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resumo: O mandado de segurança coletivo 
está inserido no rol das garantias constitu-
cionais fundamentais. O art. 5.º, LXIX, da 
CF/1988, não estabelece limites quanto ao 
objeto material do instituto; por outro lado, 
o art. 5.º, LXX, da CF/1988, somente dispõe 
sobre legitimidade ativa para a impetração 
do mandado de segurança coletivo. Assim, 
deverá ser conferida interpretação aberta e 
fl exível aos referidos dispositivos constitucio-
nais, de forma a serem extraídas as suas mais 
amplas cargas de efi cácia social. Apesar de 
o art. 21 da Lei 12.016, de 07.08.2009, ter 

abstract: The collective writ of security 
(mandado de segurança coletivo) is inserted 
in the list of fundamental constitutional 
guarantees. Art. 5.º, LXIX of the Federal 
Constitution of 1988 does not impose limits 
as to the substantive scope of the institute; 
on the other hand, art. 5.º, LXX of the same 
Constitution only offers rules regarding the 
standing for initiating the writ. Thus, one 
must interpret these constitutional provisions 
in an open and fl exible way, so as to extract 
the widest possible social effect. Despite art. 
21 of the Statute 12.016 of August 7, 2009 

U
S
O

 E
X
C

LU
S
IV

O
 S

T
J

 
Revista dos Tribunais: RT, v. 99, n. 895, maio 2010.



10 RT-895 – MAIO DE 2010 – 99.º ANO

estabelecido limites literais no plano da legi-
timidade coletiva ativa e do objeto material 
do mandado de segurança coletivo, as orien-
tações constantes no mencionado dispositivo 
devem ser contextualizadas no sistema brasi-
leiro de tutela coletiva, de forma a possibilitar 
amplo acesso à Justiça e a mais eficaz forma 
de tutela jurídica coletiva. Assim, a legitimi-
dade ativa coletiva constante do art. 21, ca-
put, deve ser interpretada como meramente 
exemplificativa, e não em numerus clausus, 
para também admitir a impetração coletiva 
de mandado de segurança pelos entes arrola-
dos no art. 5.º da Lei 7.347/1985 e no art. 82 
do CDC, inclusive para tutela de direitos ou 
interesses difusos, por força do princípio da 
máxima amplitude da tutela jurisdicional co-
letiva, previsto no art. 83 do CDC e aplicável 
à proteção de todos os direitos ou interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos 
com base no art. 21 da Lei 7.347/1985. 

Palavras-chave: Mandado de segurança cole-
tivo – Legitimidade ativa coletiva – Partidos 
políticos – Sindicatos – Entidade de classe – 
Associações – Ministério Público – Teoria dos 
direitos e garantias fundamentais – Direitos 
ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos – Interpretação aberta e flexível 
– Máxima amplitude da tutela jurisdicional.

having established literal limitations as to 
collective standing and the substantive scope 
of the collective writ of security, the rules of 
this provision must be interpreted within the 
broader context of collective safeguards in 
the Brazilian legal system, guaranteeing wide 
access to justice and the most efficient form 
of collective legal protection. Therefore, the 
collective standing of art. 21, caput, must be 
interpreted as merely exemplificative, and not 
in numerus clausus, so as to also admit the 
collective proposition of the writ of security 
by the entities listed in art. 5 of the Statute 
7.437/1985 and art. 82 of the Consumer 
Defense Code, including the protection of 
diffuse or collective interests, by virtue of 
the principle of widest possible collective 
jurisdictional protection, embodied in art. 83 
of the Consumer Defense Code and applicable 
to the protection of all collective or diffuse 
rights or interests, as well as homogeneous 
individual rights, based on art. 21 of Statute 
7.347/1985. 

Keywords: Collective writ of security – 
Collective standing – Political parties – Labor 
unions – Class entities – Associations – Public 
Attorney (Ministério Público) – Theory of 
fundamental rights and guarantees – Diffuse 
or collective rights and interests – Individual 
homogeneous rights or interests – Open 
and flexible interpretation – Maximum 
jurisdictional protection.

sumário: 1. Introdução – 2. Dispositivos comentados, legislação correspon-
dente e disposições normativas conexas: 2.1 Dispositivos comentados; 2.2 
Legislação correspondente; 2.3 Disposições normativas conexas; 2.4 Dis-
ciplina normativa da legitimidade ativa e do objeto material no mandado 
de segurança coletivo antes da Lei 12.016/2009; 2.5 O projeto da nova lei 
da ação civil pública (substitutivo do PL 5.139/2009) e algumas diretrizes 
sobre a legitimidade ativa e o objeto material que serão importantes para 
a adequada interpretação e aplicação do art. 21 da Lei 12.016/2009 – 3. 
A teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais adotada na 
Constituição Federal de 1988 e a sua importância para a correta interpreta-
ção e aplicação do mandado de segurança coletivo como garantia consti-
tucional fundamental – 4. Os direitos coletivos, amplamente considerados, 
como direitos fundamentais e a interpretação aberta e flexível do sistema de 
tutela coletiva – 5. Conceituação e denominação do mandado de segurança 
coletivo: 5.1 Conceituação; 5.2 Denominação – 6. A legitimidade ativa cole-
tiva e sua disciplina na nova lei do mandado de segurança (caput do art. 21 
da Lei 12.016/2009): 6.1 A legitimidade ativa coletiva e sua fundamentação 
constitucional; 6.2 As restrições estabelecidas pelo caput do art. 21 da Lei 
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12.016/2009 e a necessidade da sua flexibilização: 6.2.1 A disposição do 
caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 e as polêmicas existentes; 6.2.2 O art. 
5.º, LXX, da CF/1988 e a legitimidade ativa coletiva no mandado de seguran-
ça coletivo; 6.2.3 Legitimidade ativa coletiva dos partidos políticos (art. 5.º, 
LXX, a, da CF/1988 e caput do art. 21 da Lei 12.016/2009); 6.2.4 Legitimi-
dade ativa coletiva dos sindicatos, das entidades de classe e das associações 
legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano (art. 
5.º, LXX, b, da CF/1988 e caput do art. 21 da Lei 12.016/2009); 6.2.5 Legiti-
midade ativa coletiva para a impetração de mandado de segurança coletivo 
pelos legitimados coletivos arrolados nos arts. 5.º da Lei 7.347/1985 e 82 
do CDC – 7. Os direitos ou interesses coletivos protegidos pelo mandado 
de segurança coletivo (parágrafo único do art. 21 da Lei 12.016/2009): 7.1 
Conceituação legal dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos prevista no art. 81, parágrafo único, do CDC e sua eficácia ge-
ral no sistema jurídico brasileiro (art. 21 da Lei 7.347/1985): 7.1.1 Aspectos 
introdutórios; 7.1.2 O conceito legal de direitos ou interesses difusos; 7.1.3 
O conceito legal de direitos ou interesses coletivos em sentido estrito; 7.1.4 
O conceito legal de direitos ou interesses individuais homogêneos; 7.1.5 Di-
reitos ou interesses (parágrafo único do art. 81 do CDC): razão da utilização 
da dupla expressão; 7.1.6 A compatibilidade constitucional da conceituação 
tripartite prevista no parágrafo único do art. 81 do CDC; 7.2 Conceituação 
bipartida prevista no parágrafo único do art. 21 da Lei 12.016/2009: análise 
crítica; 7.3 Possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo 
para a proteção de direitos ou interesses difusos (arts. 5.º da CF/1988, 83 do 
CDC e 21 da Lei 7.347/1985) – 8. Conclusões e propostas interpretativas: 
8.1 Conclusões; 8.2 Propostas interpretativas. 9. Referências bibliográficas.

1. introdução

Os presentes comentários visam a analisar e apresentar sugestões inter-
pretativas ao art. 21 da Lei 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o Mandado 
de Segurança Individual e Coletivo e dá outras providências. 

Em proveito da sistematização dos comentários e, em cumprimento às 
orientações dos coordenadores da obra e da própria editora, as questões abor-
dadas, relacionadas com a aplicabilidade do art. 21 da Lei 12.016/2009, estão 
divididas em tópicos. Depois da transcrição dos dispositivos comentados, da 
legislação correspondente, das disposições normativas conexas e de disposi-
tivos de projeto de lei, os comentários abordam alguns aspectos da teoria dos 
direitos e garantias fundamentais adotada na Constituição Federal de 1988 e 
da sua importância no plano da interpretação e da aplicação da legislação infra-
constitucional, discorrendo, ainda, sobre os direitos ou interesses coletivos, 
amplamente considerados, como direitos fundamentais. 

Em seguida, faz-se a análise das duas categorias jurídicas, referentes ao 
Mandado de Segurança Coletivo, disciplinadas no art. 21 da Lei 12.016/2009: 
a legitimidade ativa coletiva e o objeto material da impetração. A partir da visão 
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atual em torno do acesso à Justiça e do Mandado de Segurança como garantia 
constitucional fundamental, propõe-se interpretação aberta e flexível sobre as 
categorias em questão. Com efeito, sustenta-se que a legitimidade ativa cole-
tiva disciplinada no caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 é exemplificativa e, o 
rol dos direitos coletivos previstos no parágrafo único do mesmo dispositivo, 
também não é exaustivo, de forma que os direitos ou interesses difusos estão 
abrangidos pela impetração coletiva.

Realmente, pensar de modo diverso – ou seja, adotar uma postura herme-
nêutica lastreada na compreensão do dispositivo como sendo numerus clausus 
– seria contrariar o espírito da Constituição de 1988, que abriga e demanda o 
mais amplo acesso à Justiça, em consonância com a teoria moderna da efetivi-
dade dos direitos e garantias, sobretudo os coletivos, previstos no próprio texto 
constitucional e nas normas infraconstitucionais. 

São apresentadas, ainda, conclusões e propostas interpretativas sobre o 
art. 21 da Lei 12.016/2009. Por fim, arrolam-se as referências bibliográficas que 
embasaram os comentários. 

2.  dispositivos comentados, leGislação correspondente e disposições 
normativas conexas

2.1 Dispositivos comentados

Dispõe o art. 21 da Lei 12.016, de 07.08.2009: “O mandado de segu-
rança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus 
integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo 
menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, 
ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e 
desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização 
especial.

Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança cole-
tivo podem ser:

I – coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;

II – individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totali-
dade ou de parte dos associados ou membros do impetrante”.

Observa-se do artigo transcrito que são duas as disposições a serem 
comentadas: o caput do art. 21 da Lei 12.016/2009, que disciplina a legiti-
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midade ativa no Mandado de Segurança Coletivo e o parágrafo único, que 
arrola e conceitua os direitos ou interesses coletivos que poderão ser objeto 
da impetração coletiva. 

2.2  Legislação correspondente 

O mandado de segurança coletivo surgiu com a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 (art. 5.º, LXIX e LXX, CF/1988). Antes não havia 
disposição constitucional ou infraconstitucional que disciplinasse expressa-
mente a legitimidade coletiva ativa e o objeto material do mandamus coletivo e, 
por isso, não era admitida a impetração coletiva.1

Assim, as disposições correspondentes, relativas à legitimidade ativa cole-
tiva e ao objeto material, são as previstas na Constituição Federal de 1988. 
Primeiro, o art. 5.º, LXIX, da CF/1988, que estabelece: “conceder-se-á mandado 
de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 
Público”. Depois, o art. 5.º, LXX, da CF/1988: “o mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso 
Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos inte-
resses de seus membros ou associados”.2

 1. Contudo, esclarece Teori Albino Zavascki, em preciosa obra: “Em verdade, o 
perfil original do mandado de segurança já se prestava à tutela de direitos cole-
tivos, bastando, para tanto, que o impetrante estivesse legitimado. Muito antes 
da Constituição de 1988, a Lei 4.215/1963 (revogada pela Lei 8.906/1994), que 
criou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, habilitava aquela entidade a 
‘representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais da classe dos advogados e os 
individuais, relacionados com o exercício da profissão’ (art. 1.º, parágrafo único) 
(...). Ora, em mais de uma oportunidade, a jurisprudência do STF admitiu a impe-
tração de mandado de segurança – individual – para defender aqueles interesses 
gerais da classe, típicos direitos transindividuais, indivisíveis, pertencentes a um 
grupo indeterminado de pessoas”. Processo coletivo, p. 225. 

 2. Ressalta-se que a única disposição normativa específica, que fazia referência 
expressa ao Mandado de Segurança Coletivo e será objeto dos comentários ao art. 
22 da Lei 12.016/2009, constava, e ainda consta, do art. 2.º da Lei 8.437/1992: “No 
mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, 
quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de 
direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas”. 
Essa disposição é repetida, porém com maior rigor em sua literalidade, pelo § 2.º 
do art. 22 da Lei 12.016/2009.
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2.3  Disposições normativas conexas 

Há várias disposições normativas que guardam relação de conexão com as 
disposições do art. 21 da Lei 12.016/2009. O próprio art. 1.º da Lei 12.016/2009 
é uma dessas disposições que estão relacionadas com o plano da admissibili-
dade tanto do Mandado de Segurança de tutela individual quanto do Mandado 
de Segurança de tutela coletiva: “Art. 1.º Conceder-se-á mandado de segurança 
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de auto-
ridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1.º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os repre-
sentantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades 
autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais 
no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a 
essas atribuições.

§ 2.º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comer-
cial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de 
economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3.º Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qual-
quer delas poderá requerer o mandado de segurança”.

No campo da legitimidade ativa convém destacar como norma conexa o 
art. 5.º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública): 

“Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública; 

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista; 

V – a associação que, concomitantemente: 

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patri-
mônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§ 1.º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 
obrigatoriamente como fiscal da lei.

§ 2.º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações legitimadas nos 
termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.
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§ 3.º Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por asso-
ciação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titula-
ridade ativa. 

§ 4.º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, 
quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou caracte-
rística do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

§ 5.º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos 
da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos 
de que cuida esta Lei. 

§ 6.º 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”. 

No mesmo sentido, também merece transcrição o art. 82 do CDC: 

“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concor-
rentemente: 

I – o Ministério Público;

II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;

III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 
ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos 
interesses e direitos protegidos por este Código;

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano 
e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 
protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear.

§ 1.º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, 
nas ações previstas nos arts. 91 e ss., quando haja manifesto interesse social 
evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido”.

Já em relação ao objeto material da impetração, torna-se imprescindível a 
transcrição do art. 81, parágrafo único, do CDC, que estabelece a conceituação 
tripartida dos direitos ou interesses coletivos – amplamente considerados –, em 
difusos, coletivos e individuais homogêneos: 

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
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II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base; 

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum”.

O princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva,3 consa-
grado no art. 83 do CDC, possui relação de conexão direta com todas as ações 
coletivas e merece transcrição: “Para a defesa dos direitos e interesses prote-
gidos por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de 
propiciar sua adequada de efetiva tutela”.4 Convém registrar que o referido 
dispositivo aplica-se na defesa de todos os direitos ou interesses difusos, cole-
tivos e individuais homogêneos por força do art. 21 da Lei 7.347/1985 (LACP): 
“Aplicam-se á defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuas, 
no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que instituiu o Código 
de Defesa do Consumidor”.5

Mais duas disposições infraconstitucionais merecem transcrição, tendo 
em vista a relação de conexão direta, em determinados casos, com o Mandado 
de Segurança Coletivo. 

Primeiro, o art. 212 do ECA (Lei 8.069/1990): 

“Art. 212. Para defesa dos direitos e interesses protegidos por esta Lei, são 
admissíveis todas as espécies de ações pertinentes.

§ 1.º Aplicam-se às ações previstas neste Capítulo as normas do Código 
de Processo Civil.

