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– ampliação das
hipóteses de ações coletivas

MODERNIZAÇÃO DO DIREITO

Ampliação da
legitimidade,

superando-se a
individualidade restrita
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Litigar em juízo é como jogar
xadrez: coloca-se o adversário na
armadilha, para, logo depois, cair

em negaça por ele armada. O brin-
quedo faz bem ao cérebro, diverte e
instrui.

O processo é jogo gostoso,
sobretudo, quando não se tem razão.
Cheguei a fazer contratos com o inqui-
lino para que ele me pagasse os ho-
norários em prestações mensais. Todos
os advogados fazem isso e não há nada
de antiético. O cliente calculava, por
exemplo: esse aluguel vale dez, estou
pagando três; pago mais três ao Dr.
Humberto e vou ficar alguns anos pa-
gando seis, por um aluguel que vale dez.
Sem perceber, eu estava usando o
Judiciário como um instrumento de  in-
justiça. É que, para quem está sofrendo
injustiça, o ludo processual constitui
interminável suplício. Também sem
perceber, o Judiciário vai se deixando
usar para isso. Só percebi a anomalia,
quando deixei de jogar e virei juiz.
Notei, então, que nós, os juízes, o Poder
Judiciário, deixamo-nos usar como
instrumento de injustiça. Em assim
fazendo, o Judiciário perde imensa
energia e prestígio. Há alguma coisa
errada nisso tudo, algo que, a meu
sentir, não está na estrutura do Poder
Judiciário – a causa fundamental não é
essa. Todos percebemos a lerdeza do
Judiciário e nos empenhamos em
superá-la.

Hoje podemos detectar três
tendências importantíssimas para
resolver a questão: a primeira é a Escola
Processual, por meio de cinco ou seis
pessoas comandadas pelos eminentes
Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira
e Athos Carneiro. Estes dois paladinos
têm feito um esforço tremendo para
atualizar e melhorar o processo. A
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segunda tendência pose denominar
“disciplinar”. É aquela adotada pelo
Senado, que enxerga na raiz do mal
pura falta de vergonha. O Senado
entende que somos preguiçosos e
desonestos. Essa orientação tende a
inserir na Constituição um código
disciplinar, ameaçando os juízes. Para
os senadores, a solução há de vir na
base do rebenque. Chego a imaginar
o Senado, como uma “Tiazinha balofa”,
a chicotear o Poder Judiciário.  A
terceira via é a estrutural, como um
problema de má formação. Preco–
nizada pela Câmara dos Deputados,
esta corrente pretende reformar o
Judiciário. Para seus adeptos a solução
é mexer no Poder Judiciário, mesmo
que seja apenas por mexer. O primeiro
relator, Deputado Aloízio Mercadante,
dizia que bom seria acabar com a
Justiça do Trabalho, incorporando-a à
Justiça Federal. Perguntei-lhe: se o
Direito do Trabalho é um direito privado,
e a Justiça Federal trata de Direito
público, não vai aumentar a confusão?
Não obtive resposta, nem explicação.
A segunda relatora, Deputada Zulaiê
Cobra, discorda e muda tudo o que
propunha seu primeiro colega. Ela
propõe o controle externo do Poder
Judiciário, pela sociedade civil. Na
verdade, estamos saltando no escuro.
O Superior Tribunal de Justiça mantém
comissão destinada a acompanhar a
Reforma. Para essa comissão, o melhor
é adotarmos súmulas vinculantes. Ouso
dizer que tais súmulas não darão
resultado.

