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    1. Introdução

O tema das condições da ação suscita um antigo e renovado rol de discussões.  Pode ter 

como marco inicial a própria obra de Oskar von Bülow, em torno dos pressupostos processuais, como 

já apontava Luís Eulálio de Bueno Vidigal, em escrito publicado em 1967.  Mas, passa por Giuseppe 

Chiovenda e, principalmente, por Enrico Tullio Liebman, além de Luiz Machado Guimarães, dentre 

outros, para se chegar às teorias e aos autores contemporâneos.

É forçoso assinalar que, de modo amplo no contexto do direito estrangeiro, a maioria dos 

países, como Alemanha e Portugal, não adota a denominação e o tratamento de modo diferenciado 

para  as  “condições  da  ação”.   Os  requisitos,  especialmente  do  interesse  e  da  legitimidade, 

encontram-se  disciplinados  no  âmbito  dos  pressupostos  processuais.   A catalogação  ou  não  em 

separado,  contudo,  não  parece  ser  a  questão  central.   Pode-se  até,  neste  aspecto,  afirmar  a 

superioridade da classificação adotada pelos brasileiros e italianos, que conseguiram visualizar o 

trinômio pressupostos processuais, condições da ação e mérito como uma escalada do abstrato para 

o concreto.

A denominação  de  “condição  da  ação”  costuma  merecer,  também,  apoio,  reparo  ou 
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Brasileiro de Direito Processual.
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esclarecimento, quanto ao seu significado, apontando-se, conforme o entendimento, que seria uma 

condição, na verdade, para o exercício regular do direito de ação, um requisito para o julgamento 

do mérito ou mesmo o julgamento do próprio mérito.  A concepção adotada, em termos de filiação 

à teoria concreta, eclética ou abstrata da ação, com as suas ramificações, produz consequências 

acadêmicas e práticas no tratamento da questão.

A limitação do tempo não permitirá, todavia, uma exploração ampla e profunda de parte 

considerável das indagações existentes.  Tentarei, assim, me deter em algumas questões que me 

parecem importantes, sob o prisma acadêmico e prático.

    2. Condições da ação e acesso à Justiça

No  Brasil,  o  princípio  da  inafastabilidade  da  prestação  jurisdicional  passa  a  figurar 

expressamente nas constituições a partir da Carta de 1946.  Entretanto viveu momentos de agonia 

durante os anos de ditadura.  O Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, determinou, no 

seu artigo 11, a exclusão de qualquer apreciação judicial de todos os atos praticados de acordo com 

o respectivo Ato e seus Atos Complementares.  A Emenda Constitucional de 1969 foi ainda mais 

longe, excluindo da apreciação judicial os atos em geral praticados pelo Governo Federal, bem 

como Atos Institucionais e Atos Complementares etc.

Encontra-se, atualmente, inscrito no artigo 5º,  inciso XXXV, da Constituição:  “a lei  não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  Três aspectos podem e 

devem ser ressaltados, desde logo, no texto da Constituição de 1988: a supressão da possibilidade1 

de condicionamento ao exaurimento da via administrativa; a aplicabilidade atual do princípio em 

termos de direitos  coletivos; e o reconhecimento constitucional da garantia diante da ameaça ao 

direito.  A questão da via administrativa será abordada um pouco mais a frente.

O preceito do direito constitucional de ação2 está situado no Capítulo I  (Dos Direitos e 

deveres individuais e coletivos), do Título II (Dos direitos e garantias fundamentais), da Constituição 

de  1988.   Diz  respeito,  assim,  aos  direitos  individuais  e  coletivos.   A  inafastabilidade  ou 

inarredabilidade do controle jurisdicional deixa de estar voltada apenas para a tutela individual, 

consistindo em clara inovação em relação ao direito anterior.  Nas Cartas de 1946, 1967 e 1969, a 

índole individualista manifestava-se de modo claro.  Em todas, a menção situava-se na rubrica dos 

capítulos  intitulados  “Dos  direitos  e  das  garantias  individuais”  e  nas  redações  praticamente 

1 Prevista no artigo 153, § 4º, da CF/69, com a alteração produzida pela Emenda Constitucional n. 7/77.
2 Art. 5º, inciso XXXV.
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idênticas: “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão de (a) direito 

individual”.

