXIX, LXXIII, art. 14, §§ 10 e 11, art. 36, III, art. 102, I, “a”, §§ 1º e 2º, art. 103, at. 114, 

§§ 2º e 3º, art. 129, III, todos da CR/1988), bem como, consagar várias diretrizes processuais 

pertinentes. Aduz: 
O direito processual coletivo é o ramo do direito processual que possui natureza de 
direito processual-constitucional-social, cujo conjunto de normas e princípios a ele 
pertinente visa disciplinar a ação coletiva, o processo coletivo, a jurisdição coletiva, 
a defesa no processo coletivo e a coisa julgada coletiva, de forma a tutelar, no plano 
abstrato, a congruência do ordenamento jurídico em relação à Constituição e, no 
plano concreto, pretensões coletivas em sentido lato, decorrentes dos conflitos 
coletivos ocorridos no dia-a-dia da conflituosidade social. 370 

Outros autores, da mesma forma, vieram a defender a ideia de autonomia do direito 

processual coletivo. Para registrar, convém destacar Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos 

de Araújo e Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, os quais, na obra Teoria geral do processo,  

passaram a sustentar, a partir da sua 21ª edição, que o direito processual coletivo é 

caracterizado por princípios e institutos próprios, de modo que é adequado sua separação, na 

condição de disciplina processual autônoma e diversa do direito processual individual 371. 

Escreveu Ada Pellegrini Grinover: 
A análise dos princípios gerais do direito processual, aplicados aos processos 
coletivos, demonstrou a feição própria e diversa que eles assumem, autorizando a 
afirmação de que o processo coletivo adapta os princípios gerais às suas 
particularidades. Mais vistosa ainda é a diferença entre os institutos fundamentais do 
processo coletivo em comparação com os do individual. Tudo isso autoriza a 
conclusão a respeito do surgimento e da existência de um novo ramo do direito 
processual, o direito processual coletivo, contando com princípios revisitados e 
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369 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 22-3. 
370 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 22. 
371 GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de. Teoria geral 
do processo. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 133. Essa mesma ideia é sustentada em outro texto por 
GRINOVER, Ada Pelegrini. Direito processual coletivo. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos (coord.). 
Tutela coletiva: 20 anos de Lei da ação civil pública e do fundo de defesa de direitos difusos: 15 anos do código 
de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos Tibunais, 2006, p. 302-308.     
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institutos fundamentais próprios e tendo objeto bem-definido: a tutela jurisdicional 
dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 372 

Voltando à análise dos movimentos mundiais em prol do acesso à justiça, registra-se 

que as duas ondas renovatórias descritas (gratuidade de justiça aos pobres e representação 

em juízos dos interesses difusos) não se mostraram suficientes. Nasce, dessa forma, a terceira 

onda renovatória, intitulada de um novo enfoque sobre o acesso à justiça, que inclui as ondas 

renovadoras anteriores e, continua aperfeiçoando-as. Entretanto, vai muito além ao propor o 

estudo do acesso à justiça como método de pensamento, e apresenta a necessidade de um 

grande plano de reformas dos sistemas processuais, o que abrangeria a criação de tutela 

jurisdicionais diferenciadas, a ampliação dos equivalentes jurisdicionais e, ainda, reformas 

pontuais visando tornar os sistemas processuais mais rápidos, eficientes e efetivos. 373 

Esse terceiro movimento pelo acesso à justiça trabalha com a ideia de acesso à 

justiça que vai muito além do judiciário e tem produzido muitos frutos no Brasil, 

principalmente com as reformas processuais. O CPC em vigor já sofreu centenas de reformas 

e, atualmente, discute-se no Congresso Nacional a proposta de um novo CPC para o Brasil.  

 

6.1.2 As tentativas de criação no Brasil de um Código de Direito Processual Coletivo 

 

Em sede de tutela jurisdicional coletiva, observa-se que em outubro de 2004 foi 

aprovado pelo Instituto Ibero-americano de Direito Processual, o Código Modelo de 

Processos Coletivos para Ibero-américa 374, amparado, inicialmente, na ideia de Antonio Gidi, 

que chegou a apresentar sua proposta de um Código de Processo Civil Coletivo para Países de 

Direito escrito. O Anteprojeto do Código Modelo acima citado foi elaborado pelos juristas 

Ada Pellegrini Grinover, Antonio Gidi e Kazuo Watanabe.375 
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372 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes; WATANABE, Kazuo (coords.). Direito processual coletivo e o 
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 15. 
373 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 7-9. 
374 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de: “O Código-Modelo de Processos 
Coletivos para Ibero-América, apesar de alguns pontos positivos,  tem pouco a servir de fonte de inspiração à 
legislação brasileira e deve ser analisado com ressaltas quando se discute a criação no Brasil a codificação do 
direito processual coletivo. As nossas conquistas constitucionais e infraconstitucionais não amparam várias 
disposições do Código-Modelo em questão.” O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações 
coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v.II, n. 
3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31. 
375 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de: “O professor da University of 
Houston Law Center, Antonio Gidi, foi o primeiro a defender e apresentar uma proposta de Código de Processo 
Civil Coletivo para países de Direito escrito, o que foi objeto de sua tese de doutoramento defendida perante a 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em julho de 2003. Em seguida, juristas brasileiros deram início a 
um movimento que ensejou na criação de um Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos para Ibero-
América.” O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do 
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Registra-se que, em 1995, já antevia Antonio Gidi: 
Quando a ciência do direito processual civil coletivo estiver amadurecida, 
poderemos pensar na confecção de um Código de Processo Civil Coletivo. Enquanto 
isso não é possível, o Título III do CDC combinado com a LACP fará as vezes do 
Código Coletivo, como ordenamento processual geral. 376 

Em seguida, foram criados no Brasil 03 (três) Anteprojetos de Processo Coletivo 

para Iberoamérica (Anteprojeto USP, Anteprojeto UNESA-UERJ, Anteprojeto PUC-MG).  

Portanto, consta que, além da proposta de um Código de Processo Civil Coletivo 

para países de Direito escrito, apresentado e defendido publicamente por Antonio Gidi 377, 

existem, no Brasil,  outros três Anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos.  

O primeiro deles foi coordenado pela Professora Ada Pellegrini Grinover e elaborado 

no curso de pós-graduação stricto sensu da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo 378, 379.  

O segundo teve como coordenador o Professor Aluisio Gonçalves de Castro Mendes 

e foi elaborado em conjunto nos programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e da Universidade Estácio de Sá (UNESA).    

O terceiro Anteprojeto foi elaborado na pós-graduação em direito da PUC-MG, sob a 

coordenação do Professor Vicente de Paula Maciel Júnior. Com pouca divulgação nacional, 

este Anteprojeto segue a linha da tese sobre as ações coletivas temáticas, desenhada pelo 

referido professor 380. Sobre essas propostas, manifestou-se Gregório Assagra de Almeida: 
(...) é muito positiva a iniciativa dos juristas brasileiros que se dedicam ao tema da 
criação de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. Há, porém, sério risco 
político quanto ao encaminhamento dessas propostas ao Congresso Nacional, que 
passa por uma grande crise. As demandas coletivas têm incomodado grandes 
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consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v.II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 
2012. p. 31. 
376 GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 77. 
377 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,  p. 489-500. 
378 GRINOVER, Ada Pellegrini. Rumo a um código brasileiro de processos coletivos: exposição de motivos e 
Anteprojeto de código brasileiro de processos coletivos. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos (Coord.). 
Tutela coletiva: 20 anos de Lei da ação civil pública e do fundo de defesa de direitos difusos – 15 anos do 
código de defesa do consumidor, p. 1-24. A última versão do Anteprojeto USP, datada de dezembro de 2006, 
poderá ser encontrada no livro Direito processual coletivo e o anteprojeto de código brasileiro de processos 
coletivos, obra coletiva coordenada por Ada Pellegrini Grinover, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo 
Watanabe. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 453-64. 
379 Para uma análise crítica em torno desses anteprojetos, ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do 
direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizontel: Del Rey, 2007, p. 89-125. 
380 MACIAL JÚNIOR, Vicente de Paula: “Para nós a ação coletiva deve ser uma ação coletiva que deve ser uma 
ação temática. Mas, o que significa isso? Entendemos que a ação coletiva deve ser uma demanda que viabilize a 
discussão de temas. Esses temas são os fatos ou situações jurídicas que afetam os interessados. Assim, por 
exemplo, a construção de uma praça pública que gere a destruição de uma grande área verde em um determinado 
bairro de uma cidade, podendo afetar o manancial de água ou mesmo a qualidade do ar, suscita uma questão 
ambiental onde diversos interessados poderão ter entendimentos divergentes sobre a questão. Essa questão 
ambiental referente a determinado fato concreto de uma cidade será o tema da ação coletiva.” Teoria das ações 
coletivas: as ações coletivas como ações temáticas. São Paulo: LTR, 2006, p. 178.   
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interesses nacionais e internacionais no País, além de serem públicos e notórios os 
inúmeros choques frontais com o Governo Federal, que inúmeras vezes já reagiu 
autoritariamente com a edição de medidas provisórias para restringir a tutela 
jurisdicional coletiva. Por outro lado, ainda existem grandes obstáculos na própria 
jurisprudência dos Tribunais Superiores e em determinado setor da doutrina. Muitas 
ideias ainda não estão sedimentadas para a ordenação e uniformização integralizadas 
do sistema do Direito Processual Coletivo, nos termos idealizados pelo legislador 
constituinte de 1988. Não há na exposição de motivos das propostas de codificação 
estudadas, o apontamento das diretrizes metodológicas e principiológicas para a 
codificação pretendida. Pela relevância social e política do direito processual 
coletivo, a fixação dos parâmetros metodológicos e principiológicos para a sua 
codificação é fundamental, o que deverá ser feito com uma leitura mais atenta à 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que criou o direito 
processual coletivo como um novo ramo do direito processual brasileiro 381, com 
especial destaque para a teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. 
382 

Observa-se que Gregório Assagra de Almeida, na sua obra específica sobre o tema 

da codificação em questão, enfatizou que uma proposta de codificação do direito processual 

coletivo brasileiro deveria seguir algumas diretrizes importantes, sendo de se destacar: 

1) guiar-se pelos princípios democráticos, proibição de retrocesso e do princípio 
do devido processo legal; 2) guardar obediência, em razão da natureza processual 
constitucional-social do direito processual coletivo, aos princípios e regras de 
interpretação e aplicação do direito constitucional; 3) guardar obediência aos direitos 
e garantias constitucionais fundamentais positivos no sistema constitucional 
brasileiro; 4) criar um código que corresponda ao modelo constitucional do direito 
processual coletivo brasileiro e que possa contribuir efetivamente para a efetivação 
do projeto consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
especialmente para a realização dos objetivos fundamentais elencados no art. 3º da 
Carta Magna; 5) evitar a importação de modelos estrangeiros sem o devido estudo 
de compatibilidade e de prognoses em relação ao modelo constitucional brasileiro; 
6) Evitar dispor sobre muitos requisitos específicos de admissibilidade processual 
para não burocratizar o sistema com incidentes indesejados; 7) disciplinar o 
exercício de todos os institutos estruturais do direito processual coletivo; 8) romper 
com as amarras decorrentes da aplicabilidade subsidiária do Código de Processo 
Civil — diploma esse de concepção liberal individualista; 9) manter, sempre que 
possível, a linguagem constitucional, sem perder de vista a boa técnica jurídica; 10) 
manter a coerência com a disciplina conjunta em um mesmo código dos dois 
grandes modelos do direito processual coletivo (direito processual coletivo comum e 
direito processual coletivo especial); 11) instalar um amplo debate nacional não só 
no meio jurídico e acadêmico, mas com a sua abertura para a sociedade civil e todas 
as instituições de defesa social; 12) evitar a orientação somente pelo método 
teleológico do resultado — os fins não justificam o desrespeito aos meios e às 
diretrizes constitucionais adequadas; 13) procurar preservar, sempre que possível, as 
peculiaridades de cada área do direito material coletivo; 14) rechaçar de plano a 
ideia de criar-se um código apequenado em seu objeto formal para simplesmente 
conseguir a sua aprovação no Congresso Nacional 383. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
381 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 15-37. 
382 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007, p. 141-61. 
383 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2007, p. 150-61. 
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Por conseguinte, assenta-se que uma comissão de juristas foi formada no Ministério 

da Justiça em 2008, a qual chegou à conclusão de que ainda não seria o momento para um 

Código de Processos Coletivos e, dessa maneira, elaborou o Anteprojeto da Nova Lei da Ação 

Civil Pública, inserido no II Pacto Republicano de Estado e convertido no Projeto de Lei nº 

5.139/2009, rejeitado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e pendente de recurso 

para o Plenário.  

Um novo Projeto de Lei (PL nº 4484/2012), basicamente com o mesmo conteúdo do 

PL nº 5.139/2009, foi apresentado novamente na Câmara dos Deputados do Congresso 

Nacional, pelo Deputado Federal Antônio Roberto do PV-MG, encontrando-se atualmente em 

tramitação  

Foi criada, em 2010, uma Comissão de Juristas no Congresso Nacional com a 

finalidade de preparar reformas no Código de Defesa do Consumidor. Uma das propostas é o 

PL nº 282/2012, que altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina das ações coletivas.  

Considerando que o sistema de tutela coletiva tem incomodado o setor político e 

empresarial do Brasil, observa-se que essas propostas, mesmo em se tratando de propostas 

importantes para o aperfeiçoamento do direito processual coletivo brasileiro, tem recebido 

forte retaliação no Congresso Nacional, bem como, imposição de muitos obstáculos às suas 

tramitações.  

Espera-se agora, com as manifestações que estão nas ruas no País, que o Congresso 

Nacional mude de postura e não crie tantos obstáculos ilegítimos ao necessário 

aperfeiçoamento do sistema de proteção e de efetivação dos direitos ou interesses coletivos, 

amplamente considerados.  

 

6.1.3 O direito processual coletivo como novo ramo do direito processual (surgimento, 

natureza jurídica, objeto, divisão, princípios e regras interpretativas) e sua importância para 

a proteção e a efetivação do direito ambiental no Brasil 

 

O direito processual coletivo surge como um novo ramo do direito processual no 

Brasil, afirma Gregório Assagra de Almeida, com a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988. É o que se extrai dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º; Título II, 
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Capítulo I, art. 5º, XXXV; art. 129, III, e § 1º; art. 102, I, a, § 1º, art. 103, §§ 1º, 2º e 3º, entre 

outros. 384  

Inscreve-se que o direito processual coletivo, na sua condição de novo ramo do 

direito processual, possui natureza de direito processual-constitucional-social e é composto 

por um conjunto de princípios e regras processuais que visa disciplinar a ação coletiva, o 

processo coletivo, a jurisdição coletiva, a defesa no processo coletivo e a coisa julgada 

coletiva, de forma a tutelar, no plano abstrato, a congruência do ordenamento jurídico em 

relação à Constituição e, no plano concreto, pretensões coletivas em sentido lato decorrentes 

dos conflitos coletivos ocorridos no dia-a-dia da conflituosidade social. 385 

Nesse sentido, distingue-se que, considerado o seu objeto material, o direito 

processual coletivo brasileiro divide-se em especial e comum. 386 

O direito processual coletivo especial está voltado para o controle concentrado ou 

abstrato da constitucionalidade (ação direta com pedido declaratório de inconstitucionalidade 

por ação, ação direta com pedido declaratório de inconstitucionalidade por omissão, ação 

direta com pedido declaratório de constitucionalidade, arguição de descumprimento de 

preceito constitucional fundamental). O seu objeto material é a tutela abstrata e potencializada 

de direito objetivo constitucional, mais precisamente de interesse coletivo objetivo legítimo da 

comunidade brasileira em proteger a Constituição e os seus direitos e garantias fundamentais. 

Seria direito processual coletivo especial tendo em vista que, em sede de controle concentrado 

ou abstrato de constitucionalidade, não há, pelo menos em tese, lide. O processo, assim sendo, 

é do tipo objetivo. A tutela é de direito objetivo e é levada a efeito no plano abstrato e da 

confrontação da lei ou ato normativo impugnado em face da Constituição. Não há aqui a 

tutela de direitos subjetivos. A finalidade precípua do direito processual coletivo especial é a 

proteção, em abstrato, de forma potencializada, da Constituição, neste sentido englobando, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
384 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-23. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
385 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 22. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
386 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro – um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-23. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
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especialmente, o Estado Democrático de Direito e os direitos e garantias constitucionais 

fundamentais. 387   

Já o direito processual coletivo comum volta-se para a resolução dos conflitos 

coletivos ou de dimensão coletiva ocorridos no plano da concretude e, portanto, da realidade 

social e da sua conflitualidade. É o que se dá pela via da ação civil pública, do mandado de 

segurança coletivo, da ação popular etc. 388 

Portanto, o objeto material do direito processual coletivo comum são os direitos 

coletivos subjetivos (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos). O direito 

processual coletivo comum é mecanismo e garantia de efetivação concreta e de forma 

potencializada da Constituição e, especialmente, do Estado Democrático de Direito e dos 

direitos e garantias constitucionais fundamentais. Dessa maneira, a ação civil pública, a ação 

popular, o mandado de segurança coletivo etc., estão inseridos no direito processual coletivo 

comum. 389 

Como já foi afirmado, a natureza jurídica do direito processual coletivo é de direito 

processual constitucional-social, de sorte que ele não nega a teoria geral do processo ou a 

unidade do direito processual, as quais estão fundamentadas no plano do direito constitucional 

processual 390.  

O método de estudo, reforma e concretização do direito processual coletivo não é 

apenas o técnico-jurídico, mas o pluralista. Esse método pluralista é composto de vários 

elementos, tais como o sistemático-teleológico, o político, econômico, histórico, ético e 

social, os quais formam um megaelemento: proteção potencializada da Constituição e do 

Estado Democrático de Direito e a transformação da realidade social com justiça. 391 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
387 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-23. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
388 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-25. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-3. 
389 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro – um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-24. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-3. 
390 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Sariva, 2003, p. 18-9.       
391 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-23. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
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Na condição de disciplina jurídica nova, ressalta-se que o direito processual coletivo, 

até então, não é portador de um conjunto de normas processuais bem delineadas e 

sedimentadas. Certamente por isso, em tempos atuais, há forte movimento no plano do direito 

processual coletivo no sentido de realizar a sua codificação 392.  

No âmbito da eficácia e da efetividade da tutela jurídica, observa-se que os 

provimentos jurisdicionais no direito processual coletivo são potencializados tendo em vista o 

seu objeto material (direitos coletivos amplamente considerados), o que evidencia relevância 

jurídica, social e política deste novo ramo do direito processual  

Destarte, como bem apontado por Gregório Assagra de Almeida, os princípios 

assumem uma função nuclear extremamente intensificada no âmbito do direito processual 

coletivo, o que se confirma em decorrência, entre outros, dos seguintes fatores: a) a natureza 

processual-constitucional-social do direito processual coletivo; b) a sua importância jurídica, 

social e política; c) a potencialidade da sua tutela jurídica e sua carga de eficácia social e 

política; d) a carência de um conjunto de normas processuais específicas bem sedimentadas 

sobre a tutela coletiva em geral 393; e) a generalização, a relativização, a força normativa e 

superioridade vinculante e irradiante dos princípios sobre as simples regras jurídicas, 

conforme proposições de determinado setor da doutrina do novo constitucionalismo. 394 

Observa-se que, no neoconstitucionalismo, os princípios são diretrizes normativas 

gerais relativas do sistema jurídico, pois um princípio deve conviver harmonicamente com 

outros princípios da mesma ordem jurídica. São normas jurídicas de conteúdo valorativo, 

tendo em vista serem portadores de dimensões éticas e morais que dão amparo para a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
392 No que tange ao movimento pela codificação do direito processual coletivo, ALMEIDA, Gregório Assagra de 
Almeida. Codificação do direito processual coletivo brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. Também, em 
obra excelente, GIDI, Antonio. Rumo a um código de processo civil coletivo. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
Outro trabalho que merece consulta: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; 
WATANABE, Kazuo (coords.). Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processo 
Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2007. Também não pode ser esquecida a grandeza da seguinte obra 
coletiva: GIDI, Antonio; MC-GREGOR, Eduardo Ferrer (coords.). La tutela de los derechos difusos, 
colectivos e individuales homogéneos: hacia un código modelo para iberoamérica. México: Porrúa, 2003. 
393 ALMEIDA, Gregório Assagra de: “Diante da carência legislativa em determinadas matérias ou da inflação 
legislativa em relação a outras, os princípios constitucionais expressos ou implícitos constituem, na visão do 
novo constitucionalismo, parâmetros sob os quais devem ser orientados o estudo, a reforma e a aplicação do 
direito no plano de uma ordem jurídica democrática”.  Execução coletiva em relação aos direitos difusos, 
coletivos e individuais homogêneos: algumas considerações reflexivas. In: Temas atuais da execução civil: 
estudos em homenagem ao Professor Donaldo Armelin. CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita (coords). São 
Paulo: Saraiva, 2007, p. 324. 
394 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a 
proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira 
de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-4. 
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fundamentação das simples regras jurídicas. Os pontos de tensão entre eles devem ser 

solucionados na dimensão do peso, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. 