§ 2.º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de 
pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que lesem direito 
líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que se regerá pelas 
normas da lei do mandado de segurança”. 

 3. O ECA (Lei 8.069/1990), no art. 212 e o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), no 
art. 82, também consagra, expressamente, esse princípio.

 4. “Com base no princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva 
comum são admitidos todos os tipos de ações, procedimentos, provimentos e 
medidas necessárias e eficazes para a tutela dos direitos coletivos. Tem esse prin-
cípio previsão expressa na lei (art. 83 do CDC, em sua combinação com o art. 21 da 
Lei 7.347/1985, que lhe confere hipereficácia na sua condição de norma de super-
direito processual coletivo comum (...).”AlmeidA, Gregório Assagra de. Manual das 
ações constitucionais, p. 35.

 5. Sobre a amplitude da tutela consagrada no art. 83 do CDC: BenjAmin, Antonio 
Herman V.; mArques, Claudia Lima; mirAgem, Bruno. Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor, p. 1016. 
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Segundo, o art. 82 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003): 

“Art. 82. Para defesa dos interesses e direitos protegidos por esta Lei, são 
admissíveis todas as espécies de ação pertinentes.

Parágrafo único. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de Poder Público, que 
lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá ação mandamental, que 
se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança”. 

Essas ações mandamentais são, na verdade, espécies de Mandado de Segu-
rança e, por isso, seguem as disposições da Lei 12.016/2009. Nas hipóteses em 
que são impetradas para a tutela de direitos ou interesses difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos das crianças, adolescentes ou dos idosos, as ações 
mandamentais em questão funcionam como modalidades do Mandado de 
Segurança Coletivo.

2.4  Disciplina normativa da legitimidade ativa e do objeto material no mandado de 
segurança coletivo antes da Lei 12.016/2009

Considerando que o mandado de segurança coletivo surgiu com a Consti-
tuição Federal de 1988; considerando, ainda, que até o advento da Lei 12.016/2009 
não havia disposição expressa na legislação infraconstitucional sobre a legitimi-
dade coletiva ativa e o objeto material da impetração,6 a disciplina normativa 
dessa matéria decorria da própria Constituição Federal de 1988 (art. 5.º, LXIX 
e LXX, CF/1988), o que não impedia a utilização do mandado de segurança 
coletivo, especialmente por força do § 1.º do art. 5.º da CF/1988: “As normas 
definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.7

Quanto à legitimidade coletiva ativa, parte da doutrina e da jurisprudência 
acolhiam orientação no sentido de que o rol do art. 5.º, LXX, da CF/1988 era 

 6. No que tange aos requisitos da petição inicial e ao procedimento em si, aplicava-se 
ao Mandado de Segurança Coletivo, no que fosse compatível, o Código de Processo 
Civil (art. 282) e a Lei 1.533/1951 (revogada pela Lei 12.016/2009), nos termos da 
orientação jurisprudencial e doutrinária sobre o tema. Já em relação à coisa julgada 
coletiva e à litispendência, a orientação era no sentido de que deveria prevalecer o 
microssistema de tutela jurisdicional coletiva comum (arts. 90 do CDC e 21 da Lei 
7.347/1985), principalmente as disposições sobre coisa julgada coletiva e litispen-
dência entre ações coletivas e individuais disciplinadas nos arts. 103 e 104 do CDC. 
AlmeidA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais, p. 606. Bulos, Uadi 
Lammêgo. Mandado de segurança coletivo, p. 77. ZAneti junior, Hermes. Mandado 
de segurança coletivo, p. 162-177. nery junior, Nelson; nery, Rosa Maria Barreto 
Borriello de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional, p. 
196. 

 7. grinover, Ada Pellegrini. O processo em evolução, p. 97.
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taxativo. Alguns doutrinadores, contudo, sustentavam uma leitura flexível da 
disposição constitucional para admitir a impetração também pelos legitimados 
coletivos ativos arrolados nos arts. 5.º da Lei 7.347/1985 e 82 do CDC. Em 
relação ao objeto material, havia igualmente a discussão na doutrina e na 
jurisprudência sobre a possibilidade de impetração da segurança coletiva para 
a defesa dos direitos ou interesses difusos. Muitos defendiam a utilização do 
mandamus coletivo nas três espécies de direitos ou interesses coletivos, conforme 
conceituação adotada no art. 81, parágrafo único, do CDC.8

2.5  O projeto da nova lei da ação civil pública (substitutivo do PL 5.139/2009) 
e algumas diretrizes sobre a legitimidade ativa e o objeto material que serão 
importantes para a adequada interpretação e aplicação do art. 21 da Lei 
12.016/20099

O Substitutivo ao PL 5.139/2009, apresentado na Câmara dos Deputados 
pelo Deputado-relator Antônio Carlos Biscaia, amplia, em seu art. 1.º, o rol dos 
direitos ou interesses coletivos que poderão ser objeto da ação civil pública: 

“Art. 1.º Regem-se pelas disposições desta Lei as ações civis públicas 
destinadas à proteção:

I – do meio ambiente, da saúde, da educação, da previdência e assistência 
social, do trabalho, do desporto, da segurança pública, dos transportes cole-
tivos, da assistência jurídica integral e da prestação de serviços públicos;

II – do consumidor, do idoso, da infância e juventude, das pessoas porta-
doras de deficiência e do trabalhador;

III – da ordem social, econômica, urbanística, financeira, da economia 
popular, da livre concorrência, das relações de trabalho e sindicais, do patri-
mônio genético, do patrimônio público e do erário;

IV – dos bens e direitos de valor artístico, cultural, estético, histórico, 
turístico e paisagístico; e

 8. Sobre as polêmicas: AlmeidA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucio-
nais, p. 598-606. Também: ZAneti junior, Hermes. Mandado de segurança coletivo 
– aspectos processuais controversos, p. 70-140. 

 9. Como consta dos comentários ao art. 22 da Lei 12.016/2009 (mAiA Filho, Napoleão 
Nunes; rochA, Caio Cesar Vieira; limA, Tiago Asfor Rocha (orgs.). Comentários à 
nova lei do mandado de segurança), no dia 16.09.2009, o Deputado Federal Antonio 
Carlos Biscaia, na condição de relator na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara de Deputados, tornou público seu parecer, acompanhado de substitutivo 
ao PL 5.139/2009, acolhendo várias sugestões da comunidade jurídica, especial-
mente as apresentadas pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça 
do Ministério Público dos Estados e da União, as quais aperfeiçoaram em vários 
aspectos o PL 5.139/2009.
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V – de outros interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos.

§ 1.º Aplicam-se as disposições desta Lei às ações coletivas destinadas à 
proteção de interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

§ 2.º É cabível a propositura de ação civil pública para a proteção de 
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos relacionados 
a lugar ou patrimônio sob administração militar ou ato praticado por autori-
dade militar”. 

A proposta mantém e aperfeiçoa a conceituação dos direitos ou interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos: 

“Art. 2.º A tutela coletiva abrange os direitos ou interesses:

I – difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato;

II – coletivos em sentido estrito, assim entendidos os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e

III – individuais homogêneos, assim entendidos aqueles divisíveis, decor-
rentes de origem comum, de fato ou de direito, que recomendem tutela conjunta 
a ser aferida por critérios como facilitação do acesso à Justiça, economia proces-
sual, preservação da isonomia processual, segurança jurídica ou dificuldade na 
formação do litisconsórcio.

§ 1.º A tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos presume-se de relevância social, política, econômica ou jurídica.

§ 2.º A análise da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo poderá ser arguida incidentalmente, como questão prejudicial, 
pela via do controle difuso”.

A mesma orientação é seguida pelo Substitutivo de Projeto de Lei no que tange 
à legitimidade ativa coletiva: 

“Art. 6.º São legitimados concorrentemente para propor a ação coletiva:

I – o Ministério Público;

II – a Defensoria Pública;

III – a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas 
autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia 
mista, bem como seus órgãos despersonalizados que tenham como finalidades 
institucionais a defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou indivi-
duais homogêneos;

IV – a Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive as suas seções e subse-
ções;
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V – as entidades sindicais e de fiscalização do exercício das profissões, 
restritas à defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos ligados à categoria;

VI – os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas 
Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais, conforme o âmbito do 
objeto da demanda, a ser verificado quando do ajuizamento da ação; e

VII – as associações civis e as fundações de direito privado legalmente 
constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para a defesa de 
interesses ou direitos relacionados com seus fins institucionais, dispensadas a 
autorização assemblear ou pessoal e a apresentação do rol nominal dos asso-
ciados ou membros.

§ 1.º O juiz poderá dispensar o requisito da pré-constituição de 1 (um) ano 
das associações civis e das fundações de direito privado quando haja manifesto 
interesse social evidenciado pelas características do dano ou pela relevância do 
bem jurídico a ser protegido.

§ 2.º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 
obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica.

§ 3.º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os legitimados, inclu-
sive formado por Ministérios Públicos entre si, por Defensorias Públicas entre 
si, ou entre uns e outros.

§ 4.º As pessoas jurídicas de direito público cujos atos sejam objeto de 
impugnação poderão abster-se de contestar o pedido, ou atuar ao lado do autor, 
desde que a medida afigure-se útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente”.

O novo sistema proposto no Substitutivo ao PL 5.139/2009, caso apro-
vado com a sua redação atual, terá aplicabilidade em relação a todas as ações 
coletivas destinadas à tutela dos direitos ou interesses difusos, coletivos e 
individuais homogêneos,10 sendo que, no que se refere ao mandado de segu-
rança coletivo, há inclusive previsão expressa nesse sentido: “Art. 68. As 
disposições desta Lei aplicam-se à ação popular e ao mandado de segurança 
coletivo, no que não forem incompatíveis com as regras próprias que disci-
plinam e regulam tais ações”.

Portanto, virando lei a referida proposta legislativa, o novo sistema 
contribuirá e muito para a interpretação e aplicação do mandado de segu-
rança coletivo.

 10. É o que consta do § 1.º do art. 1.º do Substitutivo do relator ao PL 5.139/2009: 
“Aplicam-se as disposições desta Lei às ações coletivas destinadas à proteção de 
interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos”.
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3.  a teoria dos direitos e Garantias constitucionais Fundamentais adotada 
na constituição Federal de 1988 e a sua importância para a correta 
interpretação e aplicação do mandado de seGurança coletivo como 
Garantia constitucional Fundamental 

Nenhum direito, nenhuma obrigação, assim como nenhuma lei, faz 
sentido fora da orientação traçada, às vezes por linhas menos nítidas, pela 
Constituição Federal. Não poderia ser diferente com o mandado de segurança 
coletivo, tanto mais porque se trata de instrumento de implementação dorsal – 
que há de ser também eficaz e eficiente – de todo um rol dos chamados “novos 
direitos” materiais e procedimentais instituídos em 1988.

Sem uma precisa compreensão daquilo que poderíamos chamar de “modelo 
welfarista de acesso à justiça”, o mandado de segurança coletivo não passará 
de mais um instrumento processual, o que definitivamente não é. Ou não pode 
ser. Tal perspectiva mais ampla do instrumento permite, e também exige, um 
diálogo frequente e metódico entre as técnicas de processo, com destaque para 
as de facilitação de acesso à Justiça, e a nova regulação, de fundo constitucional 
e legal, dos fenômenos do mercado e do próprio funcionamento do Estado. 
Por exemplo, como tratar da legitimação para agir no mandado de segurança 
coletivo sem ter em mente, necessariamente, esse quadro maior, associado à 
vocação e desenho do Estado Social? Nesse Estado Social, observa-se, simulta-
neamente, (a) o posicionamento da implementação jurídica – particularmente 
os coletivos e aqueles de que são titulares os sujeitos vulneráveis – como prio-
ridade, com o mesmo status dos direitos materiais assegurados, uma espécie 
de fundamentalização dos meios; e, (b) o objetivo de trilhar caminho da firme 
democratização, mas também da organização eficiente, do acesso à justiça, 
ampliando, crescentemente, o rol dos legitimados para agir.

Como veremos abaixo, há de se convir que, em uns poucos pontos, a Lei 
12.016/2009, nasce com um certo vício da boca torta, mazela recorrente – às vezes 
de cunho ideológico, noutras fruto do hábito ou do costume com o que sempre 
foi –, isto é, pretender-se legislar sobre novos fenômenos utilizando-se as ferra-
mentas metodológicas e legislativas dos velhos fenômenos. Precisamente por 
isso, é que ganha vulto o papel do Judiciário, pois ao final das contas, cabe-lhe 
ajustar a lei, qualquer lei, aos objetivos e éthos do sistema constitucional. 

1. Os direitos e as garantias constitucionais como núcleos constitucionais 
e sua eficácia vinculante e irradiante. Os direitos e garantias constitucionais 
fundamentais compõem, no Estado Democrático de Direito, o núcleo da Cons-
tituição e, por isso, possuem eficácia irradiante para o Legislativo, o Executivo 
e o Judiciário bem como para todas as outras pessoas individuais ou coletivas. 
Eles funcionam como diretrizes da ordem jurídica constitucional e dos seus 
respectivos modelos explicativos.
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Konrad Hesse destacou que a função diretriz da Constituição consiste, 
sobretudo, em dotar os direitos fundamentais de força vinculante para todo 
ordenamento jurídico. Com isso, a Constituição contribui profundamente para 
a garantia da existência de um ordenamento jurídico moralmente reto.11

Na mesma linha de raciocínio, assinalou Antonio E. Perez Luño que, 
no contexto do constitucionalismo atual, os direitos constitucionais fundamen-
tais atuam como garantias das liberdades individuais e a esse papel clássico 
soma-se a defesa dos aspectos sociais e coletivos da subjetividade. Por outro 
lado, assumem uma dimensão institucional a partir da qual seus conteúdos 
devem funcionar com o propósito de concretizar os fins e valores proclamados 
constitucionalmente.12 

Robert Alexy também dedicou-se à questão, abordando precisamente a 
irradiação dos direitos fundamentais. O jurista alemão destaca a orientação do 
Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, no sentido de que, nos termos 
de sua jurisprudência permanente, as normas de direitos fundamentais contêm 
não só direitos subjetivos de defesa do indivíduo em face do Estado, mas repre-
sentam, ao mesmo tempo, uma ordem valorativa objetiva que vale para todos 
os âmbitos do Direito e proporciona diretrizes e impulsos para a legislação, a 
administração e para a justiça.13 

Portanto, tanto os modelos teóricos explicativos da dogmática jurídica 
quanto a atuação do legislador, do administrador, do juiz e até dos particulares 
devem obediência aos direitos e garantias constitucionais fundamentais. 

De acordo com a melhor orientação doutrinária, a Constituição, como 
Lei Fundamental de uma Nação, não possui previsões normativas inúteis, sem 
nenhum tipo de sentido e de eficácia. Em se tratando de direitos e garantias 
constitucionais fundamentais, essa assertiva se intensifica em seu grau máximo, 
exigindo o respeito devido a tais direitos, como diretriz essencial ao próprio 
Estado Democrático de Direito, nos termos expostos no Brasil por vários 
doutrinadores, entre eles Gilmar Ferreira Mendes, ao afirmar que os direitos 
fundamentais formam o alicerce do ordenamento jurídico de um Estado de 
Direito Democrático.14.

11. Constitución y derecho constitucional. In: BendA, Ernst; mAihoFer, Werner; 
vogel, Hans-Jochen; hesse, Konrad (orgs.). Manual de derecho constitucional, p. 
05.

