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DE AÇÃO INDIVIDUAL
Humberto Fernandes de Moura1

❧
1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO TEMÁTICA
O termo ativismo judicial carece de uma interpretação
uniforme. Todavia, para os fins do presente trabalho, o termo
será considerado com vistas a identificar a atuação do Poder
Judiciário que complementa ou corrige uma determinada
política pública estabelecida pelo Poder Executivo, baseado na
interpretação decorrente da Constituição.
Segundo Virgílio Afonso da Silva um dos problemas do
ativismo está na lógica credor-devedor, própria do sistema
liberal, que orienta as decisões judiciais a respeito do assunto.
Afirma que o ativismo, dito “despreparado”, acaba por ordenar,
por exemplo, a disponibilização de medicamentos e ou
tratamentos, sem levar em conta a política pública já
estabelecida, ou seja, sem levar em conta o cenário global do
problema2.
Daí que, diante da provocação do Autor, que sugere ao
Judiciário que faça uma análise global da situação quando
analisa determinada política pública, é que surgiu a motivação
para o presente artigo. Veja que o presente artigo, já se pode
1
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adiantar, concorda com o argumento de que a estrutura do
Poder Judiciário não é inadequada para determinar o
provimento de recursos, planejamento e implementação de
políticas públicas, sendo que argumentos dessa ordem não
passam de uma autorrestrição inadequada3.
Afinal, desde muito o Superior Tribunal de Justiça4 , bem
3
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4
(...) 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde
como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas,
propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais
adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor
sofrimento.2. Sobreleva notar, ainda, que hoje é patente a idéia de que a
Constituição não é ornamental, não se resume a um museu de princípios, não é
meramente um ideário; reclama efetividade real de suas normas. Destarte, na
aplicação das normas constitucionais, a exegese deve partir dos princípios
fundamentais, para os princípios setoriais. E, sob esse ângulo, merece destaque o
princípio fundante da República que destina especial proteção a dignidade da pessoa
humana.3. Sobre o tema não dissente o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
consoante se colhe da recente decisão, proferida em sede de Agravo Regimental na
Suspensão de Segurança 175/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
17.3.2010, cujos fundamentos se revelam perfeitamente aplicáveis ao caso sub
examine, conforme noticiado no Informativo 579 do STF, 15 a 19 de março de
2010, STA 175 AgR/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, 17.3.2010. 4. Last but not least,
a alegação de que o impetrante não demonstrou a negativa de fornecimento do
medicamento por parte da autoridade, reputada coatora, bem como o desrespeito ao
prévio procedimento administrativo, de observância geral, não obsta o deferimento
do pedido de fornecimento dos medicamentos pretendidos, por isso que o
sopesamento dos valores em jogo impede que normas burocráticas sejam erigidas
como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte de cidadão
hipossuficiente.(...)
7. Ademais, o fato de o relatório e a receita médica terem emanado de médico não
credenciado pelo SUS não os invalida para fins de obtenção do medicamento
prescrito na rede pública, máxime porque a enfermidade do impetrante foi
identificada em outros laudos e exames médicos acostados aos autos (fls.26/33),
dentre eles, o exame "pesquisa qualitativa para vírus da Hepatite C (HCV)"
realizado pelo Laboratório Central do Estado, vinculado à Secretaria Estadual de
Saúde do Estado do Paraná, o qual obteve o resultado "positivo para detecção do
RNA do Vírus do HCV" (fl. 26).
8. Recurso Ordinário provido, para conceder a segurança pleiteada na inicial,
prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso (fls. 261/262), em
razão do julgamento do mérito recursal e respectivo provimento.(RMS 24.197/PR,
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como o Supremo Tribunal Federal5 já admitem a intervenção
judicial nas políticas públicas, especialmente as relacionadas a
fornecimento de medicamentos, então, não se refutará essa
possibilidade, nem é objetivo do presente artigo definir os
parâmetros para essa decisão.
A legitimação do Poder Judiciário, dessa forma, decorre
da força normativa da Constituição e das leis, sendo que não
há que se falar em representantes não-eleitos e quebra da
imparcialidade já que é um Poder Judiciário é um poder inerte.
No caso, a autoridade do Poder Judiciário está atrelada à
capacidade de fundamentar adequada e racionalmente suas
decisões6.
Assim, atualmente, pode-se até mesmo falar em certo
consenso de que o Poder Judiciário poderá formular política
pública, quando inexistente, implementar aquela que já existe,
mas não foi cumprida ou, ainda, corrigir aquelas que estejam
porventura equivocadas7
Não se admite, todavia, que essa intervenção seja feita a
qualquer custo, até porque apesar dos direitos fundamentais
serem considerados direitos fundantes, a tese da máxima
eficácia dos Direitos Fundamentais não pode ser entendida para
além de uma promessa de difícil concretização na prática, pois
pretender que as prestações positivas sejam sempre e sempre
reinvidicáveis independente e qualquer limitação é divorciar os

Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe
24/08/2010)
5
STF, ADPF45 MC/DF. Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 29.04.2004, DJ
4.5.2004.
6
ZANETI JR.,Hermes A Teoria da separação de Poderes e o Estado Democrático
Constitucional, Revista Brasileira de Direito Processual. Belo Horizonte, ano 18, n.
70, abr./jun. 2010.
7
CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos
fundamentais, políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010. Cap. 4.
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direitos fundamentais de qualquer fundamento de Justiça 8.
Além disso, os novos problemas a que está submetido o
juiz deve exigir deste uma postura diferenciada, sendo que
alguns modelos são propostos para se definir a intervenção do
Poder Judiciário nas políticas públicas. Marcos Paulo
Veríssimo relata a existência de pelo menos três modelos:
O primeiro modelo exposto é o denominado Modelo
Colin Diver (1979). No Brasil, esse modelo estará identificado
com Luis Werneck Viana. Esse modelo define a função judicial
como de intermediador de poder político, ou seja, o juiz
passaria a agir como um political powerbroke, que deve ser
mais um componente no processo contínuo de barganha
política para definir a política pública. Vale mais a confiar na
troca do que na coação, sendo que o juiz deve usar sua posição
central para exercer sua influência, gerenciando o poder
político, ou seja, a ação judicial deixa de ser um evento externo
ao processo político para tornar-se parte desse mesmo
processo. O detalhe é que a decisão passa a ser secundária,
sendo que o que importa é o processo de decisão9.
O segundo modelo foi encabeçado por Charles Sabel e
William Simon. Estes partem da ideia de “direitos de
desestabilização” de Mangabeira Unger, sendo que o modelo
deixaria de ser o modelo de regulação, baseados em comandos,
para um modelo experimental de intervenção, caracterizado
pela flexibilidade, com caráter provisório e por procedimentos
capazes de gerar participação constante dos interessados, bem
como responsabilização dos agentes públicos envolvidos10.
8