Eles possuem força normativa e irradiante que vincula a interpretação e aplicação das simples 

regras jurídicas 395.  

O direito processual coletivo comum é integrado por muitos princípios específicos, 

abaixo arrolados, no entanto eles não negam, nem inibem a aplicabilidade dos demais 

princípios constitucionais fundamentais do direito processual (devido processo legal, 

inafastabilidade da prestação jurisdicional, ampla defesa, contraditório, juiz natural, 

motivação das decisões judiciais, duração razoável do processo, inadmissibilidade das provas 

obtidas por meios ilícitos, publicidade ampla e popular etc.). Na verdade, os referidos 

princípios específicos confirmam e até garantem a incidência mais adequada dos princípios 

constitucionais processuais fundamentais no direito processual coletivo como novo ramo do 

direito processual. 396  

Na sequência, serão apresentados, de forma bem objetiva, alguns dos mais 

importantes princípios específicos do direito processual coletivo comum. 397  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
395 Para uma análise do confrontamento entre duas das grandes concepções sobre princípios no 
neoconstitucionalismo, a de Dworkin e a da Alexy, conferir PULIDO, Carlos Bernal. El principio de 
proporcionalidade y los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2003, p. 569-76. ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual 
coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista 
Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 31-2. 
396 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro – um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21-29. Também ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia 
Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa 
do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: 
Bunijuris, 2012. p. 31-6. 
397 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 567-79.  Em texto com publicação recente, intitulado Direito processual 
coletivo, GRINOVER, Ada Pellegrini aponta os princípios e institutos fundamentais do direito processual 
coletivo, naquilo em que eles se diferenciam dos que regem o direito processual individual. In: LUCON, Paulo 
Henrique dos Santos (coord.). Tutela coletiva: 20 anos de Lei da ação civil pública e do fundo de defesa de 
direitos difusos — 15 anos do código de defesa do consumidor. São Paulo: Atlas, 2006, p. 279-391.  VENTURI, 
Elton, em sua obra sobre o tema do processo coletivo, arrola como princípios da tutela jurisdicional coletiva: a) 
Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional coletiva; b) princípio da tutela jurisdicional coletiva 
diferenciada; c) princípio do devido processo social; d) princípio da absoluta instrumentalidade da tutela 
coletiva; e) princípio da interpretação pragmática. Processo civil coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 133-
59.  Estão arrolados no PL nº 5.139/2009 (conferir Substitutivo do Deputado Federal Antonio Carlos Biscaia, 
relator, constante no Parecer apresentado no dia 03.03.2010), na condição de princípios da tutela coletiva: “Art. 
3.º A tutela coletiva rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios: I - amplo acesso à justiça e participação 
social; II - duração razoável do processo, com prioridade no seu processamento em todas as instâncias; III - 
isonomia, economia processual, flexibilidade procedimental e máxima eficácia; IV - tutela coletiva adequada, 
com efetiva precaução, prevenção e reparação dos danos individuais e coletivos bem como punição pelo 
enriquecimento ilícito; V - motivação específica de todas as decisões judiciais, notadamente quanto aos 
conceitos indeterminados; VI - publicidade e divulgação ampla dos atos processuais que interessem à 
comunidade; VII - dever de colaboração de todos, inclusive pessoas jurídicas públicas e privadas, na produção 
das provas, no cumprimento das decisões judiciais e na efetividade da tutela coletiva; VIII - exigência 
permanente de boa-fé, lealdade e responsabilidade das partes, dos procuradores e de todos aqueles que de 
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a) O princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do processo 

coletivo tem como fundamento o fato de o Judiciário, como órgão do Estado Democrático de 

Direito, deter o compromisso de atuar para contribuir na transformação positiva da realidade 

social e ser o guardião dos direitos e garantias constitucionais sociais fundamentais (arts.  1º, 

2º e 3º, Título II, Capítulo I, e art. 5º, XXXV, todos da CR/1988; art. 9º do PL nº 5.139/2009). 

Com base neste princípio, o Juiz deve flexibilizar os requisitos de admissibilidade 

processual para enfrentar o mérito do processo coletivo e legitimar a função social da 

jurisdição. O interesse no caso não é em decidir a favor de quaisquer das partes interessadas, 

mas o interesse em enfrentar o mérito das demandas coletivas. Com isso, não há qualquer 

risco ao princípio da imparcialidade como garantia constitucional.398 

Cumpre salientar que no julgamento do REsp 1.177.453 – RS, o Ministro do STJ 

Mauro Cambell Marques aplicou esse princípio, de forma a permitir a flexibilização da 

categoria da admissibilidade processual ao admitir a correção da legitimidade ativa na ação 

civil pública sem extinção da demanda coletiva. 

b) O princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional coletiva comum 

encontra-se amparado no art. 5º, § 1º da CR/1988, que determina a aplicabilidade imediata 

das normas definidoras de direitos e garantias constitucionais fundamentais, com fundamento 

na própria natureza dos direitos coletivos, amplamente considerados, como direitos 

fundamentais (Título II, Capítulo I, arts. 1º, 3º e art. 5º, § 1º, todos da CR/1988; art. 3º, II, 

do PL nº 5.139/2009). Justifica-se esse princípio também o fato de que os danos sociais 

decorrentes da violação de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos são, em 

grande parte, irreparáveis in natura, o que, por si só, já é fundamento suficiente para a 

priorização da tutela coletiva.  399 

c) O princípio da presunção de legitimidade ‘ad causam’ ativa pela afirmação de 

direito coletivo tutelável tem como fundamento o modelo de legitimidade ativa coletiva 

consagrado na Constituição, como ocorre em relação ao Ministério Público (arts. 127, caput, e 

129, inciso III) e outros legitimados (art. 129, § 1º da CF), e na legislação infraconstitucional 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
qualquer forma participem do processo; e IX - preferência de cumprimento da sentença coletiva sobre o 
cumprimento da sentença de forma individual com fundamento em sentença coletiva. 
398 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 34. 
ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a 
proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira 
de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
399 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p.34.  
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
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(arts. 82 do CDC e 5º da LACP). Com base nesse princípio, torna-se suficiente a afirmação de 

direito ou interesse coletivo, especialmente se for direito difuso e coletivo, para presumir a 

legitimidade ativa provocativa. Não haveria a necessidade de se questionar a real titularidade 

do direito coletivo alegado para se concluir pela legitimidade. 400 

d) De acordo com o princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva 

comum são admitidos todos os tipos de ações, pedidos, procedimentos, provas, provimentos e 

medidas necessárias e eficazes para a tutela adequada dos direitos ou interesses difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. 401 

Esse princípio tem previsão expressa na lei (art. 83 do CDC, em sua combinação 

com o art. 21 da LACP, que lhe confere eficácia ampla na sua condição de norma de 

superdireito processual coletivo comum). Este princípio também está presente nos arts. 212 

do ECA (Lei 8.069/90), art. 82 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e no art. 23 do PL nº 

5.139/2009. 402  

No sentido da interpretação ampliativa e da máxima amplitude da tutela 

jurisdicional, decidiu o STJ:  
REsp 625249 /PR RECURSO ESPECIAL2004/0001147-9 / Ministro LUIZ FUX 
(1122) / T1 - PRIMEIRA TURMA/ Data de Julgamento: 15/08/2006. PROCESSO 
CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO 
MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR 
QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 
7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 
2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. 
PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA 
REPARAÇÃO INTEGRAL. 

e) O princípio do máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum tem seu 

fundamento na orientação normativa de se resolver, em um só processo um grande conflito 

social ou inúmeros conflitos interindividuais, evitando-se, desta forma, a proliferação de 

ações individuais e a ocorrência de situações conflitivas que possam gerar desequilíbrio e 

insegurança na sociedade, tanto que este, justamente, foi o espírito do CDC ao disciplinar a 

coisa julgada coletiva (art. 103). Tal dispositivo do CDC deixa expresso a adoção desse 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
400 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 34. 
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
401 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro – um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 567-79. 
402 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 34-
5. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
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mesmo princípio no seu § 3º, quando prevê a admissibilidade da transferência in utilibus da 

coisa julgada coletiva formada nas demandas de tutela dos direitos e interesses difusos e 

coletivos  para o plano individual. 403 

Nesses casos, o indivíduo, isoladamente considerado, poderá se valer da coisa 

julgada coletiva em sua esfera pessoal. Assim sendo, ele poderá utilizar-se da coisa julgada 

coletiva, por exemplo, formada em um demanda ambiental em que uma determinada empresa 

foi responsabilizada por poluição atmosférica. Caso esse indivíduo tenha sofrido dano pela 

poluição, ele já poderá entrar direto na fase de liquidação de sentença para demonstrar que 

sofreu o dano, sua relação de causalidade e o quantum do dano pessoal sofrido. Ele não 

precisa, então, mais demonstrar a responsabilidade da empresa.  

f) O princípio da máxima efetividade do processo coletivo impõe que seja alcançada 

a verdade processual em seu grau máximo de probabilidade sobre os fatos alegados na 

demanda coletiva. Assim, o juiz, para alcançá-la, poderá, em havendo demanda em curso e 

com a participação das partes, determinar de ofício a produção de todas as provas pertinentes, 

para que a tutela jurisdicional seja adequada e efetiva. O interesse social, sempre presente nas 

variadas formas de tutelas jurisdicionais coletivas, faz com que se esgotem, no processo 

coletivo, todos os meios de provas, no sentido de enfrentar o mérito, para garantir a devida 

efetividade e a aplicabilidade imediata dos direitos ou interesses coletivos, amplamente 

considerados (art. 5º, § 1º, da CR/1988).404  

Sobre a importância da efetividade no plano dos direitos coletivos, escreveu Aluísio 

Lunes Monti Ruggeri Ré: 
No âmbito da proteção coletiva da sociedade a ‘efetividade’é adjetivo indispensável 
à atuação de todos os órgãos, entidades, organismos e instituições que tutelam os 
interesses e direitos coletivos, em prol da coletividade, sob pena de abalar as 
próprias estruturas do sistema constitucional posto e violar irreversivelmente direitos 
fundamentais. 405 

Convém frisar que o princípio da máxima efetividade do processo coletivo em 

análise não fere e nem coloca em risco a imparcialidade do juiz, uma vez que o mesmo deverá 

atuar com a cooperação das partes e sob os limites dos princípios constitucionais: terá que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
403 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 35. 
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
404 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 35-
6. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
405 RÉ, Aluísio Lunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 
238 
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avaliar e fundamentar a pertinência e a necessidade da prova; não poderá determinar a 

produção de provas por meios ilícitos; deverá observar o contraditório, principalmente na 

produção das provas. 

g) O Princípio da não-taxatividade da ação coletiva e do seu objeto material tem 

fundamento constitucional e infraconstitucional. Portanto, quaisquer direitos ou interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos (arts.5º, inciso XXXV, e 129, inciso III, da 

CR/1988 e art. 1º, inciso IV, da LACP) poderão ser objeto de ação coletiva. Conclui-se que, 

não mais subsiste a regra da taxatividade, para efeitos de ajuizamento, por exemplo, de ação 

civil pública (art. 129, inciso III, da CF), como ocorria no sistema anterior à atual 

Constituição e ao CDC.406 

Dessa forma, o parágrafo único do artigo 1º da LACP (Lei nº 7.347/1985), inserido 

pela Medida Provisória 2.180-35/2001, deve ser inconstitucional ao tentar excluir do âmbito 

da tutela pela ação civil pública pretensões que envolvam tributos e contribuições 

previdenciárias ou relativas ao FGTS quando os titulares possam ser individualizáveis. 

Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores, principalmente do STF e do STJ, ainda 

atuam de modo tolerante a essa previsão infraconstitucional de limitação do objeto material da 

ação civil pública. 

h) Os princípios da disponibilidade motivada e da proibição do abandono da ação 

coletiva demonstram a importância de se estabelecer controles sobre o comportamentos dos 

demandantes nas ações coletivas. Não obstante, a desistência infundada ou o abandono da 

ação coletiva impõe controle por parte dos outros legitimados ativos e especialmente por parte 

do Ministério Público (art. 5º, § 3º, da LACP e art. 9º da Lei da Ação Popular), que deverá, 

quando infundada a desistência, assumir a titularidade da ação. Se a desistência for levada a 

efeito pelo Órgão do Ministério Público, o Juiz, dela discordando, poderá aplicar 

analogicamente o disposto no art. 28 do CPP, submetendo a desistência ou, até mesmo o 

abandono, ao conhecimento e à apreciação do Chefe da respectiva Instituição do Ministério 

Público. Em verdade, o abandono não é admissível, de sorte que não é compatível com o 

direito processual coletivo a extinção do processo sem julgamento do mérito com base no art. 

267, II ou III (contumácia bilateral ou unilateral, respectivamente), do CPC. Portanto, nunca 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
406 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 36. 
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
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haverá perempção em sede de demandas coletivas (art. 5º, § 3º, da 7.347/85 e art. 9º da Lei 

4.717/65). 407   

i) O princípio da obrigatoriedade da execução coletiva pelo Ministério Público 

garante que, nas hipóteses de desídia dos outros legitimados ativos, o Ministério Público 

deverá promover a execução coletiva (art. 15 da LACP). Essa mesma orientação está prevista, 

igualmente, na Lei da Ação Popular (LAP, Lei 4.717/65), que confere legitimidade ativa 

provocativa subsidiária ao Ministério Público para a execução coletiva. O Ministério Público 

deverá agir, sob pena de falta grave por parte do seu órgão de execução, em caso de desídia 

do cidadão autor ou de outro legitimado ativo na execução da sentença de procedência 

proferida na ação popular (art. 16 da Lei n. 4.717/65).408  

Tem-se que é cabível essa mesma orientação principiológica para as hipóteses em 

que haja inadimplemento de Termo de Ajustamento de Conduta e desídia na sua execução 

judicial. 

j) O princípio da legitimidade ativa concorrente ou pluralista decorre da 

consagração constitucional (arts. 129, § 1º, 125, § 2º e 103 da CR/1988) no sentido de que a 

legitimidade ativa nas demandas coletivas é concorrente e pluralista. A mesma encontra-se 

presente também nos arts. 5º da LACP e 82 do CDC. Assim, a legitimidade ativa no direito 

processual coletivo não deve ser interpretada de forma fechada ou restritiva, mas de forma 

aberta e flexível, em razão de decorrer de princípio constitucional. Orientação semelhante foi, 

outrossim, consagrada no direito processual coletivo especial (controle abstrato e concentrado 

da constitucionalidade, art. 103 da CR/1988).  409 

k) O princípio da interpretação aberta e flexível da causa de pedir e do pedido é 

uma diretriz importante em sede de direito processual coletivo que afasta a incidência das 

regras fechadas sobre estabilização da demanda e interpretação do pedido, consagradas nos 

artigos 264 e 293 do CPC. Logo, se os direitos ou interesses coletivos, amplamente 

considerados, são, no Brasil, direitos fundamentais (Título II, Capítulo I , da CR/1998), a 

interpretação do pedido e da causa de pedir deverá ser flexível, aberta e ampliativa, o que é 
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407 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 36. 
408 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 36. 
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
409 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 37. 
No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
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próprio da multifucionalidade da teoria dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º, §§ 

1º e 2º, da CR/1988, da mesma forma, ampara essa orientação. 410 

Portanto, não é aplicável na Ação Civil Pública e nos processos coletivos em geral, a 

estabilização da demanda (perpetuatio libelli) prevista nos arts. 264 e 294 do CPC. Esta 

estabilização da demanda ocorre de forma relativa com a citação do demandado e de forma 

absoluta com a decisão de saneamento do processo. Contudo, tal estabilização da demanda 

está presente em um sistema processual fechado, voltado para os conflitos interindividuais, 

que é o CPC. Além disso, também há incompatibilidade na sua aplicabilidade em sede de 

ação civil pública e de demandas coletivas em geral. 411 

Nesse mesmo diapasão, é o que dispõe, na sua condição de trabalho doutrinário, o 

Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América, em seu art. 10: 

Art. 10. Pedido e causa de pedir – Nas ações coletivas, o pedido e a causa de pedir 
serão interpretados extensivamente. § 1º Ouvidas as partes, o juiz permitirá a 
emenda da inicial para alterar ou ampliar o objeto da demanda ou a causa de pedir. § 
2º O juiz permitirá a alteração do objeto do processo a qualquer tempo e em 
qualquer grau de jurisdição, desde que seja realizada de boa-fé, não represente 
prejuízo injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado.412     

Necessário realçar que uma das regras de interpretação e de aplicação do direito 

processual coletivo é a da aplicabilidade subsidiária ou limitada  e condicionada do CPC nas 

demandas coletivas 413. Tal aplicabilidade subsidiária depende de dupla compatibilidade: a 

formal (inexistência de norma especial em sentido contrário no sistema específico do direito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
410 No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito 
processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. 
Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-44. 
411 ALMEIDA, Gregório Assagra de; ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a 
proposta de reforma das ações coletivas no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira 
de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
412 Em uma dimensão um pouco mais restrita, prevê o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, 
3ª versão, out./2005, coordenado pela Professora Ada Pellegrini Grinover: “Art. 4º Pedido e causa de pedir – Nas 
ações coletivas, a causa de pedir e o pedido serão interpretados extensivamente, em conformidade com o bem 
jurídico a ser protegido. Parágrafo único. A requerimento da parte interessada, até a prolação da sentença, o juiz 
permitirá a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde que seja realizada de boa-fé, não represente prejuízo 
injustificado para a parte contrária e o contraditório seja preservado, mediante possibilidade de nova 
manifestação de quem figure no pólo passivo da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias.” Essa mesma orientação 
consta agora do art. 5º da última versão (dezembro de 2006) do anteprojeto USP. 
413 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 583-4. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; 
ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas 
no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 
2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-42. 
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processual coletivo) e a material ou substancial (a aplicabilidade subsidiária do CPC não 

poderá colocar em risco ou limitar a tutela de interesse social) 414. 

l) Outro princípio é o da máxima priorização da tutela preventiva coletiva. Esse 

princípio tem amparo no princípio constitucional da prevenção geral, que é um dos princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito, na sua condição de Estado comprometido, 

em seu conteúdo, com a justiça material. 415 

O princípio da máxima priorização da tutela preventiva coletiva também encontra 

amparo no princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, consagrado no art. 5º, XXXV, 

da CR/1988, que garante expressamente, sem estabelecer limitação, a tutela preventiva 

quando aduz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito.  

Assim, é muito importante distinguir ilícito de dano. O ilícito seria todo 

comportamento omissivo ou comissivo contrário ao direito. O dano é uma consequência do 

ilícito. Enquanto o dano é objeto da tutela ressarcitória, o ilícito é objeto, em regra, da tutela 

inibitória, que é tutela de ataque ao ilícito em três (03) dimensões: para evitar a prática do 

ilício, para evitar a contituidade do ilícito ou para evitar a repetição do ilícito. 416 Nessas três 

dimensões de ataque ao ilícito, a tutela inibitória, com a fixação de obrigações de fazer ou de 

não fazer (art. 461 do CPC e art. 84 do CDC), poderá ser positiva ou negativa.  

Nesse sentido, esclarece Sérgio Cruz Arenhart:  
De fato, pode-se obter tutela inibitória por três espécies de prestações: a) a prestação 
de abstenção (não fazer algo); b) a prestação de tolerar (deixar que alguém faça 
algo); c) a prestação positiva de ação (fazer algo). As duas primeiras modalidades 
por envolverem prestações negativas, geram a chamada tutela inibitória negativa; a 
outra, consistente em um fazer, conduz à tutela inibitória positiva. 417 

Na área ambiental, a tutela inibitória deve ser priorizada com mais rigor tanto no 

modelo de jurisdição autocompositiva quanto no modelo de jurisdição imperativa, pois muitos 

danos ambientais são irreparáveis in natura, o que impõe a priorização da tutela preventiva, 

como é o caso da tutela inibitória, para atacar o ilícito e evitar o próprio dano ambiental.  

