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RESUMO: No presente estudo analisaremos a rejeição do Projeto de Lei n.5.139 de 

2009 como sendo um indício da obstacularização do acesso à justiça. Estudaremos o 

desafio do acesso à justiça e problematizaremos sua construção como direito humano 

fundamental. Indicaremos o microssistema autônomo de regulação brasileira e a recente 

tentativa de implementação do Sistema Único Coletivo, tal como proposto pelo PL 

n.5.139 de 2009.  
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RIASSUNTO: Nel tempo condensato studio analizzeremo Il rigetto della PROPOSTA 

di Legge 2009 n.5.139 mangiare un'indicazione obstacularização di accessori Alla 

Giustizia. Studieremo le Questioni Giustizia Alla relativa all'accesso e il suo affrontare 

la Costruzione Come un Diritto Umano Fondamentale. Punter Alla regolazione micro 

autonome in Brasile, il Che indica la fondamentalità dei Principi, Conferenza 

procedurali. Rivedremo Il sistema Colletti, mangiando Dal proposto n.5.139 PL 2009.  

Parole chiave: accesso alla giustizia; processo collettivo; sistematizzazione. 

 

 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1 O Desafio do Acesso à Justiça 1.1 O Acesso à Justiça 

Coletiva Como Direito Humano Fundamental 1.2 Instrumentos de Acesso à Justiça 

Coletiva na Constituição Federal de 1988 2 O Microssistema Autônomo de Regulação 

brasileira 3 O Sistema Único Coletivo 3.1 A Rejeição do PL n.5.139 de 2009: um 

anticlímax indigesto CONCLUSÃO Bibliografia 

 

 

                                                 
1 Mestranda em Direito pela Universidade Estadual Paulista – UNESP, em Franca/SP, Brasil; 

pesquisadora bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior – CAPES. 
Email: talitarampin@gmail.com 

2 Mestre em Direitos Difusos e Coletivos pela Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, em Ribeirão 
Preto/SP, Brasil; Defensor Público do Estado de São Paulo. Email: airuggeri@defensoria.sp.gov.br 



1 
 
INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto analisar os supostos efeitos jurídicos, sociais 

e políticos oriundos da rejeição do Projeto de Lei – PL n.5.139 de 2009, aos 17 de 

março de 2010, pela Câmara dos Deputados Federais, no Brasil, entendendo-o como 

indício de obstacularização do acesso à justiça coletiva. 

O tema proposto é atual, pois embora o tratamento de direitos coletivos3 e sua 

respectiva tutela molecular tenha surgido já nos idos do século XVII, com o direito 

inglês4, foi somente após a década de 80, com a edição da Lei de Ação Civil Pública e 

do Código de Defesa do Consumidor, que o ordenamento brasileiro passou a contar 

com um sistema de regulação processual coletiva. A proximidade de sua construção faz 

da tutela coletiva um campo fecundo de investigação.  

No Brasil, o debate é fecundo e necessário, pois seu microssistema de regulação 

processual coletiva contém regramento tímido, parcial e quase sempre incompleto. 

Quanto à sistematização a lacuna é ainda maior, pois inexiste uma legislação bem 

definida sobre questões cruciais na temática, tais como: regras interpretativas, 

principiologia e institutos processuais coletivo. 

Não obstante a lacuna retro, notamos uma paulatina sedimentação doutrinária 

sobre temas ligados a tutela coletiva, a ação coletiva e ao processo coletivo, 

sedimentação esta que não é acompanhada a contento por um rigor científico ou ao 

menos uma preocupação em delimitar especificamente os contornos de cada instituto e, 

principalmente, em construir um ramo específico do direito processual voltado a atender 

as particularidades dos direitos coletivos. Urge sistematizar o processo e procedimento 

coletivo pensando sua tez no delineamento específico de seu objeto. 

Nesse sentido, adotaremos uma postura positiva5 e debateremos o recente 

movimento científico, institucional e político brasileiro em prol da implementação de 

                                                 
3 Neste trabalho utilizaremos o termo “direito coletivo” em seu sentido amplo ou lato, designando 
indistintamente direitos ou interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Esta 
opção se justifica pelo uso já disseminado na doutrina brasileira. Ademais, não nos preocuparemos em 
distinguir as espécies de direitos coletivos tendo em vista o objeto do presente estudo, cuja abordagem se 
tornaria por demais extensa se nos detivéssemos a discutir sua conceituação, ainda mais quando 
consideramos que o desiderato é apontar como a erição de uma ciência processual específica que tutele 
todos estes direitos constitui um pré-requisito na realização do Estado brasileiro. 
4 Sérgio da Cruz Arenhart em sua monografia “Perfis da Tutela Inibitória no âmbito coletivo” (São Paulo: 
RT, 2003) aponta (p.141) que o tratamento de direitos de forma coletiva surge em sua forma embrionária 
mais especificamente com uma modalidade de bill of peace no direito inglês do século XVII, sendo 
posteriormente desenvolvido com feições mais próximas às atuais no direito norte-americano do século 
XIX. 
5 Por “postura positiva” referimo-nos a opção por lastrear o estudo no direito positivado brasileiro. 
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um “Sistema Único Coletivo”6, viabilizado através do PL n.5.139 de 2009. Referido PL 

disciplinaria uma nova lei de ação civil pública e definiria um procedimento comum 

coletivo, além de servir como lei de introdução ao processo coletivo, em suas mais 

variadas espécies de ação. 

Entendemos que o PL insere-se numa das tentativas que vêm sendo tomadas no 

sentido de instrumentalizar o acesso à justiça coletiva no Brasil. Contudo, o apogeu dos 

estudos e esforços em concretizar o direito de acesso esbarrou num anticlímax quiçá 

intransponível: a cooptação política e o patrimonialismo brasileiro.  

O tema possui problemáticas desafiadoras a serem enfrentadas, especialmente no 

que tange as estruturas viabilizadoras da tutela coletiva efetiva e adequada e às 

aspirações que medeiam o processo coletivo, mormente quando direito e política se 

confrontam. A fundamentação adotada possui lastro no constitucionalismo 

contemporâneo, e volta seu olhar para a potencialização dos direitos fundamentais. 