Do mesmo modo, os textos anteriores silenciaram quanto à proteção à ameaça de lesão.  A 

menção expressa, no atual, salienta o caráter indispensável da tutela preventiva, especialmente 

relevante em se tratando de direitos como os da personalidade, dos difusos e coletivos, destacando-

se a proteção ao meio ambiente.

O destinatário principal do comando constitucional relacionado com a inafastabilidade da 

prestação jurisdicional é, segundo afirma Pontes de Miranda3, o legislador.  Entretanto, as pessoas e 

instituições, em geral, encontram-se vinculadas pela norma, que pode ser invocada em face do 

próprio Poder Judiciário, seja na sua atividade administrativa, normativa ou jurisdicional.

É  importante  notar  que,  em  tempos  de  democracia,  a  violação  do  preceito  da 

inafastabilidade não ocorre, geralmente, de modo direto e expresso.  O legislador, v. g., não edita 

normas  que  prevejam abertamente  a  impossibilidade  de  acesso,  exigindo  do  intérprete  atenta 

análise da razoabilidade das leis.

O texto constitucional não prevê, de modo expresso e geral, pressupostos processuais ou 

condições da ação, o que já denota que as limitações infraconstitucionais impostas deverão ser 

comedidas e ter por finalidade o cumprimento do comando expresso na Carta Magna.  Portanto, não 

poderão representar denegação de justiça e deverão servir exatamente aos escopos constitucionais 

do acesso à ordem jurídica justa e da duração razoável dos processos.

Sendo assim, a exigência dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como 

a solução diante da inexistência destes requisitos, devem estar pautadas pelo acesso à justiça e 

pela economia processual.

Passemos  à  análise  das  condições  da  ação  em espécie  e  o  enfrentamento  de  algumas 

questões correlatas.

  3. Legitimidade

No processo individual civil e do trabalho, a regra4 é que ninguém poderá pleitear em nome 

próprio, direito alheio, salvo autorizado por lei.  É claro que essa regra, quando se fala em direito 

próprio, será analisada em conformidade com os elementos da demanda.  A leitura, portanto, que 

3  Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969, tomo V, 2ª ed., São Paulo, 1971, p. 108 e seg.
4  Prevista no art.  6º  do Código de Processo Civil.   No processo do trabalho, deverão figurar como partes o 

empregado e o empregador, nos termos do art. 643 da Consolidação das Leis do Trabalho.
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se deve fazer do art. 6º do Código de Processo Civil5 é no sentido de que a análise da questão da 

legitimidade, no âmbito de quem realmente deva ser parte, deve levar em consideração o caso 

como se apresenta na petição inicial.  Digo isso, não para afirmar simplesmente a posição da teoria 

da asserção, mas para defender que hoje, diante da maior complexidade das relações jurídicas e 

das repercussões que os atos, lícitos e ilícitos, podem ter sob o ponto de vista dos direitos das 

pessoas.

Portanto, a idéia de situação legitimante pode surgir a partir de  direitos e/ou interesses 

jurídicos  do  demandante,  que  tenham ou  possam vir  a  ser  atingidos,  devendo  o  ordenamento 

considerar,  no  processo  individual  e  coletivo,  como  legitimados  aqueles  que  possam ter  o  seu 

interesse  jurídico  satisfeito  a partir  da demanda proposta.   Isso  pode parecer,  aparentemente, 

simples e tranqüilo, mas vou procurar trazer à baila alguns exemplos de enfrentamento em concreto 

desta questão.

   3.1. Um caso sobre legitimidade ativa: a concepção de “titular” do direito

No Estado do Rio de Janeiro, uma grande pessoa jurídica, com milhares de trabalhadores, 

passou a ter, com o passar do tempo, centenas de empregados afastados das suas funções por força 

da concessão de benefícios previdenciários, como o auxílio-doença e aposentadoria por doença.  A 

situação  assumiu,  segundo  alegado,  uma  proporção  preocupante,  pois  as  relações  de  trabalho 

passaram a depender da continuidade ou não da relação previdenciária.  Ocorre que o INSS, que 

tem a obrigação legal de realizar periodicamente as denominadas perícias médicas, para manter ou 

não os respectivos benefícios, teria deixado de realizá-las tempestivamente, não sendo suficientes 

os  requerimentos  administrativos  formulados  pela  empresa  para  que a  autarquia  previdenciária 

cumprisse com o seu mister.  

