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ACÇÃO POPULAR: ENTRE A EFICIÊNCIA E A JUSTIÇA 

Num mundo globalizado como aquele em que vivemos 
actualmente, tem-se vindo a vulgarizar o uso da expressão 
“transplantes jurídicos” (legal transplants, na expressão proposta 
por Alan Watson) para designar as transferências de institutos 
que são característicos de certas ordens jurídicas para outras 
ordens jurídicas. Embora, por vezes, se fique com a sensação 
de que a expressão é utilizada em termos algo pejorativos, a 
verdade é ela é perfeitamente adequada para descrever a 
transposição de um instituto da ordem jurídica da qual é 
originário para uma ordem que o desconhece, mas que 
necessita dele para permitir as soluções jurídicas mais 
adequadas para um determinado problema. 
 
Durante muito tempo, nos direitos pertencentes à família 
romano-germânica a tutela jurisdicional estava restringida aos 
direitos com um único titular ou com titulares determinados. Na 
sequência deste panorama, o modelo em que assentavam as 
legislações processuais civis era a de um ou alguns titulares de 
um direito que litigam contra um titular ou alguns titulares 
passivos ou que pretendem defender o seu direito contra um ou 
vários terceiros. Assim sucedia, não porque isso resultasse de 
uma escolha daquelas legislações entre várias opções, mas 
porque as próprias ordens jurídicas não conheciam outras 
situações subjectivas carecidas de tutela que não fossem as que 
se caracterizavam pelo seu carácter individual ou limitadamente 
plural. 
 
Este panorama começou a mudar no segundo pós-guerra. As 
sociedades ocidentais conheceram nesse momento um 
desenvolvimento até então desconhecido. Uma das 
consequências deste desenvolvimento foi a massificação do 
consumo. Esta massificação levou a que o consumidor fosse 
encarado, não como alguém individual e concreto, mas como 
alguém que é anónimo e fungível. Afinal, se um produto 
consumido em massa é defeituoso, é indiferente que quem o 
tenha adquirido seja A, B ou C, pois que todos estes sujeitos 
necessitam de uma mesma tutela. Igualmente indiferente é se 
há que proteger  de um eventual  consumo os sujeitos D, E ou F,  
 
 

Resolução de conflitos 

pois que também todos eles carecem de uma mesma tutela de 
carácter preventivo. 
 
Um outro subproduto do desenvolvimento industrial ocorrido 
após a Segunda Guerra Mundial foi a agressão ao ambiente. A 
protecção do ambiente permaneceu, durante muito tempo, algo 
descurada em troca de um bem-estar material, mas a 
progressiva consciencialização de que a devastação do 
ambiente e a delapidação de recursos esgotáveis acabariam por 
pôr em causa esse mesmo bem-estar e por hipotecar as 
gerações futuras conduziu a uma panóplia de instrumentos 
legais destinados a evitar – ou, pelo menos, a abrandar – as 
acções nefastas ao ambiente. 
 
O consumo e o ambiente mostraram a insuficiência de uma 
análise tradicional, baseada em direitos individuais ou com 
titulares determinados. Afinal, se cada consumidor necessita de 
uma tutela idêntica a qualquer outro e se todos são prejudicados 
pelas agressões ambientais, o que há é uma pluralidade 
indefinida de titulares de um mesmo direito ou, pelo menos, de 
um mesmo interesse. Para designar estes interesses que têm 
por titulares os membros de uma classe ou de um grupo, mas 
que são insusceptíveis de ser apropriados por qualquer desses 
membros, Mauro Cappelletti (um discípulo de Piero 
Calamandrei) propôs a designação de interesses difusos. 
 
Foi neste contexto que ocorreu um dos referidos “transplantes 
jurídicos”. Dando expressão a uma tradição que alguns fazem 
remontar à Idade Média inglesa, a rule 23 das Federal Rules of 
Civil Procedure norte-americanas consagra, desde 1937, uma 
class action, através da qual – como o próprio nome indicia – se 
procurava tutelar os interesses dos membros de uma classe. 
Esta class action despertou o interesse de alguns juristas 
italianos, muito em especial o de Mauro Cappelletti, conhecido 
adepto de uma concepção social (ou “supra-individual”) do 
processo. 
 