AMARAL, Gustavo. Interpretação dos direitos fundamentais e o conflito entre
poderes, Teoria dos Direitos Fundamentais, 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.
Org. Ricardo Lobo Torres .
9
Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva no Brasil: O
processo Judicial no pós-1988. Tese apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, apresentado como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor. 2006
10
Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva no Brasil: O
processo Judicial no pós-1988. Tese apresentada à Faculdade de Direito da
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A diferença em relação ao Modelo Colin Diver é que no
modelo dos autores, o resultado substancial da intervenção
judicial também importaria. O Juiz poderia fornecer standars,
segundo as quais as políticas deverão ser autônoma e
negociadamente produzidas, todavia, a relação está mais para
coordenação do que para subordinação. Um outro ponto
importante está em que os efeitos da desestabilização
ultrapassam as instituições que atingem e alcançando outras11.
Segundo o autor, o viés procedimental desses modelos
são inegáveis, comunicando-se com a reconstrução de
parâmetros de interpretação constitucional, sendo uma das mais
conhecidas a de John H. Ely, que busca o reforço da
participação, sendo que segundo William N. Eskridge os
Tribunais poderiam ajudar na democracia baixando os custos
de ingresso no jogo político (Pluralism and Distrust), pois “a
regra da maioria sofre quando não é constrangida pela
necessidade de negociar com interesses minoritários”12.
Não há dúvida, todavia, de se estabelecer, em tese, quais
seriam os requisitos que autorizariam a intervenção do
Judiciário na concretização de Políticas Públicas. Muitas são as
iniciativas de justificar e delimitar atuação do Poder Judiciário,
na análise de políticas públicas. Apenas para exemplificar, para
Carlos Pereira de Souza Neto essa atuação seria delimitada da
seguinte forma: 1) Circunscrito à esfera de fundamentabilidade
material do Direito; 2) Restrita a defesa dos hipossuficientes;
Universidade de São Paulo, apresentado como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor. 2006
11
Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva no Brasil: O
processo Judicial no pós-1988. Tese apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, apresentado como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor. 2006
12
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processo Judicial no pós-1988. Tese apresentada à Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, apresentado como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor. 2006
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3) Deve ter em vista a universalização da medida; 4) Deve
ainda priorizar a opção técnica da administração e também a
solução mais econômica13.
Tendo todos esses parâmetros em conta, ou seja, de que é
possível ao Poder Judiciário intervir em políticas públicas,
todavia, não a qualquer custo, mas agindo como intermediador
das partes em litígio, fica ainda uma questão: Como viabilizar,
processualmente, a visão global sugerida por Virgílio Afonso
da Silva e outros autores para que o Juiz possa
analisar/complementar a política pública levada a juízo,
especialmente, quando o direito posto em juízo não se
enquadra no conceito de interesse difuso, coletivo ou
individual homogêneo?
O que normalmente acontece é que o juiz, ao ser
apresentado a um problema individual – a exemplo da falta de
acesso a determinado medicamento/tratamento de alto custo ou
mesmo o descumprimento de certo prazo legal para se
conseguir a prática de ato administrativo14 - , muitas vezes
defere o pedido, sem levar em conta, ou mesmo, sem ter
condições fáticas e técnicas de levar em conta o caráter global
da questão.
Daí, vem a questão que já se mencionou: Como viabilizar
que o juiz tenha a referida visão global? Ou seja, é possível
“coletivizar”
uma
ação
individual
que
busque
corrigir/complementar determinada política pública?
2. DA PROPOSTA DO PRESENTE ARTIGO
13

NETO, Cláudio Pereira de Souza. A justiciabilidade dos Direitos sociais: Críticas
e Parâmetros.
14
Na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, a lei 6.360/78
estabelece o prazo de 90 dias para que seja efetuada a análise do registro de
determinado medicamento. Com o passar do tempo, esse prazo tornou-se
impraticável e o ANVISA acabou por estabelecer uma “fila” por ordem cronológica
para atendimento das demandas. As liminares, muitas vezes deferidas, fazem com
que essa “fila” seja desrespeitada.