12. Los derechos fundamentales, p. 25.
13. Alexy, Robert. Teoria de los derechos fundamentales, p. 507.
14. Escreveu Gilmar Ferreira Mendes: “Os direitos fundamentais são, a um só tempo, 

direitos subjetivos e elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. 
Enquanto direitos subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a 
possibilidade de impor os seus interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua 
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Conforme Paulo Bonavides, toda interpretação dos direitos fundamentais 
liga-se, necessariamente, a uma teoria dos direitos fundamentais e esta, a uma 
teoria da Constituição. Ambas vinculam-se a uma teoria do Estado, da Consti-
tuição e da cidadania, as quais formam uma ideologia que torna compreensíveis 
as próprias teorias. Dessas concepções, nasce o fundamento teórico que faz da 
legitimidade da Constituição e dos direitos fundamentais, os valores da ordem 
democrática do Estado de Direito “onde jaz a eficácia das regras constitucionais 
e repousa a estabilidade de princípios do ordenamento jurídico, regido por 
uma teoria material da Constituição”.15

2. A aplicabilidade imediata dos direitos e garantias constitucionais funda-
mentais. O plano da aplicabilidade ou efetividade é um dos mais importantes 
para a teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. Conforme 
afirmou Paulo Bonavides, os direitos fundamentais não se interpretam: eles 
concretizam-se.16 De acordo com a velha hermenêutica, interpretava-se a lei, que 
era tudo em Direito. Com a nova interpretação constitucional, concretiza-se o 
preceito constitucional. Concretizar, afirma Bonavides, vai além da interpretação 
e expressa uma dimensão criativa ao Direito.17

As assertivas acima confirmam a orientação no sentido de que a aplicabi-
lidade dos direitos e garantias constitucionais fundamentais é um dos temas, 
atualmente, mais importantes em Direito. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 prevê expres-
samente, no § 1.º do seu art. 5.º, que “as normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata”. Orientação semelhante 
encontra-se presente no art. 3.º, 3, da Lei Fundamental da República Federal da 

dimensão como elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos 
fundamentais – tanto aqueles que não asseguram, primariamente, um direito 
subjetivo quanto aqueloutros, concebidos como garantias individuais – formam 
a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito democrático”. Direitos 
fundamentais e controle de constitucionalidade, p. 2.

15. Curso de direito constitucional, p. 581.
16. Na verdade, Paulo Bonavides pretendeu expressar, e isso ele mesmo diz na 

sequência, que os métodos clássicos de interpretação jurídica, formulados pela 
velha hermenêutica de Savigny, não são compatíveis com a teoria dos direitos 
e garantias constitucionais fundamentais: “Os métodos tradicionais, a saber, 
gramatical, lógico, sistemático e histórico, são de certo modo rebeldes a valores, 
neutros em sua aplicação, e por isso mesmo impotentes e inadequados para 
interpretar direitos fundamentais. Estes se impregnam de peculiaridades que lhes 
conferem um caráter específico, demandando técnicas ou meios interpretativos 
distintos, cuja construção e emprego gerou a Nova Hermenêutica”. Curso de 
direito constitucional, p. 592.

17. Idem, p. 633.
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Alemanha, promulgada em Bonn em 23.05.1949, onde consta que “os direitos 
fundamentais relacionados na continuação, vinculam os Poderes Legislativo, 
Executivo e Judicial a título de direito imediatamente aplicável”. Por sua vez, 
a Constituição da República Portuguesa, de 02.04.1976, possui redação no 
mesmo sentido em seu art. 18, 1, incluindo, contudo, a vinculação a entidades 
privadas, ao dispor que “os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 
liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades 
públicas e privadas”.18

A aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais fundamentais é 
princípio essencial no plano da teoria dos direitos fundamentais e está direta-
mente ligada ao direito de acesso à Justiça na sua condição de direito de acesso 
a uma ordem jurídica adequada e justa. 

A ordem jurídica adequada é aquela que garante e impõe a eficácia 
imediata dos direitos e garantias fundamentais como núcleos indisponíveis de 
uma Constituição democrática, como é o caso da brasileira de 1988.19

Apesar de a Constituição brasileira de 1988 nada dizer, a melhor orien-
tação, presente tanto em doutrina quanto em jurisprudência, é no sentido de 
que os direitos e garantias constitucionais fundamentais têm eficácia vincu-
lativa tanto para as entidades públicas em geral, quanto para os indivíduos 
ou entidades privadas. A interpretação é correta, pois a própria Constituição 
dispõe que são direitos e deveres individuais e coletivos (Título II, Capítulo I, 
da Constituição Federal de 1988). Ao estabelecer que também são deveres, 
sem estar prevista restrição, observa-se que aí encontra-se a eficácia vincula-
tória geral dos direitos e garantias constitucionais fundamentais no âmbito 

18. cAnotilho, José Joaquim Gomes; moreirA, Vital. Constituição da República portu-
guesa – Lei do tribunal constitucional, p. 17. 

19. Sobre a aplicabilidade imediata dos direitos e garantias constitucionais funda-
mentais, escreveu sArlet, Ingo Wolfgang Sarlet: “No que diz com a eficácia dos 
direitos fundamentais propriamente dita, há que ressaltar o cunho eminentemente 
principiológico da norma contida no art. 5.º, § 1.º, da nossa Constituição, impondo 
aos órgãos estatais e aos particulares (ainda que não exatamente da mesma forma), 
que outorguem a máxima eficácia e efetividade aos direitos fundamentais, em favor 
dos quais (seja qual for a categoria a qual pertençam e consideradas as distinções 
traçadas) milita uma presunção de imediata aplicabilidade e plenitude eficacial. 
Também no plano da eficácia dos direitos fundamentais assume lugar de destaque 
o princípio da proporcionalidade e da harmonização dos valores em jogo, suge-
rindo-se que o limite seja, também aqui, reconduzido ao princípio fundamental 
do respeito e da proteção da dignidade da pessoa humana, fio condutor de toda a 
ordem constitucional, sem a qual ela própria acabaria por renunciar à sua huma-
nidade, perdendo até mesmo razão de ser”. A eficácia dos direitos fundamentais, p. 
441-442.
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do sistema jurídico pátrio. Interpretação em sentido contrário reiteraria a 
eficácia dos direitos que compõem o núcleo da Constituição, desprestigian-
do-a juridicamente.20 

Falta de norma regulamentadora ou a alegação de ser norma programática 
não são obstáculos à aplicabilidade imediata e à vinculação geral dos direitos e 
garantias constitucionais fundamentais.21 A simples alegação de impossibili-
dade jurídica não é admitida como cláusula impeditiva da realização de direitos 
e garantias constitucionais fundamentais. A impossibilidade, que poderá servir 
como impedimento, é somente a real, amparada em elementos e circunstâncias 
fáticas, e, mesmo assim, deve ser sopesada concretamente. Ao discorrer sobre 
a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais sociais, Dirley da Cunha 
Júnior chega a afirmar, enfaticamente, que mesmo as limitações fáticas devem 
ser investigadas e analisadas. Os problemas de “caixa”, afirma o autor, não 

20. Portanto, não se compartilha com as teorias que negam a eficácia dos direitos 
fundamentais nas relações privadas (Mangoldt e Forsthoft), nem com a teoria 
intermediária que sustenta a eficácia horizontal mediata ou indireta dos direitos 
fundamentais na esfera do denominado direito privado (Günter Dürig). Não é de 
se aceitar a teoria dos deveres de proteção pelo Estado dos direitos fundamentais 
na área privada, para a qual os direitos fundamentais são somente direcionados ao 
Estado, o qual teria duplo dever: o de se abster da violação de direitos fundamentais 
e o de protegê-los (Claus-Whhelm Canaris, Klaus Stern). A respeito dessas teorias, 
Daniel Sarmento, o qual defende a eficácia direta e imediata dos direitos fundamen-
tais de forma geral: “Para nós, por outro lado, existe sempre uma vinculação direta 
dos particulares aos direitos fundamentais, independentemente da existência, ou 
não, de uma manifesta desigualdade de forças entre as partes nas relações jurídicas. 
Não apenas os grandes grupos empresariais, empregadores, associações, sindicatos 
e congêneres estão atrelados àqueles direitos, mas também o cidadão comum, nas 
relações paritárias que mantiver com outras pessoas. A questão da desigualdade 
material torna-se relevante apenas no momento em que se tiver de ponderar o 
direito em questão com a autonomia privada, conforme explicitaremos mais 
adiante. Por isso, não comungamos do entendimento de autores como Lombardi, 
na Itália, e Vieira de Andrade, em Portugal, que limitam a eficácia direta dos direitos 
fundamentais aos chamados ‘poderes privados.’” A vinculação dos particulares aos 
direitos fundamentais no direito comparado e no Brasil. In: BArroso, Luís Roberto. 
A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas, p. 193-284, transcrição p. 256. 

21. Nesse sentido, escreveu José Carlos Vieira de Andrade: “Em primeiro lugar, significa 
a afirmação do carácter jurídico-positivo e não meramente programático (procla-
matório) dos preceitos relativos aos direitos, liberdades e garantias. Constitui, neste 
sentido, uma explicitação do ‘princípio da constitucionalidade’, de acordo com o 
qual ‘a validade das leis e dos demais actos do Estado depende da sua conformidade 
com a Constituição (art. 3.º, n. 3)”. Os direitos fundamentais na Constituição portu-
guesa de 1976, p. 254-255. 
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podem servir como obstáculos à efetivação desses direitos fundamentais; caso 
contrário, isso significaria a redução desses direitos ao plano da “eficácia zero”, 
em violenta frustração da vontade constituinte.22

Apesar de os direitos e garantias constitucionais fundamentais não serem 
direitos absolutos, até porque um necessita estar em harmonia com outro, 
somente poderão ser limitados pelo legislador nas hipóteses constitucional-
mente previstas e, de qualquer modo, tais hipóteses de limitação devem ser 
interpretadas restritivamente. Essa orientação está presente no art. 18, 2, da 
Constituição Portuguesa de 1976: “A lei só pode restringir os direitos, liber-
dades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou inte-
resses constitucionalmente protegidos”.

A aplicabilidade imediata e a eficácia vinculatória geral dos direitos e 
garantias constitucionais fundamentais têm plena incidência tanto em relação 
aos direitos individuais quanto em relação aos direitos coletivos em geral. Inter-
pretação em sentido oposto contraria material e, formalmente, a Constituição 
Federal (Título II, Capítulo I, art. 5.º, § 1.º, CF/1988).

3. A relação de correta e perfeita adequação que deverá existir entre direito 
material e o direito processual. Para a tutela dos direitos e garantias constitucio-
nais fundamentais, torna-se extremamente relevante, de acordo com a nova 
hermenêutica constitucional, que se compreenda a relação de correta e perfeita 
adequação que deverá existir entre o direito material e o direito processual. O 
direito processual deverá produzir técnicas adequadas e eficazes para atender as 
necessidades do direito material, concretamente apresentadas. Essa orientação 
tem conduzido a uma mudança de paradigma no estudo do Direito Processual 
pela ótica dos direitos e garantias constitucionais fundamentais.23

22. Acrescenta Dirley da Cunha Júnior: “(...) A inaplicabilidade do limite da reserva 
do possível ainda é mais patente se for considerado mais de perto o caso brasileiro, 
pois paradoxalmente o Brasil é um país que se encontra entre os dez países com a 
maior economia do mundo, muito embora dados do IBGE mostrem que, em 1998, 
aproximados 14% (21 milhões) da população brasileira são famílias com renda 
inferior à linha de ‘indigência’ e 33% (50 milhões) à linha da ‘pobreza’. A maioria 
desse grupo, que representa hoje mais de 70 milhões de pessoas, não dispõe de 
um atendimento de mínima qualidade nos serviços públicos de saúde, educação, 
assistência social e vive, enfim, em condições indignas e subumanas, sem alimen-
tação, sem moradia, sem higiene e, o que é pior, sem a mínima perspectiva de 
melhoria”. A efetividade dos direitos fundamentais sociais e a reserva do possível. 
In: cAmArgo, Marcelo Novelino (org.). Leituras complementares de constitucional: 
direitos fundamentais, p. 436-437.

23. Luiz Guilherme Marinoni: “A tutela jurisdicional, quando pensada na perspectiva 
do direito material, e dessa forma como tutela jurisdicional dos direitos, exige 
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4. A relação de correta e perfeita adequação que deverá existir entre o direito 
material coletivo, como direito fundamental, a legitimidade ativa coletiva e o objeto 
material no mandado de segurança coletivo. A Constituição insere os direitos 
coletivos como direitos fundamentais. No art. 5.º, LXIX, da CF/1988, não há 
restrição quanto ao objeto material do mandado de segurança, que poderá 
tutelar direitos ou interesses individuais e direitos ou interesses difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. Não cabe aqui orientação em sentido 
contrário, sob pena de violação do princípio constitucional da proibição do 
retrocesso social.24 Assim, se o mandado de segurança coletivo poderá tutelar 
direitos ou interesses coletivos nas três dimensões acima, a legitimidade cole-
tiva deverá incluir todos os entes autorizados pelo sistema brasileiro para a 
defesa dos respectivos direitos ou interesses. Assim, impõe interpretação aberta 
e flexível do art. 5.º, LXX, da CF/1988. 

4.  os direitos coletivos, amplamente considerados, como direitos 
Fundamentais e a interpretação aBerta e FlexÍvel do sistema de tutela 
coletiva

A Constituição de 1988 foi a primeira no Brasil em que os direitos ou 
interesses coletivos, amplamente considerados, foram inseridos, ao lado dos 
direitos individuais, no plano da teoria dos direitos e garantias constitucionais. 
A inserção consta de texto expresso, como capítulo próprio, o primeiro do 
Título II, que dispõe sobre os Direitos e Garantias Fundamentais. 

Não há previsão nesse sentido nas Constituições de outros países, tais 
como a Constituição norte-americana de 1787 e suas respectivas Emendas, a 
Constituição italiana de 1947, a Constituição alemã de 1949, a Constituição 
francesa de 1958, a Constituição espanhola de 1978 e a Constituição argen-
tina de 1994. Nem mesmo a proposta de uma Constituição Europeia insere 
o Direito Coletivo no plano das teorias dos direitos fundamentais. A Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia, proclamada em Nice, aos 

a resposta a respeito do resultado que é proporcionado pelo processo no plano 
do direito material (...)”. Técnica processual e tutela dos direitos, p. 147. Também, 
José Roberto dos Santos Bedaque: “(...) todos os fenômenos inerentes ao processo 
devem ser concebidos em função do direito material. A técnica adequando-se ao 
objeto, com vistas ao resultado”. Direito e processo: influência do direito material 
sobre o processo, p. 17.

24. Mario de Conto: “A adoção de uma Teoria da Constituição adequada ao modelo 
constitucional brasileiro – considerada em seu caráter normativo e dirigente – 
implica que a elaboração das normas jurídicas estejam subordinadas aos Princípios 
decorrentes do Estado Democrático de Direito, entre os quais, o Princípio da Proi-
bição do Retrocesso Social”. O princípio da proibição do retrocesso social: uma análise 
a partir dos pressupostos da hermenêutica filosófica, p. 101-102.

U
S
O

 E
X
C

LU
S
IV

O
 S

T
J

 
Revista dos Tribunais: RT, v. 99, n. 895, maio 2010.



28 RT-895 – MAIO DE 2010 – 99.º ANO

07.12.2002, igualmente não faz menção expressa ao Direito Coletivo como 
categoria dos direitos fundamentais. 