Registra-se que uma das grandes vantagens da tutela inibitória na área ambiental é 

que a ameaça do ilícito não precisa de uma prova cabal, inquestionável, sendo suficiente 

indícios razoáveis sobre sua existência para se admitir a propositura da ação com pedido de 
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414 Consta do art. 67 do PL nº 5.139/2009: “Art. 67. Aplica-se à ação civil pública e às demais ações coletivas 
previstas nesta Lei, subsidiariamente, a Lei n.º 5.869, 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas 
disposições e desde que seja compatível com o sistema de tutela coletiva”. 
415 ALMEIDA, Gregório Assagra de Almeida. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey 
2007, p. 98-103. 
416 ALMEIDA, Gregório Assagra de Almeida. Manual das ações constitucionais. Belo Horizonte: Del Rey 
2007, p. 99. 
417 ARENHART, Sérgio Cruz. Perfis da tutela inibitória coletiva. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
223.  
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tutela inibitória. Novamente, explica Sérigo Cruz Arenhart: “(...) Tratando-se de uma ação 

voltada, nitidamente, para o futuro, no intuito de evitar que aconteçam fatos que apenas se 

temem, não se pode exigir prova tão robusta como se faria em relação às tutelas repressivas 

(...).” 418 

m) E, por fim, o princípio da máxima priorização da utilização das técnicas 

autocompositivas no direito processual coletivo decorre da própria concepção de democracia 

participativa e deliberativa, consagrada na CR/1988 (art. 1º, parágrafo único), em que deve 

priorizar a resolução pelo diálogo e pelo consenso das demandas coletivas. Entende-se que a 

conciliação e até a mediação como mecanismos para se alcançar a resolução consensual do 

litígio coletivo, são importantes técnicas de atuação. Para as questões mais simples, o mais 

adequado seria a técnica da conciliação, enquanto que, para as questões mais complexas, 

como ocorre muito em matéria ambiental, a mediação torna-se um caminho legítimo para a 

resolução do litígio coletivo. Esse princípio representa a abertura necessária para um direito 

processual coletivo autompositivo, que possa abrir espaços no sentido de as partes e a 

comunidade representada possam construir a decisão coletiva da melhor forma possível. É 

justamente nesse sentido que se fala aqui em modelo de atuação de jurisdição 

autocompositiva. 

O modelo de atuação da jurisdição ambiental autocompositiva proposto nesta 

pesquisa, encontra fundamento no princípio da priorização da utilização das técnicas 

autocompositivas no direito processual coletivo. Essa orientação principiológica apresenta-se 

reforçada na Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 125, de 29 de novembro de 2010, 

que estabelece no parágrafo único do seu art. 1º:  
Art. 1º (...). Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos 
de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 
mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. 
Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente 
implantado, esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 
(doze) meses. 

Em suma, de acordo com os considerandos da Resolução nº 125/2010 do CNJ, a 

organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução 

de conflitos constitui-se em princípio e fundamento para a criação de Juízos de resolução 

alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria.  
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Vale registrar que os princípios específicos do direito processual coletivo comum são 

aplicáveis às ações coletivas em geral, até porque são extraídos do sistema constitucional e 

infraconstitucional que disciplina essas ações. 

Além dos princípios específicos do direito processual coletivo comum, observa-se 

que existem outras diretrizes importantes relativas à interpretação e à aplicação da tutela 

coletiva. 419 

a) A primeira é a da completa e perfeita interação entre o CDC e a LACP. O CDC e 

a LACP se interagem, formando um microssistema de normas gerais e básicas sobre o direito 

processual coletivo comum (art. 21 da LACP e art. 90 do CDC). 420 

b) A segunda é a da exigibilidade de compatibilidade necessária para a aplicação 

subsidiária do CPC no direito processual coletivo comum, visto que a aplicação subsidiária 

do CPC no direito processual coletivo comum, conforme prevista no art. 90 do CDC e no art. 

19 da LACP, somente é possível se não ferir as disposições desses diplomas (compatibilidade 

formal) e nem impedir ou colocar em risco a devida efetividade da tutela jurisdicional coletiva 

(compatibilidade substancial ou teleológica).  

c) A terceira é do CDC e da LACP como diplomas fixadores de normas de 

superdireito processual coletivo comum. Esses diplomas formam um conjunto de regras 

processuais principiológicas e gerais que se aplicam, em regra, a todas as formas de tutelas 

jurisdicionais coletivas do direito processual coletivo comum (art. 21 da LACP), como a da 

disciplina tripartite da coisa julgada coletiva prevista no CDC (art. 103), a do conceito 

tripartite de direitos e interesses coletivos estabelecidos pelo art. 81, parágrafo único, do CDC, 

a da não-taxatividade das hipóteses de admissibilidade de ação coletiva prevista no art. 1º, IV, 

da LACP; a da não existência de litispendência entre ações coletivas e individuais (art. 104). 
421 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
419 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 583-4. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; 
ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas 
no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 
2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-44. 
420 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 583-4. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; 
ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas 
no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 
2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-44. 
421 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 583-4. No mesmo sentido, ALMEIDA, Gregório Assagra de; 
ALMEIDA, Flávia Vigatti Coelho de. O direito processual coletivo e a proposta de reforma das ações coletivas 
no código de defesa do consumidor no Brasil. Revista Luso-Brasileira de direito do consumo. v. II, n. 3, set. 
2012. Curitiba: Bunijuris, 2012. p. 33-45. 



!
!

160 

d) A quarta impõe a aplicabilidade de todas as regras interpretativas 

principiológicas do direito constitucional ao direito processual coletivo. Essa regra decorre 

da própria natureza de direito processual constitucional-social deste novo ramo do direito 

processual; assim, lhes são aplicáveis as regras principiológicas da interpretação conforme a 

Constituição, da interpretação constitucional evolutiva, da aplicabilidade imediata das normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais, da máxima efetividade das normas 

constitucionais, além de outras diretrizes principiológicas, tais como as decorrentes da 

supremacia da Constituição e a da unidade constitucional. 422 

São vários os obstáculos no plano da interpretação e da concretização do direito 

processual coletivo como novo ramo do direito processual. Citados obstáculos são de 

múltiplas dimensões e dificultam a tutela coletiva no País. 

 Portanto, eles prejudicam a compreensão, concretização e até mesmo a reforma do 

direito processual coletivo, sendo certo que esses problemas acabam criando sérios obstáculos 

à tutela jurisdicional do direito ambiental como direito fundamental. 423 

Por conseguinte, entre outros, seriam fatores que dificultam a efetividade das 

variadas formas de tutela jurisdicional coletiva no Brasil, inclusive as relacionadas com a 

proteção e a efetivação do direito ambiental:  

a) a resistência, muitas vezes infundada, à concepção coletiva do direito processual; 

b) a formação liberal-individualista do profissional do direito no Brasil; c) o apego às regras 

ortodoxas liberais individualistas constantes do CC e do CPC, que são diplomas legais 

elaborados para a resolução tão-somente de conflitos interindividuais; d) a questão do ensino 

jurídico e dos próprios currículos universitários, os quais, dentro de uma visão unidimensional 

de ensino do fenômeno jurídico, demonstram que a maioria das faculdades de direito no 

Brasil não estão cumprindo a sua verdadeira função social para a efetivação do Estado 

Democrático de Direito, pois que, não preparam os seus bacharéis para o enfrentamento e a 

conscientização dos grandes conflitos sociais; e) a tímida atuação, com exceção do Ministério 

Público, dos demais legitimados ativos no direito processual coletivo comum, o que 

demonstra a fragilidade da democracia participativa no País; f) a ilegítima e inconstitucional 

resistência oferecida pelo Executivo e Legislativo, especialmente os federais, ao sistema de 
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tutela coletiva; g) a falta de estrutura organizacional do Poder Judiciário, que sequer se 

especializou para o enfrentamento dos conflitos massificados, bem como, não disponibilizou 

estrutura de apoio técnico e material necessários para a atuação mais eficiente e adequada nas 

demandas coletivas, com destaque para a área ambiental, que é complexa e exige a referida 

especialização; h) decisões judiciais e postura do poder político, que têm procurado limitar o 

campo de aplicabilidade da ação civil pública, de forma a impedir que a mesma seja 

instrumento útil de tutela jurisdicional coletiva de questões tributárias, previdenciárias etc., o 

que afronta, sobremodo, o texto constitucional, o qual garante a tutela jurisdicional coletiva 

pela ação civil pública de forma irrestrita (art. 129, III e art. 5º, XXXV, da CF); i) forte 

resistência do setor econômico e empresarial, que se sentem intimidados com as formas de 

tutela jurisdicional coletiva; 424 j) falta de formação adequada dos juízes para a atuação nas 

demandas coletivas, com destaque para as demandas ambientais; k) excesso de demandas 

judiciais (aproximadamente 90.000.000) em tramitação, que sufocam o judiciário e impedem 

a tutela tempestiva, eficiente e adequada nas demandas coletivas; l) falta de priorização na 

tramitação, no julgamento das demandas coletivas e na execução dos respectivos 

provimentos; m) falta de corpo de apoio técnico condizente para se alcançar a necessária 

instrução probatória das demandas coletivas, com atenção para as causas ambientais, relativas 

à saúde pública etc.; n) a tímida utilização dos mecanismos autocompositivos para a resolução 

dos conflitos, especialmente, no que diz respeito à conciliação e mediação; o) a falta da 

atuação jurisdicional mais autocompositiva, defendida nesta pesquisa como prioridade; p) a 

falta de estrutura normativa infraconstitucionais mais ampla, atualizada e adequada para o 

direito processual coletivo.  

No futuro, a criação, no Brasil, de um Código de Direito Processual Coletivo (ou 

Código de Processos Coletivos) poderá suprir parte dos problemas acima e, como resultado, 

representar um quarto grande momento histórico ou uma quarta etapa no plano do 

movimento pela coletivização do direito processual brasileiro. Por isso, é inevitável, como já 

ressaltado por Gregório Assagra de Almeida, a realização de um grande debate nacional que 
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abranja temas fundamentais, tais como o momento da codificação, a forma e diretrizes 

metodológicas da codificação, o objeto da codificação, etc. 425 

 

6.2 A jurisdição ambiental autocompositiva com técnicas de resolução consensual dos 

litígios e a Jurisdição ambiental imperativa com técnicas coercitivas de resolução dos 

litígios 

 
6.2.1 Jurisdição ambiental (noções conceituais) 
 

 

A jurisdição é um dos institutos estruturais do direito processual e integra o direito-

garantia fundamental de acesso à justiça, estruturante tanto para o direito quanto para a 

democracia, com dimensões jurisdicionais e extrajurisdicionais, individuais e coletivas, 

nacionais e internacionais.  

Não há direito, nem democracia, sem acesso à justiça. Não há Estado de Direito sem 

a garantia de acesso à justiça. Não há direito à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade, à 

dignidade, à imagem, sem acesso à justiça. Não há direito a um ambiente ecologicamente 

equilibrado e saudável, como direito difuso fundamental das presentes e futuras gerações, sem 

acesso à justiça.  

Certamente, por essa razão, o acesso à justiça é apontado, atualmente, como o mais 

importante dos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, como método de pensamento. 426 

Portanto, o acesso à jurisdição, como desmembramento do direito-garantia de acesso 

à justiça, é garantia fundamental do indivíduo e da coletividade. É garantia da cidadania. É 

garantia das gerações presentes. É garantia das futuras gerações.  

Foi por esses motivos que o Constituinte brasileiro consagrou, de forma ampla, no 

art. 5º, XXXV, da CR/1988, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito, garantindo, inclusive, a sua aplicabilidade imediata e estabelecendo um 

rol aberto e exemplificativo de direitos e garantias constitucionais fundamentais tuteláveis 

jurisdicionalmente (art. 5º, §§ 1º e 2º, da CR/1988).  
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Em tempos atuais, necessário fazer prevaler os direitos e as garantias constitucionais 

fundamentais como normas principiológicas, com eficácia irradiante em seu grau máximo, 

sobre toda ordem jurídica, em que o acesso à justiça, com direito-garantia e método de 

pensamento, assume papel estruturante como direito e, ao mesmo tempo, como garantia 

fundamental que abrange o acesso ao judiciário, e vai muito além, para também incluir o 

direito de acesso a todos os meios legítimos de proteção e de efetivação dos direitos 

individuais e coletivos, amplamente considerados, jurisdicionais ou extrajurisdicionais, 

nacionais ou internacionais.  

É justamente por isso que se tem afirmado que é dever do Estado-juiz, no Estado 

Democrático de Direito Constitucional, ao exercer sua função atuar com base nos princípios e 

nos valores constitucionais de justiça e de direitos fundamentais. Nesse contexto, deve ser 

alargada a dimensão da jurisdição como garantia fundamental da sociedade, como muito bem 

destacou Rodoldo de Camargo Mancuso: 
O sentido contemporâneio da palavra jurisdição é desconectado – ou ao menos não é 
acoplado necessariamente – à noção de Estado, mas antes sinaliza para um plano 
mais largo e abrangente, onde se hão de desenvolver esforços para (i) prevenir a 
formação de lides, ou (ii) resolver em tempo razoável e com justiça aquelas já 
convertidas em processo judiciais. Deve-se ter presente que as lides não resolvidas 
configuram um mal que se irradia em várias direções: esgarça o tecido social, 
sobrecarrega o judiciário, estimula a litigiosidade ao interno da coletividade. Na 
visão contemportênea, o que interessa é que as lides possam ser compostas com 
justiça, mesmo fora e além da estrutura clássica do processo judicial, ou, em certos 
casos, até preferencialmente sem ele (...). 427 

O fato de a CR/1988, que consagra o modelo de Estado Democrático de Direito, ter 

adotado uma nova summa divisio, superadora da divisão entre direito público e direito 

privado, traz grandes mudanças e transformações em sede de tutela jurídica, de forma que os 

direitos e deveres, para fins de acesso à justiça e, portanto, de tutela jurídica, são individuais e 

coletivos (Título II, Capítulo I, da CF). Surge daí a ideia, já analisada anteriormente, do 

direito processual coletivo como novo ramo do direito processual e um dos seus princípios 

mais importantes é o princípio da máxima priorização da utilização das técnicas 

autocompositivas no direito processual coletivo. Portanto, é nesse cenário que se deve pensar 

atualmente em um direito processual coletivo de dimensão também autocompositiva. 

Levando-se em consideração o objeto material e a nova classificação dicotômica dos 

direitos fundamentais – uma nova summa divisio constitucionalizada (direitos individuais e 

coletivos), consagrada na CR/1988 (Título II, Capítulo I), assim como a concepção que 
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defende o direito processual coletivo como novo ramo do direito processual, conclui-se que a 

jurisdição poderá ser de dimensão individual ou de dimensão coletiva.  

No caso da jurisdição individual, verifica-se que o Estado-juiz atua, quando 

provocado, para proteger ou efetivar direito individual, de titular determinado (pessoa física, 

jurídica ou mesmo despersonalizada), em situações de lesão ou de ameaça (art. 5º, XXXV, da 

CR/1988).  

Por outro lado, no plano da jurisdição coletiva, o Estado-juiz atua visando a proteção 

e a efetivação de direitos ou interesses coletivos amplamente considerados, no plano abstrato 

(controle abstrato da constitucionalidade) ou no plano concreto (litígios coletivos ocorridos no 

plano da concretute). A jurisdição coletiva também encontra-se fundamentada no art. 5º, 

XXXV, da CR/1988.  

A jurisdição coletiva, portanto, poderá tutelar direitos ou interesses difusos, coletivos 

e individuais homogêneos (art. 81, parágrafo único, do CDC). Os direitos ou interesses 

difusos são essencialmente transindividuais, de natureza indivisível, de titularidade  de 

pessoas indetermináveis ligadas por circunstâncias de fato. Por outro lado, os direitos ou 

interesses coletivos em sentido estrito são essencialmente 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. Já os direitos ou interesses individuais 

homogêneos são acidentalmente coletivos e, assim, transindividuais por ficção jurídica, 

divisíveis, de que sejam titulares pessoas determinadas ou determináveis, que estão ligados 

por uma origem comum de fato ou de direito. 428 

Tendo em vista as dimensões acima, observa-se que a jurisdição ambiental, que atua, 

quando provocada pelos legitimados nas ações coletivas, para proteger ou efetivar direito ou 

interesse difuso fundamental a um ambiente ecologicamente equilibrado como direito à vida e 

à sua existência com dignidade (arts. 1º, 5º, XXXV, e 225, todos da CR/1988), é espécie do 

gênero jurisdição coletiva. 

Necessário registrar que a Constituição é clara ao estabelecer, no seu art. 1º, 

parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por seus representantes eleitos 

ou diretamente nos termos da Constituição. Estão, portanto, englobados aqui dois modelos 

de jurisdição defendidos nesta pesquisa:  
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a) a jurisdição autocompositiva, que deve ser priorizada, por observar procedimentos 

que permitem a participação dos interessados no processo de construção consensual da 

decisão.  

A resolução consensual na jurisdição autompositiva poderá se dar – o que vai 

depender da situação de indisponibilidade ou não do direito – com a renúncia ao direito (art. 

269, V, do CPC), com o reconhecimento jurídico do pedido (art. 269, II, do CPC) ou com 

transação, quando ocorrem concessões recíprovas (art. 269, III, do CPC). Na área ambiental, 

por exemplo, não é admissível renúncia ao direito ambiental e concessões recíprovas têm os 

seus limites e não poderá prejudiciar o direito ambiental. O reconhecimento jurídico do 

pedido, geralmente, é o caminho mais adequado para o acordo ambiental.  

b) a jurisdição imperativa, para as situações nas quais não é possível a resolução 

consensual e, para os casos de urgência em que não se tem tempo para a construção do 

consenso. É nessa hipótese que entra o dever-poder do Estado-juiz para decidir e fazer 

imperar a decisão, inclusive por intermédio de medidas coercitivas e provimentos 

mandamentais e de acordo com as reais necessidades do direito ambiental deduzido para 

apreciação.  

Com efeito, pode-se afirmar que a Jurisdição Ambiental, quanto à adequação da sua 

atuação à luz dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais e da sustentabilidade 

ambiental, possui dois modelos de atuação:  

a) jurisdição ambiental autocompositiva, que deverá ser adotada, com prioridade, por 

resultar mais democrática e humanizada, sempre que as situações concretas possibilitem a 

resolução consensual do conflito ambiental; e,  

b) jurisdição ambiental imperativa, cujo o modelo de atuação jurisdicional faz uso de 

técnicas coercitivas e provimentos mandamentais, em que, não sendo possível a resolução por 

consenso do conflito ambiental, o Estado-Juiz atuará com a utilização de todos os meios e 

técnicas necessários, inclusive multas, para garantir a proteção e a efetivação adequados do 

direito. Portanto, imperativa no sentido de que o juiz deverá decidir, quando provocado e, em 

obediência ao devido processo legal, fazer imperar sua decisão, utilizando-se, sempre que 

necessário, que tenham carga máxima de eficácia.  

Torna-se importante, registrar, que nos dois modelos de atuação jurisdicional 

apresentados (jurisdição ambiental autocompositiva e jurisdição ambiental imperativa), os 

atos praticados pelo Estado-Juiz terão natureza jurisdicional e deverão, com isso, respeitar o 

devido processo legal invididual ou coletivo, conforme o caso. 



!
!

166 

Na jurisdição ambiental como garantia fundamental, a interpretação deverá ser 

ampliativa quanto aos atos que configuram a sua atuação. A ela tem incidência o deveres 

ambientais (art. 225 da CR/1988), os quais exigem que a atuação da jurisdição ambiental, 

tanto no modelo de atuação autocompositiva quanto no modelo de atuação imperativa, seja, 

de fato e de direito, efetiva para proteger e preservar o ambiente para as presentes e futuras 

gerações, que têm direito difuso a um ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental ligado ao direito vida e à sua existência com dignidade (arts. 1º, 3º, 5º, caput, §§ 

1º e 2º e art. 225, todos da CR/1988). 

Pelo que foi exposto, pode-se afirmar que a jurisdição, na condição de um dos 

institutos estruturais do direito processual, é fundamental para o Estado Democrático de 

Direito e, sendo assim, deve ser compreendida, no plano do direito ambiental, como sendo a 

função, a atividade e o dever-poder constitucional exercido pelo Estado, por intermédio de um 

agente imparcial, investido no cargo de juiz, com competência para as causas ambientais 

preventivas (satisfativas ou assecuratórias) e repressivas, que deverá atuar, quando 

provocado, de modo cooperativo, em conformidade com os princípios constitucionais de 

justiça e os direitos e garantais fundamentais, para buscar, prioritariamente, a resolução por 

consenso de conflitos coletivos que envolvam a proteção ou a efetivação do direito ambiental 

como direito fundamental e, em sendo necessário, deverá atuar para decidir e fazer imperar 

suas decisões de caráter satisfativo (conhecimento e execução) ou assecuratório (medidas 

cautelares), com a observância rigorosa do contraditório, da ampla defesa e de outros 

princípios constitucionais como garantias das partes e da sociedade e desmembramentos do 

devido processo legal coletivo.  

 
6.2.2 A jurisdição ambiental autocompositiva a partir da utilização das técnicas de resolução 

consensual de litígios 

 

A autocomposição como forma de resolução consensual de conflitos individuais ou 

coletivos sempre esteve presente na história da humanidade. Não é possível afirmar que ela 

tenha surgido primeiro ou depois da autotutela.  

Contudo, a proibição da autotutela nos países civilizados fez com que resultasse 

fortalecida a jurisdição como função estatal. Em países que tiveram ou que acabaram de sair 

de um regime ditatorial, como é o caso do Brasil, o acesso à jurisdição exercida por um juiz 
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independente e imparcial passou a ser o principal e quase único caminho para a resolução dos 

conflitos.  