A súmula é a formulação de um
preceito legal já existente ou a con-
solidação de vários dispositivos. O
Judiciário emite um dispositivo mais
específico do que o contido na lei. O
preceito sumular, entretanto, continua

a ser uma formulação de palavras, a
reclamar interpretação. Na atual con-
juntura, a súmula vinculante mais
atrapalharia que ajudaria: diante de
qualquer sentença que aplique alguma
súmula vinculante, o derrotado dirá que
ela aplicou mal; por igual, de toda
sentença que deixar de aplicar a
súmula, alguém dirá que ela negou
vigência às súmulas. Teremos, então,
recursos especiais e extraordinários,
por ofensa à súmula e por negativa de
ofensa à súmula. É que atrás disso,
encontra-se uma deformação cultural
em que estamos mergulhados, tanto
os juízes quanto os jurisdicionados.
Agora há pouco falei em jurisdição. Os
juízes são prestadores de serviço,
porque o jurisdicionado, quando pro-
move uma ação, exercita um direito
potestativo contra o Estado. Isso nos
torna – a nós, Judiciário – devedores
de uma decisão. Essa decisão, cha-
mada, com muita propriedade, “pres-
tação jurisdicional”, é, realmente, a
prestação devida pelo Estado a deter-
minado cidadão. Nós, arrogantemente,
dizemos que prestamos tutela, mas,
em realidade, estamos a honrar uma
dívida. Provocado pelo exercício do
direito de ação, o Estado torna-se
devedor de uma solução para o litígio
que incomoda o autor. Assim, a pres-
tação jurisdicional é a entrega do bem
de vida pretendido pelo litigante
vitorioso. A prestação jurisdicional
devida a quem sofre um dano não é a
simples condenação do responsável,
a indenizar. A verdadeira prestação  só
acontece, quando a indenização é
efetivamente entregue. Tal entrega,
entretanto, tem sido vítima de irracional
demora.

A causa dessa demora está
numa circunstância que pouca gente
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assim fazendo, digo a minha vítima que
use o cheque dela e vá a juízo para me
cobrar; daí a cinco ou seis anos vem a
sentença dizer que pagarei com juros
de 0,5% ao mês. Os ministros da
fazenda descobriram essa vantagem
e transformaram o Poder Judiciário no
mais eficiente instrumento para o
alongamento do perfil da dívida.

Outro dia, no encerramento de
encontro de Advogados do Banco do
Brasil, que se realizou em Maceió,
agradeceram-me a presença. Disse-
lhes: Não aceito o agradecimento de
vocês, porque, em primeiro lugar, estou
na minha terra, e vocês são os visitantes;
e, em segundo lugar, porque somos
colegas. Perguntaram-me se eu tam-
bém era funcionário do banco. Disse-
lhes que não. Sou bancário, porque vivo
de rolar dívidas. Não sei, entretanto,
como vocês me convidaram, porque
lhes faço concorrência desleal: en-
quanto vocês rolam dívidas a 10%, eu
as rolo a 0,5%. Enquanto não se resolver
isso, não continuará a crise do Poder
Judiciário. As vantagens de se remeter
o credor às barras do Judiciário nos
transformou em nação de demandistas
em que o descumprimento da sen-
tença judicial transformou-se em es-
porte nacional. Aí está a contradição
fundamental. A causa está justamente
na fraqueza da nossa decisão judicial,

porque a sanção é mínima e o juro
baixíssimo, não há negócio melhor no
mundo do que se deixar executar.
Quando o título judicial passar a render
juros de mercado, estarão resolvidos
oitenta por cento dos problemas que
hoje atormentam o Judiciário.

Outra saída para melhorar o
rendimento do Poder Judiciário é a
adoção das ações coletivas – ações
exercidas em proveito de uma comu-
nidade. Já temos uma experiência bem
sucedida: a ação civil pública, cuja
iniciativa, normalmente, é do Ministério
Público. A ação coletiva está para a
velha ação individual assim como o
carburador convencional está para a
injeção eletrônica.