RIDB, Ano 1 (2012), nº 3

| 1557

A proposta que se pretende analisar no presente trabalho
é: Com base no atual sistema processual, seria possível
coletivizar uma ação individual que busca a interferência em
determinada política pública – a exemplo, da disponibilização
de tratamento de saúde ou medicamento – perante o mesmo
juiz?
Inicialmente, devemos ilustrar o tipo de problema
judicial de que esta se tratando. Ajuizada uma ação individual
que busca determinado medicamento ou tratamento de saúde
não previsto na política pública, essa ação poderia vir a
englobar todos aqueles que estejam na mesma situação?
Diante de uma situação que possivelmente atinge outros
cidadãos, a atuação do Poder Judiciário, que garante o direito a
um único indivíduo, o acesso ao bem ou direito padece de
algumas críticas, girando em torno do princípio da isonomia,
entre elas: 1) Conferir o pedido a esta pessoa pode levar ao
desprestígio daquele que não foi ao Judiciário que,
eventualmente, esteja em situação pior; ou 2) O desprestígio a
outras políticas públicas igualmente relevantes. Mas, ainda
sim, deve-se questionar: Como mudar essa situação?
Como se sabe, as opções originariamente conferidas são:
O ajuizamento de outras ações individuais pelos respectivos
interessados ou o ajuizamento de uma ação coletiva.
Se a ação a ser ajuizada for de natureza coletiva, o juiz da
causa mais facilmente poderá ter acesso a visão global do fato.
Nesse caso, a possibilidade de indivíduo representar
interesse coletivo não é nova no direito comparado. Basta
lembrar as relator actions e as class actions da commom law
sintetizadas da seguinte forma por Ada Pelegrine Grinover:
Não se podem deixar de lado, nesse rápido
esboço da experiência estrangeira, instrumentos
tradicionais, a que se deu novo conteúdo, no quadro
de common law: é o caso dos "relator actions" e,
mais ainda, das "class actions". As primeiras, de
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uso comum na Inglaterra e na Austrália, permitem
que, na inércia do "attorney general", o indivíduo
ou uma associação privada aja em juízo em nome,
com a autorização e sob o controle do "attorney
general", ainda que o indivíduo ou o grupo não
tenha legitimação própria. Os exemplos mais
freqüentes são os de "public nuisance", em que a
coletividade sofre um prejuízo em sua saúde e os
de edificações irregulares. Os efeitos do
provimento jurisdicional beneficiam a toda a
coletividade. Quanto às "class actions", sua
importância
tornou-se
transcendental,
especialmente nos Estados Unidos. Aqui também
estamos diante de um instituto tradicional,
inspirado na "equity": mas o autor (ou "class
suitor") não necessita de autorização do "attorney
general" ou de qualquer outro órgão oficial. Os
controles sobre sua ação, que também existem, são
exercidos essencialmente pelo juiz. Tratando-se de
membro de uma "classe", que age no interesse
dessa mesma classe, os efeitos (positivos ou
negativos) da sentença valem com relação a todos
os membros da categoria. São conhecidos os casos
em que um único indivíduo ou uma associação agiu
para tutelar interesses de milhares de pessoas,
freqüentemente não identificáveis, na defesa de
"civil rights" (v.g., contra discriminações raciais ao
nível de emprego, educação, habitação), do
ambiente dos direitos do consumidor e do pequeno
investidor, etc15.
Todavia, como se sabe, o Direito Brasileiro não confere,
15

GRINOVER, Ada Pelegrine. A tutela jurisdicional dos interesses difusos.
Disponível em
http://www.bidforum.com.br/bid/PDIRedirect.aspx Acesso em
27.05.2012.
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como regra, a legitimidade ao cidadão para proteger interesse
de natureza coletiva. A exceção ficaria por conta da Ação
Popular16, sendo que, nessa ação, há a possibilidade de ingresso
do ente coletivo em ação originariamente ajuizada por
indivíduo, nos termos do artigo 9º da Lei 4.717/6517.
O problema está nas ações judiciais individuais, que não
se enquadram, legalmente, no conceito de interesse difuso,
coletivo ou individual homogêneo18, pois nestas, dificilmente,
será conferida ao Juiz uma visão global da situação, uma vez
que, pelo atual sistema, ele pode19 levar em conta apenas o
pedido levado ao Judiciário, sem maiores preocupações com o
impacto da decisão para os demais.
E qual seria a proposta? Instaurar o denominado
incidente de coletivização da demanda individual,
16

A ação popular é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade,
utilizável por qualquer de seus membros. Por ela não se amparam direitos
individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O beneficiário direto e
imediato desta ação não é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao governo
honesto. IN. MEIRELLES, Hely Lopes. MANDADO DE SEGURANÇA.
Malheiros Editores. São Paulo. 28ª ed. Atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar
Ferreira Mendes, com colaboração de Rodrigo Garcia de Fonseca. P. 130.
17
Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão
publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando
assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público,
dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o
prosseguimento da ação.
18
No caso Brasileiro, a definição desses direitos está prevista no Código de Defesa
do Consumidor, Lei 8.078/90: 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.
19
Veja que o termo utilizado é “pode”, pois se reconhece que o Judiciário cada vez
mais leva em conta o impacto da sua decisão.
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especialmente para os casos em que se busque corrigir ou
complementar política pública definida pelo Governo.
Diferente do caso da ação popular, em que se exige a
desistência por parte do cidadão para o ingresso do substituto,
o que se propõe na presente reflexão seria uma forma de
coletivização de uma ação individual, ou seja, refletir a respeito
da possibilidade de lege ferenda de que uma ação
originariamente ajuizada, que não se enquadra no conceito de
interesse coletivo
pudesse ter seus limites subjetivos
ampliados para englobar todos aqueles que estivessem na
mesma situação fática.
E, para começar a responder a presente questão,
inicialmente, devemos identificar processualmente, a situação.
Para tanto, algumas das questões a serem analisadas são as
seguintes:
1)
Entre todos aqueles que necessitam de
tratamento de saúde ou medicamento podemos identificar um
interesse decorrente de origem comum, a configurar interesse
individual homogêneo a justificar uma ação civil pública?
2)
As ações individuais que buscam tratamento de
saúde ou medicamento no garantido pelo sistema universal
seriam conexas, porque comuns as causas de pedir e/ou
pedido?
3)
Por fim, mesmo que não havendo conexão,
haveria ao menos litisconsórcio entre os pleiteantes ao
tratamento ou medicamento, dada a afinidade de questões por
um ponto comum de fato ou de direito?
3.PODERIAM OS AUTORES DE DEMANDAS QUE
BUSCAM
DETERMINADO
MEDICAMENTO
OU
TRATAMENTO DE SAÚDE SEREM REUNIDOS EM
AÇÃO DE NATUREZA COLETIVA?
Inicialmente, nota-se que a situação pela qual passa
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aquele Autor individual que busca determinado medicamento
ou tratamento, não previsto pela política pública, pode ser
comum a outros cidadãos.
Mas aí fica pergunta: Isso configuraria hipótese de direito
individual homogêneo, pois decorrente de origem comum, nos
termos do artigo 81, inciso III do Código de Defesa do
Consumidor.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em
juízo individualmente, ou a título coletivo. (....) III interesses ou direitos individuais homogêneos,
assim entendidos os decorrentes de origem comum.
Origem comum segundo a doutrina ocorre nos casos em
que exista uma relevância social, seja inviável a formação de
litisconsórcio e sejam comuns as questões de fato e de
direito.20
Assim, pelo que se nota, não se trata de interesse
individual homogêneo, pois não há o caráter transindividual
exigido pelo Código do Consumidor. Além disso, no caso do
interesse individual homogêneo, um mesmo fato gera prejuízo
para um número de indivíduos, por exemplo, um mesmo
acidente que atinge determinado número de pessoas. No caso
em que se apresenta, qual seja, a busca pelo tratamento médico
ou medicamento, não se trata de repercussões diferentes do
mesmo fato, mas sim fatos diferentes que se repetem. Ou seja,
não se trata de uma negativa geral e irrestrita, mas sim de
várias negativas a todos os pleiteantes.
Por outro lado, sabe-se, que muito embora não configure
interesse individual homogêneo, a jurisprudência admite que o
Ministério Público ajuíze ação civil pública na defesa de
interesse individual indisponível21.
20