Logra-se, com isso, dar máxima efetividade ao texto constitucional, cuja interpretação 

deve ser feita de modo ampliativo, em se tratando de direitos fundamentais. 

Para tanto foi necessário superar a dicotomia tradicional do direito processual 

em civil e penal, devido ao insuficiente suporte teórico que este reducionismo 

proporciona em se tratando de direitos coletivos. Nesse sentido, não só reafirmamos a 

existência de um novo ramo da ciência processual (o coletivo) como também o 

estabelecimento de um método pluralista inovador7, que conflui para a realização de um 

mega-elemento denominado justiça coletiva. Através dele, norteia-se a adoção, pelo 

Estado, de uma postura prospectiva pós-moderna, que se volta mais à concretização do 

que à mera declaração de direitos. 

 

 

1 O Desafio do Acesso à Justiça 

 

A necessidade de salvaguardar os direitos e interesses dos jurisdicionados, sejam 

estes individuais ou coletivos, confluiu para o estudo do acesso à justiça, ou seja, à 

ordem jurídica justa.  
                                                 
6 GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. A Nova Lei da Ação Civil Pública e do Sistema 
Único de Ações Coletivas Brasileiras – Projeto de Lei n.5.139/2009. In Revista Magister de Direito 
Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. Porto Alegre: Magister, ano V, n.27, jun/jul de 2009, p.5 a 
21. 
7 O método pluralista é proposto por Gregório Assagra em contraposição ao método técnico-jurídico 
tradicional, e incorpora vários elementos além do técnico-jurídico, são eles os elementos social, histórico, 
econômico, político, ético. (Direito Processual Coletivo brasileiro: um novo ramo do direito 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003. P.7-8) 
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A busca pelo acesso à Justiça rápida e imparcial é ideal perseguido há muito pelo 

homem, podendo, inclusive, remontar à Antiguidade, época em que a preocupação sobre 

a aplicação da Justiça consistia em objeto especulativo da Moral e da Ética. Também 

encontramos registros na célebre Magna Carta8, de João Sem Terra (1215), quando 

então reivindicava-se a garantia de direitos individuais frente ao Estado absoluto. No 

entanto, o conceito de direito de acesso só pode ser compreendido efetivamente a partir 

da criação do Estado de Direito, ocorrida no contexto da Revolução Francesa (1789), e 

mais especificamente a partir da inserção de direitos humanos fundamentais dentro dos 

sistemas jurídicos e, notadamente, a partir de sua previsão constitucional. 

Iniciando com o direito romano e perdurando até o final do século XIX, o 

Direito viveu um período que encarou o processo como mero procedimento ou sucessão 

de atos, enquanto a ação consistia em extensão do direito material lesado. Confundia-se 

os planos material e substancial, em fase processual denominada sincrética ou civilista 

processual. Posteriormente, na Alemanha de 1868, Oskar Von Bülow inaugurou o 

processualismo científico, que propugnou pela autonomia do processo em relação ao 

direito material, seguindo tendência francesa que, sob inspirações napoleônicas, já havia 

promulgado sua legislação processual autônoma no início do século. Trata-se da fase 

autonomista, que se fundamenta na separação das relações jurídico- material e 

processual. 

A partir da metade do século XX, surge na Itália uma nova etapa dessa evolução, 

como reação ao excesso de autonomia atribuída ao processo. É o instrumentalismo 

processual que atribui funcionalidade ao processo, determinando uma meta específica a 

ser cumprida, qual seja: a efetividade do direito material envolvido, não podendo suas 

formas solenes prevalecer em detrimento do direito substancial da parte, sob pena de 

inviabilizar o acesso à Justiça.  

 

1.1 O Acesso à Justiça Coletiva Como Direito Humano Fundamental 

 

O acesso à Justiça como direito fundamental é fenômeno de reconhecimento 

recente, surgido na década de 60 na Europa. Em 1978, Mauro Cappelletti e Bryant 

                                                 
8 Destacamos a cláusula 29 da Magna Carta ao prever que “Nenhum homem livre deverá no futuro ser 
detido, preso ou privado de sua propriedade, liberdade ou costumes, ou marginalizado, exilado ou 
vitimizado de nenhum outro modo, nem atacado, senão em virtude de julgamento legal por seus pares 
[júri popular] ou pelo direito local. A ninguém será vendido, negado ou retardado o direito à justiça”. 
Tradução livre de texto disponível no arquivo nacional inglês 
<http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/citizen_subject/trans-cripts/magna_carta.htm> 
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Garth9 concluíram o relatório do Florence Project, financiado pela Ford Fundation, no 

qual questionam o significado do direito de acesso a partir dos obstáculos que podem e 

devem se atacados para possibilitar a efetivação da Justiça. Os estudiosos identificaram 

que tais obstáculos do direito de acesso são interrelacionados, e repousam em fatores de 

natureza econômica (pobreza, acesso à informação e representação adequada), 

organizacional (interesses de grupo de titularidade difusa) e procedimental (instituição 

de meios alternativos de resolução de conflitos). 

Uma vez identificados os problemas, Cappelletti e Garth10 indicam as soluções 

práticas que seriam proposições básicas aplicáveis nos países ocidentais. Tais soluções 

seriam identificadas como “ondas renovatórias de acesso à Justiça”, em expressão muito 

difundida e mundialmente aceita, as quais refletiriam esforços de garantir assistência 

judiciária aos pobres (primeira onda), representar os interesses coletivos (segunda onda) 

e efetivar o processo (terceira onda)11. 

Atualmente, estuda-se uma quarta onda renovatória12, conforme enfoque da 

magistrada pernambucana Higyna Bezerra, que problematiza a temática “participação e 

processo” e a “Gestão Judiciária”, em que a função do juiz assume novas proporções 

(gestor), que se preocupa não só em sentenciar e despachar, mas, sobretudo, em entregar 

uma prestação jurisdicional eficiente e efetiva.  