Pode-se afirmar que no Brasil houve, na década seguinte ao regime militar, a criação 

de uma cultura centralizadora do acesso à justiça com vistas à tutela jurisdicional, porém, no 

seu modelo clássico de resolução dos litígios por decisões estabelecidas pelo Estado-juiz. 

Criou-se e desenvolveu-se toda uma cultura jurídica nesse sentido, que se faz presente nas 

estruturas curriculares dos cursos de direito no Brasil. É certo que não se pode afirmar que o 

Brasil já teve na sua história uma cultura do diálogo e do consenso como prioridade na 

resolução dos conflitos. Esse estágio de uma cultura da paz ainda é um sonho e não se trata 

somente de um problema da justiça, mas da própria educação do País em geral.  

Certamente, uma das justificativas para o sufocamente do judiciário brasileiro com 

aproximamente 90.000.000 (noventa milhões de processos) em tramitação em 2011, conforme 

revela o Justiça em Números de 2012 do CNJ, deve-se a essa cultura jurídica da guerra 

judicial, do “eu vou te processar”, das práticas nas faculdades de direito voltadas 

exclusivamente para a elaboração de petição inicial, contestação e recursos.  

Enquanto outros países, como Japão, Estados Unidos, Inglaterra, entre outros, já se 

utilizam, há muito tempo, de mecanismos de resolução consensual com prioridade sobre a 

tutela jurisdicional clássica, o Brasil, somente nos últimos anos está, realmente, acordando 

para desenvolver projetos nacionais visando uma cultura de resolução consensual dos litígios 

pelas vias jurisdicionais e extrajurisdicionais.   

Somente para ilustrar, Neil Anddrews informa que um processo de mediação e os 

seus respectivos resultados são, geralmente, bem superiores a uma decisão jurisdicional. Por 

isso, na Inglaterra, o próprio sistema judiciário incentiva a busca pelo processo de mediação, 

tanto que: 
(...) os tribunais podem encaminhar litigantes, mesmo em fase de recursos 
pendentes, a buscar a mediação, se ambas ou uma das partes o solicita, ou, ainda, 
por sugestão do próprio tribunal; ferrramentas para que isso ocorra é a suspensão do 
processo ou a ameaça de custas elevadas. (...) um tribunal inglês executará acordo de 
mediação por meio de determinação de suspensão do processo, em função de 
violação deste acordo. (...) o governo tem profundo interesse na promoção das 
formas alternativas de resolução de conflitos (ADR, em inglês) em virtude dos 
custos menos elevados em relação à litigância civil. 429 

Neil Andrews também afirma que a utilização do Poder Judiciário na Inglaterra, para 

resolver conflitos, tem sido, cada vez mais, a última opção, somente utilizada nas hipóteses 

em que as técnicas mais civilizadas e apropriadas não tenham alcançado êxito. Registra o 
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autor, porém, que ainda está sedimentada no direito inglês uma teoria geral da preferência da 

mediação sobre a teoria de preferência do litígio: 
(...) os processos que ocorrem perante os tribunais tradicionais continuarão a existir, 
uma vez que estes oferecem uma forma muito eficiente de resoluçãoo de litígios; os 
poderes coercitivos do tribunal são indispensáveis em alguns casos, especialmente 
em ações que girem em torno de fraudes e contra pessoas não cooperativas (...) os 
processos que tramitam no Judiciário também respeitam muitos valores, em especial 
o princípio da publicidade e a necessidade de se fundamentarem as decisões (...) a 
comunicação confidencial durante a mediação é privilegiada em relação à disclosure 
em procedimentos legais. 430 

A jurista e professora Ada Pellegrini Grinover ressalta a importância que os 

mecanismos de resolução consensual dos litígios estão assumindo no Brasil atualmente: 
A iniciativa da mediação está tomando impulso no Brasil. A criação de centros de 
arbitragem, em decorrência da Lei n. 9.307/96, também ocasionou a abertura dessas 
instituições à mediação, que floresceu em todo o país, implementando ainda a 
atuação de mediadores independentes. Órgãos Públicos e instituições particulares 
organizam cursos de capacitação de mediadores. As faculdades de direito incluem 
em seus currículos disciplinas voltadas para os chamados métodos alternativos  
(rectius, complementares) de solução de controvérsias. E, entre esses métodos (de 
heterocomposição – pela arbitragem - e de autocomposição – principalmente pela 
conciliação e mediação), a solução consensuada pelas partes ocupa lugar de 
destaque.431 

Somente para ilustrar, vale destacar aqui três aspectos, já bem analisados no tópido 

2.1 deste trabalho, que confirmam a mudança que vem sendo operacionalizada no Brasil com 

medidas de âmbito nacional fomentando a cultura dos mecanismos consensuais de resolução 

de litígios:  

a) O Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 125, de 29 de novembro 

de 2010, que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências, que é dividida em vários 

capítulos e dispõe, em seus anexos, sobre um Código de Ética para Conciliadores e 

Mediadores Judiciais. Pode-se afirmar que a Resolução nº 125/2010  do CNJ é um divisor de 

águas no âmbito do acesso à justiça perante o judiciário no Brasil. Consta logo do seu artigo 

1º que:  “fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos conflitos de interesses, 

tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 

natureza e peculiaridade”. 

Entre os considerandos da Resolução nº 125/2010 do CNJ, consta que é relevante e 

necessário organizar e uniformizar os serviços de conciliação, mediação e outros métodos 
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consensuais de solução de conflitos, justamente para evitar disparidades de orientação e 

práticas, assim como para assegurar a boa execução da política pública, não deixando de 

respeitar as especificidades de cada segmento da Justiça.  

b) O Ministério da Justiça, em parceria com o CNJ e com outras Instituições, criou, 

por intermédio da Portaria nº 1920, 04 de setembro de 2012, junto à Secretaria de Reforma do 

Judiciário do Ministério da Justiça, a Escola Nacional de Conciliação e de Mediação 

(ENAM). A ENAM tem como objetivo, conforme consta do art. 1º da referida Portaria, criar 

uma cultura no País da resolução dos conflitos pelo diálogo e pelo consenso, disseminando 

técnicas de resolução extrajudicial de conflitos, capacitando e aperfeiçoando os operadores do 

direito, estudantes do direito e professores, agentes de mediação comunitária, servidores do 

Ministério da Justiça, bem como, membros de outros órgãos, entidades ou instituições em que 

as técnicas de autocomposição sejam pertinentes para a sua atividade. Prevê o art. 2º da 

Resolução acima citada. 

c) O Senado Federal aprovou, em março de 2013, o requerimento nº. 702/2012, de 

autoria do senador Renan Calheiros, criando uma Comissão composta por vários juristas, com 

o objetivo de elaborar, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), o Anteprojeto de Lei de 

Arbitragem e Mediação.  

Ada Pellegrini Grinover adverte que está em tramitação na Câmara dos Deputados 

Projeto de Lei, já aprovado pelo Senado, que pretende institucionalizar a mediação 

extrajudicial voltada ao processo civil para potencializar a possibilidade de resolução de 

controvérsias, independentemente da intervenção do juiz estatal.432  

Para Ada Pellegrini Grinover, o referido Projeto prevê duas modalidades de 

mediação: a) a mediação prévia, que sempre será facultativa, a qual permite que o litigante, 

antes de ajuizar demanda, procure o auxílio do mediador para resolver o conflito de 

interesses; b) a mediação incidental, em que a tentativa é obrigatória, salvo causas arroladas 

por lei em que a indisponibilidade impeça a resolução consensual, que terá lugar sempre que 

for distribuída demanda sem prévia tentativa de mediação. Assim, obtido o acordo, o processo 

será extinto sem a necessidade de ato do juiz estatal.433. Acrescenta Ada Grinover: 
 (...) trata-se de mais um elemento para a democratização da justiça, que servirá não 
só para desafoga-la, mas também para melhorar substancialmente a qualidade da 
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solução dos conflitos, uma vez que ninguém nega a excelência da pacificação social 
obtida mediante o consenso. E constitui poderoso instrumento para trazer a 
mediação para o processo, junto ao Poder Judiciário.434 

Como afirmado anteriormente, esses movimentos em favor da construção de um 

acesso à justiça mais autocompositivo são positivos. Porém, faz-se fundamental a ampla 

discussão com a sociedade, com fins  a evitar o desvirtuamento das diretrizes do projeto 

nacional consagrado na CR/1988, principalmente em relação ao princípio da transformação 

social (art. 3º da CR/1988) e, em especial, à tutela coletiva, que inclui a tutela ambiental. As 

variadas formas de tutela coletivas têm incomodado o setor político, econômico e empresarial 

do País e causado reações muitas vezes autoritárias e ilegítimas. A teoria dos direitos e das 

garantias fundamentais consagrada na CR/1988, deve tornar-se um guia seguro para essa nova 

empreitada de mudança cultural e de construção do marco normativo da mediação no Brasil. 

Ademais, um dos princípios referente ao acesso à justiça consiste na priorização da 

resolução pelo diálogo e pelo consenso dos litígios de dimensão individual e coletiva, que é 

uma diretriz decorrente da ideia de democracia participativa e deliberativa e encontra amparo 

no conceito de Estado Democrático de Direito, principalmente no contexto de sua legitimação 

social pela discussão e maior deliberação social.  

Portanto, a previsão constitucional de que a soberania é do povo, que a exerce pelos 

seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, consagrada no art. 1º, 

parágrafo único, da CR/1988, impõe uma releitura em torno dos mecanismos de realização de 

direito com a necessidade de utilização dos meios mais adequados e eficientes em que os 

cidadãos interessados, diretamente ou por seus entes representativos, possam participar da 

construção consensual da decisão.  

Nesse contexto, observa Susana Bruno que há diferenças claras entre 

autocomposição e heterocomposição, pois enquanto essa se limita a impor a solução às partes 

envolvidas na demanda judicial, nos métodos autocompositivos de resolução de litígios, que 

se realizam em processos não adversariais de conflito, a finalidade é preparar os litigantes 

para que eles resolvam os seus problemas, de modo que juntos possam construir uma decisão 

satisfatória para ambos. 435 

A conciliação e a mediação são importantes técnicas de atuação na resolução dos 

conflitos coletivos. Nesse sentido, uma das diretrizes a ser seguida é a de que, para as 
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questões mais simples, o mais adequado seria a técnica da conciliação; porém, quando se 

tratar de questões conflitivas complexas, como ocorre geralmente em matéria ambiental, a 

mediação é um caminho legítimo para a resolução do litígio coletivo.  

É importante considerar, ainda, como já ressaltado, que o princípio da máxima 

priorização da resolução pelo diálogo e pelo consenso dos litígios representa a abertura 

necessária para um direito processual coletivo autocompositivo, em que se garanta, de fato, 

procedimentalmente, os espaços de diálogo e de consenso para que as partes e a respectiva 

comunidade representada possam construir a decisão coletiva da melhor forma possível.  

Por esse motivo, é proposta e desenvolvida a ideia de uma jurisdição 

autocompositiva, que tem amparo no princípio acima descrito e, mais recentemente, passou a 

se constituir como exigência da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 125, de 29 de 

novembro de 2010, que dispõe no parágrafo único do seu art. 1º:  
Art. 1º (...). Parágrafo único. Aos órgãos judiciários incumbe oferecer mecanismos 
de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, como a 
mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao cidadão. 
Nas hipóteses em que este atendimento de cidadania não for imediatamente 
implantado, esses serviços devem ser gradativamente ofertados no prazo de 12 
(doze) meses. 

Para o CNJ, como consta de um dos considerandos da Resolução nº 125/2010, a 

organização dos serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de solução 

de conflitos deverá servir de princípio e, bem como, de base para a criação de Juízos de 

resolução alternativa de conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria.  

Na verdade, a negociação, a mediação, a conciliação e arbitragem são apontados 

como Métodos Alternativos de Resolução de Disputas (ADRs – Alternative Dispute 

Resolutions). São indicativos, igualmente, por determinado setor da doutrina, como Meios 

Alternativos de Resolução de Controvérsias (MASCs) ou, outrossim, como Meios 

Extrajudiciais de Resolução de Controvérsias (MESCs). É o que explica Carlos Eduardo de 

Vasconcelos, considerando, porém, que o ambiente de aplicação desses meios, judicial ou 

não, está deixando a centralidade. Por isso, afirma o autor que há a tendência de utilização da 

seguinte demoninação: Meios de Resolução Apropriada (ou Adequada) de Disputas (RAD), 

sendo que o CNJ escolheu a expressão Meios Consensuais de Solução de Conflitos. 

Acrescenta o autor: 
Em se tratando de conciliação e mediação judicial, o Conselho Nacional de Justiça 
opta por designá-los como meios consensuais de solução de conflitos. Com efeito, 
todos esses meios judiciais ou extrajudiciais de acesso à justiça compõem o hoje 
denominado sistema multiportas, que engloba as práticas restaurativas, a facilitação 
de diálogos apreciativos, etc, e pode ser livremente apropriado pela cidadania, que 
deve escolher o meio que se mostre mais adequado, consoante as necessidades e 
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circunstâncias pessoais e materiais de cada situação. 436 
Tecidas essas considerações, analisa-se agora algumas questões de diferenciação 

conceitual entre conciliação, mediação, negociação e arbitragem para, em seguida, estabelecer 

algumas diretrizes procedimentais entendidas como adequadas para a atuação da jurisdição 

ambiental em seu modelo autocompositivo. 

Walsir Edson Rodrigues Júnior apresenta os métodos de resolução de conflitos em 

dois grandes grupos: a) os métodos heterônomos, que assim são chamados por atribuírem a 

um terceiro o poder para solucionar o caso concreto, o que poderá se efetivar de duas formas, 

primeiro, por intermédio do monopólio público-estatal, o que se dá pela atuação da jurisdição 

estatal, em que o Estado-Juiz decide coercitivamente ou, segundo, por meio da designação 

privada, no âmbito da qual o árbitro, escolhido pelas partes, dá a solução para o conflito 

existente entre as partes ; e, b) os métodos autônomos, que demonstram a pretensão de que a 

resolução dos conflitos ocorra, não pela intermediação externa no Estado-Juiz ou de um 

árbitro, porém, a partir da aproximação dos oponentes e da (re)elaboração da situação 

conflitiva sem uma prévia limitação formal do conteúdo por uma norma jurídica. E conclui o 

autor: “(...) Pode-se afirmar que, embora lentamente, a cultura do consenso começa a avançar, 

em contrapartida à cultura do conflito. E a justiça conciliativa passa a ser vista como elemento 

integrante da própria política judiciária.” 437 

Para Ada Pellegrini Grinover uma justiça conciliativa teria como fundamentos: a) o 

social, que está amparado na verdadeira pacificação social, geralmente frustrada no processo 

jurisdicional, o qual se limita a resolver parcela do conflito deduzido em juízo, sem qualquer 

preocupação com o conflito sociológico, situado na base; b) o fundamento político, que ocorre 

pela participação direta dos cidadãos na solução das suas próprias lides; c) o fundamento 

funcional, que se situa na finalidade de diminuir a crise de justiça pela adoção de mecanismos 

de resolução consensual capazes de aliviar a sobrecarga do judiciário.438 

Ada Pellegrini Grinover completa afirmando que a ligação entre mediação e processo 

traria, em relação ao judiciário, a chamada mediação paraprocessual, ou seja, uma espécie de 

mediação que poderá encurtar ou eliminar o processo jurisdicional. Declara a autora que este 

tipo de mediação possui alguns aspectos da mediação e outros da conciliação: 
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Embora próximas, por tenderem ambas à autocomposição (e apartando-se, assim, da 
arbitragem, que é um meio de heterocomposição de controvérsias, em que o juiz 
privado substitui o juiz togado), conciliação e mediação distinguem-se porque, na 
primeira, o conciliador, após ouvir os contendores, sugere a solução consensual do 
litígio, enquanto na segunda o mediador trabalha mais o conflito, fazendo com que 
os interessados descubram as suas causas, removam-nas e cheguem assim, por si 
sós, à solução da constrovérsia. Parece, entretanto, que a mediação paraprocessual 
apresenta duas facetas: sendo seus objetivos resolver o conflito e conseguir o 
acordo, a mediação clássica, que não se volta precipuamente ao processo, dá ênfase 
à solução do conflito, sendo o acordo apenas o seu apêndice natural, podendo vir, ou 
não; enquanto a mediação voltada para o processo dá ênfase sobretudo à obtenção 
do acordo, porque tem o escopo precípuo de evitar ou encurtar o processo, sendo a 
pacificação dos contendores a consequência de um acordo alcançado pelo consenso 
dos interessados. Observe-se, ainda, que na mediação paraprocessual, acima 
descrita, o mediador não deve permanecer exclusivamente no campo do 
esclarecimento das causas do conflito, evitando a formulação de uma proposta de 
acordo. Ao contrário, é conveniente que o mediador sugira aos contendores a 
solução, dando-lhe roupagem jurídica. Assim sendo, pode-se afirmar que, na 
mediação voltada para o processo, o mediador deverá ser ao mesmo tempo um 
conciliador.  439 

Em relação ao mediador, ressalta-se que a sua finalidade é coordenar os padrões de 

linguagem dos diferentes mediandos, de forma a obter uma comunicação que contemple todas 

as histórias e, ao mesmo tempo, que faça com que todas sejam escutadas, sem que os 

mediandos abram mão do que consideram importante: “(...) Esse tipo de comunicação 

reconhece tanto a similaridade quanto a diferença. Os mediadores buscam recursos que 

movimentam os mediandos para novas interações, com os quais as diferenças podem ser 

expressas e compreendidas.”440  

Em relação à negociação, observa-se que a doutrina explica tratar-se de uma espécie 

de autocomposição em que não há necessidade da intervenção de um terceiro. É o que 

assinala Walsir Edson Rodrigues Júnior, quando destaca que a negociação é a atividade 

constante na rotina transacional que prescinde da intervenção de terceiros, pois, nesses casos, 

as partes buscam construir a resolução da controvérsia mediante a argumentação espontânea e 

voluntária, de forma recíproca. Portanto, a negociação constitui-se em uma constante na vida 

do ser humano: as pessoas estão sempre negociando em qualquer tempo e lugar.441  

No mesmo sentido, assinala Carlos Eduardo de Vasconcelos que a negociação, 

quando se realiza diretamente entre uma parte com a outra, nem sempre o conflito é resolvido 

e, nesses casos, necessita do trabalho de um terceiro, que poderá ser o mediador. Aduz, ainda 

o autor, sobre a negociação: 
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É o planejamento, a execução e o monitoramento, sem a interferência de terceiros, 
envolvendo pessoas, problemas e processos, na transformação ou restauração de 
relações, na solução de disputas ou trocas de interesses. A negociação, em seu 
sentido técnico, deve estar baseada em princípios. Deve ser cooperativa, pois não 
tem por objetivo eliminar, excluir ou derrotar a outra parte. Nesse sentido, a 
negociação (cooperativa), dependendo da natureza da relação interpessoal, pode 
adotar o modelo integrativo (para relações continuadas e com vistas a ampliar os 
campos de atuação comum) ou o distributivo (para relações espisódicas, quando se 
busca compartir os bens materiais e imateriais em negociação). Em qualquer 
circunstância busca-se um acordo de ganhos mútuos. 442 

Esclarece Célia Regina Zapparolli que a negociação poderá ser um processo 

autônomo de resolução de disputas e de demandas ou não. O certo é que a mediação e a 

conciliação poderão ter um pouco de negociação: 
A negociação, como processo, pode ser realizada pelo próprio sujeito envolvido na 
disputa, um representante seu ou um terceiro que auxiliará os envolvidos a 
solucionarem a disputa ou demanda. Portanto, são partes da negociaçãoo as pessoas 
com interesse, direta ou indiretamente, no resultado ou na solução da disputa posta, 
mediante um acordo.443 

Por outro lado, na conciliação, há a figura de um terceiro que atua como 

intermediário entre as partes conflitantes. Consequentemente, a finalidade da conciliação é 

alcançar a solução do conflito, sem se preocupar com a qualidade da solução.444 No Brasil, há 

tanto conciliação judicial quanto extrajudicial, conforme a vontade das partes, mas ao juiz 

incumbe o dever juiz de tentar em qualquer fase do procedimento processual, buscar conciliar 

as partes (art. 125, IV, do CPC).445  

Explica Carlos Eduardo de Vasconcelos que a conciliação é uma variante da 

mediação avaliativa, pois se foca no acordo, sendo apropriada para solucionar questões 

eventuais, como, por exemplo, as de consumo, ou outras casuais ou episódicas, quando não há 

relação duradoura e não há interesse comum em manter um relacionamento. Por isso, a 

conciliação é adequada para as hipóteses em que o objetivo é resolver pelo acordo, conflitos 

que envolvem questões materiais ou questões jurídicas. É muito utilizada no judiciário, 

contudo, de modo muito intuitivo, desprovido da técnica adequada. Diferententemente da 

mediação, há na conciliação o exercício de certa ascendência hierárquica sobre as partes, 

tendo em vista que, geralmente, o conciliador toma iniciativa, apresenta recomendações, 

advertências e até mesmo propostas e sugestões visando o acordo. Dessa forma, a conciliação, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
442 VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. 2. ed., rev., atual, e 
ampl. São Paulo: Método, 2012, p. 42. 
443 ZAPPAROLLI, Célia Regina. Procurando entender as partes nos meios de resolução pacífica de conflitos, 
prevenção e gestão de crises. In: SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marcos Antônio Garcia Lopes; 
SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Negociação, mediação e arbitragem. São Paulo: Método, 2012, p. 39. 
444 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007. p. 46. 
445 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2007. p. 46. 