Em sua palestra, o Dr. Fernando
Duzi referiu-se ao exercício da ação civil
pública para discutir a constitucio-
nalidade de taxa referente à iluminação
pública. Fui relator de uma das pri-
meiras questões, envolvendo o exer-
cício de tal ação. Em recurso especial,
discutia-se a legitimidade do MP.
Entendi que o Ministério Público tinha
legitimidade para tanto. Fui vencido,
porque a Primeira Turma entendeu ser
impossível proclamar-se inconstitu-
cionalidade em ação civil pública. É
que a decisão resultante de ação civil
pública tem efeito erga omnes. Ora –
disse a corrente vencedora – o controle
difuso de constitucionalidade só é
possível em decisão incidental, cuja
eficácia exaure-se no âmbito do pro-
cesso em que for emitida. Se assim
ocorre, a sentença que decidir ação
civil pública invade a competência do
Supremo Tribunal Federal, a quem se
reserva competência para julgamento
da ação declaratória de inconstitu-
cionalidade. A ação civil pública foi
encerrada sem julgamento de mérito.
A conseqüência prática de tal decisão
é a constatação de que, para resolver
a pendência, o Ministério Público terá
de propor, perante o Superior Tribunal
de Justiça, uma ADIN. Outra possi-
bilidade é cada um dos contribuintes
da taxa malsinada propor ação indi-
vidual, visando a declaração de que a
taxa não é devida. No caso a que me
refiro, a cidade era Caratinga, cuja
população é de oitenta mil habitantes.
Admitindo-se que um entre quatro
habitantes seja contribuinte da taxa,
teremos vinte mil ações, discutindo a
licitude de uma taxa, referente a uma
determinada cidade. Convenhamos:
não há estrutura judiciária que agüen-
te. De outro lado, o exercício de ADIN
transforma o Supremo Tribunal Federal
em órgão paroquial. Isso é absurdo,
tratando-se de Caratinga, que é uma
cidade média. Imaginem essa situação

percebe: a fraqueza do título judicial.
Com efeito, a decisão judicial é o mais
fraco dos títulos existentes no Brasil.
Vamos imaginar que um cidadão do
povo, sem muita preocupação, esteja
sofrendo uma ação de execução de
sentença. Isso não mexe muito com
ele, mas, se o seu nome for para o
Departamento de Proteção ao Crédito,
ele morre de medo, treme diante do
cartório de protestos. A decisão é
fraquíssima. Não mete medo em nin-
guém. O Estado é o primeiro a não ligar
para as decisões judiciais. O juiz enfia
o “precatório”, que pouca gente en-
tende. Hoje, se alguém falar que
“Fulano de tal” está metido com pre–
catório, não queira nada com ele.
Precatório tornou-se algo que ninguém
sabe o que é, mas se sabe que é ruim.

O governo do Estado onde nas-
ci mantém velha e alentada dívida de
precatórios grande. Ninguém jamais
ligou para ela. Um dia, porém, o go-
vernador (como fez o prefeito da cida-
de de São Paulo) resolveu transformar
aquele passivo em dívida quirografá-
ria. Para tanto, foi ao mercado, tomou
dinheiro e emitiu títulos cambiais.
Deram a esses títulos o tratamento que
vinha dedicando aos precatórios: não
os pagou. O mundo veio abaixo. Não
pagar precatórios era brincadeira, mas,
atrasar o pagamento de cambiais é
delito grave. O governador, pratica-
mente perdeu o mandato. Outro exem-
plo: o Estado de Minas Gerais mantém
dívida judicial que alça os bilhões.
Sempre fez muito pouco caso dela.
Deve, ainda, em títulos quirografários,
cerca de cem milhões. Quando as-
sumiu o governo de Minas, o ex-pre-
sidente Itamar Franco disse que não
iria pagar a dívida quirografária. Para
um Estado como Minas Gerais, cem
milhões é dívida pequena. No entanto
a ameaça de calote repercutiu sobre
todo o país. O Brasil quebrou naquele
momento, porque Minas Gerais amea-
çou deixar de pagar cem milhões. Isso
significa: dever bilhões em precatórios
não causa mossa; deixar de pagar
títulos cambiais de pequeno valor é
delito grave. Daí se percebe que o títu-
lo judicial é o mais fraco dos títulos
brasileiros. Isso acontece porque a Jus-
tiça brasileira é um poder extrema-
mente fraco. Não faz medo a ninguém.
Isso ocorre porque enquanto o título
quirografário rende juros de 8% ao mês,
o título judicial rende 6% ao ano.