RODRIGUES, Marcelo Abelha. In. Acões Constitucionais. Salvador. Ed. Jus
Podivm. P. 375
21
(...) 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu
entendimento pela legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil
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Nesse caso, parece claro, a atuação do Ministério Público
se dá na função de representante judicial do indivíduo, da
mesma forma que a Defensoria Pública.
Enfim, o problema que se apresenta é: Como conseguir
que uma ação individual que busque corrigir complementar
determinada política pública faculte ao Juiz uma visão global
da questão, bem como reduza a possibilidade de redução do
tratamento desigual daqueles que estão buscando comando
judicial semelhante?
Dito isso, a proposta do presente artigo é sugerir a
ampliação dos efeitos da coisa julgada in utilibus, típicos das
ações coletivas, para sua aplicação também para quando o
Ministério Público/Defensoria Pública ou Associação agissem
na defesa de interesses individuais indisponíveis que exigissem
a correção ou complementação de política pública
questionada, no caso, a concessão de determinado
medicamento ou tratamento.
Essa primeira situação seria possível quando a ação já
fosse originariamente ajuizada pelo Ministério Público ou
mesmo qualquer outro ente legitimado para ajuizar uma ação
coletiva.
A outra situação seria viabilizar a intervenção de tais
Pública "com o intuito de garantir fornecimento de prótese auditiva a portador de
deficiência" (REsp 931.513/RS, Rel.p/ acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
27/9/10). 2. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1086805/RS, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA,
(...)3. Constitui função institucional e nobre do Ministério Público buscar a entrega
da prestação jurisdicional para obrigar o plano de saúde a custear tratamento
quimioterápico em qualquer centro urbano, à menor, conveniado do recorrente.
Assim, reconhece-se legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil
pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde, em benefício do
hipossuficiente.4. A legitimação extraordinária, outorgada pela Constituição Federal
(art. 127, caput e art. 129, III e X), pela Lei Orgânica do Ministério Público (art.
25, IV, da Lei 8.625/93) e pelo ECA (arts.201, V e 208, VII, da Lei 8.069/90),
justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser
tutelado.5. Recurso especial não provido.(REsp 976.021/MG, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 03/02/2011)
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entes em ação judicial originariamente ajuizada por indivíduo.
Nesse segundo caso, apresenta-se a segunda proposta do
presente artigo: A criação de um incidente para que um desses
entes participe do processo com vistas a viabilizar a coisa
julgada in utilibus a todos aqueles que dependam daquela
correção ou complementação da política pública questionada.
De pronto, essa atuação do Ministério Público em ação
ajuizada por particular não é de todo desconhecida do sistema
processual brasileiro, bastando lembrar a situação existente na
ação penal privada subsidiária da pública, pois esta,
originariamente ajuizada pelo Particular, tem no Ministério
Público a atuação delineada no artigo 29 e 45 do Código de
Processo Penal22, cabendo a ele acompanhar o processo e
assumir no caso de inércia do particular.
4. DO PROCEDIMENTO DO INCIDENTE
COLETIVIZAÇÃO DE DEMANDA INDIVIDUAL

DE

E como seria o procedimento do incidente?
Reputam-se essenciais algumas questões para a proposta:
1) A configuração de interesse individual indisponível;
2) A necessidade de correção/complementação de
política pública como causa de pedir;
3)A instauração do incidente, como não poderia deixar de
ser, poderia ser requerida por quaisquer das partes, podendo,
inclusive, ser instada de ofício pelo Juiz.
4) Para fins de segurança jurídica, essa ampliação da
coisa julgada in utilibus deve ser objeto de decisão
22

Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for
intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e
oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer
elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do
querelante, retomar a ação como parte principal. Art. 45. A queixa, ainda quando a
ação penal for privativa do ofendido, poderá ser aditada pelo Ministério Público, a
quem caberá intervir em todos os termos subseqüentes do proceso.
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interlocutória específica por parte do magistrado, antes de
proferir a sentença.
5) O juiz dessa causa deve ser prevento para todos os
casos semelhantes eventualmente ajuizados pelo indivíduo.
4) Deve ser prevista fase conciliatória obrigatória, em
que se incentive o diálogo efetivo entre as partes, garantindo,
por exemplo, que a Administração proponha formas de
resolução do problema.
5) A situação urgente e individual deve merecer
autonomia processual.
6) Estabelecimento de prazo para o julgamento da
demanda.
Os passos desse procedimento podem ser sintetizados da
seguinte forma:
1)
Caso o Juiz ou quaisquer das partes identifique
que o pedido veicule interesse individual indisponível e que
busque corrigir ou complementar determinada política pública,
o Juiz pode instar pessoalmente o Ministério Público e
Defensoria para que, analisando a questão, viesse a aditar o
pedido inicial com vistas a solicitar que eventual concessão do
pedido atinja todas as pessoas que estejam na mesma situação.
2)
Como outra entidade legitimidade também
venha a ter interesse, seria recomendável também a publicação
de editais, segundo as regras do CPC para eventual
participação dessas entidades.
3)
Em respeito ao princípio do contraditório, deverse-ia instaurar um pequeno incidente com alguns objetivos
específicos.
4)
Caberia a parte pleiteante demonstrar:
a. A configuração do interesse público
indisponível;
b. A
necessidade
de
correção/complementação de política pública;
c. As vantagens da ampliação da coisa
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julgada in utilibus.
d. A petição necessariamente deve indicar
os eventuais impactos sociais, econômicos e
financeiros da decisão.
5)
A parte ré nesse incidente, muito provavelmente
o estado, poderá contestar os dados apresentados pelo
suscitante, bem como ela própria poderia propor as
modificações, além de propor verdadeiro planejamento a
respeito do melhor cumprimento do pedido, ou a sua
impossibilidade ou mesmo a sua regulamentação. Ademias, se
achar interessante, deve refutar a necessidade de ampliação da
coisa julgada in utilibus bem como avaliar os impactos trazidos
pela parte suscitante.
6)
O juiz deve marcar uma audiência de
conciliação, especialmente dedicada: 1) para avaliação dos
impactos da decisão; 2) Possibilidade de ampliação da coisa
julgada in utilibus.
7)
Deferido o pedido, o juiz prosseguiria com a
participação de ente coletivo.
8)
Esse juiz, responsável pela instauração do
incidente, seria então prevento para todas as ações equivalentes
àquela ação originariamente ajuizada.
Daí vem outra pergunta: Essa reunião de ações tem
atualmente respaldo legal, pois haveria conexão entre elas?
Pelo que consta da interpretação do artigo 103 do Código
de Processo Civil, essas ações não são conexas, porque as
causas de pedir não são comuns, pois cada um dos autores
pleiteia direito próprio. Veja a respeito a lição de Cândido
Rangel Dinamarco:
A coincidência entre os elementos objetivos
das demandas, para determinar a conexidade
juridicamente relevante, deve ser coincidência
quanto aos elementos concretos da causa de pedir
ou quanto aos elementos do pedido. A coincidência
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de elementos abstratos conduz à mera afinidade
entre as demandas, que não chega a ser conexidade
e não tem os mesmos efeitos desta. Há conexidade
pelo petitum quando o bem da vida pleiteado é
concretamente o mesmo – como se dá quando dois
ou mais sujeitos postulam a posse ou domínio do
mesmo imóvel ou quando ambos os cônjuges
pedem a separação judicial. Não há conexidade só
pela identidade de natureza do bem da vida (móvel,
imóvel) ou pela coincidência na natureza do
provimento jurisdicional postulado. Do mesmo
modo, duas demandas são conexas pela causa de
pedir quando os fatos narrados são os mesmos,
ainda que só parcialmente coincidam. A mera
coincidência dos fundamentos jurídicos não é
todavia, suficiente para fazer com que duas causas
sejam conexas (p. ex., milhares de funcionários
públicos em litígio com o Estado por certo
recálculo de vencimentos ou uma multidão de
consumidores pleiteando indenização pelo defeito
de dado produto23
Mas, como já mencionado pelo Autor, a situação
daqueles que pleiteam determinado medicamento ou
tratamento não abarcado pelo Estado, configura situação de
afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de
direito, nos termos do artigo 46, inciso III do Código de
Processo Civil24. No caso, todos os cidadãos devem demonstra
23

DINARMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol.
II. São Paulo. Malheiros editores. P. 150
24
É uma conexidade degradada, de intensidade menor, caracterizada por um causa
petendi parcialmente igual, mas não chega a ponto de ser a mesma (...)Exemplo
típico é o caráter lesivo de um medicamento, que pode ser alegado por um grande
número de consumidores, mas cada um tendo também o ônus de expor como e em
que medida o produto lhe causou danos e quais foram esses. DINARMARCO,
Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. II. São Paulo.
Malheiros editores. P. 151
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que a ausência ou erro de determinada política pública está lhe
causando prejuízos.
Assim, além da alteração legislativa relacionada ao
próprio incidente, também as regras de prevenção deveriam ser
modificadas com vistas a garantir a prevenção do juízo nas
hipóteses de ações individuais que guardem entre si afinidade
de questões por um ponto comum de fato ou de direito.
Certamente, essa regra não gera muitos problemas se a decisão
judicial for pelo reconhecimento do pedido. Todavia, algum
problema pode ser constatado no caso de improcedência do
pedido. Nesse caso, a situação ideal seria a busca pela
uniformidade da decisão a respeito da política pública
prevalecer em face da faculdade do indivíduo de buscar outro
juízo, todavia, não se nega que isso mereça uma reflexão mais
aprofundada.
E, como fica a situação daquele que ajuizou
originariamente a ação? Aquele que ajuizou a ação poderia ter
acesso ao direito àquele determinado medicamento e/ou
tratamento não previsto na política pública, desde que
comprovasse a urgência do pedido, e da mesma forma, outras
pessoas que estivessem na mesma situação fática. O Juiz,
exemplificadamente, poderia ordenar que Administração
estabeleça uma “fila” por ordem cronológica ou de necessidade
a depender da hipótese para cumprimento da decisão. Além
disso, aqueles que não estivessem em situação de urgência
teriam suspensos seus pedidos.
E, como as demais pessoas comprovariam a sua situação?
Como em qualquer ação de caráter coletivo, caberia ao titular
do direito comprovar a sua situação ou perante a
Administração, caso esta já tenha regulado a situação, ou em
sede de execução provisória ou definitiva, a depender da
hipótese25.
25