A  contratante  veio  a  juízo,  na  Justiça  Federal,  pleitear,  individualmente,  para  cada 

empregado afastado, sob a alegação de que estava sendo lesada nas suas atividades a partir do ato 

pretensamente ilícito na autarquia federal, em primeiro lugar, a condenação do INSS na realização 

da respectiva perícia e, diante do restabelecimento do empregado afastado, o seu retorno.  Os 

processos foram todos extintos, em primeiro grau, sem o julgamento do mérito, sob o fundamento 

de falta de legitimidade, pois apenas o empregado afastado, beneficiário do INSS, como titular do 

direito, poderia requerer a perícia.  No Tribunal Regional Federal, a questão recebeu tratamento 

diferenciado nas duas turmas especializadas, tendo uma delas negado provimento aos recursos e a 

5  Art. 6º. Ninguém poderá pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
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outra dado provimento, para cassar as sentenças meramente terminativas e, em boa parte dos 

casos,  por  estarem  maduros  para  o  julgamento,  aplicando  o  art.  515,  §  3º,  do  CPC,  julgar 

procedente o primeiro pedido.

Na qualidade de relator de acórdãos que asseguraram o julgamento do mérito do primeiro 

pedido,  entendi  que  a  situação  em concreto  indicava a  existência  da  necessidade,  utilidade  e 

legitimidade da empresa para a propositura, pois,  do contrário, o alegado prejuízo da empresa 

somente  poderia  ser  invocado  diante  da  (improvável)  iniciativa  do  empregado  afastado  ou  de 

demanda a ser promovida pelo Ministério Público Federal, se, naturalmente, este fosse considerado 

como legitimado.6

     3.2 A questão da legitimidade ativa diante de direitos e interesses coletivos

A Magna Carta assegurou, de modo expresso, a tutela coletiva, nos art. 5.º, incisos XXI, LXX 

e LXXIII, 8.º, inciso III, e 129, inciso III. Todavia, não o fez no sentido de limitar a defesa coletiva a 

estas  hipóteses.  Até  porque,  o  instituto  da  legitimação  extraordinária  não  representa  matéria 

constitucional  em  sentido  estrito,  encontrando-se  regulado  no  Código  de  Processo  Civil7 e  na 

legislação extravagante.8 Nesse sentido, decidiu a 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal que:

6 Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO VISANDO COMPELIR O INSS A PROCEDER À REVISÃO DA 
CONCESSÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  RELAÇÃO  JURÍDICA  TRABALHISTA  ATRELADA  À  RELAÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA.  CONFIGURAÇÃO  DA LEGITIMIDADE  PASSIVA E  DO  INTERESSE  PROCESSUAL.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. 1. Hipótese que consiste em ação ajuizada pela CSN visando 
compelir o INSS a proceder à perícia médica de segurado da previdência (segundo réu), relativo ao benefício 
previdenciário  de  aposentadoria  por  invalidez,  tendo  o  MM.  Juízo  a  quo  julgado  extinto  o  processo,  sem 
julgamento  do  mérito,  na  forma  do  artigo  267,  VI,  do  CPC.  2.  Alegação  de  que  a  omissão  da  autarquia 
previdenciária em não promover os exames periciais estabeleceria instabilidade jurídica no tocante à relação 
trabalhista, já que o contrato não estaria extinto, mas apenas suspenso, nos termos do artigo 475, da CLT. 3. 
Verifica-se que a situação concernente à relação jurídica de trabalho existente entre a autora (CSN) e seu 
empregado, está atrelada ao desdobramento da relação jurídica previdenciária entre o segurado e o INSS, fato 
suficiente para caracterizar a legitimidade ativa da CSN no feito e demonstrar, além de seu interesse jurídico no 
implemento  das  normas  legais  que  regulam  a  sistemática  revisional  da  manutenção  do  benefício,  por 
consequência,  o  seu  interesse  processual,  em vista  da  utilidade  e  necessidade  do  provimento  jurisdicional 
postulado. 4. Anulação da sentença e aplicação do artigo 515, § 3º, para julgar parcialmente procedente a 
demanda para conceder, tão-somente, o primeiro pedido formulado pelo autor (compelir o INSS a promover a 
perícia  médica  em  relação  ao  segurado  em  questão  -  2º  réu),  a  fim  de  que  a  autarquia  previdenciária 
implemente, com a máxima urgência, no prazo de trinta dias da intimação, todas as medidas necessárias à 
realização do exame pericial obrigatório do segundo réu, deixando, outrossim, de apreciar os demais pedidos, 
por estarem atrelados a fato futuro e incerto. 5. Apelação conhecida e provida. Nos termos do artigo 515, § 3o, 
do CPC, pedido julgado parcialmente procedente.”. TRF-2ª Região, 1ª Turma Especializada, Rel. Juiz Federal 
Convocado  Aluisio  Gonçalves  de  Castro  Mendes,  Apelação  Cível  n.  406501,  julg.  em  25.03.2008,  DJU  - 
Data::05/05/2008, p. 607.