A Constituição portuguesa de 1976, na Parte I, referente aos Direitos e 
Deveres fundamentais, Título I, dos Princípios Gerais, prevê, em seu art. 12: “1. 
Todos os cidadãos gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres consignados 
na Constituição. 2. As pessoas colectivas gozam dos direitos e estão sujeitos 
aos deveres compatíveis com a sua natureza”. A doutrina portuguesa não tem, 
contudo, realizado uma leitura ampliativa e construtiva da previsão do art. 
12, 2, transcrito. Jorge Miranda, por exemplo, chega a afirmar que o fato de 
a Constituição portuguesa ter acrescentado direitos às pessoas coletivas não 
representa equiparação aos direitos individuais.25

Nossa Constituição, ao contrário, utiliza-se de termo mais adequado e 
amplo, colocando no mesmo patamar Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
(Título II, Capítulo I). Em vez de utilizar o termo pessoa, dimensão subjetiva 
dos direitos fundamentais, o texto constitucional vale-se do termo “Direitos 
Coletivos” no plural, de forma a abranger, em uma dimensão objetiva, todas as 
espécies de direitos ou interesses coletivos.

As assertivas acima não significam que não possa haver proteção do 
Direito Coletivo com base nas Constituições de outros países. Sustenta-se, 
isso sim, que a Constituição brasileira atual inovou na proteção dos direitos e 
interesses massificados, conferindo-lhes dignidade constitucional própria, no 
contexto de uma sociedade justa, livre e solidária. Não há como transformar a 
realidade social sem a eliminação das desigualdades e injustiças sociais, sem 
a proteção integral e efetiva dos direitos coletivos, amplamente considerados. 
Os remédios predominantemente individualistas são próprios de um Estado 
Liberal de Direito, que se conforma em conviver com as injustiças e desigual-
dades sociais e permanece de mãos atadas – omisso, impotente, indiferente, 
ausente. 

O fato de o Direito Coletivo pertencer, no Brasil, à teoria dos direitos 
e garantias constitucionais fundamentais, impõe que se imprima à expressão 
uma leitura aberta e ampliativa, própria da interpretação dos direitos constitu-
cionais fundamentais do pós-positivismo. Destarte, a cláusula constitucional 
Direitos Coletivos (Título II, Capítulo I, da Constituição Federal de 1988) 

25. Afirma Jorge Miranda: “Não se trata de uma equiparação. Pelo contrário, trata-se 
de uma limitação: as pessoas colectivas só têm os direitos compatíveis com a sua 
natureza, ao passo que as pessoas singulares têm ‘todos’ os direitos, salvo os espe-
cificamente concedidos apenas a pessoas colectivas ou a instituições (v.g., o direito 
de antena) (...)”. Manual de direito constitucional: direitos fundamentais, t. IV, p. 
219.
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abrange os direitos e interesses difusos, os direitos e interesses coletivos em 
sentido restrito e os direitos e interesses individuais homogêneos, integrando 
também, em um plano geral e abstrato, o conjunto de garantias, regras e princí-
pios que compõem os Direitos Coletivos positivados no país bem como, e espe-
cialmente, a Constituição, cuja implementação é dever de todos. Além disso, 
impõe uma relação de correta e perfeita adequação com o direito processual e 
outros institutos correlatos.26

5.  conceituação e denominação do mandado de seGurança coletivo

5.1  Conceituação 

A Constituição Federal de 1988 não criou dois mandados de segurança, 
um individual e outro coletivo. Na verdade ela dispõe sobre o mandado de 
segurança no 5.º, LXIX, da CF/1988, sem estabelecer restrição quanto ao 
seu objeto material, ressalvadas as hipóteses de habeas corpus ou de habeas 
data. Assim, o mandado de segurança é uma ação constitucional ambivalente, 
tendo em vista que tutela tanto os direitos ou interesses individuais quanto os 
direitos ou interesses coletivos. O art. 5.º, LXX, da CF/1988 somente dispõe 
sobre legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança na tutela 
coletiva, sem delimitar o seu objeto material.27 Quando impetrado para a tutela 
de direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados, o mandado de 
segurança funciona como espécie de ação coletiva.

Assim, o mandado de segurança coletivo pode ser conceituado como uma 
ação coletiva especialíssima que poderá ser ajuizada por um dos legitimados 
coletivos ativos arrolados na Constituição (art. 5.º, LXX, CF/1988) ou na 
legislação infraconstitucional, que se caracteriza como sendo modalidade da 
garantia constitucional fundamental do mandado de segurança previsto no art. 
5.º, LXIX, da CF/1988, quando impetrado para a tutela dos direitos coletivos 
lato sensu, líquidos e certos quanto ao grau exigido de indiscutibilidade relativa 
aos fatos alegados, não amparados por habeas corpus ou habeas data, mas amea-
çados ou lesionados por atos omissivos ou comissivos, ilegais ou abusivos, 
praticados por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público.28

26. AlmeidA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio 
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada, p. 
22-57.

27. AlmeidA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais, p. 419-421.
28. Idem, p. 597.
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5.2  Denominação

Já foi afirmado que a Constituição Federal de 1988 não criou uma nova 
figura de mandado de segurança separando, de um lado, o Mandado de Segu-
rança Individual e, de outro, um mandado de segurança coletivo. A Consti-
tuição apenas ampliou o campo de aplicabilidade do mandado de segurança, 
tornando-o uma ação constitucional adequada também para a tutela dos 
interesses ou direitos coletivos em geral (art. 5.º, LXIX, da CF/1988). Para 
essas hipóteses, ela arrolou alguns legitimados ativos para sua impetração 
no art. 5.º, LXX, da CF/1988. Com efeito, seria tecnicamente mais adequado 
falar-se em impetração de mandado de segurança para a tutela jurisdicional 
de direitos ou interesses coletivos. 

Apesar disso, a expressão mandado de segurança coletivo está consa-
grada e está incorporada na cultura jurídica do país, tanto que aparece no 
próprio texto constitucional (art. 5.º, LXX, da CF/1988) e na legislação infra-
constitucional (art. 2.º da Lei 8.437/1992, e, agora, nos arts. 21 e 22 da Lei 
12.016/1990).29

6.  a leGitimidade ativa coletiva e sua disciplina na nova lei do mandado de 
seGurança (caput do art. 21 da lei 12.016/2009) 

6.1  A legitimidade ativa coletiva e sua fundamentação constitucional 

Em tempos mais atuais, a legitimidade deixou de ser vista como a perti-
nência subjetiva da ação como pensava Enrico Tullio Liebman30 e passou a ser 
considerada como a relação de correta e perfeita adequação que deverá existir 
entre os sujeitos parciais do processo e a causa judicial. Há, com isso, a ampliação 
do sentido e da dimensão da legitimidade para abranger os dois polos da demanda 
judicial (o ativo e o passivo), sem excluir a sua dimensão em relação a terceiros 
que possam intervir nas situações admitidas pelo sistema processual. 

Outro fator de mudança de configuração da legitimidade, que aqui mais 
interessa, está presente na sua relação com o direito constitucional de acesso 
à Justiça, o qual, no plano jurisdicional, está consagrado no art. 5.º, XXXV, 
da CF/1988: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. 

29. Idem, p. 597-598.
30. lieBmAn, Enrico Tullio: “A legitimação para agir é pois, em resumo, a pertinência 

subjetiva da ação, isto é, a identidade entre quem a propôs e aquele que, relati-
vamente à lesão de um direito próprio (que afirma existente), poderá pretender 
para si o provimento de tutela jurisdicional pedido com referência àquele que foi 
chamado em juízo”. Manual de direito processual civil, vol. 1, p. 159.
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A Constituição admite que alguém possa comparecer em nome próprio 
para a defesa de direito próprio, o que geralmente ocorre nas hipóteses de 
direitos individuais, configurando aquilo que a doutrina denomina de legi-
timidade ordinária; também admite que alguém possa comparecer em nome 
próprio na defesa de direito alheio, pois não há restrição constitucional. 
Aqui temos as situações de legitimidade extraordinária, que ocorrem, excep-
cionalmente, em relação aos direitos individuais bem como as hipóteses de 
legitimação autônoma para a condução do processo,31 próprias dos direitos 
ou interesses coletivos, amplamente considerados. Portanto, a legitimidade 
ativa nas ações coletivas não pode ser analisada pelos critérios fechados da 
legitimidade ativa no Direito Processual Civil clássico. O controle judicial  
da legitimidade ativa nas demandas coletivas se dá pela pertinência temática. 
Será de acordo com os fins institucionais do autor coletivo que o juiz irá 
exercer o controle da legitimidade ativa.

Em sendo a legitimidade ativa coletiva fator e instrumento de acesso à 
Justiça da sociedade em geral, comunidades ou coletividades de pessoas, que 
têm seus direitos ou interesses tutelados por intermédio da atuação dos entes 
legitimados, conclui-se que a matéria é incompatível com interpretação restritiva 
(art. 5.º, XXXV, da CF/1988). A partir da interpretação aberta e flexível, própria 
dos direitos e garantias fundamentais, é possível aferir no sistema constitucional 
ou na legislação infraconstitucional outros legitimados ativos coletivos, mesmo 
que não arrolados expressamente na norma. Ademais, o sistema constitucional 
adota o princípio da legitimidade ativa concorrente e pluralista (arts. 5.º, LXX, 
103, 125, § 2.º, 129, III e seu § 1.º, da CF/1988).32 

31. Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, o fenômeno da legiti-
mação ativa nas ações coletivas para a tutela dos direitos ou interesses difusos 
e coletivos se explicaria pela legitimação autônoma para a condução do processo, 
que muito se diferencia das figuras clássicas de legitimação ativa acolhidas pelo 
art. 6.º do CPC. Concluem os autores: “Interesses difusos e coletivos. O subs-
tituto processual defende direito de titular determinado. Como os titulares dos 
direitos difusos são indetermináveis e dos direitos coletivos são indeterminados 
(art. 81, parágrafo único, I e II, do CDC), sua defesa em juízo é realizada por 
meio de legitimação autônoma para a condução do processo (selbständige Proze-
Bführungsbefugnis), estando superada a dicotomia clássica legitimação ordinária 
e extraordinária (...)”. Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 
p. 178-180.

32. Gregório Assagra de Almeida: “No direito processual coletivo a legitimidade ativa é, 
por imposição constitucional (arts. 129, § 1.º, 125, § 2.º e 103, da CF/1988), concor-
rente e pluralista. É o que está presente também nos arts. 5.º da Lei 7.347/1985 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. A mesma orientação também está presente 
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6.2  As restrições estabelecidas pelo caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 e a 
necessidade da sua flexibilização 

6.2.1 A disposição do caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 e as polêmicas 
existentes 

Estabelece o caput do art. 21 da Lei 12.016, de 07.08.2009: “O mandado 
de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com represen-
tação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos 
a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da tota-
lidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus 
estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, 
autorização especial”.

O legislador perdeu a oportunidade de ampliar o rol dos legitimados 
coletivos para a impetração de mandado de segurança.33 A sua postura, 
oposta à boa orientação da teoria dos direitos e garantias fundamentais, 
foi em sentido contrário, como se nota da nítida intenção de restrição da 
atuação dos partidos políticos, sem amparo no texto constitucional. No que 
se refere à organização sindical, entidade de classe ou à associação legal-
mente constituída, não se nota a mesma postura restritiva. A nova dispo-
sição legal, acolhendo orientação doutrinária e jurisprudencial, até avançou 
para estabelecer a dispensa da autorização especial, de forma a facilitar o 
acesso à Justiça e afastar a incidência do art. 2.º-A, parágrafo único, da Lei 
9.494/1997.34

no art. 103 da CF/1988, em relação ao direito processual coletivo especial (controle 
abstrato e concentrado da constitucionalidade)”. Manual das ações constitucionais, 
p. 37.

33. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos da USP, versão 
janeiro de 2007, coordenado pela Profa. Dra. Ada Pellegrini Grinover, previa essa 
ampliação: “Art. 42. Legitimação ativa – O mandado de segurança coletivo pode 
ser impetrado por: I – Ministério Público; II – Defensoria Pública; III – partido 
político com representação no Congresso Nacional; IV – entidade sindical, 
entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há 
pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados, 
dispensada a autorização assemblear”.

34. Prevê o parágrafo único do art. 2.º-A da Lei 9.494/1997: “Nas ações coletivas 
propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 
autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída 
com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da 
relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços”.
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6.2.2 O art. 5.º, LXX, da CF/1988 e a legitimidade ativa coletiva no 
mandado de segurança coletivo 

Consta do art. 5.º, LXX, da CF/1988: “O mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso 
Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente 
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos inte-
resses de seus membros ou associados”.

No Mandado de Segurança Individual, que se volta à proteção de direitos 
individuais puros, a Constituição Federal não estabelece limitação quanto à 
legitimidade ativa (art. 5.º, LXIX, da CF/1988). Também não há limitação na 
Lei 12.016/2009.35 Podem impetrar o mandamus pessoa física ou jurídica e 
inclusive os entes despersonalizados portadores de personalidade judiciária. 

Todavia, a Constituição Federal 1988 arrola, em seu art. 5.º, LXX, já tras-
crito, alguns entes coletivos que poderão impetrar o denominado mandado 
de segurança coletivo. A aplicabilidade desse dispostivo constitucional vinha 
gerando polêmicas na doutrina e na jurisprudência, tais como: o mandado 
de segurança coletivo é independente do tradicional Mandado de Segurança 
Individual? Para a impetração do mandamus coletivo seriam imprescindíveis 
os requisitos previstos no inc. LXIX do art. 5.º da CF/1988? Quais direitos 
ou interesses coletivos são tuteláveis por intermédido do mandado de segu-
rança coletivo? Pela via do mandado de segurança coletivo é possível a 
defesa de direitos ou interesses difusos? É admissível a defesa pelo mandado 
de segurança coletivo de direitos ou interesses singulares dos membros de 
coletividades?36 

35. Prevê o art. 1.º da Lei 12.016/2009: “Conceder-se-á mandado de segurança para 
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física 
ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de auto-
ridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. § 
1.º Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou 
órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem 
como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de 
atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. 
§ 2.º Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial prati-
cados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia 
mista e de concessionárias de serviço público. § 3.º Quando o direito ameaçado 
ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de 
segurança”. 

36. Sobre essas polêmicas: Bulos, Uadi Lammêgo. Constituição Federal anotada, p. 
321. 

U
S
O

 E
X
C

LU
S
IV

O
 S

T
J

 
Revista dos Tribunais: RT, v. 99, n. 895, maio 2010.



34 RT-895 – MAIO DE 2010 – 99.º ANO

6.2.3 Legitimidade ativa coletiva dos partidos políticos (art. 5.º, LXX, a, 
da CF/1988 e caput do art. 21 da Lei 12.016/2009)

A Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXX, a, confere aos Partidos 
Políticos legitimidade coletiva ativa ampla para impetração de mandado de 
segurança coletivo, sem estabelecer qualquer espécie de pertinência temática: 
“O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político 
com representação no Congresso Nacional (...)”.

A mesma orientação também está no art. 1.º da Lei 9.096, de 19.09.1995: 
“O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, 
no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo 
e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”. 

