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analisar o seguinte problema: seria cabível o
manejo de ação popular para a tutela de direito
do consumidor? A pesquisa se justifica a partir
do momento em que o STJ sedimentou entendimento no sentido do descabimento, mesmo
afirmando, em um dos julgados, a necessidade
de ampliação do cabimento da via popular, o
que poderia contribuir com uma futura mudança. Para se analisar criticamente o pensamento
do STJ e se buscar uma resposta consentânea
com o direito fundamental de acesso à justiça,
o posicionamento em questão será cotejado com
outros julgados do próprio STJ, que preconizam
a existência de um microssistema de tutela coletiva, e com os princípios constitucionais, na ótica
da teoria dos direitos fundamentais.

Abstract: The present research had the scope to analyze the following problem: it would
be possible to handle popular action to protect
consumer rights? The research is justified from
the moment in which the STJ settled understanding in the sense of the inadmissibility, even affirming, in one of the judgements, the necessity
of amplification of the popular road, what could
to contribute with a future change. In order to
analyze critically the position of the STJ and to
seek an response that agreed with the fundamental right of access to justice, the position in
question will be compare with other STJ judgeds,
who advocate the existence of a collective microsystem, and with the constitutional principle,
from the point of view of the theory of fundamental rights.
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naturalmente conduzem a uma resposta diferente da que vem sendo dada pelo
STJ, para se admitir o uso da ação popular nos casos envolvendo direito do
consumidor, ainda que se busque a tutela de consumidores e não do erário.
Por fim, concluiu-se, ainda, que a ideia do processo como instrumento (instrumentalidade do processo), que deve gerar o máximo de resultados esperados, amplamente aceita no STJ, se coaduna totalmente com a ampliação do seu
cabimento e com a ideia de otimização dos direitos fundamentais, cabendo o
registro de que a própria ação popular é um direito fundamental, que deve ser
discernido sempre ampliativamente e não o contrário.
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