7 Art. 6.º
8 Principalmente o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, além de outras leis especiais, 

conforme descrição feita no capítulo sobre a evolução das ações coletivas no Brasil, supra.
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“SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL –  NATUREZA DA MATÉRIA.  De  início,  a  substituição  processual  não  tem 

contornos constitucionais. Pouco importa, na espécie, que se tenha feito referência a normas estritamente legais 

como a regulamentar o inciso III do art. 8.º da Carta da Republica. O preceito nele incluído não veda a possibilidade 

de o legislador ordinário incluir no cenário jurídico outras hipóteses em que possível demandar em nome próprio na 

defesa de direito alheio”.9

É  de  se  notar  que  na  Constituição  encontram-se  previstos  diversos  legitimados  para  o 

exercício da tutela coletiva: o Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso III; as associações, 

com base no art. 5.º, incisos XXI e LXX; os sindicatos, com fulcro no art. 8.º, III; e os cidadãos, 

conforme disposto no art. 5.º, inciso LXXIII. Não se pode dizer, por conseguinte, que o constituinte 

tenha consignado  qualquer  vedação a  possíveis  legitimados,  em particular  quanto às  pessoas  e 

instituições supracitadas.

A legislação  infraconstitucional,  por  sua  vez,  ao  contrário  de  países  como  os  Estados 

Unidos, Inglaterra, Portugal, Canadá e Austrália, não atribuiu, de modo amplo e equiparado aos 

demais entes e órgãos, a legitimação ao indivíduo para a propositura de ações coletivas. Qual a 

situação do indivíduo, em termos de legitimação, diante dos interesses coletivos lato sensu?

De  lege  lata,  a  categoria  dos  interesses  e  direitos  individuais  não  oferece  maiores 

dificuldades em relação à questão, tendo em vista a divisibilidade do objeto e a possibilidade lógica 

e legal da persecução individual, como expressamente veiculado, por exemplo, no art. 81, caput, e 

art.  103,  in  fine,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor.  O  princípio  da  inafastabilidade  estará 

preservado,  na medida em que qualquer pessoa poderá buscar  a respectiva tutela jurisdicional 

diante da lesão ou ameaça ao seu hipotético direito.

A  situação  é  completamente  diversa  em  relação  aos  interesses  denominados  de 

“essencialmente coletivos”. Os fatores primordiais da diferenciação são a indivisibilidade do objeto 

e a transindividualidade subjetiva. A lesão ou ameaça de lesão, na espécie, não afeta apenas uma 

única pessoa e a providência judicial, por outro lado, não poderá ser dirigida, igualmente, somente 

para uma única pessoa ou parte da coletividade, grupo, classe ou categoria.

O caráter “coletivo” reflete, na verdade, esfera de problema que, de maneira mais ou 

menos  ampla,  possui  dimensão  social,  repercutindo  e  mexendo  muitas  vezes,  entretanto,  com 

direitos individuais também agasalhados singularmente. Questões relacionadas ao meio ambiente 

9 AGRAG 157.797-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU 12.05.1995.
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podem fornecer exemplos incontroversos da existência de uma faixa cinzenta entre o público e o 

individual, que deve merecer proteção ampla e não restrita, sob pena de serem maculados valores 

juridicamente amparados. O art. 225 da Constituição, v.g., prevê que “todos têm o 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”.

