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Resumo: O presente estudo trata da situação jurídica de interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, seguindo com análise e conceituação de cada um destes institutos, e finalizando com
o exame da correta identificação dos interesses transindividuais para viabilizar a adequada prestação
jurisdicional.
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Abstract: The present study regards the juridical status of homogeneous personal, collective and
diffused interests, following with the analysis and conceptualization of each one of these institutes
and concluding with the examination of proper identification of Transindividual rights in order to
enable the suitable jurisdictional action.
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1. Introdução

Desde que o homem, ser social, organizou-se em sociedade, passaram a existir certos interesses
que não pertenciam a indivíduos determinados, mas, de modo geral, a toda sociedade. Havia direitos
da comunidade, que não eram propriamente direitos subjetivos, já que a comunidade em si mesma
considerada não possuía personalidade jurídica, qualquer que fosse o sistema jurídico que se
estivesse examinando. 1

Verifica-se, portanto, a problemática da identificação do sujeito de direito dos interesses
transindividuais, que não podem ser explicados pela relação jurídica, com fundamento nos direitos
subjetivos.

O presente artigo busca atribuir enfoque de direito material aos temas tratados, examinando os
interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos pela estrutura da situação jurídica.

Analisa-se a natureza jurídica de direito e interesse para esclarecer a diferenciação teórica no
emprego de referidos termos, e, ainda, conceitua-se os interesses transindividuais bem como
interesse público e individual para compreensão exata da delimitação e abrangência de cada um dos
institutos examinados.

Por fim, algumas linhas são traçadas a respeito da adequada caracterização dos interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos na prática, que se dá pelo tipo de pretensão de direito material
ajuizada, o que viabiliza a efetivação da tutela jurisdicional.
2. Direito subjetivo e relação jurídica

Na sistemática jurídica brasileira, concebemos o homem como sujeito de direito e nunca objeto de
direito. 2 Kant, citado por Tércio Sampaio Ferraz Junior, 3 afirma que o homem é para o homem
sempre pessoa, nunca objeto, sendo que pessoa significa o indivíduo físico, a denominada pessoa
física ou natural.
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