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O processo coletivo, como força 
de resistência popular a uma 
determinada ordem socialmente 
injusta, renova o papel do direito na 
sociedade contemporânea, pois não 
prescinde da pulsão emancipacionista 
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São quatro horas da madrugada desta segunda-feira. Acabei de estudar 
sua tese. Há muito não leio coisas tão boas e verdadeiras. Ela é um 

hino à dignidade humana, uma violenta porrada no capitalismo e o 
mais puro reflexo do que você é como pessoa e cidadão. Valeu.  

Você deve transformá-la num livro.

Juiz Augusto José Vieira Neto





Trata-se aqui de agudizar o intolerável no feito dos poderes e nos 
hábitos que os ensurdecem, de fazê-los aparecer naquilo que eles 

têm de pequeno, de frágil e, por conseguinte, de acessível [...] 
modificar o equilíbrio dos medos, não por uma intensificação 

que terrifica, mas por uma medida de realidade que,  
no sentido estrito do termo, ‘encoraja’.

Foucault
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NOTAS DO COORDENADOR  
DA COLEÇÃO

Esta Coleção, que é Comemorativa dos 30 Anos da Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, reúne obras inéditas e importantes 
que abordam temáticas relacionadas com o Acesso à Justiça e os Direitos 
Fundamentais no Estado Constitucional de Direito em Crise.

O presente livro, Direito Processual Coletivo como Garantia 
de Emancipação de Grupos Sociais Postergados, foi escrito pelo 
atuante e destacado Procurador de Justiça do Ministério Público do Es-
tado de Minas Gerais, Jacson Rafael Campomizzi. O autor possui uma 
vasta experiência no Ministério Público, tendo sido, por várias vezes, 
membro da Câmara de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior 
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, além de ter promovido 
importantes inovações na Escola Institucional do Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais quando foi o Diretor do Centro de Estudos e 
Aperfeiçoamento Funcional. 

A obra é a versão comercial da pesquisa por intermédio da qual o autor 
obteve o título de Master em Direito Humanos e Desenvolvimento pela 
Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha, sob a orientação do 
saudoso e genial jurista Joaquín Herrera Flores. 

O autor, à luz da teoria crítica dos direitos humanos, afirma que o 
direito processual coletivo é uma garantia fundamental de emancipação 
e luta por dignidade e justiça social. Em suas conclusões, sustenta Jacson 
Campomizzi: O processo coletivo cria sujeitos coletivos de direitos quando esta-
belece um espaço de atuação institucional dos movimentos sociais, inclusive para a 
condução das políticas públicas. Essa nova legitimidade altera as relações de poder 
na sociedade quando incentiva o protagonismo da sociedade civil organizada, que 



adquire força no papel de realizar os objetivos do Estado Democrático Constitu-
cional de Direito. 

Gregório Assagra de Almeida
Coordenador e Organizador da Coleção
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NOTAS DO AUTOR

O direito processual coletivo pode ser afirmado como uma forma de 
garantia fundamental de emancipação e luta por dignidade? A partir da teoria 
crítica dos direitos humanos, o fenômeno social, o político, o econômico e 
o cultural, são contemplados para investigar o processo coletivo como um 
meio de realização dos direitos sociais fundamentais. Nesse sentido, o processo 
coletivo é tomado dentro do protagonismo dos movimentos sociais, a fim de 
se comprometer com um uso democrático do direito e compreendê-lo como 
um espaço institucional de atuação reivindicatória de direitos. A formação 
dos direitos sociais e as dificuldades de sua efetivação estão enfatizadas den-
tro da perspectiva da luta dos povos e dos movimentos de pessoas oprimidas 
contra a concentração de poder e de capital em mãos de poucos. Os direitos 
coletivos compõem o vasto contexto dos direitos sociais e se apresentam para 
afirmar a igualdade entre os homens diante da liberdade total de mercado 
que propicia a concentração da riqueza e, como consequência, a desigualdade. 
Os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos estão compreendidos 
como tipificações formais existentes para viabilizar o processo de garantia dos 
direitos sociais universalmente considerados. A prática da ação coletiva está 
a demonstrar sua capacidade de viabilizar a preservação e acesso a bens, por 
grupos de pessoas em desvantagem, quando na sua base há um movimento 
social que as propulsiona. Essa legitimidade dá a matriz da dignidade humana 
ao processo e o leva para o campo da superação de posições dogmáticas fe-
chadas nas quais se apoia um direito conservador de uma ordem que permite 
a exclusão social. Nesse sentido, é possível atingir materialmente as causas 
econômicas da exclusão e viabilizar um direito emancipacionista.
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1

PREFÁCIO

O sistema de tutela coletiva no Brasil pode ser considerado um dos mais 
avançados dentre os países de civil law.