!
!

175 

na sua dimensão procedimental, é bem mais rápida que a mediação, modo mais adequado 

para questões complexas e, também, em relações mais duradouras. Apesar de a conciliação 

ser mais rápida, afirma Carlos Eduardo que a mediação é bem mais eficaz, pois consegue 

fazer com que as partes construam a melhor decisão de modo mais amplo. Acrescenta: 
(...) Os que entendem que a conciliaçào não é espécie de mediação alegam que o 
conciliador faz um atendimento monodisciplinar, pois este é um especialista na 
disciplina jurídica e que somente a ela se reporta. Cometem os que assim pensam, a 
nosso ver, o equívoco de confundirem os arremedos de conciliação do nosso 
passado recente com as conciliações ou mediações avaliativas conduzidas com as 
técnicas, habilidades interdisciplinares e valores dos conciliadores devidamente 
capacidados. Com efeito, também na conciliação ou na mediação avaliativa o 
conciliador é, ou deveria ser, antes de tudo, um facilitador de diálogos apreciativos. 
446 

Afirma Walsir Edson Rodrigues Júnior que, em relação à mediação, há um processo 

informal de resolução de conflitos e nele um terceiro, imparcial e neutro, destituído do poder 

de decisão, atua para assistir as partes, de modo que a comunicação seja estabelecida e os 

interesses preservados na construção de um acordo. Assim sendo, o mediador não decide, 

nem influencia a decisão das partes, mas contribui para a identificação e a articulação das 

questões essenciais a serem resolvidas no processo de mediação.447  

Explica Luciane Moessa de Souza: 

Quando se utiliza o termo conciliação de conflitos, em geral, a doutrina e operadores 
do Direito estão se referindo a métodos que buscam simplesmente alcançar um 
acordo entre as partes com relação ao objeto do conflito. Salientam-se como 
diferenças principais entre mediação e conciliação: a) o fato de que os critérios 
discutidos entre o conciliador e as partes para obtenção do acordo, normalmente, se 
resumem aos parâmetros legais, e não se costuma investigar as causas e interesses 
subjacentes ao conflito, como ocorre na mediação; b) o fato de que se espera do 
conciliador uma postura mais ativa na condução das partes a um acordo (ao passo 
que o mediador deve ser mero facilitador do diálogo).448 

Carlos Eduardo de Vasconcelos ressalta que a mediação é um dos mecanismos de 

resolução consensual de conflitos, em que não há adversários, pois os mediandos atuam na 

condição de corresponsáveis pela resolução do litígio, apesar de contar com a colaboração de 

um mediador, de modo que tanto a mediação quanto a conciliação, seriam técnicas em 

procedimento não adversarial de solução de conflitos. Nos processos adversariais, um terceiro 

decide quem tem razão, como ocorre nos processos judiciais, administrativos e arbitrais 

clássicos. Por isso, na mediação há hierarquia na solução dos conflitos, pois os mediandos, 

dentro de um ambiente seguro e sereno, com a ajuda de um terceiro capacitado, imparcial e 
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escolhido livremente ou aceito, apresentam os problemas, são escutados e questionados, 

conversam de modo construtivo e atuam para identificar interesses comuns e as melhores 

opções para o acordo. 449 

Nesse sentido, a mediação seria tanto uma arte quanto um método. É arte em razão 

das habilidades e sensibilidades como características do mediador; e método, na medida em 

que está fundada em um complexo interdisciplinar de conhecimentos científicos importados 

da comunicação, da psicologia, da sociologia, da antropologia, do direito e, da teoria dos 

sistemas. Isso muito bem realça Carlos Eduardo de Vasconcelos, advertindo, porém, que 

existem muitos modelos ou estilos de mediação: 
Há vários modelos ou estilos de mediação, tais como a mediação facilitativa (ou 
tradicional de Harvard), a mediação avaliativa (ou conciliação), a mediação 
transformativa e a mediação circular-narrativa (ou narrativa). De regra, recomenda-
se, independente do modelo adotado, a realização de encontros preparatórios ou 
entrevistas em pré-mediação. 450 

Diferente é a arbitragem, que dá a um terceiro imparcial, que está fora dos quadros 

do judiciário, o poder para proferir decisão sobre o conflito, levando-se em consideração a 

apresentação das questões pelas partes. Não é função precípua do árbitro promover o acordo, 

não obstante ele seja possível e recomendável também no processo arbitral, mas julgar o 

mérito do litígio. A sentença arbitral ou o acordo por ele homologado, por lei, é título 

executivo judicial (art. 475-N, inciso IV, do CPC e Lei nº 9.307/1996).451 Sobre a arbitragem 

muito bem aduziu Carlos Eduardo de Vasconcelos: 
A arbitragem é um instituto de Direito. É prevista em leis e convenções internacionais, com 
destaque para a Convenção de Nova York, de 1958. Aqui no Brasil a norma básica sobre a 
arbitragem é a Lei 9.307/2006 (“Lei Marco Maciel”). As pessoas podem optar pela 
resolução de suas disputas por intermédio da arbitragem. Neste caso, o papel do terceiro, 
diferentemente do que ocorre na mediação, não está mais o de facilitar o entendimento – 
embora na dinâmica do processo arbitral isso sempre seja possível e recomendável -, mas o 
de colher as provas, argumentos e decidir mediante laudo ou sentença arbitral irrecorrível. 
452 

Segundo Fernando Horta Tavares, a mediação poderá se efetivar tanto dentro quanto 

fora do processo judicial e seria caracterizada pelos seguintes princípios:  

a) voluntariedade, aceitação por livre iniciativa ou aceitação das partes: significa a 
disposição de cooperação para o objetivo da mediação.  
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b) não adversariedade: não competição das partes, as quais não objetivam ganhar ou 
perder, mas solucionar o problema.  

c) intervenção neutra de terceiro: terceira parte, catalisadora de soluções.  

d) neutralidade: não-interferência no mérito das questões.  

e) imparcialidade: ausência de favoritismo ou preconceito com relação a palavras, 
ações ou aparência, significando, por parte do mediador, um compromisso de ajuda 
a todas as partes e na manutenção desta imparcialidade no levantamento de questões, 
ao considerar temas como a realidade, justiça, equidade e viabilidade de opções 
propostas para acordo.  

f) autoridade das partes: poder de decisão sobre as questões em disputa, já que são 
elas as responsáveis pelos resultados e pelo próprio andamento do processo.  

g) flexibilidade do processo: a mediação não é um processo rígido, uma vez que não 
está restrita à aplicação de normas genéricas e pré-estabelecidas e sua estruturação 
depende, basicamente, das partes e dos procedimentos por elas próprias escolhidas.  

h) informalidade: que se caracteriza pela ausência de estrutura e inexistência de 
conformidade a qualquer norma substantiva ou de procedimento. 

 i) privacidade: a vontade das partes se manifesta de maneira autônoma, baseada em 
interesses privados, no âmbito privado.  

j) consensualidade: no sentido de não haver uma decisão imposta às partes e desta 
vontade é que se extrairá a sujeição ao acordo daí surgido.  

k) confidencialidade: que é um dos principais norteadores da mediação. As 
informações são restritas ao âmbito das partes e do interventor. Salvo restritas 
eventualidades (por exemplo, os próprios sujeitos darem publicidade ao processo ou 
às decisões, visto que têm liberdade para tal), nada pode ser utilizado em juízo ou ter 
publicidade.453   

Assim, Fernando Horta Tavares destaca os principais benefícios da mediação: 1) é 

um procedimento rápido, ágil, econômico, flexível, mas que deve ser particularizado de 

acordo com o caso; 2) partes têm autonomia e controle do próprio procedimento; 3) nos 

acordos viabilizados todos “ganham”, o que faz emergir um sentimento de justiça; 4) as partes 

podem dispor de pendências do passado e promover um reposicionamento para a construção 

de futuro mais harmônico, evitando desgastes, novas ações judiciais e aumento do conflito; 454 

5) a mediação preserva a integridade física, moral, social, econômica e psicológica das partes 

envolvidas; 6) evita o litígio, sendo importante mecanismo para ajudar a desafogar o 

Judiciário; 7) satisfaz a vontade das partes, o que certamente facilita o cumprimento dos 

acordos mediados; 8) é uma excelente oportunidade de trabalho para os advogados.455  

Para Fernando Horta há uma receita universal referente à negociação, aplicável na 

mediação, que possui sete ingredientes, conforme ressaltado pelo norteamericano Roger 
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Fisher, negociador e fundador do Harvard Negotiation Project (organização dedicada ao 

estudo e ao ensino da resolução de conflitos):  
(...) comunicação eficaz, bom relacionamento, descobrir o interesse da outra parte, 
elaborar os diversos acordos possíveis, convencer a outra parte de que está sendo 
tratada com justiça, definir quais são as opções para o acordo e chegar ao 
compromisso final.456 

Importante registrar aqui que a Proposta de um Novo CPC para o Brasil, na sua 

versão original apresentada no Senado (PLS 166/2010), era muito tímida em relação à 

mediação e à conciliação. Contudo, o relatório final apresentado na Câmara dos Deputados 

em abril de 2013, pelo Deputado Paulo Teixeira (PT-SP), acolhendo e seguindo, em linhas 

gerais, a orientação do CNJ, constante na sua Resolução nº 125/2010, evolui muito na 

disciplina da mediação e da conciliação.  

Voltando à Resolução do CNJ nº 125/2010, interessante assentar aqui algumas de 

suas disposições. No seu art. 4º está previsto que “Compete ao Conselho Nacional de Justiça 

organizar programa com o objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de 

litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da mediação.”  

O seu Art. 5º prevê que “o programa será implementado com a participação de rede 

constituída por todos os órgãos do Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas 

parceiras, inclusive universidades e instituições de ensino.” 

O arigo 6º da Resolução dispõe sobre o desenvolvimento da rede, estabelecendo que 

incumbirá ao CNJ: 
I - estabelecer diretrizes para implementação da política pública de tratamento 
adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais; 
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à capacitação em 
métodos consensuais de solução de conflitos, para magistrados da Justiça Estadual e 
da Justiça Federal, servidores, mediadores, conciliadores e demais facilitadores da 
solução consensual de controvérsias, ressalvada a competência da Escola Nacional 
de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM; 
III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e outros 
métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas promoções e 
remoções de magistrados pelo critério do merecimento; 
IV - regulamentar, em código de ética, a atuação dos conciliadores, mediadores e 
demais facilitadores da solução consensual de controvérsias; 
V - buscar a cooperação dos órgãos públicos competentes e das instituições públicas 
e privadas da área de ensino, para a criação de disciplinas que propiciem o 
surgimento da cultura da solução pacífica dos conflitos, bem como que, nas Escolas 
de Magistratura, haja módulo voltado aos métodos consensuais de solução de 
conflitos, no curso de iniciação funcional e no curso de aperfeiçoamento; 
VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensorias 
Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua participação nos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e valorizando a atuação na 
prevenção dos litígios; 
VII - realizar gestão junto às empresas, públicas e privadas, bem como junto às 
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agências reguladoras de serviços públicos, a fim de implementar práticas 
autocompositivas e desenvolver acompanhamento estatístico, com a instituição de 
banco de dados para visualização de resultados, conferindo selo de qualidade; 
VIII - atuar junto aos entes públicos e grandes litigantes de modo a estimular a 
autocomposição. 

No Capítulo III da Resolução nº 125/2010, que dispõe sobre as atribuições dos 

Tribunais, há, na Seção I, a previsão de criação de núcleos permanentes de métodos 

consensuais de resolução de conflitos: 
Art. 7º Os Tribunais deverão criar, no prazo de 60 (sessenta) dias, Núcleos 
Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, compostos por 
magistrados da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente atuantes na 
área, com as seguintes atribuições, entre outras: 
I - desenvolver a Política Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de 
interesses, estabelecida nesta Resolução; 
II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar as ações voltadas ao cumprimento 
da política e suas metas; 
III - atuar na interlocução com outros Tribunais e com os órgãos integrantes da rede 
mencionada nos arts. 5º e 6º; 
IV - instalar Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania que 
concentrarão a realização das sessões de conciliação e mediação que estejam a cargo 
de conciliadores e mediadores, dos órgãos por eles abrangidos; 
V - incentivar ou promover capacitação, treinamento e atualização permanente de 
magistrados, servidores, conciliadores e mediadores nos métodos consensuais de 
solução de conflitos; 
VI - propor ao Tribunal a realização de convênios e parcerias com entes públicos e 
privados para atender aos fins desta Resolução. 
§ 1º A criação dos Núcleos e sua composição deverão ser informadas ao Conselho 
Nacional de Justiça. 
§ 2º Os Núcleos poderão estimular programas de mediação comunitária, desde que 
esses centros comunitários não se confundam com os Centros de conciliação e 
mediação judicial, previstos no Capítulo III, Seção II. 
§ 3º Nos termos do art. 73 da Lei n° 9.099/95 e dos arts. 112 e 116 da Lei n° 
8.069/90, os Núcleos poderão centralizar e estimular programas de mediação penal 
ou qualquer outro processo restaurativo, desde que respeitados os princípios básicos 
e processos restaurativos previstos na Resolução n° 2002/12 do Conselho 
Econômico e Social da Organização das Nações Unidas e a participação do titular da 
ação penal em todos os atos. 
§ 4º Na hipótese de conciliadores e mediadores que atuem em seus serviços, os 
Tribunais deverão criar e manter cadastro, de forma a regulamentar o processo de 
inscrição e de desligamento desses facilitadores. 

E mais: na Seção II, do mesmo Capítulo III, da mencionada Resolução, consta a 

criação de Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e Cidadania, que visam a atender os 

juízos, juizados ou varas com competências cível, fazendária, previdênciária, na família, nos 

juizados especiais cíveis, criminais e fazendários, sendo que prevê o art. 8º da Resolução que 

os Tribunais deverão criar os “Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania” 

("Centros"), que são unidades do Judiciário responsáveis, de preferência, pela realização das 

sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e 

mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. E ainda: 
§ 1º As sessões de conciliação e mediação pré-processuais deverão ser realizadas 
nos Centros, podendo, excepcionalmente, serem realizadas nos próprios Juízos, 
Juizados ou Varas designadas, desde que o sejam por conciliadores e mediadores 
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cadastrados pelo Tribunal (inciso VI do art. 7o) e supervisionados pelo Juiz 
Coordenador do Centro (art. 9o). 
§ 2º Os Centros poderão ser instalados nos locais onde exista mais de uma unidade 
jurisdicional com pelo menos uma das competências referidas no caput e, 
obrigatoriamente, serão instalados a partir de 5 (cinco) unidades jurisdicionais. 
§ 3º Nas Comarcas das Capitais dos Estados e nas sedes das Seções e Regiões 
Judiciárias, bem como nas Comarcas do interior, Subseções e Regiões Judiciárias de 
maior movimento forense, o prazo para a instalação dos Centros será de 4 (quatro) 
meses a contar do início de vigência desta Resolução. 
§ 4º Nas demais Comarcas, Subseções e Regiões Judiciárias, o prazo para a 
instalação dos Centros será de 12 (doze) meses a contar do início de vigência deste 
ato. 
§ 5º Os Tribunais poderão, excepcionalmente, estender os serviços do Centro a 
unidades ou órgãos situados em locais diversos, desde que próximos daqueles 
referidos no § 2o, e instalar Centros nos chamados Foros Regionais, nos quais 
funcionem 2 (dois) ou mais Juízos, Juizados ou Varas, observada a organização 
judiciária local. 
§ 6º Os Centros poderão ser organizados por áreas temáticas, como centros de 
conciliação de juizados especiais, família, precatórios e empresarial, dentre outros, 
juntamente com serviços de cidadania. 
§ 7º O coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania poderá 
solicitar feitos de outras unidades judiciais com o intuito de organizar pautas 
concentradas ou mutirões, podendo, para tanto, fixar prazo. 
§ 8º Para efeito de estatística de produtividade, as sentenças homologatórias 
prolatadas em razão da solicitação estabelecida no parágrafo anterior reverterão ao 
juízo de origem, e as sentenças decorrentes da atuação pré-processual ao 
coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. 

Observa-se que esses Centros contarão com um juiz coordenador e, caso seja 

necessário, um adjunto. A eles caberá a sua administração e a homologação de acordos, assim 

como a supervisão do serviço de conciliadores e mediadores. Os magistrados da Justiça 

Estadual e da Justiça Federal serão designados pelo Presidente de cada Tribunal dentre 

aqueles que realizaram treinamento segundo o modelo estabelecido pelo CNJ (art. 9º da 

Resolução nº 125/2010). Nos casos em que o Centro atenda a grande número de Juízos, 

Juizados ou Varas, o respectivo juiz coordenador poderá ficar designado exclusivamente para 

sua administração (§ 1º do art. 9º). Observa-se que os Tribunais deverão assegurar que nos 

Centros atuem servidores com dedicação exclusiva, todos capacitados em métodos 

consensuais de solução de conflitos e, pelo menos, um deles seja capacitado também para a 

triagem e encaminhamento adequado de casos (§ 2º do art. 9º). 

Consta, da Resolução nº 125/2010 do CNJ, em seu art. 10, que os Centros deverão 

abranger, obrigatoriamente, o setor de solução pré-processual de conflitos, o setor de solução 

processual de conflitos, o setor de cidadania e nesses Centros, conforme prevê o art. 11 da 

Resolução e questão, poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, 

procuradores e/ou advogados. 

Portanto, todas essas diretrizes constantes da Resolução nº 125/2010 demonstram e 

comprovam a existência de uma nova dimensão da atuação da jurisdição, que deve priorizar 
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os mecanismos de resolução consensual dos conflitos, qual seja: a jurisdição autocompositiva.  

É certo que os conflitos coletivos, tendo em vista a complexidade, a abrangência, os 

entes envolvidos, dificultam muito a utilização dos mecanismos consensuais. Porém, essa é, 

sem dúvida, a melhor forma de resolução inclusive e, especialmente, dos conflitos coletivos, 

dos quais convém destacar os conflitos ambientais. O ideal será, nas linhas da Resolução CNJ 

nº 125/2010, a implantação de Núcleos nos Tribunais e Centros nos juízos primeiro grau de 

jurisdição, especializados em conciliação e mediação na área coletiva, especialmente 

ambiental. 