Com efeito, parte considerável da doutrina vinha sustentando que os 
partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, possuíam legi-
timidade ativa coletiva ampla para a impetração de mandado de segurança 
coletivo.37

Contudo, na contramão do texto constitucional e da legislação infra-
constitucional pertinente, a jurisprudência, especialmente dos Tribunais Supe-
riores, vinha interpretando restritivamente a legitimidade ativa dos partidos 
políticos para fins de impetração de mandado de segurança coletivo. Era esse, 
por exemplo, o entendimento do STJ: “Quando a Constituição autoriza um 
partido político a impetrar mandado de segurança, só pode ser no sentido de 
defender os seus filiados e em questões políticas, ainda assim, quando auto-
rizado por lei ou pelo estatuto. Impossibilidade de dar a um partido político 
legitimidade para vir a Juízo defender 50 milhões de aposentados, que não 

37. Era esse, por exemplo, o entendimento, entre outros, de Uadi Lâmmego Bulos, o 
qual aduzia que tudo o que estivesse relacionado com o regime democrático, com 
a tutela dos direitos humanos fundamentais ou com a tutela da autenticidade do 
regime representativo poderia ser objeto de impetração de Mandado de Segurança 
Coletivo pelos partidos políticos. Assim, afirmava o autor, satisfeitos tais requi-
sitos, o partido possuiria legitimidade ativa para defender interesses ou direitos 
que próprios, repercutindo na esfera dos interesses de todos os seus membros. 
Após afirmar que nada impedia os partidos políticos de defenderem seus filiados, 
o autor ainda fazia alusão à figura da representação processual, por intermédio da 
qual os partidos políticos também poderiam defender, em nome dos representados, 
interesses individuais de seus integrantes, o que se daria por força do disposto no 
art. 5.º, XXI, da CF/1988. Constituição Federal anotada, p. 323. José Carlos Barbosa 
Moreira, também aduzia que o partido poderia impetrar Mandado de Segurança 
Coletivo para a defesa não apenas dos interesses de seus membros, que integram 
seus quadros, mas também os interesses e direitos de todas as pessoas que sejam 
destinatárias de algum ponto de programa do partido. Ações coletivas na Consti-
tuição Federal de 1988. RePro 61/196-197, São Paulo: Ed. RT, jan.-mar. 1991.
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são, em sua totalidade, filiados ao partido e que não autorizaram o mesmo a 
impetrar mandado de segurança em nome deles” (STJ, MS 197/DF, 1.ª Seção, 
rel. Min. Garcia Vieira, DJ 20.08.1990).

O pleno do STF,38 por maioria de votos, também já tinha decidido que 
o partido político não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança 
coletivo para defender direitos individuais homogêneos relacionados com 
questões tributárias (IPTU), pois esses direitos seriam disponíveis. Na ocasião 
dessa decisão, a relatora chegou a sustentar, contudo, que o partido político 
poderia defender direitos difusos pela via do mandado de segurança coletivo, 
mas não direitos individuais homogêneos disponíveis. 

A Lei 12.106/2009 acolheu, em seu art. 21, caput, a orientação jurispruden-
cial ao fixar: “O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido 
político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses 
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária (...)”.

Não obstante o texto legal e a orientação jurisprudencial, entende-se 
com base no art. 5.º, LXX, da CF/1988, que os partidos políticos, com 
representação no Congresso Nacional, estão legitimados para a impetração 
de mandado de segurança coletivo para a tutela de direitos ou interesses 
individuais homogêneos, coletivos em sentido restrito e difusos que digam 
respeito, de alguma forma, aos interesses dos seus membros bem como para 
a tutela desses direitos coletivos, amplamente considerados, quando estejam 
relacionados, de alguma forma, mesmo que tênue, com as finalidades progra-
máticas do respectivo partido.39

Propondo interpretação aberta e flexível do caput do art. 21 da Lei 
12.016/2009, escreveu Cassio Scarpinella Bueno: “Assim, importa interpretar 
de forma ampla a primeira parte do art. 21, caput, da Lei 12.016/2009: o 
partido político tem legitimidade para a impetração do mandado de segu-
rança coletivo tanto que o direito (interesse) a ser tutelado coincida com suas 
finalidades programáticas, amplamente consideradas, independentemente 
de a impetração buscar a tutela jurisdicional de seus próprios membros. Só 
pode ser esta e nenhuma outra, sob pena de violação do ‘modelo constitu-

38. STF, RE 196.184/AM, 1.ª T., j. 27.10.2004, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 18.02.2005.
39. Essa orientação tem amparo no art. 1.º da Lei 9.096/1995, já transcrito. Os partidos 

políticos poderão também impetrar mandado de segurança, na condição de repre-
sentantes processuais, para a defesa de direitos individuais dos seus associados 
relacionados com as atividades por eles exercidas, mesmo que não se trate de 
direito da própria classe. Nesse caso, o partido político atuaria como representante 
do filiado, defendendo em nome alheio direito alheio e precisará da concessão da 
autorização expressa do filiado representado, conforme prevê o art. 5.º, XXI, da 
CF/1988.
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cional do mandado de segurança’, a compreensão da ‘pertinência temática’ 
do mandado de segurança coletivo impetrado pelos partidos políticos”.40 No 
mesmo sentido, José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo: “(...) 
Não há que se restringir a atuação dos partidos apenas aos interesses de seus 
integrantes, ou à finalidade partidária”.41 Também Luiz Manoel Gomes Junior 
e Rogerio Favreto: “(...) a nosso ver, poderão os partidos políticos atuar na 
defesa de qualquer tipo de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, 
ainda que na defesa de não filiados”.42

6.2.4  Legitimidade ativa coletiva dos sindicatos, das entidades de classe e 
das associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo 
menos um ano (art. 5.º, LXX, b, da CF/1988 e caput do art. 21 da Lei 
12.016/2009) 

Dispõe o art. 5.º, LXX, b, da CF/1988: “O mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado por: (...); b) organização sindical, entidade de classe ou 
associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, 
em defesa dos interesses de seus membros ou associados”. Já a Lei 12.016, de 
07.08.2009, estabelece em seu art. 21, caput: “O mandado de segurança coletivo 
pode ser impetrado (...) por organização sindical, entidade de classe ou asso-
ciação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) 
ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus 
membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às 
suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial”.

Observa-se que o caput do art. 21 da Lei 12.016/2009, assim como o texto 
constitucional, exigem, para os sindicatos, as entidades de classe e as asso-
ciações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano 
a demonstração de pertinência temática específica, qual seja: a defesa dos seus 
membros ou associados. 

Tal disposição legal, acolhendo entendimento doutrinário e jurispru-
dencial, inovou, positivamente, em dois aspectos. O primeiro, ao permitir a 
defesa da totalidade ou de parte dos direitos dos associados, abrigando, assim, 

40. Acrescenta, Cassio Scarpinella Bueno: “O dispositivo, de resto, é tímido. Ele deixa 
de enfrentar – e de responder – uma série de questões que vêm sendo postas pelo 
dia a dia do foro. Assim, por exemplo, persiste a legitimidade ativa do partido polí-
tico se, durante o processo, ele perde sua representação no Congresso Nacional? 
E em se tratando de partido político que tenha representação somente nas casas 
legislativas estaduais e/ou municipais eles têm legitimidade para o mandado de 
segurança coletivo quando os atos questionados digam respeito àquelas esferas de 
Poder?” A nova lei do mandado de segurança, p. 124. 

41. Mandado de segurança individual e coletivo, p. 214.
42. Comentários à nova lei do mandado de segurança, p. 178.
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a orientação constante expressamente na Súmula 630 do STF: “A entidade de 
classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão 
veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”. Depois, inovou 
também ao dispensar autorização especial, nos termos da tese fixada na Súmula 
629 do STF: “A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de 
classe em favor dos associados independe da autorização destes”.

Portanto, os sindicatos, as entidades e as associações, legalmente consti-
tuídas e em funcionamento há pelo menos um ano, não dependerão de auto-
rização dos associados, tendo em vista que o art. 5.º, LXIX, da CF/1988, dife-
rentemente do inc. XXI, do mesmo dispositivo constitucional, não versa sobre 
representação processual, mas sobre legitimidade ativa conferida pela própria 
Constituição.43 Da mesma forma, a Constituição não exige que a defesa seja de 
direito de toda classe, podendo ser de parcela dela. 

Essas orientações aplicam-se, também, aos partidos políticos, que não 
precisarão de autorização assemblear para atuarem e poderão defender inte-
resses de todos ou de parte dos seus integrantes.

Nelson Nery Junior44 defende, corretamente em nossa opinião, que as 
associações e os sindicatos podem indicar em seus estatutos finalidades insti-
tucionais secundárias, acrescidas àquelas de natureza primária. Nesses casos, 
seria vedado ao juiz examinar a conveniência ou não, para fins de aferição de 
pertinência temática, de se constar essas finalidades nos seus estatutos. 

Cassio Scarpinella Bueno também propõe interpretação mais flexível para 
a atuação dos sindicatos, entidades de classe e associações: “O art. 21, caput, 
da Lei 12.016/2009 ainda exige que a atuação da organização sindical, entidade 
de classe ou associação seja pertinente às suas finalidades. Trata-se de sadia 
compreensão do que acabou sendo conhecido como pertinência temática. O 
objeto da impetração coletiva, no caso, deve relacionar-se com as finalidades 
institucionais do impetrante, razão primeira de ser do elo associativo. Não se 
trata, contudo, de entender a exigência restritivamente. O mandado de segu-
rança coletivo não se limita à tutela jurisdicional de um direito exclusivo da 

43. É o que vinha decidindo o STF antes da aprovação da Súmula 629: “A legitimação 
das organizações sindicais, entidades de classe ou associações para a segurança 
coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. Art. 5.º, 
LXX, da CF/1988. Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização 
expressa aludida no inc. XXI do art. 5.º da CF/1988, que contempla hipótese de 
representação” (STF, RE 181.438/SP, Pleno, j. 28.06.1996, rel. Min. Carlos Velloso, 
DJ 20.09.1996). Portanto, o STF sempre afastou do mandado de segurança coletivo 
a aplicabilidade do parágrafo único do art. 2.º-A da Lei 9.494/1997.

44. Ação civil pública no processo do trabalho. In: milAré, Édis (coord.). Ação civil 
pública: Lei 7.347/1985 – 15 anos, p. 573-574. 
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categoria substituída processualmente, mas mais amplamente, de um direito 
que se relaciona com as finalidades institucionais do impetrante”.45

As associações, entidades de classe e os sindicatos poderão também impe-
trar mandado de segurança para a tutela de direitos individuais puros de seus 
filiados que tenham alguma pertinência temática com os seus fins institucio-
nais. Aqui eles estarão atuando como representantes processuais, conforme 
autorização do texto constitucional (art. 5.º, XXI, da CF/1988) e o mandado 
de segurança, no caso, será o de tutela de direito individual. Como represen-
tantes processuais dependem de autorização expressa dos associados, pelo que 
exige o referido dispositivo constitucional. A jurisprudência, contudo, não tem 
admitido a impetração de mandado de segurança coletivo para a defesa de inte-
resse particular do associado.46 Essa orientação tem sido aplicada em relação 
aos partidos políticos, entidades de classe, sindicatos e associações.47 

As entidades de classe poderão ser de caráter público, como a OAB, 
ou privado, como outras ordens profissionais. As associações, entidades de 
classe e os sindicatos, bem como os próprios partidos políticos, deverão estar 
legalmente constituídos, nos termos das legislações pertinentes. Contudo, a 
Constituição Federal de 1988 (art. 5.º, LXX, b) e o caput do art. 21 da Lei 
12.016/2009, somente exigem a pré-constituição há pelo menos um anos das 
associações.48 

A Constituição não prevê, em sede de mandado de segurança coletivo 
(art. 5.º, LXX, CF/1988), a dispensa ope judicis da pré-constituição anual, o 
que também não foi objeto de disciplina pela Lei 12.016/2009. Contudo, essa 
dispensa será possível com base nos arts. 82, § 1.º, do CDC e 5.º, § 4.º, da Lei 
7.347/1985, que se aplicam ao mandado de segurança coletivo por força do 
art. 21 da Lei 7.347/1985. Assim, quando houver manifesto interesse social 
evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do 

45. A nova lei do mandado de segurança, p. 126-127.
46. STJ, MS 2.016/DF, 1.ª Seção, j. 14.09.1993, rel. Min. César Rocha, DJ 11.10.1993.
47. meirelles, Hely Lopes; WAld, Arnoldo; mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de segu-

rança e ações constitucionais, p. 122: “Observamos, todavia, que o mandado de 
segurança coletivo não se presta à defesa de direito individual de um ou de alguns 
filiados de partido político, de sindicato ou de associação, mas sim da categoria, 
ou seja, da totalidade ou de parte de seus filiados, que tenham um direito ou uma 
prerrogativa a defender em juízo (art. 21 da Lei 12.016/2009)”. 

48. É o que já decidiu o TRF-1.ª Região: “Não exige a norma constitucional que o 
sindicato ou a entidade de classe estejam em funcionamento há mais de um ano 
para terem legitimidade para a impetração do mandado de segurança coletivo. 
A exigência é tão só para a associação como deflui da simples leitura do texto”. 
TRF-1.ª Reg. AP em MS 89.01.09409-6/DF, 3.ª T., j. 27.11.1989, rel. Juiz Fernando 
da Costa Tourinho Neto, DJ 05.03.1990.
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bem jurídico a ser protegido, será possível a dispensa da pré-constituição 
constitucionalmente exigida às associações para a impetração de mandado de 
segurança coletivo.49

6.2.5  Legitimidade ativa coletiva para a impetração de mandado de segu-
rança coletivo pelos legitimados coletivos arrolados nos arts. 5.º da 
Lei 7.347/1985 e 82 do CDC

O mandado de segurança é uma garantia constitucional fundamental. 
Com efeito, já dissemos, não é próprio ao Judiciário conferir-lhe interprestação 
restritiva, seja quanto à legitimação para agir, seja quanto às hipóteses de cabi-
mento.

Assim, há de se entender o rol dos legitimados ativos coletivos do art. 
5.º, LXX, da CF/1988, como sendo meramente exemplificativo, de sorte que 
também poderão impetrar mandado de segurança para tutela dos direitos ou 
interesses coletivos todos os entes com legitimação ativa coletiva arrolados nos 
arts. 82 do CDC e 5.º da Lei 7.347/1985. Essa é intepretação conforme o sistema 
constitucional em vez de interpretação conforme o dispositivo constitucional.

O art. 5.º, LXX, da CF/1988, só dispõe, de forma exemplificativa, sobre 
legitimação coletiva para a impetração de mandado de segurança. O disposi-
tivo constitucional nada mais estabelece sobre o mandado de segurança, seja 
quanto aos seus pressupostos, seja quanto ao seu objeto material propria-
mente dito.50 Por outro lado, a legitimidade ativa coletiva, como afirmado 
anteriormente, é fator e instrumento de acesso à Justiça da sociedade (art. 5.º, 
XXXV, da CF/1988). Além disso, a Constituição Federal de 1988 consagra o 
princípio da legitimidade ativa concorrente e pluralista (arts. 103, 125, § 2.º, 
129, III e § 1.º, CF/1988). 

49. José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas Araújo também, com base na doutrina 
do diálogo das fontes, a dispensa pelo juiz do requisito da pré-constituição em sede 
de Mandado de Segurança Coletivo. Mandado de segurança individual e coletivo, p. 
215. 

50. O STF, porém, imprimindo interpretação restritiva ao Mandado de Segurança 
Coletivo, já decidiu que o Estado-membro, por não estar no rol dos legitimados 
arrolados constitucionalmente (art. 5.º, LXX, da CF/1988), não pode impetrar 
Mandado de Segurança Coletivo (STF, MS 21.059/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence; 
RT 669/215). Recentemente, o STJ também decidiu: “(...) O art. 5.º, LXX, da CF 
restringe a legitimação ativa em caso de mandado de segurança em que se discute 
direito coletivo a partido político com representação no Congresso Nacional e a 
organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há 
pelo menos um ano, em defesa de interesses de seus membros ou associados, não 
prevendo o exercício desse direito diretamente por pessoa física” (STJ, AgRg no MS 
13.248/DF, 1.ª Seção, j. 28.05.2008, rel. Min. Castro Meira, DJe 16.06.2008).
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Com efeito, o fato de o caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 não ter ampliado 
a legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo não 
impede a interpretação do sistema constitucional e do infraconstitucional, de 
forma a possibilitar uma hermenêutica flexível e ampliativa.