Imaginem se eu, abalroando o
carro de outra pessoa, por exemplo,
mesmo reconhecendo a minha culpa,
nego-me a pagar, porque, para isso,
terei de entrar no cheque especial,
onde os juros são de 10% ao mês. Em

Outra saída para
melhorar o rendimento
do Poder Judiciário é a
adoção das ações
coletivas – ações
exercidas em proveito
de uma comunidade. Já
temos uma experiência
bem sucedida: a ação
civil pública, cuja
iniciativa, normalmente,
é do Ministério Público.
A ação coletiva está
para a velha ação
individual assim como
o carburador
convencional está para
a injeção eletrônica.
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na cidade da minha família, Poço das
Trincheiras, no sertão alagoano. O Su-
premo vai resolver a taxa de iluminação
de Poço das Trincheiras e de outras
cidades minúsculas. O desperdício é
manifesto. Precisamos mudar esse
enfoque. Em verdade, a ação civil pú-
blica em nada interfere com a ADIN.
Naquela, a decisão de inconstitucio-
nalidade é, também, incidental. A efi-
cácia da sentença é que beneficia to-
das as pessoas expostas ao lançamen-
to da taxa. É necessário mudar essa
realidade. Não podemos, em home-
nagem ao velho e rançoso individua-
lismo, desperdiçar um instrumento tão
útil e que proporciona tanto êxito como
a ação coletiva. O bom senso reco-
menda a utilização da ação coletiva,
para resolver pronta e eficientemente
conflitos que afligem coletividades.

Outra ação coletiva subutilizada
é a da defesa dos direitos do consu-
midor. A utilização dessa ação, para
resolver problemas gerais de Direito
Tributário seria verdadeira “mão na
roda”. A jurisprudência, entretanto,
apressou-se em dizer que contribuinte
não é consumidor. Por isso, a ação não
serve para resolver questões tributárias,
nem que seja taxa. Convenhamos,
entretanto: taxa é o pagamento por um
serviço prestado pelo Estado. O Esta-
do, quando nos cobra a taxa, está
atuando como prestador de serviço. O
contribuinte, de sua vez, fica na mesma
situação do sujeito que paga a conta
de luz de sua residência. Por que, então
o usuário de luz é contribuinte e o
contribuinte de taxa de iluminação não
o é? A resposta está na deformação a
que se acomodou o Estado brasileiro
de dificultar ao máximo o controle
judicial de seus desmandos. Nós,
juízes, também nos acostumamos à
deformação. Tanto que nos apressamos
em livrar o Estado de uma forma
eficiente de controle. É necessário
alargar o âmbito das ações coletivas,
para que elas passem a cobrir o
controle dos lançamentos tributários.
A necessidade de tal alargamento era
justamente o que pretendia trazer a
debate neste encontro. Minha pre-
tensão é a de que nos conscientizemos
da necessidade de o juiz tratar com
mais amplitude o alcance e a legiti-
mação para essas ações.

Não trouxe soluções prontas. A
minha pretensão é fazer o que os
americanos chamam de brainstorm, ou
seja, cada um lançar a sua opinião.
Precisamos mostrar que estão me-
xendo conosco, os juízes; precisamos
mostrar aos congressistas de nossos
estados o nosso problema. Precisamos
evitar o salto no escuro. Sob o aspecto

teórico, temos ótimas leis. Nosso Direito
Processual, talvez, esteja numa fase já
avançada daquilo a que Moreira
Barbosa chama  “transmigração do
processo individual para o coletivo”.
Nós, os juízes, é que resistimos. Esta–
mos atrás do legislador nessa matéria.
É preciso avançar.

