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Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XIX, CF/88: “as associações só poderão ser compulsoriamente 

dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 

exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado”. 

- Art. 5º, XX, CF/88: “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 

permanecer associado”. 



Direito à Liberdade 

- “A liberdade de associação tem uma dimensão positiva, pois assegura 

a qualquer pessoa (física ou jurídica) o direito de associar-se e de 

formar associações, possui uma dimensão negativa, pois garante a 

qualquer pessoa o direito de não se associar, nem de ser compelida a 

filiar-se ou a desfiliar-se de determinada entidade e [...] uma função 

inibitória, projetando-se sobre Estado, na medida em que se veda a 

possibilidade de interferir na intimidade das associações e de dissolvê-

las compulsoriamente, a não ser mediante processo judicial” (ADI n. 

3.045).  



Direito à Liberdade 

- Duas garantias coletivas são asseguradas pela Constituição: 

a. veda-se a interferência estatal no funcionamento das associações e 

cooperativas (estas podem ser fiscalizadas pelo Poder Público, nos 

termos da lei); 

b. estas entidades só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter 

suas atividades suspensas por decisão judicial (no primeiro caso, 

exige-se o trânsito em julgado), quando desaparecerem os requisitos 

de sua constituição (prática de atividades ilícitas, por exemplo).  



Direito à Liberdade 

- Liberdade de escolha de associados: a associação pode recusar o 

ingresso de algum interessado? 

- Via de regra, o Estado não pode impor o ingresso de alguém em uma 

associação; no entanto, “quem pretende assumir a condição de porta-

voz ante as instâncias públicas e nas relações sociais dos interesses de 

uma certa coletividade de pessoas deve permitir [...] todas as correntes 

de opinião que se formam no conjunto das pessoas que dizem 

representar” (Salvador, Munch e Ferre i Rocha).  



Direito à Liberdade 

- Assim, as associações podem ser classificadas em: 

a. expressivas: sociedades de cunho espiritual, religioso ou ideológico. 

Nestes casos, como não se visa a representação de interesses de 

classe, não é necessário admitir o dissenso. 

b. não-expressivas: associações de cunho profissional ou comercial, 

aquelas que viabilizam certas atividades essenciais aos associados, ou 

ainda as que exercem uma função social ou econômica relevante na 

sociedade.  



Direito à Liberdade 

- As associações não-expressivas não podem, a princípio, recusar o 

ingresso de um interessado ou expulsá-lo, pois as entidades que visam 

a “representação de interesses não poderiam recusar o ingresso nelas 

de todos os abrangidos pela atividade ou grupo que dizem 

representar” (Branco). 

- Nas associações em que há fins econômicos, eventual expulsão pode 

ser revisada, em razão do dano patrimonial que se pode provocar 

àquele que foi excluído (Branco). 



Direito à Liberdade 

- Direito de defesa: considerando a eficácia dos direitos fundamentais 

no âmbito das associações particulares, o STF entende que o direito 

de ampla defesa deve ser assegurado, a fim de se evitar as expulsões 

arbitrárias.  

- “Diante de uma associação com finalidades de defesa de interesses 

econômicos, a expulsão de associado não pode prescindir da 

observância de garantias constitucionais” (RE n. 201.819). 

 



Direito à Liberdade 

- Art. 5º, XXI, CF/88: “as entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou 

extrajudicialmente”. 

- Distinção entre os institutos da representação e da substituição 

processual. 

- Representação processual: a entidade está em juízo no lugar do autor 

ou do réu, não como parte, mas como seu representante (defesa de 

direito alheio em nome alheio). 



Direito à Liberdade 

- Substituição processual: a entidade ocupa um dos polos da demanda, 

como autora ou ré. Defende, em nome próprio, direito alheio e ocorre 

em situações previstas em lei. 

- Associações: podem representar seus associados e podem agir como 

substitutas processuais (mandado de segurança coletivo, por 

exemplo). A diferença é que, na representação, a autorização deve ser 

expressa e, na substituição, a autorização é pressuposta, em razão da 

previsão legal. 



Direito à Liberdade 

- STF: ainda que a representação exija a expressa autorização dos 

associados, “esta pode surgir de deliberação dos associados, cumprido 

o quórum regimental, o do estatuto, em assembleia” (RE n. 192.305-9). 

- Quando se tratar de substituição processual, a autorização genérica, 

contida nos estatutos, será suficiente – não é necessário obter a 

autorização expressa. 



Direito à Liberdade 

Substituição Processual 

• Pede-se direito alheio 
em nome próprio. 

• A autorização dos 
filiados é pressuposta 
(desde que exista 
previsão estatutária 
neste sentido). 

Representação Processual 

• Pede-se direito alheio 
em nome alheio. 

• É necessária a 
autorização expressa, 
que pode ser obtida em 
assembleia. 

 



 