O Ministério Público, v.g., poderá impetrar mandado de segurança, caso 
presentes os pressupostos do art. 5.º, LXIX, da CF/1988, para a tutela de 
direitos individuais indisponíveis ou de direitos ou interesses sociais (cole-
tivos, difusos ou individuais homogêneos). A sua legitimidade ativa, para 
tanto, além de estar prevista expressamente nos arts. 5.º da Lei 7.347/1985 
e 82 do CDC, também se fundamenta no caput do art. 127 e no art. 129, III, 
da CF/1988. Além disso, há previsão expressa, conferindo legitimidade ativa 
ao Ministério Público para a impetração de Mandado de Segurança, no art. 
6.º, VI, da LC 75, de 20.05.1993, disposição essa aplicável aos Ministérios 
Públicos dos Estados por força de previsão expressa contida no art. 80 da Lei 
8.625, de 12.02.1.993.51

Ao comentar a Lei 12.016/2009, escreveu o sempre brilhante Cassio Scar-
pinella Bueno sobre a legitimidade ativa do Ministério Público para a impe-
tração de mandado de segurança coletivo: “O silêncio do art. 21, caput, da 
Lei 12.016/2009 não afasta a legitimidade ativa do Ministério Público para a 
impetração do mandado de segurança coletivo. Ela, embora não seja prevista 
expressamente pelo inc. LXX do art. 5.º da CF/1988, decorre imediatamente 
das finalidades institucionais daquele órgão tais quais definidas pelos arts. 127 
e 129, III, da mesma Carta e, infraconstitucionalmente, pelo art. 6.º, VI, da LC 
75/1993, para o Ministério Público da União, e no art. 32, I, da Lei 8.625/1993, 
para o Ministério Público dos Estados”.52

Convém novamente ressaltar que o art. 83 do CDC, aplicável à defesa dos 
direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos por força do 
art. 21 da Lei 7.347/1985, admite o cabimento de quaisquer ações adequadas 
para a efetiva tutela dos direitos ou interesses massificados.

51. Em sentido contrário, sustenta, Hermes Zaneti Junior que o rol dos legitimados 
ativos do art. 5.º, LXX, da CF/1988, é exaustivo, de sorte que no seu entender 
somente as entidades privadas arroladas constitucionalmente possuem legitimi-
dade para a impetração do Mandado de Segurança Coletivo. Mandado de segurança 
coletivo – aspectos processuais controversos, p. 95. Esse também é o entendimento 
de Luiz Manoel Gomes Junior e, Rogério Favreto: “Deve ainda ser anotado que 
a legitimidade, conferida pelo texto constitucional (art. 5.º, LXX) e pelo art. 21 
da Lei do Mandado de Segurança, não pode ser ampliada por qualquer forma de 
interpretação, inclusive a sistemática, já que o rol é taxativo”. Comentários à nova 
lei do mandado de segurança, p. 173. 

52. A nova lei do mandado de segurança, p. 127.
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7.  os direitos ou interesses coletivos proteGidos pelo mandado de 
seGurança coletivo (paráGraFo único do art. 21 da lei 12.016/2009) 

7.1  Conceituação legal dos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos prevista no art. 81, parágrafo único, do CDC e sua eficácia geral no 
sistema jurídico brasileiro (art. 21 da Lei 7.347/1985)

7.1.1  Aspectos introdutórios

1. O parágrafo único do art. 81 do CDC e os critérios observados para 
conceituação legal dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos. Consta do art. 81, parágrafo único, do CDC: 

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base; 

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum”.53

53. O Código-Modelo de Processos Coletivos para Ibero-América, na sua condição de 
trabalho doutrinário, adotou, contudo, classificação bipartida dos direitos ou inte-
resses transindividuais, inserindo os direitos ou interesses coletivos em sentido 
estrito dentro dos difusos. Dispõe o referido Código-Modelo: “Art. 1.º Cabimento 
da ação coletiva – A ação coletiva será exercida para a tutela de: I – interesses ou 
direitos difusos, assim entendidos os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que seja titular um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por circunstâncias 
de fato ou vinculadas, entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurí-
dica base; II – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos o 
conjunto de direitos subjetivos individuais, decorrentes de origem comum, de que 
sejam titulares os membros de um grupo, categoria ou classe”. Entende-se como 
inadequada a classificação bipartida constante no Código-Modelo. Primeiro, porque 
ela vincula os interesses ou direitos difusos à titularidade de grupos, categorias ou 
classe de pessoas, o que acaba por restringir a dimensão subjetiva (titularidade) 
desses direitos. Depois, porque tal classificação contraria o texto constitucional 
brasileiro (art. 129, III, da CF/1988), que ao se referir aos direitos ou interesses 
difusos não estabelece qualquer limitação conceitual ou subjetiva (titularidade). 
Por outro lado, a classificação tripartite prevista no parágrafo único do art. 81 
do CDC (Lei 8.078/1990), além de ser mais ampla conceitualmente, flexibiliza 
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2. Critérios utilizados pelo legislador para a conceituação. Pelo que se 
observa do art. 81, parágrafo único, do CDC, o legislador usou de três critérios 
para definir direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogê-
neos. O primeiro critério é o subjetivo, pelo qual se busca aferir a titularidade 
do respectivo direito ou interesse material. O segundo é o objetivo, que diz 
respeito à divisibilidade ou não do direito material. E o terceiro é o critério 
de origem, por intermédio do qual é aferida a origem do respectivo direito ou 
interesse material, que poderá decorrer de situações fáticas ou jurídicas.54

3. A eficácia geral da conceituação prevista no art. 81, parágrafo único, do 
CDC. A compreensão dos conceitos legais estudados sobre direitos ou interesses 
coletivos é de extrema relevância, pois eles não só têm aplicabilidade às rela-
ções de consumo, mas também incidem, por força da própria lei, sobre todas 

a proteção dos interesses massificados, o que está em perfeita consonância com 
a dimensão substancial do princípio democrático previsto no art. 1.º da CF/1988 
e com a própria categoria do Direito Coletivo como direito constitucional funda-
mental (Título II, Capítulo I, da Constituição Federal de 1988).

54. Extrai-se da conceituação que são características legais dos direitos ou interesses 
massificados: (a) difusos: transindividualidade; natureza indivisível; titularidade 
relacionada com pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; (b) 
coletivos em sentido estrito: transindividualidade; natureza também indivisível como 
os difusos; titularidade relacionada com pessoas determinadas ou determináveis 
pertencentes a grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica-base; (c) individuais homogêneos: a decorrência de 
origem comum. Por outro lado, seriam características apresentadas pela doutrina, 
sobre os direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos: (1) 
difusos: transindividualidade real ou essencialmente ampla; indeterminação dos 
seus sujeitos; indivisibilidade ampla; indisponibilidade; vínculo meramente de 
fato a unir os sujeitos; ausência de unanimidade social; organização possível, mas 
sempre subotimal; reparabilidade indireta; (2) coletivos em sentido estrito: tran-
sindividualidade real ou essencialmente restrita ao grupo, categoria ou classe de 
pessoas; determinabilidade dos sujeitos; divisibilidade externa e indivisibilidade 
interna; disponibilidade coletiva e indisponibilidade individual; relação jurídica-
base a unir os sujeitos; irrelevância da unanimidade social; organização-ótima 
viável; reparabilidade indireta; (3) individuais homogêneos: transindividualidade 
artificial (ou legal) e instrumental; determinabilidade dos sujeitos; disponibilidade, 
salvo quando pela natureza do direito há disposição legal em sentido contrário; 
núcleo comum de questões de direito ou de fato a unir os sujeitos; irrelevância 
da unanimidade social; organização-ótima viável recomendável; reparabilidade 
direta, com recomposição pessoal dos bens lesados. Sobre essas características, 
Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, A insurreição da aldeia global contra 
o processo civil clássico: apontamentos sobre a opressão e a libertação judiciais 
do meio ambiente e do consumidor. In: milAré, Édis (coord.). Ação civil pública: 
Lei 7.347/1985 – Reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação, p. 92-97. 
Também, lenZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública, p. 66-68.
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as formas de tutela jurisdicional coletiva (art. 21, Lei 7.347/1985). Portando, 
o art. 81, parágrafo único, do CDC, constitui-se em norma jurídica de ultrae-
ficácia, de eficácia potencializada. Seria norma de superdireito material coletivo. 
Definições em sentido contrário não têm aplicabilidade aos casos concretos 
conduzidos à apreciação jurisdicional. 

4. A importância dos casos concretos para a aferição adequada da natu-
reza do direito ou interesse coletivo. Contudo, convém destacar que a situação 
concretamente ventilada é fundamental para o enquadramento conceitual do 
direito no plano dos direitos ou interesses coletivos, pois não é a natureza 
essencialmente coletiva do direito que faz com que determinada demanda possa 
ser considerada como coletiva.

A categoria dos direitos ou interesses individuais homogêneos comprova 
essa assertiva no sentido de que não é simplesmente a natureza essencialmente 
coletiva do direito material que irá servir de paradigma absoluto para se aferir 
quando se trata ou não de espécie de tutela jurisdicional coletiva, pois, nessa 
categoria, os titulares são pessoas determinadas e, no plano do objeto, esses 
direitos são divisíveis. Constituem-se em direitos individuais, considerados 
coletivos somente no plano processual, e recebem esse tratamento justamente 
em decorrência da origem comum (fática ou jurídica) que detêm e do interesse 
social na tutela conjunta em um mesmo processo coletivo.55

5. Os direitos ou interesses difusos e coletivos como direitos transindividuais. 
Transindividualidade, supraindividualidade, metaindividualidade são conceitos 

55. Nelson Nery Junior ressalta o engano da doutrina ao tentar classificar o direito 
segundo a matéria genérica, como se, por exemplo, o ambiente fosse direito difuso, 
e o consumidor, coletivo. Esclarece o mencionado autor que o ponto determi-
nante de um direito difuso, coletivo ou individual homogêneo é o tipo de tutela 
jurisdicional que se pretende quando se propõe a ação. É aqui que se aferirá o tipo de 
pretensão deduzida jurisdicionalmente, já que o mesmo fato poderá dar ensejo ao 
ajuizamento de ação com base em direito ou interesse difuso, direito ou interesse 
coletivo em sentido restrito, direitos ou interesses individuais homogêneos, ou 
direito ou interesse individual puro. Conclui as suas assertivas com exemplo ilus-
trativo referente ao acidente com o Bateau Mouche IV, ocorrido no Rio de Janeiro, 
no final de 1988, cujo fato poderia: “(...) abrir a oportunidade para a propositura 
de ação individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu 
(direito individual), ação de indenização em favor de todas as vítimas ajuizada 
por entidade associativa (direito individual homogêneo), ação de obrigação de 
fazer movida por associação das empresas de turismo que têm interesse na manu-
tenção da boa imagem desse setor da economia (direito coletivo), bem como ação 
ajuizada pelo Ministério Público, em favor da vida e segurança das pessoas, para 
que seja interditada a embarcação a fim de se evitarem novos acidentes (direito 
difuso) (...)”. Princípios do processo civil na Constituição Federal, p. 159-160.
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que, no campo do direito, especialmente no aspecto da dimensão subjetiva da 
titularidade, estão sobrepostos ao indivíduo e abrangem uma comunidade ou 
uma coletividade de pessoas geralmente indetermináveis ou indeterminadas.

A transindividualidade é uma característica própria dos denominados 
direitos ou interesses de terceira dimensão. A transindividualidade dos direitos, 
portanto, confunde-se com a própria ideia de sociedade massificada. Interesses 
ou direitos transindividuais são categorias massificadas, que possuem uma 
característica especial no plano do seu objeto: a indivisibilidade.

Os direitos ou interesses difusos e os coletivos em sentido restrito são tran-
sindividuais, metaindividuais ou superindividuais, em razão da indivisibilidade 
do objeto. Eles são essencialmente transindividuais. Já os direitos ou interesses 
individuais homogêneos, por serem divisíveis, são transindividuais somente no 
plano processual ou por ficção legal. 

7.1.2  O conceito legal de direitos ou interesses difusos

Prevê o art. 81, parágrafo único, I, do CDC, que são: “interesses ou direitos 
difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato”. 

O vocábulo difuso significa derramado, estendido; disseminado; divulgado; 
generalizado, fluido. No plano jurídico, observa-se que a expressão difuso, no 
sentido de direito ou interesse, significa espécie de direito de dimensão coletiva 
pertencente a uma comunidade de pessoas indeterminadas e indetermináveis, 
mas que é de um e de todos ao mesmo tempo. 

Utilizando os critérios seguidos pelo Código de Defesa do Consumidor, 
verifica-se que, sob o aspecto subjetivo, os direitos ou interesses difusos têm 
como titulares pessoas indeterminadas e indetermináveis. Pelo aspecto obje-
tivo, pertinente ao objeto desta categoria de direitos ou interesses coletivos, 
observa-se que eles são indivisíveis. Por fim, pelo aspecto origem, verifica-se que 
os direitos ou interesses difusos têm origem comum, geralmente sem vínculo 
jurídico prévio entre seus titulares. 

Justamente no aspecto origem é que reside a diferença básica entre 
os direitos ou interesses difusos e os direitos ou interesses coletivos em sentido 
restrito. Nos direitos ou interesses difusos não existe prévia relação jurídica 
base, pois as pessoas estão ligadas por meras circunstâncias fáticas, ao passo 
que nos coletivos em sentido estrito torna-se importante a existência de prévia 
relação jurídica base entre os membros da categoria, classe ou grupo de pessoas 
ou entre essas pessoas e a parte contrária. 
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Portanto, são direitos difusos, v.g., o direito de respirar ar puro; o direito 
do consumidor de não ser alvo de publicidade enganosa ou abusiva; o direito da 
comunidade à proteção de sua memória cultural, histórica e paisagística etc.

Observa-se que o art. 5.º, § 2.º da CF/1988, quando dispõe que “os direitos e 
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
democrático e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte”, deixa claro que a enunciação de 
direitos difusos prevista em seu texto é meramente exemplificativa.

Direitos e interesses difusos não são apenas os previstos, de forma literal 
e individualizada, na Constituição e na lei; ao contrário, são todos aqueles que, 
exatamente por não serem incompatíveis com o ordenamento constitucional 
e legal e aflorarem no contexto da proteção da dignidade da pessoa humana, 
derivam de sua genérica vocação welfarista da Constituição de 1988, lastreada 
no mandamento absoluto de construção de uma sociedade democrática, justa 
e solidária. Daí que tais direitos e interesses caracterizam-se por serem também 
difusos na fonte legislativa. 

7.1.3  O conceito legal de direitos ou interesses coletivos em sentido estrito

São considerados direitos ou interesses coletivos pelo art. 81, parágrafo 
único, II, do CDC: “os transindividuais de natureza indivisível, de que seja 
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base”.

Assim, os direitos coletivos são, sob o aspecto subjetivo, pertencentes a um 
grupo, categoria ou classe de pessoas indeterminadas, mas determináveis. Sob 
o aspecto objetivo, por serem transindividuais e metaindividuais, são indivisíveis 
e indistinguíveis na forma dos difusos. E sob o aspecto origem, seus titulares – 
grupo, categoria, ou classe de pessoas – estão ligados entre si por uma prévia 
relação jurídica base, que é mantida entre si ou com a parte contrária.