Para Luciane Moessa de Souza, a maior complexidade que envolve os conflitos 

coletivos, principalmente as questões discutidas judicialmente em ação civil pública, ação 

popular e em outras ações coletivas e, também, o fato de atingirem uma pluralidade de 

titulares dos direitos, entre outros fatos, são fortes obstáculos que desafiam o judiciário na 

perspectiva de se alcançar uma resolução adequada para o caso. Por isso, a mediação, por ser 

um espaço de diálogo e de consenso, possui pontos muito positivos para o sistema de tutela 

coletiva: 
(..) Em razão do seu potencial para gerar um diálogo que  propicie o esclarecimento 
de interesses convergentes e divergentes, bem como assim para permitir a 
exploração de soluções que atendam a todos os interesses legítimos, a mediação se 
afigura, assim, com o instrumento apropriado para a busca de uma solução que, além 
de preencher os requisitos jurídicos cabíveis, seja efetivamente constituída e aceita 
por todos os envolvidos, gerando assim seu comprometimento com a 
implementação. 457  

Existem, além desses, outros obstáculos. O primeiro deles é a mudança cultural, que 

ainda não foi sedimentada. O segundo é a necessidade de um marco normativo adequado ao 

projeto constitucional sobre direitos e garantias fundamentais coletivos, conforme ressalta 

Luciane Moessa de Souza: 
A criação de norma específica sobre a utilização de meios consensuais na solução de 
conflitos coletivos, sem sombra de dúvida, incentivará o seu uso, bem como 
consistiria na possível resposta às angústias que vêm sendo enfrentadas pelos 
membros do Judiciário brasileiro, que cada vez mais se vêm às voltas com o 
julgamento de conflitos que envolvem políticas públicas complexas sem que 
vislumbrem no processo civil tradicional instrumentos capazes de dar conta desse 
desafio. 458 

Nessa linha de raciocínio, Genacéia da Silva Alberton defende, a proposta de 

ampliação da jurisdição, que está de acordo com a proposta aqui defendida de uma jurisdição 

de atuação autocompositiva, em que haja a efetiva participação no sentido de atender aos 
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conflitos nos espaços públicos e estatal, em que as partes possam contruir com o mediador a 

resolução do conflito. Para a autora, isso não afasta o sentido tradicional de jurisdição, mas 

impõe a ampliação da atuação do Estado com o objetivo de alcançar a tutela de justiça, de 

modo a abranger, nessa perspectiva, o atuar da jurisdição. Dessa maneira, seria possível 

ampliar o sentido de jurisdição, no seu sentido lato, considerando, para tanto, as alterações 

sociais, para nele abranger procedimentos de efetiva participação das partes no atendimento 

de conflitos, na condição de conferir abertura legítima para um diálogo reflexivo. Conclui a 

autora: 
É necessário admitir a mediação num espaço reconhecido, com a participação de 
terceiros não ligados necessariamente à área jurídica, mas habilitados no assunto 
objeto do litígio (família, menores, gestão empresarial etc.), mediação para que as 
decisões sejam validadas pelo consenso. Portanto, não haveria uma alternativa à 
jurisdição, mas sim, uma inclusão do sistema de mediação como exercício de 
jurisdição em sentido amplo, como instrumento de inclusão do próprio interessado 
na construção do entendimento. 459 

Luciane Moesa de Souza apresenta quais seriam as etapas do processo de mediação 

de conflitos coletivos: a) análise do contexto e identificação dos grupos e entes públicos e 

participantes, o que deve se dar tendo em vista que o mediador ou mediadores necessitam do 

conhecimento do histórico conflituoso e das partes envolvidas, realizando, incluvise, para 

tanto, entrevistas; b) planejamento do processo, por intermédio do qual será explicado, 

principalmente, os objetivos e procedimentos da mediação, com a agenda de sessões e regras 

que serão adotadas etc.; c) sessões de mediação, em que a primeira etapa seja composta pelos 

objetivos e pelo planejamento do processo; d) realização de estudos técnicos, que precisam 

ser definidos antes do inicio da sua realização, para que sejam produtivos; e) assegurar a 

representatividade de todos os participantes do processo, cautela a ser tomada por todo 

mediador, para assegurar os resultados adequados da mediação; f) redação do acordo, o que 

deverá ser feito de forma bem detalhada e com a participação de todos os envolvidos, entes 

públicos, privados, representantes dos grupos etc.; g) previsão de prazos, sanções e do 

monitoramento do cumprimento, o que é fundamental para garantir a efetividade e a própria 

eficácia do acordo; h) avaliação do processo de mediação pelos participantes, o que constitui 

um procedimento a ser adotado para se garantir a excelência do processo de mediação e o seu 

aprimoramento nas demandas coletivas. 460 
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Observa-se que a jurisdicição ambiental, em seu modelo de atuação autocompositivo, 

tem uma variada gama de mecanismos e de procedimentos a serem adotados. Assim sendo, o 

juiz com atuação na área ambiental poderá: a) homogolar acordos ambientais realizados 

extrajudicialmente, o que constituirá em título executivo judicial (art. 475-N, inciso IV, do 

CPC); b) homologar acordo realizado nas demandas coletivas ambientais propostas, ainda que 

não inclua matéria não posta em juízo, o que também constituirá executivo judicial (art. 475-

N, inciso III, da CPC); c) analisar a demanda ambiental e conforme seu grau de complexidade 

e também durabilidade da relação jurídica, ocasião em que poderá instalar o procedimento de 

mediação por ele mesmo coordenado ou por órgão especializado do judiciário ou, ainda, 

poderá suspender o processo ambiental (art. 265, II, do CPC) e encaminhar para mediação por 

intermédio de órgãos extrajurisdicionais, como assim tem sido feito pelo STF, quando 

encaminha causas entre entes públicos para tentativa de resolução consensual na Câmara de 

Conciliação da AGU; d) analisar os casos de demanda ambiental mais simples, com relações 

episódicas de modo a tentar, diretamente ou por seus auxiliares a conciliação. Será sempre 

fundamental a manifestação e o acompanhamento do Ministério Público como fiscal da 

ordem jurídica e com legitimação constitucional para as ações coletivas ambientais (art. 127, 

caput, e art. 129, III, ambos da CR/1988). 

 
 

6.2.3 Jurisdição ambiental imperativa e a importância dos provimentos mandamentais e 

coercivos para a efetiva proteção do direito ambiental 

 
O modelo clássico de jurisdição, aqui denominado e revigorado pela atuação 

imperativa, é apropriado para as situações em que não foi possível a resolução consensual, 

bem como, é importante para a tutela dos direitos individuais e coletivos, principalmente para 

a tutela de direito ambiental como direito fundamental.  

Observa-se que existem hipóteses em que o acordo torna-se impossível, como ocorre 

nos casos de improbidade ambiental. Existem outros em que a urgência e os riscos de danos 

se apresentam tão evidentes que não há tempo para o diálogo e para o consenso. Por outro 

lado, há hipóteses em que há crime ambiental, fraudes e comportamento inadequados dos 

responsáveis pela ameaça ou pelo dano ao meio ambiente.  

Nessas situações, a jurisdição ambiental imperativa revela-se como o caminho 

necessário. Imperativa aqui no sentido de que o juiz deverá decidir e fazer imperar suas 

decisões com carga de eficácia em seu grau máximo, de forma a tornar a tutela preventiva ou 
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repressiva efetiva. O juiz ou o tribunal  têm o dever de, sempre que necessário, conferir carga 

de eficácia mandamental aos seus provimentos e, também, utilizar-se de todas as técnicas 

coercitivas, tais como multas, remoção de coisas ou pessoas, requisição de força policial e 

todas as medidas de apoio cabíveis (art. 461, § 5º, do CPC e art. 84, § 4º, do CDC). Ademais, 

a transparência e a segurança jurídica do processo judicial são também pontos positivos.  

Contudo, mesmo na jurisdição imperativa, o juiz deverá atuar de forma cooperativa, 

permitindo a participação das partes e dos interessados, com representatividade adequada e, 

decidir, sem surpresas que possam prejudicar qualquer das partes, e fundamentar 

adequadamente sua decisão. 

Por outro lado, o princípio da máxima efetividade do processo coletivo (art. 5º, § 1º, 

da CR/1988) impõe que seja alcançada a verdade processual em seu grau máximo de 

probabilidade sobre os fatos alegados na demanda ambiental. Por isso, o juiz deverá, em 

havendo demanda em curso e com a participação das partes, determinar de ofício a produção 

de todas as provas pertinentes, para que a tutela jurisdicional seja adequada e efetiva. O 

interesse social, sempre presente nas variadas formas de tutelas jurisdicionais coletivas, 

principalmente nas ambientais, faz com que se esgotem, no processo coletivo, todos os meios 

de provas, no sentido de enfrentar o mérito, com a pacificação social com justiça.  

Importante registrar que esse princípio, como já afirmado, não fere e nem coloca em 

risco a imparcialidade do juiz, uma vez que deverá atuar com a cooperação das partes e sob os 

limites dos princípios constitucionais: terá que avaliar e fundamentar a pertinência e a 

necessidade da prova; não poderá determinar a produção de provas por meios ilícitos; deverá 

observar o contraditório, principalmente na produção das provas. 461 

No modelo de jurisdição ambiental imperativa, observa-se que tem incidência o 

princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva (art. 83 do CDC, aplicável à 

tutela de todos os direitos coletivos, amplamente considerados, por força do art. 21 da LACP), 

de modo que são cabíveis todos os provimentos, tais como declaratórios, constitutivos, 

executivos, cautelares e, especialmente, considerando a sua importância, os provimentos 

mandamentais, que se dirigem para a conduta de pessoa certa, que cumprirá a obrigação 

judicialmente fixada, sob pena de praticar, em determinados casos, crime de desobediência 

pelo seu descumprimento da decisão.  
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Aplica-se aqui, o art. 14, inciso V, e  parágrafo único, do CPC, que prevê a prática de 

ato atentatório à jurisdição, sujeito à multa, sem prejuízo de outras sanções, para aqueles que, 

de qualquer forma, descumprirem os provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. 

 
6.4 A competência jurisdicional na área ambiental e a necessidade de especialização do 

Judiciário para a tutela adequada do direito ambiental: é necessária a criação de uma 

Justiça Ambiental no Brasil ou seria suficiente a qualificação adequada dos juízes e a 

especialização em primeiro grau e nos tribunais?  

 
Convém destacar, como ressaltado em outros pontos desta pesquisa, que não se 

poderá confundir jurisdição com competência. Enquanto a jurisdição é um dos institutos 

estruturais do direito processual, que está ao lado da ação, do processo, da defesa e da coisa 

julgada, a competência é a regra processual que distribui o exercício da jurisdição entre os 

diversos órgãos do judiciário.  

Somente poderá exercer a jurisdição aquele que esteja investido de jurisdição, que se 

dará, em regra, com a nomeação, pelo respectivo tribunal a que se vincula, após concurso de 

provas e títulos ou, excepcionalmente, com a nomeação pelo chefe do executivo, nos termos 

admitidos na CR/1988. A investidura é um dos princípios da jurisdição, conforme esclarece 

Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias e Carlos Henrique Soares: 
O princípio da investidura determina que o Estado, para exercer a jurisdição, a faça 
por pessoas que estejam investidas no exercício da função jurisdicional (juiz). A 
investidura se faz no Brasil por meio de concurso público de provas e títulos ou pelo 
sistema do quinto constitucional, ou pela indicação do Presidente da República, nos 
casos de Ministros dos Tribunais Superiores.462 

A falta de investidura torna o processo inexistente juridicamente. A falta de 

competência, em sendo absoluta, poderá gerar a nulidade dos atos decisórios (art. 113 do 

CPC). Um juiz com investidura jurisdicional exercerá sua função nos limites da sua 

competência. Dentro da sua competência, o órgão jurisdional deverá exercer a jurisdição em 

sua plenitude, observando, em regra, os dois modelos aqui defendidos (autocompositivo e 

imperativo). 

A fixação da competência como regra processual poderá seguir critérios diversos, 

conforme escolhas do legislador. São, geralmente, critérios adotados: em razão da matéria; em 

razão da função; em razão da pessoa; em razão do valor; em razão do território.  
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Na hipótese da competência jurisdicional na área ambiental, observa-se que o critério 

determinante é o em razão da matéria. Nos casos de especialização na área ambiental, essa 

especialização se dará com a criação de órgãos especializados em primeiro grau ou nos 

tribunais com competência em razão da matéria, qual seja: a matéria ambiental. 

Tecidas essas considerações, destaca-se que não existem regras específicas sobre a 

competência jurisdicional ambiental. Geralmente, quando se tratar de ação civil pública 

ambiental aplicam-se o art. 2º da LACP e o art. 93 do CDC. Contudo, alguns problemas 

existentes ocorrem quando é fixada competência jurisdicional ambiental em capital de um 

Estado ou no Distrito Federal não abrangidos pelo ilícito ou pela dano ambiental. Isso se dá 

geralmente quando o dano ou o ilícito ambiental abrange regiões de mais de um Estado ou 

várias comarcas. Esse é um problema sério, pois dificulta a tutela adequada do meio ambiente.  

O art. 2º da LACP estabelece que o juiz competente para julgar as ações coletivas 

ambientais é o do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, que tem competência absoluta. 

Por interpretação lógica, essa mesma orientação se aplica às ações coletivas preventivas que 

visem atacar ilícito ambiental. Já o art. 93 do CDC dispõe que, ressalvada a competência da 

justiça federal, que é disciplinada na CR/1988, é competente para a causa a justiça local: I. No 

foro ou local onde ocorre ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; II. No foro da 

capital do Estado do Distrito Federal para os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-

se as regras do CPC para os casos de competência concorrente. 

Tendo em vista a proteção integral do direito ambiental como direito fundamental, 

observa-se que é necessária a releitura do art. 2º da LACP (Lei n. 7.347/1985), em 

combinação com o art. 93 do CDC (Lei nº 8.078/1990), diante das necessidades de acesso à 

justiça, de forma a evitar a concentração de competência ambiental em juízo não abrangido 

pelo ilícito ou dano ambiental. Caso contrário, haverá muita dificuldade na produção da prova 

e na participação das pessoas diretamente interessadas na demanda coletiva ambiental.  

Nesse sentido, escreveu Celso Antônio Pacheco Fiorillo: 
Esse sistema de competência encontra-se respaldado no princípio da efetividade da 
tutela dos interesses metaindividuais, porque, além das dificuldades naturais do 
ajuizamento da respectiva ação ambiental, regra diversa de competência prejudicaria 
o exercício jurisdicional do magistrado, dada a maior facilidade de apuração do dano 
e de suas provas na comarca em que os fatos ocorreram.463  

Proposta muito interessante consta do Projeto de Lei n. 5.139/2009, que em seu 
artigo 4o, reproduzido no art. 4º do PL 4484/2012, dispõe:  

Art. 4o É competente para a causa o foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer o 
dano ou o ilícito, aplicando-se as regras da prevenção e da competência absoluta. § 
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1º Se a extensão do dano atingir a área da capital do Estado, será esta a competente; 
se também atingir a área do Distrito Federal será este o competente, 
concorrentemente com os foros das capitais atingidas. § 2º A extensão do dano será 
aferida, em princípio, conforme indicado na petição inicial. § 3º Havendo, no foro 
competente, juízos especializados em razão da matéria e juízos especializados em 
ações coletivas, aqueles prevalecerão sobre estes. 

Contudo, é fundamental a qualificação e a especialização dos juízes para que atuem 

na área ambiental, sem a necessidade de criação, como se verá abaixo, de uma justiça 

ambiental específica, com Tribunal Superior Ambiental, Tribunais Ambientais Regionais e 

Ministério Público Ambiental, conforme previa a PEC 99/2003, arquivada no Congresso.  

A formação adequada dos juízes para atuarem na área ambiental e a especialização 

com criação, por exemplo, dentro das estruturas atuais do judiciário brasileiro, de Câmaras e 

Varas ambientais, é o caminho mais célere, útil e menos dispendioso para a sociedade. 

É necessária uma nova cultura jurídica para atuar na área ambiental. A formação 

adequada dos operadores do direito, especialmente juízes e promotores, é um caminho 

imprescindível. Como ressalta Vladimir de Passos Freitas, é fundamental que se confera ao 

Juiz a formação necessária para que possa compreender a complexidade, assim como a 

dimensão de uma causa ambiental, onde os efeitos, geralmente, permanecerão até por muitos 

anos depois.464 Acrescenta o autor: 
O conhecimento científico compartimentado nem sempre é visto com bons olhos. 
Sob uma abordagem crítica, pode-se afirmar que limita a visão de conjunto e confina 
o saber. Todavia, no modelo de civilização ocidental, no qual estamos inseridos, a 
especialização acabou tornando-se necessária em todas as atividades. E o Judiciário 
não escapa à regra geral.(...) Sem a menor sombra de dúvida, a especialização 
constitui a melhor via para que haja eficiência e ganho na qualidade. Não só juízes, 
mas também funcionários, expertos na matéria, encaminham a solução com maior 
apuro técnico e em menos tempo. O Brasil conta com Varas especializadas. Mas é 
preciso que se diga, em número quase inexpressivo.465 

A Constituição da República Federativa do Brasil adota dois princípios vitais 

fundamentais para o Estado e para a Sociedade. O primeiro é o princípio da transformação 

social, consagrado como a síntese do conteúdo dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, no seu art. 3º. O segundo, é o princípio da proteção integral e holística 

do meio ambiente, que tem incidência tanto para as presentes quanto para as futuras gerações 

(art. 225 da CR/1988). 

Entre os vários princípios e garantias da tutela ambiental, consagrados de forma 

expressa ou implícita na CR/1988, distingue-se o princípio do desenvolvimento sustentável, 
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apontado com muita propriedade, por determinado setor da doutrina, como o princípio dos 

princípios ambientais.  

Para José Renato Nalini a sustentabilidade refere-se à transformação social e é um 

conceito integrador e unificante. Conforme o autor, não é preciso renunciar ao progresso para 

se alcançar a preservação do patrimônio ambiental.466 Acrescenta, ainda, o autor que o dever 

de se preocupar, de participar e de se manter vigilante poderá ser exercido por qualquer 

pessoa, até porque o sistema jurídico legitima todo cidadão a defender, judicialmente, o 

ambiente, sendo certo que o Estado e a Coletividade, o que inclui o cidadão, são responsáveis 

perante as presentes e futuras gerações.467 

A sustentabilidade, nesse contexto, em seu sentido amplo, possui três dimensões: 

social, econômica e ambiental. A atuação da jurisdição na área ambiental deverá levar em 

conta essas três dimensões, priorizando, sempre, as dimensões da sustentabilidade social e 

ambiental para direcionar decisões que garantam um desenvolvimento econômico sustentável.  

Como ressalta Adalberto Carim Antonio com base na sua experiência: 
Em adição a essa inoportuna brutalidade dos novos tempos, irrompe crescente e 
positiva percepção dos direitos da coletividade, fator que insta providência da 
justiça, a qual tenta desatrelar-se da pecha de lerdeza e ineficiência tristemente 
cultivada nas últimas décadas.(...) Nesta época de grandes transformações, em que 
as contradições trazidas pelo novo exigem revisão de velhos posicionamentos, 
também os magistrados – assim como todos demais operadores jurídicos participam 
das perplexidades que atingem os jurisdicionados. Impotente para fazer frente a 
essas transformações com a celeridade necessária e eficiência desejável, o Judiciário 
sofre os problemas do Estado contemporâneo, que ainda não se adaptou à 
velocidade das mudanças dos últimos 50 anos. 468 

Eduardo Aliosha Braga Bacal, em seus comentários de acórdão proferido pela 

Câmara Especial de Meio Ambiente de São Paulo, destacou a importância de fomentar a 

qualificação dos juízes, de modo a dotá-los de recursos intelectuais indispensáveis à prestação 

jurisdicional em matéria ambiental. Resulta que será mais provável concretizar-se, 

futuramente, o projeto de verdadeiros Juizes Ambientais no Brasil e em outros quadrantes 

geográficos.469 Esclarece o autor: 
(...) Por ser o Brasil um país onde a litigiosidade ambiental é enorme, não se justifica 
que um juiz comum, com um número muito elevado de processos para apreciar 
diariamente, se depare com causas ambientais de grande complexidade. Apenas a 
especialização de varas ambientais, dotadas de juízes com conhecimento 
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aprofundado e sensibilidade nesta matéria, pode assegurar o acesso à justiça dos 
cidadãos para obterem uma resposta célere, eficaz e qualificada, o que se harmoniza 
com os postulados de um Estado de Direito ambiental e ecológico.470 

Vale lembrar que já foi apresentada no Congresso Nacional a Proposta de Emenda 

Constitucional n. 99/2003, de autoria do Deputado do PT-SP, Wagner Rubinelli, que criava 

no Brasil a Justiça Ambiental, a ser composta por um Tribunal Superior Ambiental, por 

Tribunais Regionais Ambientais e por Juízes Ambientais. A PEC n. 99/2003 ainda dispunha 

sobre a criação no País do Ministério Público Ambiental. Consta da Proposta: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No (Do Sr. Wagner Rubinelli) 
Acrescenta dispositivos aos artigos 92 e 128, e a Seção IX – Dos Tribunais e Juízes 
Ambientais, ao Capítulo III do Título IV da Constituição Federal. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da 
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional: 
Federal: 
Art. 1o Acrescente-se o seguinte inciso VIII ao artigo 92 da Constituição 
“Art.92…...............................................................................................VIII – Os 
Tribunais e Juízes Ambientais” 
Art. 2o Acrescente-se a seguinte Seção IX ao Capítulo III do Título IV da 
Constituição Federal: 
“TÍTULO IV …........................................................................................................... 
Capítulo III …........................................................................................................... 
Seção IX Dos Tribunais e Juízes Ambientais 
Art. 126 – A. São órgãos da Justiça Ambiental: 
I – O Tribunal Superior Ambiental; 
II – Os Tribunais Regionais Ambientais;  
III – Juízes Ambientais. 
Art. 126 – B. O Tribunal Superior Ambiental compor-se-á de dezessete Ministros, 
togados e vitalícios, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e 
menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República, após 
aprovação pelo Senado Federal, dos quais onze escolhidos dentre juízes dos 
Tribunais Regionais Ambientais, integrantes da carreira da magistratura ambiental, 
três dentre advogados e três dentre membros do Ministério Público Ambiental. 
§ 1o O Tribunal encaminhará ao Presidente da República listas tríplices, 
observando-se, quanto às vagas destinadas aos advogados e aos membros do 
Ministério Público, o disposto no art. 94; as listas tríplices para o provimento de 
cargos destinados aos juízes da magistratura ambiental de carreira deverão ser 
elaboradas pelos Ministros togados e vitalícios. 
§ 2o A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior Ambiental. 
Art. 126 – C. Haverá pelo menos um Tribunal Regional Ambiental em cada Estado e 
no Distrito Federal, e a lei instituirá as Varas Ambientais, podendo, nas comarcas 
onde não forem instituídas, atribuir sua jurisdição aos juízes de direito. 
Art. 126 – D. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, 
competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça Ambiental. 
Art. 126 – E. Compete à Justiça Ambiental processar e julgar as ações relativas ao 
Meio Ambiente. 
Art. 126 – F. Os Tribunais Regionais Ambientais serão compostos de juízes 
nomeados pelo Presidente da República, observada a proporcionalidade estabelecida 
no § 1o do art. 126 – B. 
Parágrafo único. Os magistrados dos Tribunais Regionais Ambientais 
serão: 
I – juízes ambientais, escolhidos por promoção, alternadamente, por antigüidade e 
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merecimento; 
II – advogados e membros do Ministério Público Ambiental, obedecido o disposto 
no art. 94. 
Art. 126 – G . Nas Varas Ambientais, a jurisdição será exercida por um juiz 
singular”. 
Art. 3o Acrescente-se a seguinte alínea “e” ao inciso I do artigo 128 da Constituição 
Federal: 
“Art.128…............................................................................................. 
I …...........................................................................................................  
e) O Ministério Público Ambiental.” 