Não é difícil de se imaginar, e.g., uma determinada atividade ou obra, de responsabilidade 

do  Município,  provocando  a  poluição  sonora  junto  a  uma  pequena  comunidade,  desprovida  de 

associação de moradores ou de defesa do meio ambiente, cuja promotoria esteja com o cargo de 

Promotor vago. Estariam os moradores fadados a suportar o barulho, aguardando a designação de 

um novo Promotor ou teriam de formar uma associação para serem admitidos em juízo? Da mesma 

forma, não estaria o morador de bairro residencial legitimado para ajuizar uma ação pleiteando a 

cessação ou limitação do barulho, em face de determinada instituição religiosa que celebre cultos, 

durante os finais de semana, a partir das 6 horas da manhã, impedindo a tranqüilidade e o descanso 

de toda a família? O proprietário de um imóvel situado numa praia até então paradisíaca nada 

poderia fazer em face de indústria poluidora recém-instalada, salvo aguardar a consumação dos 

prejuízos, para que, depois, fosse a juízo pleitear a indenização em razão dos danos causados?

Os  interesses  acima  ventilados  seriam  coletivos,  mais  precisamente  difusos.  Por 

conseguinte, a limitação infraconstitucional da legitimação, com fulcro no art. 5.º da Lei 7.347/85 

ou do art. 82 da Lei 8.078/90, estaria apta para excluir os indivíduos ameaçados ou lesados do 

direito  de  ação?  A  resposta  parece  ser  negativa,  diante  do  comando  constitucional,  inscrito 

principalmente nos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional e do devido processo 

legal.

A  ação  ajuizada  pelo  indivíduo,  ainda  que  voltada  para  a  defesa  do  seu  direito  à 

tranqüilidade ou à sua saúde, refletirá em toda a coletividade.  Demandará solução uniforme, na 

medida em que não se pode conceber, por exemplo, em termos concretos, que a limitação ou não 

do barulho, bem como a manutenção ou não das atividades da indústria, produza efeitos apenas em 

relação ao autor individual.

A impossibilidade lógica de fracionamento do objeto, em tais hipóteses, enseja inclusive a 

dificuldade de diferenciação entre tutela coletiva e individual,10 demandando, dessa forma, solução 

10 J. A. Jolowicz, no trabalho The protection of diffuse, fragmented and collective interests in civil  litigation: 
english law, p. 223, apontou para a imbricação, com as seguintes palavras e exemplo: “the distinction is not an 
easy one to draw: it depends ultimately on the motives with which the proceedings are begun, and litigation 
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comum, ainda que a iniciativa tenha sido individual. E, assim sendo, o melhor talvez fosse, não a 

denegação pura  e  simples  da  admissibilidade  de ações  propostas  por  cidadão  ou cidadãos,  até 

porque ela já existe, em certas hipóteses, em razão do alargamento do objeto da ação popular, 

alcançado o próprio meio ambiente, mas a ampliação definitiva do rol de legitimados. As ações 

receberiam, então, sempre tratamento coletivo compatível com os interesses em conflito.

O direito moderno, de matriz constitucional ou processual, vem apontando na direção do 

acesso à Justiça, da ampliação da legitimidade e da instrumentalidade do processo. A limitação da 

legitimação do indivíduo, diante de interesses individuais homogêneos, deixa de produzir resultados 

positivos:  economia  processual  e  judicial;  maior  acesso  ao  Judiciário;  melhoria  da  prestação 

jurisdicional, em termos de tempo e qualidade, devido à redução do número de feitos; preservação 

do princípio da igualdade etc. Mas em termos de interesses de natureza indivisível, o resultado é a 

denegação absoluta de Justiça.

No  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  foi  matéria  de  primeira  página  de  um jornal  de grande 

circulação  a  notícia  sobre  uma  deficiente  física,  que  precisava,  naturalmente,  trabalhar  para 

sobreviver.  Para tanto, precisava se utilizar do metrô.  Contudo não havia rampa de acesso para 

embarque e desembarque nas estações da sua residência e do seu local de trabalho.  Ajuizou uma 

demanda,  tendo o  pedido  sido julgado procedente.   Para  a  felicidade dela  e  de todos  os  que 

precisavam  e  passaram  a  se  utilizar  das  rampas,  não  houve  questionamento  quanto  à  sua 

legitimidade para postular aquele direito difuso.