Esclarecem Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery que, nos direitos 
ou interesses coletivos em sentido restrito, os titulares são indeterminados, mas 
determináveis e estão ligados entre si ou com a parte contrária por relação 
jurídica base. Da mesma forma que os direitos ou interesses difusos, o objeto 
desses direitos é indivisível. Seria direito coletivo em sentido restrito como exem-
plificam os juristas, o direito dos alunos de determinada escola de ter assegu-
rada a mesma qualidade de ensino em determinado curso.56

Kazuo Watanabe esclarece que essa categoria de direitos ou interesses 
coletivos decorre de uma relação jurídica base já preexistente à lesão ou ameaça 

56. Código Civil comentado e legislação extravagante, p. 1011.
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de lesão do interesse ou direito pertencente ao grupo, classe ou categoria de 
pessoas. Portanto, os direitos ou interesses coletivos em sentido restrito não 
decorrem da relação jurídica surgida com a própria lesão ou ameaça de lesão. O 
autor cita como exemplo os interesses dos contribuintes do imposto de renda, 
onde já existe uma relação jurídica base entre os contribuintes e o fisco. Em 
caso de adoção de uma medida ilegal ou abusiva pelo fisco será possível deter-
minar as pessoas que serão atingidas pelo ato.57

O núcleo conceitual de identificação entre interesses ou direitos difusos e 
os coletivos em sentido restrito é, destarte, justamente a indivisibilidade, o que 
os caracteriza como direitos ou interesses superindividuais, diferentemente dos 
direitos ou interesses individuais homogêneos, que são divisíveis; são consi-
derados direitos ou interesses superindividuais somente no plano processual, 
tendo em vista o tratamento coletivo que recebem.58

7.1.4  O conceito legal de direitos ou interesses individuais homogêneos

Direitos ou interesses individuais homogêneos são, pela definição do 
Código de Defesa do Consumidor (art. 81, parágrafo único, III, CDC), “os 
decorrentes de origem comum”.

Usando dos critérios do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que, 
pelo aspecto subjetivo, os direitos ou interesses individuais homogêneos têm 

57. Acrescenta Kazuo Watanabe: “Nos interesses ou direitos ‘difusos’, a sua natureza 
indivisível e a inexistência de relação jurídica base não possibilitam, como já ficou 
visto, a determinação dos titulares. É claro que, num plano mais geral do fenômeno 
jurídico em análise, é sempre possível encontrar-se um vínculo que une as pessoas, 
como a nacionalidade. Mas, a relação jurídica base que nos interessa, na fixação dos 
conceitos em estudo, é aquela da qual é derivado o interesse tutelando, portanto 
interesse que guarda relação mais imediata e próxima com a lesão ou ameaça de 
lesão”. grinover, Ada Pellegrini; BenjAmin, Antonio Herman V.; WAtAnABe, Kazuo et 
al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 
p. 801-806. 

58. O plano distintivo entre os interesses ou direitos difusos e os coletivos é a titulari-
dade. Explica, com a precisão de sempre, Ada Pellegrini Grinover: “O que distingue 
os interesses difusos dos coletivos, no sistema o Código, é o elemento subjetivo, 
porquanto nos primeiros inexiste qualquer vínculo jurídico que ligue os membros 
do grupo entre si ou com a parte contrária, de maneira que os titulares dos interesses 
difusos são indeterminados e indetermináveis, unidos apenas por circunstâncias de 
fato (como morar na mesma região, consumir os mesmos produtos, participar das 
mesmas atividades empresariais). Nos interesses coletivos, ao contrário, tem-se um 
grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por uma relação jurídica-base instituída 
entre elas (como acontece, por exemplo, quanto aos membros de uma associação) 
ou com a parte contrária (como nas relações tributárias, em que cada contribuinte é 
titular de uma relação jurídica com o fisco)”. A marcha do processo, p. 20.
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como titulares pessoas perfeitamente individualizadas, que podem ser indeter-
minadas, mas facilmente determináveis. 

Pelo aspecto objetivo e pelo caráter predominantemente individualizado 
são eles divisíveis e distinguíveis entre seus titulares. 

Pelo aspecto origem são eles de origem comum. Em relação à origem 
comum é que há ponto de semelhança entre os direitos ou interesses indivi-
duais homogêneos e os direitos ou interesses difusos, pois ambas as categorias, 
diferentemente dos direitos coletivos em sentido estrito, em que se exige prévia 
relação jurídica base, geralmente nascem ligadas pelas mesmas circunstâncias, 
não obstante sejam, quanto à titularidade e objeto, totalmente distinguíveis.

Os direitos individuais homogêneos seriam uma categoria de direitos 
que representa, no plano processual, uma criação técnico-jurídica do Direito 
positivo brasileiro para possibilitar a proteção coletiva dos direitos individuais 
subjetivos clássicos. A falta de previsão legal certamente dificultaria a tutela 
processual coletiva desses direitos.59

Essa homogeneidade deve ser colhida sob o prisma da real possibilidade de 
identidade ou pelo menos semelhança entre as causas de pedir de cada direito 
individual, não vinculadas estritamente à existência das mesmas questões de 
fato. A mesma questão de direito igualmente pode fazer decorrer a origem 
comum, de fato ou de direito.60 Seriam, portanto, direitos ou interesses indi-
viduais homogêneos, por exemplo, os decorrentes da aquisição (por inúmeras 
pessoas perfeitamente determináveis) de veículos de uma determinada marca, 

59. Assinala Ada Pellegrini Grinover: “(...) nos interesses individuais homogêneos, 
conduzidos coletivamente por força da origem comum, cada membro do grupo 
é titular de direitos subjetivos clássicos, divisíveis por natureza, tanto assim que 
cada um pode levar a juízo a sua demanda a título individual. E no processo 
coletivo, a solução não é necessariamente para todos, uma vez que cada qual 
pode ver sua demanda acolhida e rejeitada por circunstâncias pessoais. Cuida-se 
agora de um feixe de interesses que podem ser tratados coletivamente, firme 
restando a coexistência da tutela tradicional, a título individual. Se se tratasse 
de litisconsórcio, estaríamos perante o litisconsórcio comum e facultativo”. A 
marcha do processo, p. 20.

60. Essa homogeneidade decorre de situações juridicamente iguais. Kazuo Wata-
nabe, adverte: “A origem comum pode ser de fato ou de direito, e a expressão 
não significa, necessariamente, uma unidade factual e temporal. As vítimas de 
uma publicidade enganosa veiculada por vários órgãos de imprensa em repetidos 
dias de um produto nocivo à saúde adquirido por vários consumidores num largo 
espaço de tempo e em várias regiões têm, como causa de seus danos, fatos de uma 
homogeneidade tal que os tornam a ‘origem comum’ de todos eles”. grinover, Ada 
Pellegrini; BenjAmin, Antonio Herman V.; WAtAnABe, Kazuo et al. Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 806-811.
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ano e série, com defeitos de fabricação. Essa situação caracteriza hipótese que 
enseja a tutela jurisdicional coletiva, tendo em vista que os direitos ou interesses 
individuais estão ligados pela homogeneidade existente entre eles quanto aos 
fundamentos de fato e de direito.

A jurisprudência pátria, em muitos julgados, não tem compreendido, 
adequadamente, a distinção correta entre as categorias de direitos coletivos 
adotadas pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 81, parágrafo único, 
I, II, e III, CDC). Em muitos acórdãos percebe-se que o direito coletivo em 
sentido estrito é tratado como sendo direitos individuais homogêneos.61 Em 
alguns casos são os direitos coletivos em sentido estrito confundidos com os 
direitos difusos.62 

O STF, em sua primeira súmula sobre a ação civil pública, fixou enten-
dimento pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento dessa 
ação com fundamento em ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares. 
Assim, prevê a Súmula 643 do STF: “O Ministério Público tem legitimidade 
para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste 
de mensalidades escolares”. O que se espera é que a leitura desta súmula sirva 
de inspiração para a consagração e ampliação da legitimidade do Ministério 
Público no plano da tutela jurisdicional coletivo e não justamente o contrário.

O Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) faz menção expressa à tutela 
coletiva dos interesses individuais homogêneos. É o que se extrai do Título V, 

61. Consta da motivação do acórdão do STF, rel. Min. Maurício Corrêa, que reconheceu 
a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública, 
com a finalidade de alcançar a observância, pelas escolas particulares, das normas 
sobre reajustes das mensalidades escolares estabelecidas pelo Conselho Estadual de 
Educação, que os interesses defendidos no recurso seriam homogêneos pela origem 
comum, por serem decorrentes de uma mesma origem, qual seja, a cobrança das 
mensalidades escolares de forma abusiva. RE 163.231/SP, j. 26.02.1997. Portanto, 
não tendo a ação civil pública, na hipótese, visado a reparação na esfera individual 
de cada um dos respectivos alunos e verificando-se que o que se pretendia era uma 
decisão que beneficiasse indistintamente todos os alunos, conclui-se que o direito 
no caso era coletivo em sentido restrito e não se tratava de tutela de direitos ou 
interesses individuais homogêneos.

62. O TJSP, ApCiv 102.437-1, 6.ª Câm. Civ., rel. Des. Ernani de Paiva, entendeu que 
seria difuso o interesse constante de ação civil pública ajuizada pelo Ministério 
Público visando combater o critério de reajuste de mensalidade escolar. Ora, os 
titulares dos interesses no caso são pessoas que têm uma prévia relação jurídica 
base com a parte contrária, o direito é coletivo em sentido restrito justamente em 
decorrência dessa relação jurídica base, bem como da indivisibilidade do direito. 
Os reajustes têm que ser idênticos para toda a classe de alunos que será beneficiada. 
Além disso, existe a identificação coletiva dos titulares desse interesse, que é justa-
mente a classe dos alunos que será beneficiada.
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Capítulo III, art. 81, que prevê: “Para as ações cíveis fundadas em interesses 
difusos, coletivos, individuais indisponíveis ou homogêneos, consideram-se 
legitimados, concorrentemente (...)”.

7.1.5  Direitos ou interesses (parágrafo único do art. 81 do CDC): razão 
da utilização da dupla expressão

O art. 81, parágrafo único, do CDC, utiliza-se das expressões interesses ou 
direitos, ao se referir às três categorias de direitos coletivos por ele classificadas; 
há, contudo, crítica de parte da doutrina. 

Kazuo Watanabe, um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa 
do Consumidor, ao comentar o art. 81, parágrafo único, do CDC, esclarece 
que o legislador preferiu definir os direitos ou interesses coletivos para evitar 
o retardamento da efetiva tutela de tais direitos, que poderia ocorrer em razão 
de dúvidas e discussões doutrinárias a respeito do assunto. Faz acrescentar 
Watanabe que os termos interesses e direitos foram utilizados como sinônimos, 
pois, a partir do instante em que os interesses passam a ser amparados pelo 
direito, acabam por assumir o mesmo status de direitos. Portanto, não restaria 
razão prática ou mesmo teórica para a diferenciação ontológica entre eles.63

O próprio texto constitucional, ao referir-se ao Ministério Público 
(caput do art. 127 da CF/1988), usa a expressão interesses sociais e individuais 
indisponíveis. A expressão interesses é empregada em outros dispositivos 
constitucionais (arts. 5.º, LXX, b, 129, III, CF/1988). Nota-se que o legislador 
infraconstitucional procurou resguardar todos os interesses massificados; usa 
os termos interesses ou direitos para evitar maiores polêmicas interpretativas, 
as quais poderiam surgir em total prejuízo a essas categorias tão relevantes 
de direitos sociais.

É o que esclarece Kazuo Watanabe ao sustentar que a concepção de 
direito subjetivo sempre foi vinculada a um titular determinado ou pelo menos 
determinável, o que impediu por muito tempo que os interesses de toda uma 
coletividade e de cada um dos seus membros pudessem ser concebidos como 
juridicamente protegíveis. Era justamente a estreiteza da concepção tradicional 
de direito subjetivo, vinculada ao indivíduo (concepção liberal individualista), 
que impedia a tutela jurisdicional desses interesses massificados, hoje conce-
bidos também como direitos subjetivos em sentido amplo.64 

63. grinover, Ada Pellegrini; BenjAmin, Antonio Herman V.; WAtAnABe, Kazuo et al. 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 
800-801.

64. Continua Kazuo Watanabe: “(...) Com o tempo, a distinção doutrinária entre ‘inte-
resses simples’ e ‘interesses legítimos’ permitiu um pequeno avanço, com a outorga 
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Em sentido amplo, a expressão direitos ou interesses coletivos abrange os 
direitos ou interesses difusos, os direitos ou interesses coletivos em sentido 
restrito e os direitos ou interesses individuais homogêneos.

7.1.6  A compatibilidade constitucional da conceituação tripartite prevista 
no parágrafo único do art. 81 do CDC

A tutela jurisdicional dos direitos ou interesses individuais homogêneos é 
de interesse social: evitam-se decisões judiciais conflitantes; diminui a sobrecarga 
do Poder Judiciário ao dar a solução base de centenas, milhares ou até milhões de 
questões dentro de um único processo; compensa a dispersão das vítimas. 

Portanto, apesar de serem direitos individuais, nada impedia que o legis-
lador ordinário os considerassem acidentalmente coletivos para fins de proteção 
jurídica coletiva, especialmente no plano jurisdicional. A ampliação do objeto 
do Direito Coletivo pelo legislador infraconstitucional é plenamente possível e 
até recomendável para atender interesses sociais, como os mencionados. 

O parágrafo único do art. 81 do CDC, destarte, mantém perfeita adequação 
e sintonia com a cláusula aberta dos direitos e garantias constitucionais prevista 
no § 2.º do art. 5.º da CF/1988 e, sobretudo, com a teoria dos direitos constitu-
cionais fundamentais positivada no país, na qual foi inserido o Direito Coletivo. 
O que se constituiria como inadmissível e inconstitucional seria a limitação, 
pelo legislador ordinário, do Direito Coletivo como direito fundamental. 

7.2  Conceituação bipartida prevista no parágrafo único do art. 21 da Lei 
12.016/2009: análise crítica 

Consta do parágrafo único do art. 21 da Lei 12.016, de 07.08.2009: “Os 
direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser: I – cole-
tivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou 

de tutela jurídica a estes últimos. Hoje, com a concepção mais larga do direito 
subjetivo, abrangente também do que outrora se tinha como mero ‘interesse’ na 
ótica individualista então predominante, ampliou-se o espectro de tutela jurídica e 
jurisdicional. Agora, é a própria Constituição Federal que, seguindo a evolução da 
doutrina e da jurisprudência, usa dos termos ‘interesses’ (art. 5.º, LXX, b), ‘direitos 
e interesses coletivos’ (art. 129, III), como categorias amparadas pelo Direito. Essa 
evolução é reforçada, no plano doutrinário, pela tendência hoje bastante acentuada 
de se interpretar as disposições constitucionais, na medida do possível, como 
atributivas de direitos, e não como meras metas programáticas ou enunciações de 
princípios (...)”. grinover, Ada Pellegrini; BenjAmin, Antonio Herman V.; WAtAnABe, 
Kazuo et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 800-801.
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com a parte contrária por uma relação jurídica básica; II – individuais homogê-
neos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum 
e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados 
ou membros do impetrante”.