Danielle Annoni13, em estudo sobre o acesso à justiça no Brasil, analisa o papel 

do Estado de Direito na positivação dos Direitos Humanos, dizendo que este processo 

                                                 
9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. P.15. 
10 O CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. P.31. 
11 No Brasil, essas ondas renovatórias podem ser identificadas pela previsão da assistência jurídica 
(atuação da Defensoria Pública e celebração de convênios de assistência judiciária gratuita) e de justiça 
gratuita aos necessitados (Lei nº 1.060/50), pela sistematização mais hegemônica da tutela dos direitos 
coletivos conferida pelas leis de Ação Civil Pública (Lei n.7.347 de 1985) e do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n.8.078 de 1990), e pela previsão da antecipação do provimento, pela mitigação dos 
recursos e dos meios de impugnação e pela concentração dos ritos processuais, que conferem celeridade e 
efetividade à tutela jurisdicional 
Estes instrumentos de efetivação e celeridade são respaldados pelas seguintes leis brasileiras: tutela 
antecipada (Lei 8952/94), medidas executivas nas sentenças mandamentais (artigos 461 e 461-A alterados 
e instituídos pela Lei nº 10.444/02), alterações do recurso de agravo (Lei nº 11.187/05), improcedência 
prima face em ações repetitivas (Lei nº 11.277/06, que cria o artigo 285-A do CPC), e instituição do 
cumprimento de sentença (Lei nº 11.232/05). 
12 Esta nova onda demanda uma mudança de mentalidade dos operadores do direito, sejam eles 
defensores dos interesses das partes diretamente envolvidas, sejam eles outros exercentes de funções 
essenciais à administração da justiça. O ideal de gestão judiciária requerer a adoção de uma postura 
criativa do juiz que não espera alterações externas, administrativas ou legislativas, para aprimorar a 
excelência da prestação jurisdicional e o acesso a ordem jurídica justa. 
13 O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008. 
P.16. 
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se confunde com o de consolidação daquele. Para ela14, o Estado Contemporâneo 

adquiriu contornos pluralistas, multifacetários (metáfora da “Sociedade Arco-Íris”) ao 

reconhecer direitos coletivos (terceira dimensão), e seu papel passou a demandar a 

implementação de ações de inclusão social. Embora não apresente um modelo definido 

(alguns governos, v.g. Brasil, EUA e UK, o chamam de neoliberal), trata-se de um 

Estado característico do século XXI, que busca concentrar os ideais de liberdade e 

solidariedade, combatendo a padronização, a normalização e a homogeneização.  

A jurista relaciona acessibilidade, tempo e direito ao afirmar que “O Estado 

pressionado a reformular suas instituições jurídico-políticas, passou, então, a 

empreender reformas a fim de atender aos novos direitos e, conseqüentemente, os novos 

sujeitos de direitos, em suas demandas coletivas e difusas. Dentre suas preocupações 

mais legítimas encontram-se a prestação jurisdicional estatal e a ampliação do direito ao 

acesso das garantias processuais e dos mecanismos que tornem eficazes ao indivíduo, e 

a toda comunidade, a cessação da violação do direito e/ou a sua reparação” e “Pensar no 

tempo como elemento distante do ser humano parece algo absurdo. (…) A noção de 

tempo (…) está diretamente ligada a uma sucessão de fases, ao percurso espacial de 

determinado evento ou objeto e, ainda, à duração ou prazo estabelecido por determinado 

grupo, no intuito de organizar-se. O processo, por conseguinte, coaduna da mesma 

referência, qual seja, a sucessão de fases no decorrer do tempo. O tempo, portanto, é 

elemento imprescindível ao processo, é o que lhe confere dinâmica e movimento”15. 

Inspirados na terceira onda renovatória, redigimos o presente estudo, pois 

reconhecemos a necessidade de correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo do 

litígio, afinal, “Existem muitas características que podem distinguir um litígio de outro. 

Conforme o caso, diferentes barreiras ao acesso podem ser mais evidentes, e diferentes 

soluções, eficientes. Os litígios, por exemplo, diferem em sua complexidade. É 

geralmente mais fácil e menos custoso resolver uma questão simples de não-pagamento, 

por exemplo, do que comprovar uma fraude. Os litígios também diferem muito em 

relação ao montante da controvérsia [...] é preciso enfatizar que as disputas têm 

repercussões coletivas tanto quanto individuais. Embora obviamente relacionados, é 

importante, do ponto de vista conceitual e prático, distinguir os tipos de repercussão, 

porque as dimensões coletiva e individual podem ser atingidas por medidas diferentes” 

                                                 
14 Op. Cit. P.69. 
15 O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008. 
P.183 e 193. 
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[grifos dos autores]16. 

Nossa análise toma ainda por foco de preocupação a reflexão sobre os direitos 

coletivos17. Cappelletti e Garth chegam mesmo a afirmar a ocorrência de uma 

verdadeira revolução no bojo do processo civil, querendo com isso dizer que a 

concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos 

difusos18, e o processo era visto como “assunto de duas partes”  

No contexto de positivação do Direito, em o direito é fenômeno decisório19, o 

processo é o elemento de mediação entre as expectativas sociais e a regulação ofertada 

pelo Estado. “No âmbito do conflito, o que importa determinar é o desempenho da 

atividade jurisdicional, ou seja, em que lapso temporal se dirá o direito, ou ainda, 

quanto tempo levará para que se faça justiça” 20. 

Não defendemos a celeridade irrestrita do processo, pelo contrário, entendemos 

que a razoável duração do processo deve permitir o amplo exercício das garantias 

constitucionais e efetivo gozo do direito judicializado. Em se tratando de tutela coletiva 

a temática alcança flúvios de maior fundamentalidade, pois por remeter a uma gama de 

direitos de titularidade difusa ou não definida, o cuidado procedimental e processual 

deve ser redobrado, sob pena de violar ou acarretar lesões a direito irreparável ou de 

difícil reparação a um sem número de pessoas21.  