O Professor Paulo Cezar Pinheiro Carneiro também formula exemplos semelhantes, para 

justificar a atuação do indivíduo e também de associações que venham a ser criadas diante de um 

determinado problema surgido,  podendo o juiz,  neste  último caso,  conforme previsão expressa 

contida  no  §  1º  do  art.  82  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  afastar  o  requisito  da  pré-

constituição.

   3.3 A legitimidade desassociada da titularidade do direito material

A situação  legitimante,  embora,  como  regra  geral,  esteja  associada  à  titularidade  do 

direito material, pode ser norteada também por outros critérios.  Nesse sentido, é de se destacar 

which conforms in all respects to the traditional bipolar pattern may be used with the ulterior or even the 
primary purpose of securing judicial protection for the diffuse and fragmented interests of a substantial and ill-
defined group of people. A simple illustration is afforded by an action for nuisance brought by a householder in a 
residential neighbourhood against the owners of a nearby industrial undertaking. If an injunction is issued at the 
suit of that householder requiring, for example, that noisy operations be restricted to normal working hours, the 
benefits flowing from the injunction will accrue as much to his neighbours as to himself”.
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especialmente o pólo passivo do mandado de segurança.  Por  exemplo, se o ente público está 

cumprindo uma determinação judicial, a autoridade dita coatora não poderá ser a administrativa, 

mas, sim, a judicial, se, de fato, a ordem for proveniente de órgão jurisdicional11. 

     3.4 Fortalecendo as ações coletivas a partir da ampliação da legitimidade

O  caminho  trilhado  pelas  propostas  de  Anteprojeto  de  Código  Brasileiro  de  Processos 

Coletivos, seguindo a trilha do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América, foi no 

sentido de democratizar o acesso à Justiça, fortalecendo as ações coletivas, a partir da ampliação 

do rol de legitimados.  A proposição rompe, portanto, com sistemas tradicionais, que procuram 

atribuir com certa exclusividade a legitimidade ora para órgãos públicos, ora para associações e 

organizações não governamentais, como ocorre na Alemanha, ou principalmente para os indivíduos, 

como acontece nos Estados Unidos, com as class actions.

Em  relação  ao  direito  vigente,  as  propostas  de  Anteprojeto  de  Código  Brasileiro  de 

Processos  Coletivos  procuram ampliar  o  rol  dos  legitimados,  principalmente para  a  inclusão do 

indivíduo.  É  importante salientar  que a inovação,  se  consumada,  abrirá  importante campo de 

atuação  para  a  advocacia  privada,  na  defesa  dos  interesses  difusos,  coletivos  e  individuais 

homogêneos,  antes  limitado  àqueles  que  prestavam  os  seus  serviços  perante  associações  e 

sindicatos.  A advocacia privada acabava desempenhando as suas funções principalmente no pólo 

contrário aos interesses coletivos.  Com a legitimação das pessoas naturais, pode-se vislumbrar um 

grande atrativo futuro, pois causas que individualmente não seriam capazes de mobilizar e custear o 

11 Há que se apontar,  para tanto, a autoridade judicial  como a autora da ordem.  Do contrário,  ainda que a 
autoridade administrativa alegue, sem comprovar, que a ordem seja judicial, deverá prevalecer a indicação feita 
pela parte autora.  Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ACESSO À JUSTIÇA. INAFASTABILIDADE DA 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. I – A 
verificação das condições da ação, como requisito para o seu exercício regular ou para o julgamento do mérito, 
deve  ser  feito  de  modo  a  não  se  ferir  o  acesso  à  Justiça  e  o  princípio  da  inafastabilidade  da  prestação 
jurisdicional.
II – A aferição da legitimidade deve levar em consideração, em primeiro lugar, a narrativa formulada pelo autor 
na respectiva petição inicial (teoria da asserção), cotejando-a, entretanto, com os documentos e elementos 
contidos nos autos, em nome da economia processual e da instrumentalidade. III  – Se o autor questiona na 
petição inicial a informação contida em documento juntado, dando conta de que o benefício teria sido suspenso 
por ordem judicial, não havendo nos autos nada a indicar a efetiva existência de processo instaurado ou de 
decisão  judicial  em  que  se  determina,  de  fato,  a  interrupção  do  pagamento  do  benefício,  manifesta-se 
precipitada a sentença meramente terminativa. IV – O fundamento da legitimidade de autoridade judicial para 
figurar como impetrada no mandado de segurança não se mostra correto ou mesmo viável, com os elementos 
existentes, diante da ausência de informação indicativa de processo ou decisão judicial pertinente, devendo, 
portanto, em juízo preliminar, figurar a autoridade administrativa no pólo passivo”.  TRF-2ª Região, 1ª Turma 
Especializada,  Rel.  Juiz  Federal  Convocado  Aluisio  Gonçalves  de  Castro  Mendes,  Apelação  em  MS  n. 
2007.51.01.805325-0, julg. em 24.06.2008, DJU - Data::10/07/2008, p. 35/50.
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aporte de recursos humanos e materiais poderão, sob o prisma coletivo, representar uma valiosa 