Para o autor da Proposta de Emenda Constitucional, Deputado Federal por SP, 

Wagner Rubinelli, a criação de um Tribunal especializado em Direito Ambiental exerceria 

uma jurisdição integrada e, o que, certamente, diminuiria os procedimentos múltiplos surgidos 

do mesmo litígio ambiental. Também iria conferir maior grau de certeza às decisões julgadas, 

tendo em vista que seria composta por operadores mais especializados e cientes da 

complexidade ambiental. O Direito Ambiental, em decorrência do grau de abrangência de seu 

objeto jurídico, impõe que os seus agentes tenham conhecimentos multidisciplinares. É 

fundamental que esses profissionais sejam não só estudiosos de normas, mas do próprio 

conflito global de seu tempo para cumprirem a missão de pacificação social com justiça. 471 

No seu parecer jurídico, o assessor do Instituto Socioambiental, Raul Silva Telles do 

Valle, manifestou: 
Se é verdade que precisamos de magistrados com sensibilidade e conhecimentos 
técnicos e jurídicos suficientes para bem avaliar os casos relativos à proteção 
ambiental, como muito bem assinalado na exposição de motivos da PEC 99/2003, 
isso não quer dizer que seja necessária a criação de uma justiça especializada no 
tratamento da matéria. Muito mais eficiente seria adotar medidas que exigissem, por 
exemplo, que as faculdades de direito tenham a disciplina direito ambiental como 
parte obrigatória de seus currículos; que todos os concursos públicos na área jurídica 
exigissem dos concorrentes conhecimentos específicos sobre direito ambiental; que 
os magistrados (federais ou estaduais) recém-ingressos na carreira participassem de 
cursos específicos sobre meio ambiente, onde fossem abordados aspectos jurídicos e 
técnicos pertinentes à solução dos casos mais comuns. Além disso, seria possível 
que tanto a Justiça Federal quanto as Justiças Estaduais estabelecessem, como de 
fato já vem ocorrendo em alguns estados, varas especializadas em cuidar de matéria 
ambiental. Nesses casos, por não se tratar de competência absoluta, mas meramente 
de divisão interna de atribuições, regulamentada por atos normativos internos dos 
Tribunais, por um lado não haveria o problema do conflito de competência e a 
conseqüente “paralisia processual” dele decorrente, e por outro se atingiria o 
objetivo de delegar as causas ambientais a magistrados competentes, comprometidos 
e dedicados exclusiva ou principalmente às mesmas. Por todo o exposto, 
acreditamos, s.m.j ser indesejável a criação de uma Justiça Ambiental, tal como 
prevista na PEC 99/2003, por poder trazer mais problemas do que soluções à 
presteza e eficiência da tutela jurisdicional do meio ambiente.472 

Na ótica de Gregório Assagra de Almeida, adotada nesta pesquisa, é louvável a 

iniciativa e a tentativa de ampliar a proteção ao meio ambiente no País; entretanto, para o 

autor, não há a necessidade de criação de mais uma estrutura burocrática no âmbito da Justiça 
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brasileira. Considera-se, mais adequado a qualificação e a especialização dos Juízes de 

primeiro grau e dos Tribunais, o que já ocorre em relação ao Ministério Público, com as 

promotorias e procuradorias especializadas da defesa do meio ambiente, que agora começam 

a atuar regionalmente com a implantação de promotorias de justiça por bacias hidrográficas, o 

que foi inaugurado no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e agora vem sendo 

implantado em outros Estados.  473   

Portanto, a boa formação, inclusive e especialmente em técnicas autocompositivas de 

resolução de conflitos, assim como a especialização dos juízes na área ambiental e a formação 

de corpo técnico de apoio aos juízes, seria mais apropriado, útil e menos dispendioso para o 

País.    

Registra-se que a PEC nº 99/2003 foi aprovada por unanimidade na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no entanto foi rejeitada no Plenário, e 

arquivada.  

 
 
6.5 Boas experiências de especialização de órgãos jurisdicionais na área ambiental no 

Brasil 

 

Existem no Brasil experiências de especialização de órgãos jurisdicionais ambientais 

que têm se mostrado bem sucedidos em relação à preservação do meio ambiente. 

A criação pioneira de especialização ambiental foi a do Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso, em 1997, que implantou o Juizado Volante Ambiental, atuando em Cuiabá e cidades 

próximas.474 

No mesmo ano, no estado do Amazonas, foi instalada a Vara Especializada do Meio 

Ambiente e de Questões Agrárias e o Juizado Volante Ambiental, a partir do trabalho do Juiz 

Adalberto Carim Antônio. 

Também na Justiça Federal, existem as Varas semiespecializadas em Direito 

Ambiental e Agrário, em Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS) criadas pelo 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região.475  
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Conforme coloca Vladimir Passos de Freitas, essas varas especializadas se destacam 

pelo preparo de seus magistrados, pela fundamentação adequada das decisões judiciais, pela 

celeridade nos julgamentos e, principalmente, pela segurança oferecida às partes, que não se 

sujeitam  mais a julgamentos diferentes de acordo com o Juízo.476 

Nos Tribunais de segunda instância, o primeiro que se especializou foi Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, ao implantar a 4ª Câmara Criminal de julgamento de recursos 

de crimes ambientais. Em seguida, o Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 2006, instalou 

a Câmara Especial de Direito Ambiental, composta por cinco Desembargadores que julgam 

recursos relacionados às ações ambientais de natureza cível.477 

Para o juiz Adalberto Carim Antonio, a criação de órgãos jurisdicionais 

especializados, possui muitos aspectos positivos. Com base na sua experiência de trabalho, o 

referido autor expõe os efeitos promissores da criação da vara especializada ambiental do 

Amazonas, listando vários pontos positivos, arrolados abaixo.  

 Houve o aumento da percepção por parte da população, que se viu como titular de 

um direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, ao qual todos têm acesso indistintamente, 

reconhecendo  e detendo a prerrogativa de propor medidas judiciais perante o Poder Judiciário 

esperando dele obter respostas mais rápidas e efetivas quando se sentirem lesados seu direito 

(a). 

Conseguiu-se a formação de um mecanismo suplementar que permite a aplicação da 

lei ambiental de modo eficiente, no caso, um segmento da policia militar preparado para atuar 

nas questões ambientais (b). 

Logrou despertar a atenção de uma expressiva parcela da sociedade para a 

importância das questões ecológicas, incluindo governos locais, funcionários públicos, 

profissionais liberais e, sobretudo, executivos amazonenses, que passaram a considerar, em 

suas decisões empresariais, a proteção (ou ao menos não violação) do ambiente (c).478 

No que tange ao Ministério Público, evidencia que a especialização tem sido de 

fundamental importância, inclusive para evitar a judicialização de demandas judiciais, o que 

se faz bastante positivo, tendo em vista a situação grave referente à extrema morosidade da 

Justiça no Brasil. 
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 Luciano Luz Badini Martins e Luciano José Alvarega apresentam experiências 

positivas, realizadas no Ministério Público de Minas Gerais em que a especialização em 

promotorias de justiça por bacias hidrográficas tem sido um útil mecanismo para o aumento 

da efetividade na solução de conflitos socioambientais no Estado de Minas Gerais. 
479Conforme relatado pelos autores, nos últimos 03 (três) anos, apenas 34% dos casos 

ambientais foram judicializados. A solução dos conflitos que se formalizaram em acordos 

judiciais (via termos de ajustamento de conduta) se deu em 66% dos casos.480 

Destacam os referidos autores que, a partir de dois pontos fundamentais, o Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais tem ampliado o acesso à justiça e a efetivação das normas 

ambientais: 
1) priorização da atuação resolutiva dos conflitos socioambientais, isto é, sem a 
necessidade de intervenção do Poder Judiciário;  

2) Reconhecimento da necessidade de adaptação da organização territorial da 
Instituição conforme bacias hidrográficas ou ecossistemas, ou seja, de modo 
compatível com o padrão de organização dos sistemas naturais.481  

Observa-se que, até então, é muito tímida a iniciativa do judiciário brasileiro no 

sentido da criação de órgãos especializados na área ambiental. Nesse aspecto, o judiciário 

encontra-se muito aquém do Ministério Público, que tem suas promotorias e procuradorias 

especializadas em matéria ambiental, tendo, inclusive, iniciado nos últimos anos a atuação 

regionalizada por bacias hidrográficas.  

Os poucos exemplos sobre especialização na área ambiental, no âmbito do judiciário 

são bastante positivos, certamente poderá servir de luz e inspirações para que ocorra de fato, a 

criação de órgãos jurisdicionais (varas em primeiro grau, câmaras nos tribunais) com 

competência ambiental e estrutura adequada, bem como, a devida e necessária formação com 

vistas a efetiva concretização do direito ambiental como direito fundamental inerente à vida 

em geral e à sua existência com dignidade. 

Portanto, essas boas experiências revelam que, não obstante a importância da 

especialização do magistrado e dos servidores, para a atuação na área ambiental, tem-se que 
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não se faz necessária, repita-se, a criação de uma Justiça Ambiental com tribunais e juízes 

com atuação exclusiva na área ambiental, mesmo porque vê-se como suficiente a 

especialização e a mudança cultural dentro das estruturas do judiciário, no modelo adotado no 

País.  

O Juiz Adalberto Carim Antônio diz que a conciliação na vara ambiental 

amazonense traz uma celeridade e eficaz atuação: 
A conciliação tem-se mostrado, particularmente, como um dos aparatos capazes de 
dar ao Poder Judiciário o vigor necessário para imprimir, na questões que lhe são 
submetidas, pronta e eficaz atuação. Esse raciocínio é obviamente válido no plano 
ambiental, fato comprovado em quase uma década de trabalho da vara ambiental 
amazonense.482 Já não basta ser apenas um cumpridor dos deveres. O momento 
histórico exige um plus do juiz.  Talvez como antecipador do papel que lhe está 
reservado no próximo milênio, o de um administrador de situações conflituosas, um 
aconselhador, um conciliador, um pacificador social, distanciado do perfil clássico 
do profissional que apenas diz o Direito. É o momento de se ensinar o juiz a 
conviver com alternativas de realização da justiça, com tendências de solução 
pacífica dos conflitos, sejam elas a conciliação, a mediação, a arbitragem ou mesmo 
certas formas incipientes de justiça privatizada.483 

Entretanto, o modelo de atuação dos juízes na área ambiental adotado no Brasil carece 

de ser revigorado para tornar, realmente e, de fato, efetiva a jurisdição ambiental 

autocompositiva, que deve ser priorizada, assim como a jurisdição ambiental imperativa, 

como necessidades do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Fundamentais como 

valores fundantes do Estado e do Direito e diretrizes normativas principiológicas irradiadores 

com eficácia máxima sobre toda ordem jurídica, o que inclui o direito ambiental e os deveres 

constitucionais ambientais por ele estabelecidos (1º, 3º, Título II, Capítulo I, art. 5º, §§ 1º e 2º 

e art. 225, todos da CR/1988). 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

A partir do Estado de Direito a jurisdição passou a ser, realmente, uma das funções 

dos poderes do Estado, de modo que, somente na Idade Contemporânea, com a supremacia da 

Constituição e a superioridade da lei sobre o poder soberano do rei, pode-se identificar, com 

maior precisão, a jurisdição como função institucional independente no contexto do Estado e 

das suas funções perante a sociedade. 

Atualmente, a era é a dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, em que 

o acesso à justiça, como direito-garantia e método de pensamento, assume papel estruturante 

como direito e, ao mesmo tempo, como garantia fundamental que abrange o acesso ao 

judiciário, mas vai muito além para também incluir o direito de acesso a todos os meios 

legítimos de proteção e de efetivação dos direitos individuais e coletivos, amplamente 

considerados, jurisdicionais ou extrajurisdicionais, nacionais ou internacionais.  

Passa a ser dever do Estado-juiz, no Estado Democrático de Direito Constitucional, 

atuar com base nos princípios e nos valores constitucionais de justiça e de direitos 

fundamentais. 

Para fins de tutela jurídica, a CR/1988 adotou uma nova summa divisio, superadora da 

divisão entre direito público e direito privado. A partir de então, os direitos e deveres para fins 

de acesso à justiça são individuais e coletivos (Título II, Capítulo I, da CF). Assim, os direitos 

sociais, entre eles os arrolados nos artigos 6º e 7º, da CR/1988, poderão ser individuais ou 

coletivos, o que se percebe com mais precisão nas hipóteses concretas de lesão ou de ameaça. 

Nesse contexto, o direito processual coletivo é também um novo ramo do direito 

processual que surgiu com a CR/1988, sendo que um dos seus princípios mais importantes é o 

princípio da priorização da utilização das técnicas autocompositivas no direito processual 

coletivo.  

Por conseguinte, na esteira do princípio acima mencionado, que decorre da própria 

concepção de democracia participativa e deliberativa, consagrada na CR/1988 (art. 1º, 

parágrafo único), deve-se priorizar a resolução pelo diálogo e pelo consenso das demandas 

coletivas. Entende-se que a conciliação e até a mediação como mecanismos para se alcançar a 

resolução consensual do litígio coletivo são importantes técnicas de atuação. Para as questões 

mais simples, o mais apropriado seria a técnica da conciliação, mas, para as questões mais 

complexas, como ocorre muito em matéria ambiental, a mediação se mostra como um 

caminho legítimo para a resolução do litígio coletivo.  
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Esse princípio traz luz para a construção de um direito processual coletivo 

autocompositivo, que abra espaço para as partes e a comunidade representada construirem a 

decisão coletiva da melhor forma possível, valendo-se do diálogo e do consenso e, em 

especial, da teoria dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais como guia de 

condução desse diálogo.  

É justamente nesse sentido que se fala aqui em modelo de atuação da jurisdição 

autocompositiva. 

A jurisdição, então considerada, como um dos institutos estruturais do direito 

processual no Estado Democrático de Direito, é uma função, uma atividade e um dever-poder 

constitucional exercido pelo Estado, por intermédio de um agente imparcial, investido no 

cargo de juiz, que deverá atuar, quando provocado, de modo cooperativo, em conformidade 

com os princípios constitucionais de justiça e os direitos e garantais fundamentais, para 

buscar, prioritariamente, a resolução por consenso do conflito abstrato ou concreto, individual 

ou coletivo e, em sendo necessário, para decidir e fazer imperar suas decisões de caráter 

satisfativo (conhecimento e execução) ou assecuratório (medidas cautelares), com a 

observância rigorosa do contraditório e da ampla defesa como garantias das partes e da 

sociedade e desmembramentos do devido processo legal em suas dimensões individual e 

coletiva.  

Por outro lado, tendo em vista o objeto material e a nova classificação dicotômica dos 

direitos fundamentais – uma nova summa divisio constitucionalizada (direitos individuais e 

coletivos), consagrada na CR/1988 (Título II, Capítulo I), assim como a concepção que 

defende o direito processual coletivo como novo ramo do direito processual, verifica-se que a 

jurisdição poderá ser individual e coletiva.  

A jurisdição individual é aquela em que o Estado-juiz atua, quando provocado, para 

proteger ou efetivar direito individual, de titular determinado (pessoa física, jurídica ou 

mesmo despersonalizada), em situações de lesão ou de ameaça (art. 5º, XXXV, da CR/1988). 

O processo, neste caso, é individual e rege-se por normas processuais, com técnicas 

processuais de tutela de direito individual, como é o caso do direito processual civil. A 

legitimidade é do titular do direito (legitimidade ordinária) e, excepcionalmente, quando 

autorizado por lei, de terceiro (legitimidade extraordinária – art. 6º do CPC). A coisa julgada 

opera-se pro et contra (a favor ou contra) e inter partes (art. 472 do CPC). 
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Por outro lado, a jurisdição coletiva é voltada para a proteção e a efetivação de direitos 

ou interesses coletivos amplamente considerados, com amparo no art. 5º, XXXV, da 

CR/1988, e se divide em:  

a) jurisdição coletiva comum (litígios coletivos ocorridos no plano da concretude), que 

retrata atuação do Estado-juiz, quando provocado, em situações concretas, judicializadas, de 

lesão ou ameaça a direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Na 

jurisdição coletiva comum, o processo é coletivo, a legitimidade ativa é pluralista e 

concorrente (art. 103, 129, § 1º, ambos da CR/1988 e arts. 82 do CDC e 5º da LACP) e a 

coisa julgada coletiva opera-se, geralmente (art. 103 do CDC), secundum eventum probationis 

(de acordo com o resultado da prova), com exceção dos direitos ou interesses individuais 

homogêneos, com validade ultra partes (para além das partes) ou erga omnes (para todos).  

b) jurisdição coletiva especial (tutela abstrata e concentrada de direito constitucional 

objetivo), que ocorre quando o Estado-juiz, por intermédio das suas Cortes Constitucionais 

(STF ou Tribunais de Justiças dos Estados ou do Distrito Federal), atua, quando provocado, 

nas hipóteses de controle abstrato da constitucionalidade e é especial porque não há litígio 

concreto, nem tutela de direito coletivo subjetivo, mas a tutela do direito constitucional 

objetivo. 

Com efeito, a jurisdição ambiental, que atua, quando provocada pelos legitimados nas 

ações coletivas, para proteger ou efetivar direito ou interesse difuso fundamental (direito 

ambiental), é espécie do gênero jurisdição coletiva. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não adota, de modo 

rígido, a  concepção procedimentalista ou o modelo substancialista em torno do direito, da 

Constituição ou da jurisdição. O modelo compatível com o Brasil é misto ou eclético ou 

conciliatório, tendo em vista que os Objetivos Fundamentais da República Federativa do 

Brasil, elencados no art. 3º da CR/1988, que consagra o princípio da transformação social, 

estabelecem vínculos para todos (Estado e Sociedade), o que abrange, inclusive, o Supremo 

Tribunal Federal, na condição de Corte Constitucional, e judiciário em geral, com destaque 

para aqueles objetivos fundamentais ligados à ideia de criação de uma sociedade justa, livre, 

solidária, a erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades sociais.  

Por outro lado, a participação social nos processos de construção de direitos, 

principalmente os de dimensão coletiva em sentido amplo, como é o caso da tutela 

ambiental, torna-se imprescindível para garantir a legitimação social. Ademais, a 

Constituição é clara ao estabelecer, no seu art. 1º, parágrafo único, que todo poder emana do 
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povo, que o exerce por seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da 

Constituição. Estão, portanto, englobados aqui os dois modelos de jurisdição defendidos 

nesta pesquisa.  

A jurisdição autocompositiva, que deve ser priorizada, por observar procedimentos 

que permitem a participação dos interessados no processo de construção consensual da 

decisão. Não havendo, ou não sendo possível a resolução consensual e, também, nos casos 

de urgência, poderá ter incidência a atuação da jurisdição imperativa, como dever-poder 

para decidir e fazer imperar a decisão, inclusive por intermédio de medidas coercitivas e 

provimentos mandamentais.  

Portanto, a Jurisdição Ambiental, quanto à adequação da sua atuação à luz dos 

direitos e das garantias constitucionais fundamentais e da sustentabilidade ambiental, divide-

se em:  

a) jurisdição ambiental autocompositiva, que deverá ser adotada, com prioridade, por 

ser mais democrática e humanizada, sempre que as situações concretas possibilitem a 

resolução consensual do conflito ambiental; e,  

b) jurisdição ambiental imperativa, modelo de atuação jurisdicional com técnicas 

coercitivas e provimentos mandamentais, em que, não sendo possível a resolução por 

consenso do conflito ambiental, o Estado-Juiz atuará com a utilização de todos os meios e 

técnicas necessários, inclusive multas, para garantir a proteção e a efetivação adequadas do 

direito ambiental como direito fundamental. 

A jurisdição é, assim, uma garantia constitucional fundamental da sociedade: trata-

se de garantia de acesso à justiça que não poderá ser suprimida pelo legislador, pelo 

administrador, pelo próprio judiciário ou pelo particular. É uma interpretação ampliativa 

necessária do disposto no artigo 5º, XXXV, da CR/1988: a lei não excluirá da apreciação do 

judiciário lesão ou ameaça a direito.  