                                                 
16 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. P.71-72. 
17 Por direito coletivo entendemos, nessa oportunidade, tanto os direitos ou interesses coletivos em 
sentido estrito como também os difusos e os individuais homogêneos. 
18 Em Cappelletti e Garth “direitos difusos” identifica-se com a nossa compreensão de direitos ou 
interesses coletivos lato sensu. É que a categorização dos direitos coletivos em difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, tal como apresentada pelo artigo 81 do CDC, só existe no Brasil. Em outros 
ordenamentos, “direitos difusos” designa o fenômeno da coletivização de direitos. 
19 Nesse sentido conferir a obra de Tércio Sampaio Ferraz Junior “Introdução ao Estudo do Direito: 
técnica, interpretação e decisão” e também Danielle Annoni, O direito humano de acesso à justiça no 
Brasil, páginas 194 e ss. 
20 ANNONI, Daniela. O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor, 2008. P.16. 
21 Para exemplificar nosso posicionamento, discorreremos sobre a não aplicação do julgamento por 
amostragem, então vigente no processo civil. O artigo 543-C do Código de Processo Civil, acrescentado 
pela Lei nº 11.672 de 08.05.2008, inova ao dispor que, quando houver multiplicidade de recursos com 
fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será processado de tal forma que se permita 
a realização de julgamento por amostragem. Pois bem.  
O julgamento por amostragem revela uma preocupação hodierna do Judiciário brasileiro: evitar decisões 
contraditórias, conferir maior celeridade ao andamento dos feitos judiciais e efetivar uma economia 
processual. Nesse sentido, busca-se realizar o máximo de atos processuais através do mínimo possível de 
tempo e recursos (materiais e de pessoal). Ocorre que em se tratando de processos coletivos, estes anseios 
já são atendidos, mormente quando nos referimos à elisão de decisões contraditórias. Nota-se que desde a 
origem, com a propositura da ação coletiva, este escopo baliza o andamento processual. Em outras 
palavras, a demanda já se apresenta originariamente coletivizada. Nesse sentido, em que medida o 
art.543-C do CPC é aplicável em ações coletivas?  
Se considerarmos a proposta de criação de um cadastro único nacional de inquéritos civis e de demandas 
coletivas (PL nº 5.139/09), essa medida de julgamento por amostragem resta ainda mais vazia de 
justificação na tutela coletiva (se a intenção do cadastro é elidir a propositura de mais de uma demanda 
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1.2 Instrumentos de Acesso à Justiça Coletiva na Constituição Federal de 1988 

 

A CF/88 possui ao menos dois tipos de normas jurídicas: materiais e processuais. 

As normas jurídicas materiais fornecem ao Direito os parâmetros para a realização do 

controle da conduta intersubjetiva, e as normas jurídicas processuais visam estabelecer 

condições para que tais parâmetros tenham congruência com os seus valores e 

princípios, seja no plano abstrato, seja no plano concreto, para que possam ser 

efetivados22. 

Essa ordem processual de normas jurídicas possui feições peculiares quando 

inseridas na temática da tutela constitucional do processo. Aliás, esse tema é objeto de 

estudo constante, sendo que pelo menos três autores merecem ser destacados por 

trabalharem com rigor a problemática: Nelson Nery Junior, Cândido Rangel Dinamarco 

e Gregório Assagra de Almeida. O magistério de Nelson Nery23 nos revela a existência 

do que ele denomina “direito constitucional processual” (conjunto das normas de 

Direito Processual que se encontram na Constituição Federal, v.g., o teor do artigo 5º, 

XXXV, da CF/88) e também do “direito processual constitucional” (reunião dos 

princípios para o fim de regular a jurisdição constitucional, v.g., Mandado de 

Segurança). Gregório Assagra de Almeida24, por sua vez, resgata os ensinamentos de 

instrumentalidade de Cândido Rangel Dinamarco para tratar da tutela constitucional do 

processo.  

Para Cândido Rangel Dinamarco25 “A tutela constitucional do processo tem o 

significado e escopo de assegurar a conformação dos institutos do direito processual e o 

seu funcionamento aos princípios que descendem da própria ordem constitucional”26. 

Segundo ele, o processo precisa refletir as bases do regime democrático. Nesse sentido, 

importante citar a contribuição de Nelson Nery no desenvolvimento dos princípios 

constitucionais processuais, que poderiam ser assim enumerados: devido processo legal 

(art.5º, LIV); isonomia (art.5º, caput); juiz e promotor natural (art.5º, XXXVII); 

                                                                                                                                               
coletiva versando sobre o mesmo objeto, cremos que, em um futuro próximo, não haverá ações coletivas 
“repetidas”, não havendo, portanto, motivo aparente que justifique o julgamento por amostragem dessa 
espécie de processo). A celeridade processual é requisito desejável e necessário para a prestação 
jurisdicional, mas entendemos que suas nuances nos dissídios individuais e coletivos são diversas, 
havendo mesmo a necessidade de repensar referido princípio à luz do direito processual coletivo. 
22 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito Processual Coletivo Brasileiro. Um novo ramo da ciência 
processual. São Paulo: Saraiva, 2003. P.31. 
23 Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 
24 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Op. Cit. P.31 e seguintes. 
25 A instrumentalidade do Processo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. P.25 e SS. 
26 Ibid., Loc. Cit. 
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Inafastabilidade do controle jurisdicional (direito de ação), (art.5º, XXXV); 

contraditório (art.5º, LV); proibição de prova ilícita (art.5º, XII); publicidade dos atos 

processuais (art.5º, IX e 93, IX); duplo grau de jurisdição; e motivação das decisões 

judiciais (art.93, IX). 

Assim, identificarmos: normas constitucionais que funcionam como um sistema 

de garantias no processo; e instrumentos tipicamente processuais no próprio texto 

constitucional, que viabilizam a tutela de determinados direitos ou interesses jurídicos. 