Os conceitos legais apresentados não divergem, em linhas gerais, dos 
constantes nos incs. II e III do parágrafo único do art. 81 do CDC. Em verdade, 
em relação aos direitos ou interesses coletivos em sentido restrito, o art. 21, 
parágrafo único, I, da Lei 12.016/2009, reproduziu, quase que literalmente, o 
disposto no inc. II do parágrafo único do art. 81 do CDC. Já o inc. III do pará-
grafo único do art. 81 do CDC, traz pequenas alterações que visam a limitar 
a tutela dos direitos ou interesses individuais homogêneos aos associados ou 
membros do impetrante, abrangendo a totalidade ou parte deles. 

O que se nota é que a Lei 12.016/2009 buscou conceituar os direitos 
massificados que poderão ser objeto do mandado de segurança coletivo, de 
modo a manter uma relação de adequação com a legitimidade ativa coletiva 
estabelecida no caput do mesmo art. 21. Tendo em vista que a intenção, boa 
ou ruim, foi justamente restringir a legitimidade ativa coletiva, igual orien-
tação prevaleceu na ideologia que estabeleceu a conceituação prevista no 
parágrafo único do art. 21 da Lei 12.016/2009.65 Contudo, tendo em vista que 
os direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados, estão inseridos 
na Constituição Federal de 1988 como direitos fundamentais, a interpretação 
da disposição legal comentada deverá ser ampliativa e flexível para evitar 
distorções prejudiciais ao acesso à Justiça e à utilização das garantias cons-
titucionais fundamentais, como é o caso do Mandado de Segurança (art. 5.º, 
LXIX e LXX, da CF/1988).

Contudo, o mais grave da conceituação estabelecida no art. 21, parágrafo 
único, da Lei 12.016/2009, foi justamente a exclusão dos direitos ou interesses 

65. Ao tecer críticas sobre o art. 21 da Lei 12.016/2009 e da própria Lei, concluiu, Cassio 
Scapinella Bueno: “De qualquer sorte, não há como deixar de notar que o disposi-
tivo em questão deixa transparecer o desejo da Lei 12.016/2009 de correlacionar 
aqueles ‘direitos’ com aspectos da legitimidade que o caput do art. 21 reconhece 
sobrepondo, assim, o objeto do mandado de segurança coletivo à sua legitimidade. 
Que pode haver relação entre este e aquele elemento da demanda é irrecusável. Esta 
relação é responsável, até mesmo, para se cunhar a acertada expressão ‘pertinência 
temática’. Trata-se de providência inafastável à luz do ‘princípio do contraditório’ 
e da preocupação, sempre presente quando se trata de ‘direito processual coletivo’, 
de identificar quem, no ordenamento jurídico, pode agir em juízo para a tutela 
de direito alheio (v. nota 157). O que não é correto, máxime em se tratando de 
um direito e garantia constitucionalmente previsto, é pretender, com a iniciativa, 
restringir as possibilidades de uso do mandado de segurança coletivo”. A nova lei 
do mandado de segurança, p. 129-130.
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difusos do rol dos direitos massificados que poderão ser objeto do mandado de 
segurança coletivo, questão esta que será objeto dos comentários constantes no 
próximo tópico. 

7.3  Possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo para a proteção 
de direitos ou interesses difusos (arts. 5.º da CF/1988, 83 do CDC e 21 da Lei 
7.347/1985) 

Não é adequado sustentar abstratamente que as características dos direitos 
ou interesses difusos impedem que eles sejam objeto de prova pré-constituída 
no mandado de segurança coletivo, cujo procedimento é documentado.66 Não 
cabe essa aferição abstrata para restringir as vias de tutela jurisdicional dos 
direitos difusos como direitos fundamentais. A análise deverá ser diante do 
caso concreto.

Nada impede, por exemplo, a impetração de mandado de segurança 
coletivo preventivo, na tutela de direitos ou interesses difusos, para atacar 
determinados ilícitos, como poderá ocorrer em licenciamento ambiental ou 
em decorrência da prática de determinados atos administrativos, em que as 
circunstâncias fáticas são facilmente aferíveis pelos documentos existentes, 
sem a necessidade de maiores considerações a respeito da certeza e da liquidez 
dos fatos.67

66. É o entendimento de Uadi Lammêgo Bulos o: “Cremos que os interesses difusos, 
por serem espalhados ‘desordenados’, muito amplos, fluidos e amorfos, não podem 
ser comprovados, documentalmente, na petição inicial”. Mandado de segurança 
coletivo, p. 65.

67. Gregório Assagra de Almeida. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do 
direito processual, p. 284-285. Também Hermes Zaneti Junior: “Afirma-se, portanto 
que pode o mandado de segurança coletivo tutelar o direito difuso (compreendido 
na categoria de direitos coletivos lato sensu), não sendo cabível qualquer distinção 
decorrente da natureza do direito material afirmado, por complexo que seja, visto 
ser a expressão ‘direito líquido e certo’ de cunho eminentemente processual, refe-
rente à prova pré-constituída e não à qualidade do direito objetivo deduzido em 
juízo. O direito, quando existe, é sempre líquido e certo, v.g., o direito ao meio 
ambiente equilibrado. Havendo prova (suficiente) de ilegalidade ou abuso de poder 
(que se afirma) é possível a apreciação pelo juiz para a concessão ou denegação 
da segurança (julgamento de mérito)”. Mandado de segurança coletivo – aspectos 
processuais controversos, p. 81. São também esses os ensinamentos de Ada Pelle-
grini Grinover, a qual sustenta que é preciso retirar do art. 5.º, LXX, da CF/1988 a 
melhor carga de eficácia, sem qualquer restrição: “Isto significa, em última análise, 
que tanto a alínea a como a alínea b do inc. LXX se voltam para a tutela de todas as 
categorias de interesses e direitos. Os legitimados à segurança coletiva podem agir 
na defesa de interesses difusos, transcendentes à categoria; de interesses coletivos, 
comuns a todos os filiados, membros ou associados; de interesses coletivos, que se 
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Qual a dificuldade de pré-constituir prova na impugnação de um licença 
ambiental em que o próprio órgão licenciador confessa que dispensou exigên-
cias vinculantes estabelecidas na lei? Portanto, é plenamente possível a prática 
de ilegalidade ou abuso de poder que sejam danosos ou ameaçadores de lesão 
a direitos difusos, v.g., ao meio ambiente, o que justificaria a utilização do 
Mandado de Segurança, seja porque a matéria possa ser plenamente de direito, 
seja porque possa ser de direito e de fato, mas exista prova pré-constituída que 
não deixa dúvida sobre os fatos alegados. 

Admitindo a impetração de mandado de segurança coletivo para defesa 
do ambiente natural, escreveu Teori Albino Zavascki: “(...) É de se considerar 
adequado, sob esse aspecto, que um partido político cuja bandeira seja a 
proteção do meio ambiente natural impetre mandado de segurança contra ato 
de autoridade lesivo ao equilíbrio ecológico. Tem-se aí, sem dúvida, hipótese 
de mandado de segurança para tutelar direito de natureza transindividual, sem 
titular certo, pertencente a todos, como assegura o art. 225 da CF/1988”.68

Na verdade, o Mandado de Segurança poderá ser utilizado para a tutela 
de quaisquer direitos, com exceção das hipóteses de cabimento de habeas corpus 
e habeas data e desde que presentes os outros requisitos de admissibilidade 
previstos no art. 5.º, LXIX, da CF/1988. Portanto, pela via do Mandado de 
Segurança poderão ser tutelados: direito individual puro; direitos ou interesses 
individuais homogêneos; direitos ou interesses coletivos em sentido restrito; e 
direitos ou interesses difusos. A Constituição assim admite no inc. LXIX e sua 
interpretação a partir do inc. XXXV, ambos do art. 5.º da CF/1988. A leitura 
desses dois incisos deve ser conjugada. 

Por outro lado, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional subsi-
diária em relação ao habeas corpus e ao habeas data, mas concorrente em relação 
a outras ações constitucionais. Desde que presentes os seus pressupostos cons-
titucionais e não seja o caso de habeas corpus ou de habeas data será cabível a 
impetração do mandamus. 

Mais precisamente no que tange à tutela dos direitos coletivos em sentido 
amplo, a utilização do Mandado de Segurança é tanto possível quanto reco-
mendável. A essa conclusão se chega em decorrência da falta de limitação 
constitucional e também com base no art. 83 do CDC (Lei 8.078/1990): “Art. 
83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admis-
síveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 

titularizem em apenas uma parcela dos filiados, membros ou associados (...)”. O 
processo em evolução, p. 101-102.

68. Processo coletivo, p. 226.
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tutela”. O dispositivo em questão consagra o denominado princípio da máxima 
amplitude da tutela jurisdicional coletiva comum.69

Esse princípio se aplica à tutela dos direitos coletivos em sentido amplo 
por força do que estabelece expressamente o art. 21 da Lei 7.347/1985 (LACP): 
“Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e indi-
viduais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que instituiu o 
Código de Defesa do Consumidor”.

Ademais, o Mandado de Segurança, como é curial, possui natureza de 
garantia constitucional fundamental (art. 5.º, LXIX e LXX, da CF/1988). 
Da fundamentalização do instrumento, retiram-se diretrizes hermenêuticas 
inafastáveis:

a) incompatibilidade, como acima já adiantamos, com interpretação 
restritiva quanto ao seu campo de incidência e legitimação;

b) convivência com disposições processuais previstas para a tutela jurisdi-
cional ordinária, desde que compatíveis com os seus pressupostos constitucio-
nais e ampliem, em vez de limitarem, a sua efetividade, tais como as medidas 
de apoio do § 5.º do art. 461 do CPC e a fungibilidade entre tutela cautelar e 
antecipação dos efeitos finais do provimento pretendido, prevista no § 7.º do 
art. 273 do CPC;

c) prioridade na tramitação processual;

d) aplicabilidade direta e imediata (art. 5.º, § 1.º, da CF/1988);

e) vedação de cortes, de qualquer natureza, não previstos, expressamente, 
no texto constitucional (art. 60, § 4.º, IV, da CF/1988).70

Sobre a possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo 
para a proteção de direitos ou interesses difusos já tinha se posicionado o STF: 
“À agremiação partidária, não pode ser vedado o uso do mandado de segurança 
coletivo em hipóteses concretas em que estejam em risco, por exemplo, o patri-
mônio histórico, cultural ou ambiental de determinada comunidade. Assim, se o 
partido político entender que determinado direito difuso se encontra ameaçado 
ou lesado por qualquer ato da administração, poderá fazer uso do mandado 
de segurança coletivo, que não se restringirá apenas aos assuntos relativos a 
direitos políticos e nem a seus integrantes” (RE 196.184/AM, Informativo STF 
372, transcrições). 

Essa também é a orientação da doutrina recente que tem comentado e 
tecido críticas ao art. 21 da Lei 12.016/2009. Nesse sentido Luiz Manoel Gomes 

69. AlmeidA, Gregório Assagra de. Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do 
direito processual, p. 578.

70. AlmeidA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais, p. 426.
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Junior e Rogério Favreto: “Andou mal o legislador, dada vênia, ao tentar excluir 
– ou deixar de incluir – os direitos difusos dentre aqueles que podem ser prote-
gidos através do mandado de segurança coletivo”.71

Assim, o fato de o art. 21, parágrafo único, da Lei 12.016/2009, que disci-
plina o Mandado de Segurança Individual e o Coletivo, ter deixado de arrolar os 
direitos ou interesses difusos como integrantes do objeto material do mandado 
de segurança coletivo, não poderá servir de obstáculo para a admissibilidade 
desse tipo de tutela coletiva, que tem amparo constitucional e infraconstitu-
cional (art. 5.º, XXXV, LXIX e LXX, da CF/1988 e art. 83 do CDC, aplicável na 
espécie por força do art. 21 da Lei 7.347/1985).72

8.  conclusões e propostas interpretativas

8.1  Conclusões

a) A nova Lei do Mandado de Segurança Individual e Coletivo não trouxe 
avanços marcantes em relação ao mandado de segurança coletivo, tanto que 
disciplinou a matéria somente em dois de seus artigos (21 e 22).

b) Ao contrário, observa-se um esboço de retrocesso, tanto na tentativa 
de restrição do objeto material para excluir os direitos ou interesses difusos 
(parágrafo único do art. 21 da Lei 12.016/2009), como no enxugamento da 
legitimidade ativa (caput do art. 21 da Lei 12.016/2009), sem falar no regra-
mento da coisa julgada coletiva, com a sua limitação aos membros do grupo ou 
categoria substituídos pelo impetrante. 

c) Tendo em vista que os direitos ou interesses coletivos, amplamente 
considerados, estão inseridos no Brasil no rol dos direitos fundamentais 
(Título II, Capítulo I, da Constituição Federal de 1988); tendo em vista, ainda, 
que o mandado de segurança coletivo e a coisa julgada coletiva são garan-
tias constitucionais fundamentais (art. 5.º, caput, XXXVI, LXX e LXXI, da 
CF/1988), não está livre o juiz para conferir aos dispositivos constitucionais 
e legais, individualmente analisados, interpretação restritiva; também não é 

71. Comentários à nova lei do mandado de segurança, p. 191. Também admitindo a tutela 
de direitos ou interesses difusos por intermédio do Mandado de Segurança Cole-
tivo: Bueno, Cassio Scarpinella. A nova lei do mandado de segurança, p. 132. 

72. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos da USP, coordenado 
pela Profa. Ada Pellegrini Grinover, admite expressamente a tutela dos direitos ou 
interesses difusos pela via do Mandado de Segurança Coletivo: “Art. 41. Cabimento 
do mandado de segurança coletivo – Conceder-se-á mandado de segurança cole-
tivo, nos termos dos incs. LXIX e LXX do art. 5.º da CF/1988, para proteger direito 
líquido e certo relativo a interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos (art. 4.º deste Código)”.
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legítimo, nem constitucional, iniciativas de apequenamento dessas garantias 
constitucionais fundamentais, sem amparo expresso na Constituição, mesmo 
que constante de lei específica.

d) As únicas hipóteses em que a Constituição traz limitação ao objeto 
material do Mandado de Segurança ocorrem nos casos de cabimento de habeas 
corpus e habeas data; só isso e nada mais que isso. Logo, qualquer outra limi-
tação deverá ser interpretada e aplicada cum grano salis e rigorosa cautela 
judicial, exatamente para não retroceder no projeto maior de acesso à Justiça 
(amplo, democrático, eficaz e eficiente), estabelecido em 1988 (art. 5.º, XXXV 
e LXIX, da CF/1988).

8.2 Propostas interpretativas

a) o art. 21 da Lei 12.016/2009 deve ser interpretado à luz da teoria 
dos direitos e garantias constitucionais fundamentais e, assim, demanda uma 
leitura flexibilizadora para admitir a tutela dos direitos ou interesses difusos 
pela via do mandado de segurança coletivo, tendo em vista que não há amparo 
constitucional para a restrição trazida pelo legislador.

b) O rol dos legitimados ativos coletivos previstos no art. 21 da Lei 
12.016/2009 deve ser compreendido como meramente exemplificativo, de 
forma que os legitimados institucionais arrolados no art. 82 do CDC e no art. 5.º 
da Lei 7.347/1985 também poderão impetrar mandado de segurança coletivo, 
o que tem amparo tanto na teoria dos direitos e garantias fundamentais quanto 
no princípio da máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva, consagrado 
no art. 83 do CDC e aplicável à tutela de todos os direitos ou interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos por força do art. 21 da Lei 7.347/1985.

c) Os partidos políticos possuem legitimidade ativa ampla para a impe-
tração de mandado de segurança coletivo, sendo que a limitação estabelecida 
no caput do art. 21 da Lei 12.016/2009 não possui amparo no art. 5.º, LXX, a, 
da CF/1988.
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