Assim sendo, a jurisdição é garantia fundamental, tanto para a proteção e efetivação 

de direitos individuais quanto para a proteção e efetivação de direitos coletivos. Trata-se, 

portanto, de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CR/1988), que possui aplicabilidade imediata 

(art. 5º, § 1º, da CR/1988) e deverá ser interpretada extensivamente, sendo que o rol de 

direitos por ela tutelados é meramente exemplificativo (art. 5º, § 2º, da CR/1988). 

Nestes dois modelos de atuação jurisdicional aqui defendidos (jurisdição 

autocompositiva e jurisdição imperativa), os atos praticados pelo Estado-Juiz terão natureza 

jurisdicional e deverão, com isso, se sujeitarem ao devido processo legal. Portanto, essas duas 



!
!

199 

dimensões do novo caráter jurisdicional, proposto e defendido, decorrem da natureza de 

garantia constitucional fundamental da jurisdição e da sua natureza de instituto estrutural do 

direito processual.  

Destarte, em relação à jurisdição como garantia fundamental, a interpretação deverá 

ser ampliativa quanto aos atos que configuram a sua atuação, levando-se em consideração, 

inclusive, o dever constitucional imposto ao Estado-juiz de buscar, prioritariamente, a 

resolução consensual dos litígios. 

É justamente nesse contexto que a jurisdição está consagrada na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 como garantia constitucional fundamental do 

indivíduo e da coletividade amplamente considerada.  

O art. 5º, XXXV, da CR/1988 não deixa a mínima dúvida no sentido de que a 

jurisdição é garantia fundamental tanto do indivíduo quanto da coletividade, em sentido 

amplo, pois está estabelecido no referido dispositivo que a lei não excluirá da apreciação do 

poder judiciário lesão ou ameaça a direito.  

Considerando que se trata de garantia fundamental, observa-se que esse dispositivo 

deverá ser interpretado ampliativamente. A leitura combinada com o Título II, Capítulo I, da 

mesma Constituição, torna-se imprescindível.  

Desse modo, a jurisdição é garantia fundamental, repita-se, tanto para a proteção e a 

efetivação de direitos individuais quanto para a proteção e a efetivação de direitos coletivos.  

Nesse caso, os direitos coletivos, amplamente considerados, poderão ser de natureza 

subjetiva, o que ocorre nas hipóteses de lesão ou de ameaça concretas a direitos ou interesses 

difusos, coletivos ou individuais homogêneos (art. 5º, XXXV e art. 81, parágrafo único do 

CDC). Para tanto, o sistema dispõe de várias ações coletivas para provocar a jurisdição: ação 

civil pública (art. 129, III, da CR), ação civil pública de improbidade administrativa (art. 129, 

III e art. 37, §§ 4º e 5º, da CR/1988), ação popular (art. 5º, LXXIII, da CR/1988), mandado de 

segurança coletivo (art. 5º, LXIX e LXX, da CR/1988), mandado de injunção coletivo (art. 5º, 

LXXII, da CR/1988), dissídio coletivo (art. 114, § 2º, da CR/1988).  

Contudo, os direitos coletivos poderão ser, também, de natureza objetiva, o que se 

daria nas hipóteses de violação da Constituição, sendo que a via mais adequada de tutela 

jurisdicional é por intermédio do controle abstrato e concentrado da constitucionalidade – 

proteção de direito constitucional objetivo. O sistema garante várias ações para esse controle 

concentrado e abstrato da constitucionalidade, que poderá ser exercido perante as Cortes 

Constitucionais do País (Supremo Tribunal Federal e Tribunais de Justiça dos Estados ou do 
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Distrito Federal): ação direta de inconstitucionalidade por ação; ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão; ação declaratória de constitucionalidade; arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (arts. 102, inciso I, a, § 1º, e  103, da CR/1988).  

Faz-se necessário registrar que a jurisdição é uma garantia constitucional 

fundamental, tanto para tutela repressiva quanto para a tutela preventiva, conforme prevê 

expressamente o art. 5ª, XXXV, da CR/1988 ao estabelecer que a inafastabilidade do 

judiciário se dará tanto nas hipóteses de lesão quanto de ameaça a direito.  

Entre os princípios do Estado Democrático de Direito, destaca-se o princípio da 

máxima priorização da resolução pelo diálogo e pelo consenso dos litígios de dimensão 

individual e coletiva. Esse princípio tem amparo na ideia de democracia participativa e 

deliberativa e no conceito de Estado Democrático de Direito no contexto de sua legitimação 

social pela discussão e pela maior deliberação social (art. 1º, parágrafo único, da CR/1988).  

Em acolhimento às diretrizes acima, se propõe a ideia de jurisdição autocompositiva, 

confirmada como exigência da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, nº 125, de 29 de 

novembro de 2010, que dispõe no parágrafo único do seu art. 1º: “Aos órgãos judiciários 

incumbe oferecer mecanismos de soluções de controvérsias, em especial os chamados meios 

consensuais, como a mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e orientação ao 

cidadão.”  

Com efeito, a previsão constitucional de que a soberania é do povo, que a exerce 

pelos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição, consagrada no 

art. 1º, parágrafo único, da CR/1988, impõe uma releitura em torno dos mecanismos de 

realização de direito, com a necessidade de utilização dos meios mais adequados e eficientes 

em que os cidadãos interessados, diretamente ou por seus entes representativos, possam 

participar da construção consensual da decisão.  

Portanto, a resolução pelo diálogo e pelo consenso dos conflitos judicializados deve 

estar presente na nova compreensão da jurisdição como garantia fundamental de acesso à 

justiça. 

Em todas essas dimensões (individual ou coletiva, abstrata ou concreta) a jurisdição 

deverá atuar de forma autocompositiva, quando a resolução deverá ser por consenso, com a 

participação direta dos interessados na construção da decisão, ou, conforme o caso e suas 

necessidades, imperativa, quando a decisão deverá alcançar o seu grau máximo de 

efetividade. 
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 Imperativa aqui, no sentido de que o juiz deverá decidir, quando provocado e, em 

obediência ao devido processo legal, e fazer imperar sua decisão, utilizando-se, sempre que 

necessário, de provimentos mandamentais.  

O direito ambiental, como disciplina própria e na sua condição de direito 

fundamental essencial ao Estado Democrático de Direito, impõe a formação dos magistrados 

e dos servidores com conhecimentos adequados para a atuação na área ambiental.  

É imprescindível a criação de estrutura de atuação adequada, para que os juízes e 

servidores exerçam suas atividades nas causas ambientais, com eficiência e em cumprimento 

aos princípios e regras do direito ambiental, tanto na dimensão do modelo da jurisdição 

imperativa quanto no modelo, que deve ser aperfeiçoado e priorizado, da jurisdição 

autocompositiva, defendidos nesta pesquisa.  

Não é qualquer juiz, sem conhecimento na área, que pode atuar nas demandas 

ambientais. Para tanto, é imprescindível o estudo da Jurisdição, na sua condição de atividade, 

função e dever-poder exercidos pelo judiciário, como instituto estrutural do direito processual. 

Há diferença entre jurisdição e competência. Enquanto a jurisdição é um dos institutos 

estruturais do direito processual, a competência é a regra processual que distribui o exercício 

da jurisdição entre os diversos órgãos do judiciário. Para viabilizar essa distribuição, o 

legislador utiliza-se de diversos critérios. Destacam-se os critérios matéria, pessoa, função, 

território e valor. No caso da jurisdição ambiental, observa-se que o critério da competência 

em razão da matéria é determinante. 

A competência jurisdicional ambiental deve ser reinterpretada à luz do direito 

ambiental como direito fundamental e dos seus princípios estruturadores.  

Apesar de serem amplos os deveres-poderes instrutórios do juiz na área ambiental, 

eles não são ilimitados, sendo que o devido processo constitucional estabelece os limites da 

atuação jurisdicional e impõe o dever de cooperação entre as partes, o juiz e todos aqueles que 

participam de alguma forma do processo jurisdicional ambiental.  

O modelo mais adequado de processo para a atuação jurisdicional na área ambiental é 

o cooperativo, em que desaparecem os protagonismos e a ideia de boa-fé passa a ser objetiva, 

constituindo-se na verdade, no plano probatório, em um compromisso processual das partes e 

do Estado-juiz. 

A mudança cultural é fundamental, principalmente para que se implante, no Brasil, um 

modelo de jurisdição ambiental mais autocompositiva, que priorize as técnicas de resolução 

consensual dos litígios ambientais, com deferência, entre outras, para a conciliação e a 
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mediação. 

Apesar da importância da especialização do magistrado e dos servidores, para a 

atuação na área ambiental, tem-se que não se faz necessária a criação de uma Justiça 

Ambiental com tribunais e juízes com atuação exclusiva na área ambiental, uma vez que seria 

suficiente a especialização e a mudança cultural dentro das estruturas do judiciário, no modelo 

adotado no País que precisa, contudo, ser revigorado para tornar, realmente, efetiva a atuação 

jurisdicional ambiental tanto autocompositiva, que deve ser priorizada, quanto imperativa, 

como necessidades do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Fundamentais como 

valores fundantes do Estado e do Direito e diretrizes irradiadores com eficácia máxima sobre 

toda ordem jurídica. 

As boas experiências práticas de órgãos jurisdicionais especializados na área 

ambiental são bem positivas. Entretanto, observa-se que o modelo de atuação dos juízes na 

área ambiental adotado no Brasil, inclusive os órgãos especializados, que são poucos, precisa 

ser revigorado para tornar, de fato, efetiva a jurisdição ambiental autocompositiva, que deve 

ser priorizada, assim como a jurisdição ambiental imperativa, como necessidades do Estado 

Democrático de Direito e dos Direitos Fundamentais como valores fundantes do Estado e do 

Direito e diretrizes normativas principiológicas irradiadores com eficácia máxima sobre toda 

ordem jurídica. Aqui estão inseridos o direito ambiental e os deveres constitucionais 

ambientais por ele impostos (1º, 3º, Título II, Capítulo I, art. 5º, §§ 1º e 2º e art. 225, todos da 

CR/1988). 

No plano dos direitos fundamentais e da proteção ambiental no Brasil, há um divisor 

de águas bastante nítido:  

a) no primeiro período histórico, anterior à Constituição de 1988, não havia uma 

consagração adequada, no plano constitucional, dos direitos fundamentais, assim como, não 

se poderia falar em um sistema constitucional de tutela ambiental;  

b) foi precisamente com a Constituição Federal de 1988 que surgiu esse divisor de 

águas, constituindo-se, a partir daí, um segundo momento histórico por intermédio da 

consagração de um amplo e inovador sistema de direitos fundamentais e da adoção de um 

revolucionário sistema constitucional de proteção ambiental. 

Os direitos fundamentais no Brasil são tanto os individuais quanto os coletivos, 

conforme se extrai do Título II, Capítulo I, da CR/1988. 
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O rol dos direitos e das garantias fundamentais é exemplificativo, nos termos do 

princípio da cláusula aberta dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, previsto 

no art. 5º, § 2ª, da CR/1988.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra o princípio da 

aplicabilidade imediata dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais, o que possui 

incidência, tanto em relação aos direitos e às garantias de dimensão individual quanto aos 

direitos e garantias de dimensão coletiva e social (art. 5º, § 1º, da CR/1988). 

A Constituição Federal de 1988 adota o princípio da proteção integral e holística do 

meio ambiente, o que tem incidência tanto para as presentes quanto para as futuras gerações 

(art. 225 da CR/1988). 

Entre os vários princípios e garantias da tutela ambiental, consagrados de forma 

expressa ou implícita na CR/1988, convém destacar o princípio do desenvolvimento 

sustentável, apontado com muita propriedade, por determinado setor da doutrina, como o 

princípio dos princípios ambientais.  

A sustentabilidade, em seu sentido amplo, possui três dimensões: social, econômica e 

ambiental. A atuação da jurisdição na área ambiental deverá levar em conta essas três 

dimensões, priorizando, sempre, as dimensões da sustentabilidade social e ambiental para 

direcionar decisões que garantam um desenvolvimento econômico sustentável.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental e, 

desse modo: tem aplicabilidade imediata; não lhe é possível interpretação restritiva; está 

protegido pelo manto do princípio da proibição de retrocesso social; é cláusula 

superconstitucional. 

 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito fundamental, 

é direito fundamental difuso das presentes e das futuras gerações. 

O meio ambiente, como direito fundamental, abrange, no plano da titularidade, o 

direito do ser humano, mas vai além para garantir a tutela da vida em geral, assim como da 

existência com dignidade. 

A interpretação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como direito 

fundamental, é aferida de uma interpretação valorativa e teleológica, decorrente da sua 

configuração como direito à vida e à sua existência com dignidade; mas também poderá ser 

aferida a partir de uma interpretação sistemática, em que deverá ser feita a interpretação 
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conjugada de alguns dispositivos constitucionais, tais como o art. 5º, caput, e seu § 2º com o 

art. 225, todos da CR/1988.  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito-dever, até porque a todo 

direito corresponde o respectivo dever e, em relação aos direitos fundamentais e à tutela 

jurídica ambiental, a CR/1988 é expressa (Título II, Capítulo I e art. 225).  

Por isso, a CR/1988 impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de proteger e de 

defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e as futuras gerações 

(art. 225). 

Os deveres de tutela jurídica ambiental, impostos pelo constituinte, abrangem o 

poder público e a coletividade, estando incluídos os particulares, pessoas físicas ou jurídicas. 

São deveres jurídicos fundamentais ambientais: 1) de proteção do ambiente para com 

as pessoas da mesma geração (ou deveres fundamentais de proteção do ambiente 

propriamente dito); 2) de proteção do ambiente de cunho transnacional (em relação a pessoas 

situadas em outros Estados); 3) de proteção do ambiente para com as gerações futuras; 4) de 

proteção do ambiente para com os animais não humanos e a Natureza como um todo. 

Assim, não somente o direito ambiental como direito fundamental deve orientar a 

atuação da jurisdição nos dois modelos (autocompositivo e imperativo), mas também os 

deveres ambientais, que têm incidência para o poder público e a coletividade. A coletividade 

aqui inclui, em geral, coletividade propriamente dita e seus segmentos, assim como o 

indivíduo em particular. 

Os conflitos coletivos envolvem uma grande complexidade e abrangência, além dos 

vários entes envolvidos, o que, certamente, dificulta bastante a utilização dos mecanismos 

consensuais. Entretanto, a resolução consensual é fundamental para a tutela adequada dos 

direitos coletivos, principalmente do direito ambiental como direito fundamental. É 

importante, portanto, que seja observada a Resolução CNJ nº 125/2010, principalmente com  

a implantação de Núcleos nos Tribunais e Centros nos juízos de primeiro grau de jurisdição, 

especializados em conciliação e mediação na área coletiva, especialmente na área ambiental. 

Alguns obstáculos existem, entre outros, que têm impedido a sedimentação desses 

núcleos, podendo ser destacados: a) a necessidade de mudança cultural, que ainda não foi 

sedimentada para a cultura da tutela coletiva e da sua resolução pelo diálogo e pelo consenso; 

b) a necessidade de um marco normativo adequado ao projeto constitucional sobre direitos e 

garantias fundamentais coletivos.  
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Enquanto isso não ocorre, convém destacar que os deveres ambientais 

constitucionais (art. 225 da CR/1988) exigem que a atuação da jurisdição ambiental, tanto no 

modelo de atuação autocompositiva quanto no modelo de atuação imperativa, realmente seja 

efetiva para proteger e preservar o ambiente para as presentes e futuras gerações, que têm 

direito difuso a um ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental ligado ao 

direito à vida e à sua existência com dignidade (arts. 1º, 3º, 5º, caput, §§ 1º e 2º e art. 225, 

todos da CR/1988). 

Registra-se que o modelo clássico de jurisdição, aqui denominado e revigorado pela 

atuação imperativa, é adequado para as situações em que não foi possível a resolução 

consensual, do mesmo modo, é importante para a tutela dos direitos individuais e coletivos, 

principalmente para a tutela de direito ambiental como direito fundamental. Observa-se que 

há hipóteses em que o acordo é impossível, como nos casos de improbidade ambiental.  

Existem outros casos em que a urgência e os riscos de danos são tão evidentes que 

não há tempo para o diálogo e para o consenso.  

Há situações em que há crime ambiental, fraudes e comportamento inadequado dos 

responsáveis pela ameaça ou pelo dano ao meio ambiente. Nessas hipóteses, a jurisdição 

ambiental imperativa deve ser o caminho necessário. Imperativa aqui no sentido de que o juiz 

deverá decidir e fazer imperar suas decisões, de forma a tornar a tutela preventiva ou 

repressiva efetiva. O juiz ambiental deverá, sempre que necessário, conferir carga de eficácia 

mandamental aos seus provimentos, bem como, utilizar todas as técnicas coercitivas, tais 

como multas, remoção de coisas ou pessoas, requisição de força policial e fazer uso de todas 

as medidas de apoio cabíveis (art. 461, § 5º, do CPC e art. 84, § 4º, do CDC). Ademais, a 

transparência e a segurança jurídica do processo judicial são também pontos positivos.  

Contudo, mesmo na jurisdição imperativa, o juiz deverá atuar de forma cooperativa, 

permitindo a participação das partes e dos interessados com representatividade adequada e, 

também, decidir, sem surpresas que prejudiquem as partes, e fundamentar adequadamente sua 

decisão. 

Portanto, no contexto do modelo de jurisdição ambiental imperativa aplica-se o 

princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva (art. 83 do CDC, que tem 

incidência sobre a tutela de todos os direitos coletivos, amplamente considerados, por força do 

art. 21 da LACP). Assim, são cabíveis todos os provimentos, tais como declaratórios, 

constitutivos, executivos, cautelares e, especialmente, com destaque pela importância, os 

provimentos mandamentais, que se dirigem para a conduta de pessoa certa, que deverá 
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cumprir a obrigação judicialmente fixada, sob pena de praticar, em determinados casos, crime 

de desobediência pelo seu descumprimento da decisão.  

Não fosse isso, aplica-se na jurisdição ambiental imperativa o art. 14, inciso V, e  

seu parágrafo único, do CPC, que prevê a prática de ato atentatório à jurisdição, sujeito à 

multa, sem prejuízo de outras sanções, para aqueles que, de qualquer forma, descumprirem os 

provimentos judiciais de natureza antecipatória ou final. 

A jurisdicição ambiental autocompositiva permite a utilização de vários mecanismos 

e de procedimentos para a resolução consensual, o que se justifica tendo em vista que se trata 

de proteção e efetivação de direito fundamental e, assim, devem ser flexibilizadas e utilizadas 

todas as técnicas necessárias. Por isso, ao juiz com competência na área ambiental caberá: a) 

homologar acordos ambientais realizados extrajudicialmente, o que constituirá em título 

executivo judicial (art. 475-N, inciso IV, do CPC); b) homologar acordo realizado nas 

demandas coletivas ambientais propostas, ainda que não inclua matéria não posta em juízo, o 

que também constituirá executivo judicial (art. 475-N, inciso III, da CPC); c) analisar a 

demanda ambiental e conforme seu grau de complexidade e também durabilidade da relação 

jurídica, ocasião em que poderá instalar o procedimento de mediação por ele mesmo 

coordenado ou por órgão especializado do judiciário ou, ainda, poderá suspender o processo 

ambiental (art. 265, II, do CPC) e encaminhar para mediação por intermédio de órgãos 

extrajurisdicionais, como assim tem sido feito pelo STF, quando encaminha causas entre entes 

públicos para tentativa de resolução consensual na Câmara de Conciliação da AGU; d) 

analisar os casos de demanda ambiental mais simples, com relações episódicas e, assim, tentar 

diretamente ou por seus auxiliares a conciliação. Será sempre fundamental a manifestação e o 

acompanhamento do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica e com legitimação 

constitucional para as ações coletivas ambientais (art. 127, caput, e art. 129, III, ambos da 

CR/1988). 

É necessária a releitura do art. 2º da LACP (Lei n. 7.347/1985), em combinação com 

o art. 93 do CDC (Lei nº 8.078/1990), diante das necessidades de acesso à justiça, de forma a 

evitar a concentração de competência ambiental em juízo não abrangido pelo ilícito ou dano 

ambiental, tendo em vista que isso dificultaria a produção da prova e a participação das 

pessoas diretamente interessadas na demanda coletiva ambiental.  

Contudo, é fundamental a qualificação e a especialização dos juízes para que atuem 

na área ambiental, sem a necessidade de criação de uma justiça ambiental específica, com 
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Tribunal Superior Ambiental, Tribunais Ambientais Regionais e Ministério Público 

Ambiental, conforme previa a PEC 99/2003, arquivada no Congresso.  

Portanto, a formação adequada dos juízes para atuarem na área ambiental e a 

especialização com criação, por exemplo, de Câmaras e Varas ambientais, é o caminho mais 

célere, útil e menos dispendioso para a sociedade.  

Por fim, os modelos propostos na presente pesquisa referentes à jurisdição 

autocompositiva e imperativa também se aplicam, em regra, a todas as áreas de exercício da 

jurisdição em que haja a tutela de direitos fundamentais e que seja possível a resolução por 

consenso do litígio em sua integralidade ou não.  
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