Dentre aquelas, podemos apontar a principiologia processual; dentre esses, 

identificamos as ações constitucionais, tais como a Ação Direta de Constitucionalidade 

(ADECON), a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADIN) e a Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).  

Essas ações de controle de constitucionalidade citadas são ações coletivas27 

previstas na CF/88 nos artigos 102, I, “a” (ADIN e ADECON); 36, III (ADIN 

interventiva); 103, §2º (ADIN por omissão); e §1º (ADPF), que prevê outras ações 

coletivas: ação popular (art.5º, LXXIII), ação civil pública (art.129, III), mandado de 

segurança coletivo (art.5º, LXX), mandado de injunção (art.5º, LXXI), ação de 

impugnação de mandato eletivo (art.14, §§ 10 e 11) e dissídio coletivo (art.114). 

O acesso à justiça não depende só da previsão de ações e procedimentos de 

judicialização. No entanto, consideramos que a previsão dessas ações constitucionais 

contribui, em muito, para a potencialização da tutela coletiva, posto que 

instrumentalizam sua concretização. 

 

 

2 O Microssistema Autônomo de Regulação brasileira  

 

A tutela coletiva no Brasil teve como um de seus marcos mais significativos a 

edição da LACP em 1985 e do CDC em 1990, instrumentos estes que formam um 

sistema integrado e autônomo de regulação dos direitos coletivos e que conta com leis 

esparsas complementares. 

Esta integração decorre de expressa disposição de lei, a saber, o artigo 21 da 

LACP determina a aplicação do Título III do CDC na defesa dos direitos e interesses 

coletivos, e o artigo 90 do CDC, que prevê a aplicação da LACP e do Código de 

Processo Civil (CPC) naquilo que não contrariar suas disposições. Isto posto, podemos 

                                                 
27 Sobre o tema, trabalharemos em tópico oportuno. Por ora, nos deteremos a citá-las como instrumentos 
de acesso á Justiça coletiva. 
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afirmar com absoluta certeza que a célula nuclear da tutela coletiva repousa no LACP 

c/c CDC. O desafio desse sistema integrado é a aplicação conjunta ou suplementar de 

outras leis igualmente relevantes, pois outros instrumentos normativos foram 

posteriormente editados e de imprescindível relevância à tutela coletiva, tais como o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/90), a Lei de Abuso do Poder 

Econômico (Lei nº 8.884/94) e o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03). 

Por expressa permissão legal (CDC, art.83), admite-se toda e qualquer espécie 

de ação para tutelar direitos coletivos, abarcando os interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Segundo o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

da Cruz Arenhart28, “A ação coletiva [...] pode veicular quaisquer espécies de pretensões 

imagináveis, sejam elas inibitória-executiva, reintegratória, do adimplemento na forma 

específica, ou ressarcitória [...] Todas podem ser prestadas por qualquer sentença 

adequada (inclusive, portanto, pelas sentenças mandamental e executiva). Admitem, 

ainda, pretensões declaratórias e constitutivas”. 

Conforme o provimento pretendido, o autor da ação coletiva poderá propor ação 

popular, ação civil pública, mandando de segurança coletivo, enfim, qualquer espécie de 

ação admitida no direito processual civil, inclusive as cautelares e o pedido de 

antecipação de tutela. 

A inexistência de um regramento único revela um processo coletivo por vezes 

incompleto e até mesmo extemporâneo, impondo ao exegeta uma interpretação 

sistemática e lógica das diversas normas que compõem o microssistema de regulação 

vigente. Utilizando lição de Pietro Calamandrei, não fosse o descomprometimento do 

operador do direito em introduzir nas fórmulas impiedosas da lei a compreensão 

humana da razão, uma codificação do processo coletivo não seria necessária, bastando 

uma utilização ampla dos provimentos jurisdicionais existentes e em consonância às 

aspirações coletivas, para restar satisfeita e avançada a tutela coletiva brasileira. 

Nesse sentido, manifesta-se Elton Venturi29, afirmando que “o emprego da 

interpretação sistemática, teleológica e pragmática da técnica processual brasileira, 

necessariamente derivada de uma atenta leitura do princípio constitucional da 

efetividade e da inafastabilidade da prestação jurisdicional visando à proteção de 

direitos individuais, coletivos e difusos, acrescida de um mínimo de sensibilidade social 

e preparo técnico do aplicador do Direito, por si só já seria suficiente para oxigenar a 

                                                 
28 Manual do Processo de Conhecimento. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006. P.731 
29 Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007. P.39 e 40. 



10 
 
revolução paradigmática do processo civil”. 

O desafio, pois, do direito processual civil moderno consiste em conviver com 

uma multiplicidade de fontes materiais e formais, hipercomplexidade normativa esta 

que, quando não manejada adequadamente, obstacuraliza a concretização dos direitos. 

Além dos entraves dogmáticos e hermenêuticos, convive-se com um processo 

atrelado ao modelo do Estado liberal, cuja instrumentalidade remete à resolução dos 

conflitos individuais e se volta a interesses patrimoniais disponíveis. Esse paradigma 

individualista condiciona e restringe o acesso à Justiça, inibindo a confirmação da 

solidariedade e da dignidade da pessoa humana como epicentro axiológico da ordem 

constitucional vigente. No que tange ao processo coletivo, o paradigma vigente 

condena-o à ineficácia, dada sua inaptidão em servi-lo satisfatoriamente30.  

Para Ada Pellegrini Grinover vários são os celeumas derivados da aplicação das 

normas de processo civil à tutela coletiva, pois nesta o objeto da proteção estatal é o 

Homem, e não somente o direito, a finalidade da ação é servir como meio de 

participação política do povo no Estado, a função jurisdicional não se limita a dizer o 

direito ao caso concreto, mas, antes, adquire contornos promocionais da consciência 

coletiva e social, o processo coletivo não se esvai na solução de conflitos, mas, antes, 

atua como meio de apropriação coletiva de bens comuns e relevantes, desde dotado da 

necessária efetividade. 