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
SENTENÇA COLETIVA. MEMBROS DE TODA A CATEGORIA. 1. O sindicato,
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Uma última questão ainda seria: Haveria algum limite
territorial em relação a eficácia da decisão? Aqui, sugere-se
que a regra a ser seguida seja mesma das Ações Civis Públicas,
qual seja, a limitação territorial da eficácia da decisão26, sendo
que havendo divergência entre decisões de Estados diferente, o
Superior Tribunal de Justiça poderia ser chamado a decidir,
E quais seriam as vantagens desse incidente?
Reunindo todos aqueles que busquem o mesmo bem da
vida em face de uma determinada política pública, o juiz teria
condições para avaliar de maneira global a referida questão,
como substituto processual, tem legitimidade para defender judicialmente interesses
coletivos de toda a categoria, e não apenas de seus filiados, sendo dispensável a
juntada da relação nominal dos filiados e de autorização expressa. 2. Assim, a
formação da coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os
servidores da categoria, e não apenas aqueles que constaram do rol de substituídos.
Precedentes.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1195607/RJ, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe
23/04/2012)
(...) I - Nas execuções individuais, o prazo prescricional é o quinquenal, próprio das
ações coletivas, contado a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos
termos do precedente firmado no julgamento dos recursos especiais 1.275.215/RS e
1.276.376/PR, Dje 1º.2.2012.
II - Mantida a decisão que considerou prescrita a pretensão executiva.
III. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 82.496/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 16/03/2012)
26
(...) 2. A presente ação civil pública foi proposta com base nos "interesses
individuais homogêneos" do consumidores/usuários de serviço bancário, tutelados
pela Lei nº 8.078, em seu art. 81, parágrafo único, inciso III, ou seja, aqueles
entendidos como decorrentes de origem comum, consoante demonstrado pelo
Tribunal de origem, motivo pelo qual não há falar em falta de legitimação do
Ministério Público para propor a ação.
3. A análise quanto a validade de cláusula contratual "padrão", em contratos de
mútuo oferecidos aos consumidores, estabelecendo a comissão de permanência,
esbarra na verificação do conteúdo do "contrato tipo" impugnado, especialmente
quando é incontroverso a existência de cláusulas que determinam a cobrança de
outros encargos moratórios cumulados para o período de inadimplência. Incidência
da Súmula 5/STJ.
4. A sentença proferida em ação civil pública fará coisa julgada "erga omnes" nos
limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n.
7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97, não havendo falar em inépcia da inicial.
Precedentes.(...) (REsp 600711/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010)
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podendo, com melhor conhecimento de causa, estabelecer
verdadeiro diálogo institucional com o Poder Executivo. Da
parte do Poder Executivo, este poderia expor com maior
abrangência a justificativa pela escolha de determinada opção
técnica daquela política pública, bem como indicar o impacto
econômico da decisão, por exemplo. Com isso, estará sob a
responsabilidade do juiz a avaliação da decisão judicial tendo
em conta o real ou potencial impacto da decisão no orçamento
público e nas escolhas previamente feitas pelo Poder
Executivo.
E o mais importante, reunindo ou tendo possibilidade de
reunir todos os cidadãos com aquele problema, o argumento da
quebra da isonomia pelo próprio Poder Judiciário poderia ser
mitigado, pois a Administração, sob ordem do Poder
Judiciário, uma vez que a questão está judicializada e
“coletivizada”, poderia convocar todos aqueles na mesma
situação e estabelecer uma lista por ordem de antiguidade e/ou
necessidade. Qualquer descumprimento da listagem poderia ser
levada ao conhecimento do Poder Judiciário, que poderia tomar
as medidas coercitivas que lhe são autorizadas.
Com isso, a atuação do Juiz, como intermediador da
discussão a respeito da política pública, teria mais condições de
garantir as condições ideias de fala entre as partes, pois a
Administração, sob o receio de obter uma decisão
desfavorável, poderia contribuir melhor para o debate da causa.
Em outro trabalho, pode-se falar brevemente a respeito
da relação existente entre a racionalidade que domina o
processo e a busca do consenso. No caso, apesar de tratar das
Câmaras de Conciliação da Advocacia Geral da União, o
raciocínio pode ser estendido ao presente caso:
Para se chegar ao consenso, objetivo último
da conciliação, pode-se utilizar de parâmetro as
condições estabelecidas por Habermas em sua
teoria da ação comunicativa. Ou seja, poder-se-ia,
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com base na referida teoria, propor algumas
sugestões para que o consenso seja atingido com
maior facilidade, mas para tanto, provavelmente
uma nova estrutura deve ser delineada. Afinal, será
que no modelo atual os interessados estão na
condição ideal de fala ou, no conceito de
Habermas, os interessados, ao participarem da
Câmara, atuam com base na racionalidade
comunicativa ou com base na racionalidade
estratégica? A diferença entre ambas foi bem
sintetizada por Aylton Barbieri Durão: (...) a
racionalidade comunicativa é empregada pelos
agentes no mundo da vida e se caracteriza pela
busca cooperativa do entendimento recíproco,
enquanto a racionalidade estratégica, usada nos
sistemas sociais, consiste na orientação da ação
para o êxito a partir de uma avaliação das
condições dadas na qual a ação é orientada para a
busca cooperativa de entendimento recíproco) ou
com base na racionalidade estratégica27.
Em resumo, com a intermediação do juiz, na busca pelo
consenso, as condições especiais de fala dos agentes poderiam
ser melhor garantidas e, com isso, a busca pelo consenso
poderia superar o suposto risco, temido muitas vezes pela
Administração, de uma decisão judicial fora das expectativas
das partes.
Com isso, a função das cortes brasileiras, assim como
defende Marcos Paulo Veríssimo, 2829seria participar do jogo
27