Fruto de um longo e dedicado trabalho de juristas que, ao longo das 
décadas de 1980 e 1990, submeteram ao parlamento nacional anteprojetos 
legislativos relativos à gradativa implementação de ações coletivas, tais como a 
ação civil pública para proteção de direitos difusos e coletivos, a ação coletiva 
de tutela de direitos individuais homogêneos e a ação de improbidade admi-
nistrativa, a implementação de referido sistema processual coletivo representou 
promessa de revolução da prestação jurisdicional no país, sobretudo quanto 
à adequada proteção dos direitos fundamentais.

Todavia, após décadas de operacionalização das demandas coletivas, sua 
efetividade ainda é fortemente comprometida pela cultura do individualismo 
e pela preponderante vontade política de manutenção do status quo.

Como já sustentamos anteriormente, “Um sistema de tutela jurisdicional 
que se limite a prometer proteção a direitos tão somente enquanto expressos 
em uma dimensão individual, não só lança os indivíduos carentes de tutela 
estatal judicial à própria sorte (sorte essa dependente da transposição de varia-
dos obstáculos econômicos, culturais, jurídicos e políticos ao acesso à justiça), 
como ignora a existência de direitos transindividuais, sonegando-lhes qualquer 
forma de proteção. A migração do individual para o coletivo é fenômeno 
que antecede e fomenta a ideia de processos coletivos. Se a sociedade do 
século XXI está alicerçada na valorização dos paradigmas da solidariedade, do 
coletivismo e da dignidade da pessoa humana, somente a interação do tradicional 
sistema processual individual com um sistema de processos coletivos possui 
aptidão para afirmá-los.”1

1 VENTURI, Elton. Comentários ao código modelo de processos coletivos. Um diálogo Ibero-Ame-
ricano. Salvador, Editora Juspodium, 2009. 
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A pesquisa desenvolvida e defendida com sucesso por Jacson Rafael 
Compomizzi junto ao programa de pós-graduação da Universidade Pablo de 
Olavide resgata precisamente a necessidade de uma hermenêutica própria das 
ações coletivas no Brasil, diferenciando-se, dentre outras funções, pela sua ins-
trumentalidade emancipatória de grupos sociais historicamente desprotegidos.

A partir da fundamentação da tutela coletiva inspirada no pós-positi-
vismo e no neoconstitucionalismo, o trabalho desvenda a função social do 
processo coletivo não apenas como instrumento potencialmente garantidor dos 
direitos fundamentais, mas como verdadeiro espaço institucional de atuação 
reivindicatória de segmentos sociais oprimidos economicamente.

Precisamente nesse ponto parece-nos residir a maior das qualidades do 
trabalho: a conclusão de que “O processo coletivo cria sujeitos coletivos de direitos 
quando estabelece um espaço de atuação institucional dos movimentos sociais, inclusive 
para a condução das políticas públicas. Essa nova legitimidade altera as relações de 
poder na sociedade quando incentiva o protagonismo da sociedade civil organizada, que 
adquire força no papel de realizar os objetivos do Estado Democrático.

Como exemplo da matriz emancipatória da tutela coletiva, a pesquisa 
relata o caso dos mineiros de Nova Lima, cuja luta pela melhoria das condi-
ções ambientais de trabalho e pelas reparações individuais de danos que lhes 
foram causados motivou, de forma pioneira no país, o reconhecimento por 
parte do Superior Tribunal de Justiça da legitimidade do Ministério Público 
para a defesa de direitos individuais homogêneos de grupos sociais.

Para alicerçar sua peculiar construção da tutela coletiva emancipató-
ria, o autor não se furta de analisar alguns dos mais importantes temas do 
processo coletivo, a começar pelo próprio problema conceitual – respon-
sável ainda hoje pela inadmissão de inúmeras e relevantes ações coletivas. 
Nesse particular, os interesses ou direitos individuais homogêneos são 
identificados como decorrentes ou reflexivos dos interesses ou direitos 
ontologicamente transindividuais (difusos ou coletivos), filiando-se o autor 
à corrente substantancialista.