 

 

3 O Sistema Único Coletivo  

 

O PL n.5.139 de 2009 é fruto do trabalho de uma comissão especial31 designada 

                                                 
30 Para envidenciar a insuficiência do paradigma processual vigente em servir às aspirações coletivas, 
remetemos à análise de Elton Venturi (Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007) em temática 
crucial da Teoria Geral do Processo, qual seja, as condições da ação quando aplicadas nas ações coletivas: 
a legitimação ativa  impõe o abandono do critério da titularidade da pretensão material reclamada; o 
interesse processual adquire novos contornos, e embora o binômio utilidade e adequação sirva ainda 
como critério balizador da admissibilidade em juízo, é imperioso observar que o magistrado deve apreciar 
a inicial de uma ação coletiva sob o ponto de vista do interesse e relevância social do objeto tutelado, 
primando sempre pela proteção do bem judicializado e preterindo a extinção do feito em decorrência de 
formalismos procedimentais; a possibilidade jurídica do pedido também é redimensionalizada, pois 
devem ser admitidos todos os tipos de pedidos que se apresentem adequados para a tutela dos direitos 
coletivos (CDC, art.83). 
31 Instituída pela Portaria n.2.481/08 do Ministério da Justiça teve a seguinte composição: Rogério 
Favreto, Luiz Manoel Gomes Junior, Ada Pellegrini Grinover, Alexandre Lipp João, Aluisio Gonçalves de 
Castro Mendes, André da Silva Ordacgy, Anizio Pires Gavião Filho, Antonio Augusto de Aras, Antonio 
Carlos Oliveira Gidi, Athos Gusmão Carneiro, Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Elton Venturi, 
Fernando da Fonseca Gajardoni, Gregório Assagra de Almeida, Haman de Moraes e Córdova, João 
Ricardo dos Santos Costa, José Adonis Callou de Araújo Sá, José Augusto Garcia de Souza, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Luiz Rodrigues Wambier, Petrônio Calmon Filho, Ricardo de Barros Leonel, 



11 
 
no final de 2008 para formular uma nova lei de ação civil pública. Referida comissão 

foi presidida pelo Deputado Rogério Favreto (Secretário da Reforma do Judiciário), 

teve como relator Luiz Manoel Gomes Junior e contou com colaboração de outros 22 

juristas, escolhidos dentre várias áreas e carreiras jurídicas ligadas ao direito e ao 

processo coletivo (membros do Ministério Público, da Magistratura, da Defensoria 

Pública, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria, entre outros). 

O anteprojeto32 foi protocolado no Ministério da Justiça em abril de 2009, onde 

recebeu o aval do Ministro Tarso Genro em sua íntegra. Encaminhado à Casa Civil, o 

anteprojeto sofreu alterações, algumas delas com o nítido propósito de limitar sua 

potência originária e privilegiar o Estado enquanto possível sujeito passivo em ações 

coletivas. Após, foi encaminhado ao Congresso Nacional, onde tramitou na Câmara dos 

Deputados sob o número 5.139/2009, em relatoria do Deputado Antônio Carlos Biscaia 

(PT/RJ). Nessa casa, o então PL foi objeto de discussão em audiência pública realizada 

em julho de 2009, ocasião em que foi dada oportunidade para os membros da 

comunidade manifestar suas respectivas opiniões.  

Cumpre salientar que os deputados federais, no exercício de suas funções e, 

sobretudo, atuando em nome dos cidadãos que o elegeram com o único e exclusivo 

propósito de representação democrática, apresentaram várias emendas ao anteprojeto 

inicial, a partir dos quais teve início sucessivos debates na Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania (CCJC).  

A opção em editar uma nova lei de Ação Civil Pública deve-se pelo menos a um 

motivo: a aprovação de um código é resultado de anos de tramitação e articulação 

política, já a edição de uma lei ordinária é procedimento mais célere. Esse fator 

temporal, somado à contingência imediata de edição de uma lei voltada às nuances 

específicas que os conflitos metaindividuais suscitam, por si já justificariam a edição de 

uma nova lei. 

É imperioso notar que a preocupação que medeia todos esses esforços não é 

outra senão a efetivação dos direitos ou interesses coletivos, através de um 

aprimoramento da Ação Civil Coletiva como procedimento comum coletivo, ademais, 

prima-se por uma oxigenação processual hábil a tutelar adequadamente essa tônica 

molecular de direitos. Os estudos que antecederam a tramitação legislativa do PL 

n.5139/2009 conjugaram grandes esforços. Inúmeros estudiosos se debruçaram sobre a 

temática e, já nos idos de 2003, a Faculdade de Direito da USP capitaneou os debates 

                                                                                                                                               
Ricardo Pippi Schmidt e Sérgio Cruz Arenhart. 
32 Acesso aos 13.03.2010. Disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=432485 
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sobre a codificação do direito processual coletivo no Brasil, sendo indiscutível ainda a 

colaboração do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero América, do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual e dos estudos da UNERJ/UNESA33. 

Em recente artigo, Luiz Manoel Gomes Junior e Rogério Favreto analisaram os 

principais aspectos relacionados ao PL e cunharam a feliz expressão que definiu o 

propósito da nova lei: instituir um Sistema Único Coletivo. A nova Lei de Ação Civil 

Pública passaria a viger como uma lei geral de ações coletivas, verdadeiro sistema a 

orientar a tutela dessa gama metaindividual de direitos e interesses. Segundo os 

autores34 “Todas as normas que disciplinam a aplicação dos direitos coletivos [...] 

formam um único sistema interligado de proteção dessas espécies de direitos (difusos, 

coletivos e individuais homogêneos). Deve assim ser reconhecida a existência de um 

Sistema Único Coletivo, ou seja, os diversos textos legais formam todo um sistema 

interligado. Havendo a lacuna ou ausência de disciplina normativa em um texto legal, 

aplica-se a norma de outra lei pertencente ao Sistema Único Coletivo, somente podendo 

ser invocado o Código de Processo Civil na ausência de qualquer disciplina específica 

ou caso haja expressa previsão legal”. 