Disponível em http://www.conjur.com.br/2011-ago-24/camara-conciliacao-agumudar-cumprir-papel
28
VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A judicialização dos conflitos de justiça distributiva
no Brasil: O processo Judicial no pós-1988. Tese apresentada à Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, apresentado como requisito parcial para obtenção do
Título de Doutor. 2006
29
Aliás, o autor menciona em seu texto três modelos de intervenção do Poder
Judiciário.
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político, efetivando direitos de desestabilização30, baixando os
custos de ingresso da minoria no jogo político, ou seja, caberia
ao Poder Judiciário
gerenciar os poderes políticos,
colaborando para a construção de uma democracia complexa,
em um contexto responsivo, no qual a justiça social se atinge
por meio de instituições e não de ordens de subordinação.
Uma última questão procedimental: O juiz deveria ficar
indefinidamente com o processo em curso, decidindo apenas a
respeito das questões individuais urgentes? Aqui, deve-se
sugerir o estabelecimento de um prazo e da prioridade de
julgamento, da mesma forma que estabelecido no denominado
incidente de resolução de demandas repetitivas, como se verá
abaixo. Nesse prazo, o juiz deveria estabelecer as premissas
para o cumprimento de sua decisão, caso a sentença seja
favorável.
5. DA ANÁLISE DA PROPOSTA EM FACE DO
ANTEPROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
COLETIVO
O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos
Coletivos, prevê proposta algo semelhante àquela prevista no
presente artigo, verbis:
Art. 10. O Juiz, tendo conhecimento da
existência de diversos processos individuais
correndo contra o mesmo demandado, com
identidade de fundamento jurídico, notificará o
Ministério Público e, na medida do possível, outros
legitimados, a fim de que proponham, querendo,
demanda coletiva, ressalvada aos autores
individuais a faculdade prevista no artigo anterior.
Parágrafo único. Caso o Ministério Público
não promova a demanda coletiva, no prazo de 90
30

Termo utilizado por Mangabeira Unger

1572 |

RIDB, Ano 1 (2012), nº 3

(noventa) dias, o juiz, se considerar relevante a
tutela coletiva, fará remessa dos processos
individuais ao Conselho Superior do Ministério
Público, que designará outro órgão do Ministério
Público para ajuizar a demanda coletiva, ou
insistirá, motivadamente, no não ajuizamento da
ação, informando o juiz.
Essa previsão diferencia-se da proposta do presente
artigo, pois trata da possibilidade do juiz instar o ente
legitimado ao ajuizamento de demanda coletiva, na defesa dos
interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneo. Como visto acima, a proposta do presente artigo
tem por objetivo conferir ao juiz a visão global do problema
justamente nas hipóteses em que o interesse ou direito
pleiteado não se enquadra nos conceitos acima expostos,
especialmente, quando há discussão a respeito de intervenção
em política pública.
6. DA ANÁLISE DA PROPOSTA EM FACE DO
DENOMINADO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS
Por fim, fica uma última questão: Há algum regramento
semelhante no Anteprojeto do Código de Processo Civil?
No anteprojeto oferecido pela Comissão de Juristas há o
denominado incidente de resolução de demandas repetitivas,
que, segundo a exposição de motivos, tem as seguintes
características:
(...) criou-se, com inspiração no direito
alemão, o já referido incidente de Resolução de
Demandas
Repetitivas,
que
consiste
na
identificação de processos que contenham a mesma
questão de direito, que estejam ainda no primeiro
grau de jurisdição, para decisão conjunta.
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O incidente de resolução de demandas
repetitivas é admissível quando identificada, em
primeiro grau, controvérsia com potencial de gerar
multiplicação expressiva de demandas e o correlato
risco da coexistência de decisões conflitantes.
É instaurado perante o Tribunal local, por
iniciativa do juiz, do MP, das partes, da Defensoria
Pública ou pelo próprio Relator. O juízo de
admissibilidade e de mérito caberão ao tribunal
pleno ou ao órgão especial, onde houver, e a
extensão da eficácia da decisão acerca da tese
jurídica limita-se à área de competência territorial
do tribunal, salvo decisão em contrário do STF ou
dos Tribunais superiores, pleiteada pelas partes,
interessados, MP ou Defensoria Pública. Há a
possibilidade de intervenção de amici curiae. O
incidente deve ser julgado no prazo de seis meses,
tendo preferência sobre os demais feitos, salvo os
que envolvam réu preso ou pedido de habeas
corpus.
O recurso especial e o recurso extraordinário,
eventualmente interpostos da decisão do incidente,
têm efeito suspensivo e se considera presumida a
repercussão geral, de questão constitucional
eventualmente discutida.
Enfim, não observada a tese firmada, caberá
reclamação ao tribunal competente31.
Chama a atenção ainda a regra prevista no artigo 901 do
referido anteprojeto, o qual, inegavelmente, instaurará diálogo
com as instâncias oficiais.
Art. 901. O Relator ouvirá as partes e os
demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e
entidades com interesse na controvérsia, que, no
31

Disponível em http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf
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prazo comum de quinze dias, poderão requerer a
juntada de documentos bem como as diligências
necessárias para a elucidação da questão de direito
controvertida; em seguida, no mesmo prazo,
manifestar-se-á o Ministério Público.
Esse incidente poderia auxiliar a conferir ao Tribunal a
visão global que exige a Doutrina para que o Judiciário
intervenha em determinada política pública, todavia, há
algumas questões que o referida incidente não supera, tais
como:
1)
O referido incidente somente pode ser
instaurado se a controvérsia for de direito, e, como se sabe, em
muitos dos casos de intervenção do Poder Judiciário em
determinada política pública, especialmente aquelas que
exigem de tratamento médico ou fornecimento de
medicamento, tanto a parte autora quando a parte ré exigirão a
produção de prova. No caso do autor, este deve provar que
precisa do medicamento. Por outro lado, a defesa do órgão ou
entidade pública gira em torno da reserva do possível. E, como
já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, a adoção da
tese da reserva do possível depende de comprovação
extremamente rigorosa32 que vai ou deve levar em conta o
impacto financeiro daquela determinada demanda. Além disso,
a tese jurídica relacionada à possibilidade ou não do Poder
Judiciário intervir em política pública já está razoavelmente
sedimentada, cabendo apenas definir os parâmetros para sua
atuação.
2)
A proposta do presente artigo exige, para fins de
instauração do incidente, que a parte apenas levante o eventual
impacto da decisão, cabendo a concretização do direito
32