Ainda no que tange às condições de admissibilidade das demandas 
coletivas, Jacson Campomizzi sustenta que é a partir da desigualdade ma-
terial dos titulares dos direitos sociais que se deve aferir o interesse de agir 
das entidades colegitimadas para alavancar a tutela coletiva. Essa ideia possui 
especial importância na medida em que empodera o Ministério Púbico na 
adequada representatividade dos direitos coletivos de forma associada dos 
diversos grupos sociais e seus movimentos.

Outro ponto de destaque da pesquisa relaciona-se à demonstração de 
que a afirmação dos direitos coletivos representa a imposição de limites à 
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liberdade total do mercado, assim como condicionamentos à própria inter-
venção estatal. Nesse sentido, segundo o autor, o processo coletivo possibilita 
a abertura de um espaço legítimo de institucionalização da resistência, cons-
tituindo “instrumento de aproximação igualitária dos indivíduos, ou, pelo 
menos, de afastamento de grandes disparidades econômicas que inferiorizam 
determinados grupos diante de outros”.

Não deixa de ser curioso anotar que, após uma década da conclusão 
dessa pesquisa que ora é tornada pública, os multifacetários desafios por ela 
evocados para a afirmação do sistema de tutela coletiva (e em especial para a 
consagração de sua instrumentalidade emancipatória) só fizeram aprofundar-se 
no país. Não apenas a amplitude da legitimidade do Ministério Público bra-
sileiro para a tutela coletiva (nela incluída a proteção dos direitos individuais 
homogêneos) continua a ser incessantemente atacada, como, agora também, 
a legitimidade das próprias entidades associativas.

Em recente precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 
assentou-se que apenas os associados cujas expressas autorizações de repre-
sentação individual forem juntadas com a inicial da ação coletiva poderão 
ser considerados “representados” pela entidade autora e, assim, beneficiários 
de eventual sentença de procedência.

Não se pode razoavelmente imaginar que a Suprema Corte desconhecesse 
as graves consequências desse precedente. Conforme já anotamos a respeito, “as 
consequências práticas do referido julgamento são devastadoras para o sistema 
brasileiro de tutela coletiva dos direitos. Pode-se afirmar, antecipadamente, que 
o precedente gerado pelo STF praticamente aniquilou a tutela jurisdicional dos 
interesses ou direitos individuais homogêneos (sobretudo quando de natureza 
patrimonial disponível), ao menos nas proporções erga-omnes idealizadas pelo 
microssistema de processos coletivos. Isto porque, na medida em que restringiu 
a atuação das associações civis apenas e tão somente em favor de seus filiados, 
que numericamente sempre constituirão uma parcela extremamente diminuta 
em relação ao total das vítimas ou sucessoras lesadas pelo evento comum, de-
liberadamente ou não, fato é que o STF afastou o único legitimado ativo que, 
segundo a própria jurisprudência das cortes superiores nacionais, estaria auto-
rizado a promover a tutela dos direitos individuais homogêneos patrimoniais 
disponíveis (diga-se de passagem, as hipóteses mais frequentes).”2

2 VENTURI, Elton. O problema da “representação processual” das associações civis na tutela 
jurisdicional dos direitos individuais homogêneos segundo a doutrina de Alcides Alberto 
Munhoz da Cunha e a atual orientação do STF. Revista de Processo, vol. 255. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 2016.
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A constatação de que os desafios para a afirmação da tutela coletiva 
no Brasil têm se multiplicado e densificado, contudo, está muito longe de 
subestimar não apenas os méritos da presente pesquisa.

O ideal emancipacionista defendido e sonhado por Jacson Rafael 
Campomizzi em prol da proteção dos direitos fundamentais - em especial os 
dos grupos sociais historicamente postergados -, revela em última análise a 
aspiração de afirmação da democracia no Brasil, que deve admitir, segundo o 
autor, “a convivência ideológica e se afasta tanto da utopia da sociedade perfeita como 
da utopia do mercado total”.

Para isso e por isso é papel da doutrina voltar suas atenções para o apri-
moramento do sistema de tutela coletiva, tal como faz esse instigante trabalho, 
que representa relevante contribuição para o debate sério e responsável a 
respeito de um dos temas mais desafiadores do sistema de justiça nacional.

São Paulo, junho de 2018.

Elton Venturi
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