Como  sucede  com  os  transplantes  realizados  no  âmbito das 
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intervenções cirúrgicas em medicina, também nos “transplantes 
jurídicos” há que procurar evitar a rejeição do instituto importado 
da ordem jurídica “dadora”. Ora, há um aspecto característico 
das class actions norte-americanas que as torna dificilmente 
compagináveis com as tradições do sistema romano-germânico:  
trata-se da admissibilidade da retribução do advogado segundo 
um sistema de quota litis, o que o torna especialmente 
interessado no resultado da class action e nos montantes que 
através dela podem ser obtidos para os prejudicados. 
 
Sem a iniciativa que comummente é desempenhada pelo 
advogado norte-americano, corria-se o risco de não encontrar 
nenhum titular de um interesse difuso disposto a iniciar uma 
acção para a tutela de um desses interesses. Foi talvez por esta 
razão que as legislações europeias foram, na sua generalidade, 
bastante cautelosas na atribuição de legitimidade para a tutela 
de interesses difusos: seguindo uma orientação que já tinha 
antecedentes em algumas ordens jurídicas – nomeadamente, no 
âmbito laboral e no da propriedade intelectual –, a generalidade 
das legislações preferiu atribuir essa legitimidade apenas a 
associações representativas dos titulares dos interesses difusos. 
 
Deste panorama se afastou, de modo significativo, o direito 
português. Atendendo ao disposto no art. 52.º, n.º 3, CRP, é 
atribuída legitimidade para a tutela de interesses difusos através 
de uma acção popular não só a associações, como também a 
cidadãos individuais. Este aspecto aproxima a acção popular 
portuguesa das class actions norte-americanas. Um outro 
aspecto de aproximação entre as formas de acção colectiva é a 
faculdade que é concedida ao titular do interesse difuso de optar 
por não aceitar a sua representação pelos respectivos autores 
populares: é o chamado regime do opting out, consagrado no 
art. 15.º, n.º 1, da Lei n.º 83/95, de 31/8. No entanto, a 
circunstância de a legitimidade popular ser igualmente atribuída, 
além de  a titulares  de  interesses  difusos, a pessoas colectivas 

cuja finalidade estatutária seja a defesa desses mesmos 
interesses marca uma diferença importante relativamente às 
class actions. 
 
As acções colectivas – isto é, as acções, como as class actions 
e as acções populares – que visam a tutela de interesses supra-
individuais são, muitas vezes, o único meio de cada um dos 
interessados ver a sua situação acautelada ou reparada. Isto 
porque frequentemente a pequena dimensão do interesse de 
cada um dos titulares do interesse difuso não o leva a propor 
uma acção em juízo; a dimensão da violação só se torna 
significativa num plano colectivo, isto é, num plano que 
considera todos os titulares do interesse difuso violado ou 
ameaçado. Nesta hipótese, a acção popular é um meio em que 
a eficiência se conjuga com a justiça: essa acção é o único meio 
que é eficiente para assegurar a justiça devida a cada um dos 
titulares do interesse difuso. 
 
No entanto, nem sempre assim sucede. Também se podem 
configurar situações em que o titular do interesse difuso é de tal 
modo afectado nos seus interesses que ele tem uma verdadeira 
opção entre defendê-los numa acção individual ou aceitar que 
eles sejam defendidos numa acção colectiva. Pense-se, por 
exemplo, em danos causados à saúde pelo consumo de um 
produto ou por uma forte poluição ambiental. Nesta hipótese, a 
relação entre a eficiência e a justiça já não se coloca da mesma 
forma. Isto porque a justiça exigiria que fosse analisada a 
situação de cada um dos titulares do interesse difuso, mas a 
eficiência da acção colectiva não é compaginável com essa 
apreciação individualizada. Neste caso, a acção colectiva, 
porque tem de ser eficiente, não pode assegurar toda a justiça 
devida a cada um dos titulares do interesse difuso. 
 
É por isto que a acção popular ainda procura um paradigma 
mais próximo da eficiência ou da justiça. Em todo o caso, ela já 
se tornou um “transplante jurídico” bem sucedido. 
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