(...) não havendo comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário determine a
inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político.
REsp 1041197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 25/08/2009, DJe 16/09/2009
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pleiteado em favor do cidadão apenas ao tempo da execução do
julgado..
3)
Por outro lado, na proposta aqui mencionada, o
juiz é realmente o diretor do processo e terá condições de
exercer a denominada parcialidade positiva33, podendo
funcionar como verdadeiro interlocutor para a melhor
condução do problema posto em juízo e que atinge um número
considerável de pessoas.
4)
Além disso, no incidente previsto pelo
anteprojeto, dado o seu caráter restrito a questão de direito, não
está prevista qualquer possibilidade de conciliação. Na
proposta aqui delineada, instaurado o referido incidente, podem
haver várias reuniões ou mesmo o verdadeiro incentivo para
que termos de ajustamento de condutas sejam celebrados,
sendo inegável o poder desses termos para modificar políticas
públicas em curso.
5)
Além disso, na proposta prevista pelo
Anteprojeto do Código de Processo Civil não há a previsão de
manutenção da possibilidade do indivíduo solicitar tutelas de
urgência, muito embora preveja com absoluto acerto, prazo
para julgamento do incidente, bem como como prioridade de
julgamento.
6)
Não se nega que na proposta aqui desenhada, o
juiz, além de resolver pela intervenção em determinada política
pública, poderá, no limite, passar a exercer verdadeiro papel de
gestor publico. Mas, não é isso que acaba ocorrendo em
algumas hipóteses, com o problema do juiz não ter a visão
global da questão? Na proposta aqui iniciada, o risco de ocorrer
o prejuízo do cidadão, que pode não ser beneficiado pela
33
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decisão, seja porque não ajuizou ação, ou mesmo estar sujeito a
outro juiz que pensa de maneira diferente, será reduzido.
7)
Com a proposta aqui delineada, o juiz, mais do
que resolver episodicamente o caso de um determinado
particular em face do Estado, terá a oportunidade de tentar
efetivamente resolver o problema dialogando com os
interessados daquela determinada política pública. Enfim, se
não se nega mais a possibilidade de intervenção do Poder
Judiciário nas políticas públicas, que esse poder envide todos
os esforços necessários para efetivamente resolver o problema
com a visão global e não apenas particular daquele
determinado caso levado ao seu conhecimento.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto acima, a proposta do presente artigo era
avaliar a possibilidade de “coletivização” de uma determinada
demanda
judicial
que
busca
corrigir/complementar
determinada política pública. No caso, trabalhou-se com a
hipótese de ação individual que buscasse determinado
medicamento ou tratamento médico não previsto pela política
pública.
Viu-se que mesmo na existência de vários indivíduos
com a mesma necessidade, esses interesses não configurariam
interesses individuais homogêneos a justificar o ajuizamento de
ação coletiva. Da mesma forma, eventuais ações individuais
buscando o mesmo objeto não seriam conexas, autorizado
quando muito a formação de litisconsórcio por terem em
afinidade de questões de fato ou de direito.
Dessa forma, para o juiz ter a necessária visão global da
situação evitando ofensas ao princípio da isonomia é que se
propôs o denominado incidente de coletivização de demandas
individuais que busquem corrigir ou complementar políticas
públicas.
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A presente proposta, então, faz com que a ação individual
funcione como agente provocador da ampliação da coisa
julgada in utilibus.
Não se propõe aqui a adoção do critério da class action¸
ou seja, não se propôs que o indivíduo tenha atribuição de
defender a coletividade, até porque, como se viu, não se trata
de direito coletivo.
Aqui, o que se propõe é que reconhecido os pressupostos
acima desenvolvidos, um ente com legitimidade para ação
coletiva participe do processo na defesa de uma reunião de
interesses individuais indisponíveis em que seus autores
busquem a correção/complementação de determinada política
pública.
Com isso, a visão global de toda política pública seria
mais facilmente alcançável, sendo que o benefício a outros que
estejam na mesma situação dependeria apenas da execução do
comando, ou mesmo de regulamentação pela Administração, e
não necessariamente do ajuizamento de uma nova ação. Além
disso, aquele juiz seria prevento para todas as demais ações
para aquela mesma competência territorial, sendo que essa
proposta de alteração da regra de prevenção deve ser ainda
objeto de alguma reflexão.
Inegavelmente, esse incidente poderia reduzir o número
de processos em curso, e também o risco de decisões
conflitantes a respeito da mesma política pública, bem como
centralizaria o debate a respeito da intervenção ou não daquela
determinada política pública, podendo beneficiar, inclusive,
aqueles que não ajuizariam demandas buscando aquele bem da
vida.
Note-se que a presente proposta decorre de um
pressuposto inquestionável: A intervenção do Poder Judiciário
nas políticas públicas como um caminho sem volta. Então, se
assim é, que esse juiz decida/busque decidir sempre tendo em
vista o impacto social e econômico da demanda, fortalecendo,
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dessa forma, seu papel no diálogo com as instituições.
Possibilitar, então, a ampliação da coisa julgada in utilibus para
as demandas que veiculem direitos individuais indisponíveis
em ações que busquem corrigir/complementar determinada
política pública poderia ser uma saída, até porque reduziria a
possibilidade de ofensa ao princípio da isonomia pelo próprio
Poder Judiciário.
Enfim, longe de propor qualquer resposta mágica, fica a
reflexão com vistas a subsidiar o debate a respeito da
necessidade de visão global do Juiz ao decidir a respeito de
questões que envolvam políticas públicas, sendo que a inclusão
do referido artigo no âmbito de livro em homenagem ao
Superior Tribunal de Justiça é motivo de orgulho.

❦