O Ministro Franciulli Netto e o
Desembargador Honildo de Mello
fizeram referência a duas sugestões
que tenho feito há algum tempo, com
uma insistência talvez exagerada.
Refiro-me à necessidade encurtarmos
o caminho da prestação jurisdicional,
para consolidar e dar maior eficácia ao
processo. Temos hoje o processo de
conhecimento, o de liquidação e o de
execução. O processo de conheci-
mento termina muitas vezes com a
sentença ilíquida, que não serve para
nada. No caso a que me referi, do
acidente de automóvel, o sujeito me
traz a sentença ilíquida depois de vários
anos, dizendo: O juiz mandou você me
pagar. Eu lhe respondo: Mandou, mas
não disse o valor, é a mesma coisa que
não ter mandado. Ele volta e vai propor
um processo de liquidação. Esse
processo demora outro tanto tempo, e
ele volta, desta vez, com o processo
líquido. Então, digo-lhe: Só vou pagar
quando o Governo Federal me devolver
o empréstimo compulsório que ele me
tomou em 1986, porque estou com uma
ação contra ele, mas está em precatório.
Ele terá de recorrer outra vez ao Poder
Judiciário para resolver essa questão.

Parece-me que, nesse caso, há
uma deformação na teoria científica do
processo. O processo é relação trian-
gular: autor, réu e juiz. Quando alguém
aciona o Poder Judiciário, instaura-se
o triângulo, e o juiz depois resolve
aquela questão, substituindo a vontade
do derrotado. O Judiciário decide:
Você vai fazer isso. Ele  entrega essa
decisão, dizendo: você tem de se virar.
Não deveria ser assim: quando o
Estado emite a sentença, desaparece
a relação processual. Acaba-se o
processo. Instaura-se relação diferente,
envolvendo o Estado, que dá a ordem,
e o derrotado, que agora deve o
cumprimento daquela ordem. Não é
justo que se entregue a ordem ao
vitorioso, para que ele venha pedir
novamente ao Estado, que a execute.
Nos países mais avançados, essa
questão é entregue ao xerife, que se
impõe: Você tem de consertar o carro
do Fulano. Qual é o prazo que você
quer? O executado diz que quer um
prazo determinado. Se não o cumprir,
pode ser preso, pois estará cometen-
do um crime de lesa-corte. Essa práti-
ca traduz a verdadeira estrutura do

processo a partir da sentença. Não
existe mais processo, nem relação
triangular. Existe uma relação unilateral
entre o Estado, dando uma ordem, a
outra pessoa, que já não está mais re-
sistindo a uma pretensão de outra par-
te, mas desobedecendo a uma ordem
estatal. É preciso que isso se aplaine e
tenho certeza de que, quando isso
ocorrer, o rendimento do Poder Judi-
ciário aumentará substancialmente.

A outra sugestão que dei foi a
extinção pura e simples do precatório,
mas lamentavelmente não foi recebi-
da pela Comissão de Sugestão de
Emendas ao Poder Judiciário. Como
funciona o precatório hoje? O sujeito,
depois que ganha uma causa contra a
União, entra numa fila pior do que a do
INSS: não sairá nunca mais. Por que
não fazer com o precatório o que o
governo faz quando toma dinheiro
emprestado? Entrega um título que,
rendendo juros de mercado, pode ser
descontado; se o governo destruir o
meu carro – sou um motorista de táxi –
posso, com aquele título, ir a um banco,
descontá-lo e pagar aquele conserto.
O banco vai-se locupletar daqueles
juros, e essa dívida passa a ser admi-
nistrada pelo Estado, que a alongará,
de acordo com sua necessidade. Em
vez de precatório, vamos fazer essa
coisa, rendendo juro de mercado. Não
tirará pedaço de ninguém e dará um
grande prestígio ao Poder Judiciário,
pois o tornará, realmente, um Poder.

Essas providências são neces-
sárias e urgentes. Sem elas, a reforma
do Poder Judiciário será mero cos-
mético. Servirá para nos desgastar
mais ainda.
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It argues for the creation of class action since it
considers the same to be to be an advancement
within the scope of Law. For, with a single
decision the judge is able to obtain a greater
and more general result vis à vis specific
matters. It considers Judiciary Reform to be
urgent in order to attain greater efficiency in
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