A proposta era tornar a Nova LACP regra geral, disciplinadora de todo o sistema 

único coletivo, e, salvo regra específica, terá aplicação ampla de forma integradora e 

sistemática.  

O PL n.5.139/2009 inovou ao arrolar uma principiologia própria a viger sobre as 

ações coletivas, e também ao ampliar os direitos coletivos tuteláveis pela ACP, que 

                                                 
33 Antônio Gidi (Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo: a codificação das ações coletivas no 
Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 2008. P.23) discorrendo sobre o processo de codificação, assevera que “A 
simples promulgação de um Código de Processo Civil Coletivo representaria uma significativa evolução 
para o direito brasileiro”. Segundo o jurista, ainda que não se apresentasse nenhuma inovação 
significativa, a consolidação alcançaria, por si só, cinco importantes objetivos: reunião material de 
normas processuais coletivas esparsas em um sistema ordenado; término com o duplo sistema de tutela 
vigente (referindo-se ao convívio de dois tipos de ações: a ação civil pública e a ação coletiva); término 
com as diferenças procedimentais das demandas coletivas em defesa de direitos transindividuais 
(coletivos e difusos) e individuais homogêneos; correção de erros e discrepâncias jurisprudenciais, 
esclarecimento de ambiguidades legais e contra-ataque aos golpes que o governo brasileiro tem desferido 
contra o processo coletivo; e, por fim, criação de oportunidade para aprimorar algumas regras, resolvendo 
ambigüidades e criando normas necessárias para dilapidar o sistema e mantendo a estrutura do direito 
positivo. 
A idéia de codificação insere-se no movimento pelo resgate da função social do processo e da jurisdição, 
pois fundamenta e viabiliza a releitura da sistemática processual vigente. Segundo essa corrente, através 
de uma ruptura das estruturas estabelecidas é possível reorganizar os elementos vitais da sistemática 
coletiva. É a codificação que permitiria a eliminação dos resíduos ou resquícios típicos do individualismo 
liberal, viabilizando, outrossim, a concepção de mecanismos pensados especialmente à luz das 
particularidades dos interesses e conflitos coletivos. Somente assim poderia se adequar institutos 
processuais, inclusive os vigentes, à realidade e necessidades coletivas. 
34 A Nova Lei da Ação Civil Pública e do Sistema Único de Ações Coletivas Brasileiras – Projeto de 
Lei n.5.139/2009. In Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial e do Consumidor. Porto 
Alegre: Magister, ano V, n.27, jun/jul de 2009, p.5 a 21. 
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passaria a abranger: o meio ambiente, a saúde, a educação, o trabalho, o desporto, a 

segurança pública, os transportes coletivos, a assistência jurídica integral e a prestação 

de serviços públicos; o consumidor, o idoso, a infância e juventude e as pessoas 

portadoras de deficiência; a ordem social, econômica, urbanística, financeira, a 

economia popular, a livre concorrência, o patrimônio público e o erário; os bens e 

direitos de valor artístico, cultural, estético, histórico, turístico e paisagístico; além de 

quaisquer outros interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

Outro importante aspecto a ser analisado é o novo regime da distribuição do 

ônus probatório. Nos termos propostos, referida distribuição considerará o melhor 

conhecimento técnico ou específico sobre os fatos. Para Luiz Manoel Gomes Junior e 

Rogério Favreto, essa regra potencializa a colaboração no processo pelas partes, que 

inclusive poderiam deliberar sobre a referida distribuição, sempre sob o controle do 

julgador e do MP. Poderá também o magistrado, em decisão motivada, alterar a 

distribuição do ônus da prova, sempre que houver a presença de fatos novos e desde que 

observando-se o princípio contraditório, inaugurando, em nosso ordenamento jurídico, o 

sistema da carga dinâmica da prova. 

Por fim, como derradeira inovação por nós nesta evidenciada, o PL propicia a 

criação de um cadastro único nacional de ações coletivas e outro de inquéritos civis e de 

compromissos de ajustamento de conduta, a ser organizado e mantido, respectivamente, 

pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP. 

 

3.1 A Rejeição do PL n.5.139 de 2009: um anticlímax indigesto 

        

Há cerca de dez anos, Ada Pellegrini Grinover35, renomada jurista, advertia que 

a Ação Civil Pública encontra-se refém do autoritarismo brasileiro. Na época, a jurista 

problematizou os reflexos da edição das Medidas Provisórias n. 1.570 de 26.03.1997 e 

n.1.798-1 de 11.02.1999 sobre a tutela dos direitos coletivos, alertando que essas 

investidas do Poder Executivo diminuíam a eficácia da Ação Civil Pública, pois 

limitavam o acesso à justiça, a compreensão do momento associativo e, ainda, reduziam 

o papel do Poder Judiciário. 

Recentemente, aos 17 de março de 2010, a rejeição do Projeto de Lei n.5.139 de 

2009 pela Câmara dos Deputados remete-nos ao alerta outrora feito e nos impõe 

                                                 
35 GRINOVER, Ada Pellegrini. A Ação Civil Pública refém do autoritarismo. In Revista de Processo. 

Ano 24. Out-dez/2009, nº 96. São Paulo: Revista dos Tribunais. P.28 a 36. 
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questionar os novos moldes do cativeiro no qual a Ação Civil Pública, bem como as 

demais ações coletivas, se encontra: a cooptação política. 

Não obstante os inúmeros avanços que poderíamos citar em torno da ACP que a 

nova lei poderia propiciar, a mesma foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, em 

votação de 17 contra 14. Segundo Ada Pelegrini Grinover, em audiência pública do 

Senado realizada aos 26 de março de 2010 no Tribunal de Justiça de São Paulo, a 

rejeição do PL foi objeto de recurso interposto por Deputados na Câmara, logrando 

submeter o mesmo ao plenário da Casa. Aliás, importante ressaltar que a rejeição do PL, 

caso confirmada em definitivo, levou a jurista a sugerir à Comissão encarregada de 

elaborar o anteprojeto de novo Código de Processo Civil, que considere os estudos 

realizados até então em termos de processo coletivo, pois trata-se de pesquisa e 

elaboração séria, comprometida, e realizada por juristas que exerceram com 

responsabilidade seu múnus público. 