fonte  de  interesse  para  os  advogados.   Pode-se  imaginar,  por  exemplo,  um  dano  que 

individualmente remontasse a um valor unitário de mil reais, ensejando honorários, se fixados em 

conformidade com o artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, entre cem e duzentos reais, valor 

que não seria altamente significativo e suficiente para a manutenção de uma banca de advocacia. 

Mas, diante de um grupo de mil pessoas afetadas, o valor da causa passaria para um milhão de 

reais, com a possibilidade de honorários entre cem e duzentos mil reais.  Por conseguinte, direitos e 

interesses individuais, principalmente de natureza pecuniária de pequena monta, que acabavam 

sendo impunemente desrespeitados, poderão encontrar a sua alforria, despertando a atuação da 

advocacia privada, como ocorre com relativa frequência nos Estados Unidos.

As propostas de Anteprojeto procuraram, também, dissipar qualquer dúvida em relação à 

legitimidade da Defensoria Pública, para a defesa de interesses coletivos.

Em relação ao Ministério Público, a legitimação do  Parquet para a defesa dos direitos e 

interesses difusos, coletivos e individuais  homogêneos de interesse social  deve ser  dissipada de 

restrições,  considerando  que  a  simples  existência  de  economia  processual  representa  interesse 

social relevante.

4. Interesse

Sob o prisma do interesse, duas questões me chamam a atenção.  A primeira delas diz 

respeito ao segundo elemento do binômio necessidade-adequação.  Não seria factível a aplicação 

mais ampla do princípio da fungibilidade, desde que fornecidos os elementos pela parte, podendo o 

juiz, no caso, se valer do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil.  O princípio da 

fungibilidade  ainda  vem sendo  aplicado  de  modo  tímido  e  restrito  aos  recursos,  aos  processos 

cautelares e demandas possessórias.  No entanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça, algumas 

vezes, por exemplo, aplicou o princípio para receber como ação declaratória demanda que havia 

sido proposta como cautelar, em casos relacionados ao Sistema Financeiro de Habitação.

O fortalecimento do acesso à justiça não pode conduzir, contudo, no meu singelo sentir, a 

uma  substituição  da  atividade  administrativa,  quando  se  tratar  de  obrigação  querable ou  que 

precisa ser requerida.  Se, por um lado, o exaurimento da via administrativa, salvo no caso da 

justiça desportiva12, não pode ser mais exigido para o exercício do direito de ação, isso não significa 

o  puro  e simples  desaparecimento da necessidade de se  formular  prévio  requerimento junto à 

12 Por força do artigo 217, §§ 1º e 2º, da Constituição.
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Administração Pública, na medida que a pretensão administrativa precisa ser apreciada e negada 

para  que  se  configure  a  lide,  ou  seja,  o  conflito  caracterizado  pela  pretensão  resistida.   Do 

contrário, não haverá interesse de agir13.  Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao 

considerar  que  não  ofendeu  o  princípio  da  inafastabilidade  a  sentença  que  julgou  extinto  o 

processo,  sem o  julgamento  do  mérito,  de  ação  acidentária  que  não  foi  precedido  da  devida 

comunicação e requerimento ao INSS14.  Os julgados dos tribunais de segundo grau e do STJ, no 

entanto,  parecem alimentar  uma certa  concepção  temerária,  no sentido da desnecessidade  de 

prévio requerimento em geral, suscitando, ainda mais, um incremento insuportável de processos, 

principalmente na Justiça Federal e nas varas de Fazenda Pública.