A comissão de juristas encarregada de elaborar o Anteprojeto de Novo Código 

de Processo Civil foi instituída pelo Ato n.379 de 2009, do presidente do Senado 

Federal, e é presidida pelo Ministro Luiz Fux e conta com a ilustre relatoria de Tereza 

Arruda Alvim Wambier. Segundo o Ministro, em texto inscrito no encarte distribuído 

na própria audiência pública, os estudos da comissão encaminham para a propositura de 

um “incidente de coletivização dos denominados litígios de massa, o qual evitará a 

multiplicação das demandas, na medida em que o seu reconhecimento numa causa 

representativa de milhares de outras idênticas, imporá a suspensão de todas, habilitando 

o magistrado na ação primeira, dotada de amplíssima defesa, com todos os recursos 

previstos nas leis processuais, proferir uma decisão com largo espectro, definindo o 

direito controvertido de tantos quantos se encontrem na mesma situação jurídica”. 

A opção em deixar o tratamento processual coletivo em instrumento legal 

diverso do civil parece ser a mais acertada. As aspirações, a principiologia, a 

legitimação, o objeto, enfim, os contornos das ações coletivas não se coadunam com o 

tratamento individual civil, merecendo, mesmo, tratamento apartado. Nesse sentido, a 

rejeição do PL n.5139/2009 configura retrocesso. Lamentável. 

Um dos argumentos que justificaram a rejeição do projeto foi a “ausência de 

participação popular na elaboração do projeto de lei”. Ora, o que são os nobres 

deputados federais senão representantes do povo brasileiro? Em uma democracia 

representativa – delegativa, diga-se de passagem – os deputados e senadores atuam 

como representantes dos cidadãos, dos Estados. Sua atuação através das discussões 
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suscitadas na Comissão de Constituição e Justiça não seria um veículo hábil a efetivar a 

participação popular?  

Outro fato que não pode ser ignorado: houve audiência pública que teve por 

objeto a discussão do PL, o que viabilizou a discussão por vários segmentos da 

sociedade sobre as mudanças processuais pretendidas. Quanto à comissão que elaborou 

o anteprojeto original, esta contou com juristas sérios, renomados, todos preocupados 

com a efetividade do processo coletivo. Quantas leis foram editadas contando com 

tamanha preocupação democrática?  

Esses fatos, somados ao de que houve uma manifestação das Confederações 

representativas de vários setores da indústria (interesses particulares, privados) pela não 

aprovação do PL, remete-nos a indagar: estarão as ações coletivas submetidas a uma 

nova espécie de seqüestro? Estará a ACP refém do patrimonialismo brasileiro? Será que 

nossas leis estão sujeitas ao crivo de um Legislativo cooptado? 

 Nesse sentido, as obras de Raymundo Faoro36 e Simon Schwartzman37 nunca se 

mostraram tão atuais e relevantes: notamos a latência de um legislativo que confunde 

seu cargo (público) com seus propósitos (privados, eleitoreiros), traço patrimonialista 

típico, e, ainda, a caracterização do “velho e atual” fenômeno da cooptação política 

brasileira. Schwartzman sugere este fenômeno refere a um sistema específico de 

participação política que se caracteriza por ser débil, dependente, controlado 

hierarquicamente ou “de cima para baixo”. 

O fenômeno da cooptação é estudado por outros dois importantes autores, cuja 

relevância leva-nos a deles nos ocuparmos neste instante. Luiz Werneck Vianna38 

afirma refletir, a cooptação política, a lógica do “conservar-mudando”, ou seja, a dita 

“conservação” para bem cumprir o seu papel necessita reivindicar o que deveria 

consistir no seu contrário. Raymundo Faoro, por sua vez, conceitua a cooptação como 

sendo aquele fenômeno em que o sistema político vigente coopta as demais lideranças 

políticas para então colocá-las a seu serviço. Faoro vai além, afirmando que em nosso 

Estado a responsabilidade em celebrar a cooptação recai sobre uma classe determinada: 

o estamento burocrático. 

Não nos iludamos. O PL foi rejeitado porque não atendeu a contento os 

interesses econômicos predominantes em nossa sociedade. Que a participação popular 

                                                 
36 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. 9a ed. São Paulo: Globo, 1991 
37 SCHWARTZMAN, Simon. Bases do Autoritarismo brasileiro. 3a ed. São Paulo: Campus, 1988. 

Disponível também no site http://www.schwartzman.org.br/sitesimon/ 
38 VIANNA, Luiz Werneck. Caminhos e Descaminhos da revolução Passiva à brasileira. In Revista 

Dados, volume 39, edição n.3, Rio de Janeiro, 1996. 



16 
 
nos perdoe, mas não haverá voz que entoe suas aspirações. Assistimos, pois, a 

continuação da marcha dos espertalhões39. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Do exposto, conclui-se que: 

a) O acesso à justiça é um direito previsto pela CF/88 como fundamental; 

b) O ordenamento brasileiro admite a tutela do acesso à justiça coletiva; 

c) Para se efetivar o direito de acesso é necessário contar com uma 

instrumentalização processual e procedimental, que concretizem a tutela 

coletiva; 

d) O Brasil possui um regramento processual coletivo incompleto, parcial, 

setorial e, portanto, insatisfatório para tutelar adequadamente os direitos 

coletivos; 

e) O PL n.5.139 de 2009, ao instituir um Sistema Único Coletivo, logrou 

efetivar a tutela coletiva de modo adequado; 

f) A rejeição do PL n.5.139 de 2009 demonstra um retrocesso democrático, 

mormente porque obstaculariza a realização do direito de acesso à justiça 

coletiva; 

g) Os fundamentos da rejeição não são jurídicos, mas político-privados, o 

que indica a persistência do patrimonialismo político brasileiro. 
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