5. Possibilidade jurídica do pedido, do pedido e da causa de pedir ou da demanda

Embora o Código de Processo Civil  mencione expressamente a possibilidade jurídica do 

pedido, a doutrina tem apontado a imprecisão terminológica, porque, por vezes, a impossibilidade 

pode estar relacionada não ao pedido, mas, sim, à causa de pedir, como no clássico exemplo da 

dívida de jogo.  O exemplo apontado pode ensejar questionamento.  Isso porque a vedação do art. 

814 do Código Civil  diz  respeito à exigibilidade do pagamento, não sendo, portanto, possível  a 

demanda condenatória neste sentido.  Mas, haveria, por exemplo, vedação que a dívida de jogo 

figurasse como causa de pedir para uma ação consignatória?  Por outro lado, o elemento parte, em 

termos de possibilidade jurídica, já não estaria sendo tratado, de modo abstrato, como pressuposto 

processual, ou, concreto, em termos de legitimidade?

A possibilidade jurídica do pedido representa, como afirmado por boa parte da doutrina, na 

verdade, uma parte do mérito, submetido a uma cognição sumária.  Como bem exposto por José 

Roberto  dos  Santos  Bedaque,  consiste  na  verificação  da  premissa  maior,  em  termos  de 

13 Como decidido pela 1ª Turma Especializada do TRF-2ª Região, Rel. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, AI n. 
91414, DJU - Data::27/06/2005 – p. 171: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – REQUERIMENTO NA VIA 
ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE PARA ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (AI 
126739), a inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV da Constituição da República) não 
exclui  a  exigibilidade  das  condições  da  ação,  dentre  as  quais  o  interesse,  não  sendo  cabível,  portanto,  o 
exercício  do  direito  constitucional  de  ação  quando  ainda  não  caracterizada  a  lide,  diante  da  falta  de 
requerimento e, por conseguinte, de indeferimento no âmbito administrativo. 2. Não se exige, contudo, prévio 
requerimento administrativo, quando o ato já está sendo praticado pelo próprio Poder Público, bem como o 
esgotamento da via administrativa. 3. Na espécie, diante da fixação ou pagamento de valores reputados como 
indevidos,  presente  está  o  conflito  de  interesses,  sendo  indevida  a  exigência  da  prévia  utilização  ou 
esgotamento de procedimento administrativo, sob pena de se macular o princípio da inafastabilidade do acesso 
ao  Judiciário.  4.  Recurso  provido,  para  determinar  o  prosseguimento  do  processo,  independentemente  da 
comprovação de que tenha requerido previa e administrativamente a correção postulada”.

14  AI 12739 AgR/RJ;  DJ 18/12/1992; p. 24.380; Segunda Turma; Min. Rel. Carlos Velloso
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compatibilidade do pedido com o ordenamento jurídico.  Há, como se sabe, duas teorias a respeito, 

a  da  falta  de  previsão  no  ordenamento  e  a  outra,  de  expressa  vedação,  para  justificar  a 

impossibilidade jurídica do pedido.  Embora defenda a segunda posição, porque o juiz poderá julgar 

com base em princípios ou mesmo por analogia e eqüidade, em certos casos, a constatação central 

que gostaria de fazer no momento é outra.  O mito da impossibilidade de julgamento sumário do 

mérito,  especialmente  nos  casos  de  improcedência  do  pedido,  em  decorrência  de  matéria  de 

direito,  foi  definitivamente  afastado  pela  inserção  do  art.  285-A,  que  trata  de  hipótese  com 

fundamento diverso, porém mais ampla.  Por fim, há reparo que se deve fazer, contudo, quanto ao 

disposto no art.  285-A. A sua aplicação deve levar em conta, em sintonia com as modificações 

introduzidas  no  sistema  recursal,  pela  ordem,  a  existência  de  súmula,  jurisprudência  ou 

precedentes  do  STF,  do  STJ,  do  respectivo  órgão  de  segundo  grau  ou  do  próprio  prolator  da 

sentença, no sentido do pretendido julgamento de improcedência.
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