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RESUMO 

O escopo deste trabalho é examinar o processo coletivo destinado à defesa 

dos direitos individuais homogêneos e os meios paralelos de solução dos litígios de massa. 

Foi descrito o momento histórico no qual se insere a tutela dos interesses transindividuais 

e, precisamente a tutela coletiva dos direitos individuais, estabelecendo a conexão entre a 

sociedade pós-industrializada, a massificação das relações intersubjetivas e a busca da 

ciência processual por eficiência. Também descrevemos a evolução legislativa no tocante à 

tutela coletiva no direito brasileiro. Valendo-nos do desenvolvimento teórico em torno das 

categorias de direitos transindividuais, identificamos o objeto de estudo, alcançando então 

a natureza, características e dimensões dos chamados interesses individuais homogêneos. 

Então, sob uma ótica orgânica, foram debatidos os temas centrais que envolvem esse 

modelo de processo coletivo, à luz das normas constitucionais, das Leis n. 4.717/65, 

7.347/85 e 8.078/90, que reunidas compõem o microssistema processual coletivo, e do 

direito projetado (Projeto n. 5139/2009) e comparado (Código Modelo de Processos 

Coletivos para a Ibero-América e outras experiências estrangeiras). Analisamos os temas 

da legitimidade, passando pelo rol de legitimados, requisitos da representatividade 

adequada e, também, pela legitimidade passiva do representante de direitos individuais 

homogêneos. Em torno da competência, expusemos os requisitos legais presentes no art. 

93 do CDC, e apoiamos nossas considerações no espírito centralizador que, por razões de 

eficiência, deve guiar o manejo de ações coletivas. Quando nos dedicamos ao estudo da 

prova, vieram à lume a teoria das cargas dinâmicas do ônus da prova e o debate sobre o 

momento apropriado para a decisão sobre a inversão. Ao avançarmos para o tema da 

relação entre o processo coletivo e as ações individuais, passamos a analisar um dos mais 

relevantes aspectos da tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos, que consiste 

na livre adesão do indivíduo à ação coletiva. Em torno da coisa julgada, defendemos a 

opção do legislador de 1990 pelo transporte secundum eventum litis da coisa julgada 

coletiva para a esfera individual. Mas observamos que, para a fase atual de 

desenvolvimento tecnológico e das organizações judiciárias, é muito positivo o paulatino 

caminhar para um modelo mais eficiente. Em continuação, examinamos os aspectos 

procedimentais da liquidação e da execução da sentença coletiva genérica. Alcançado o 

tema das outras técnicas de resolução dos conflitos de massa, preconizamos especial 

atenção do intérprete para o resguardo do objeto das ações coletivas. Então, foram 

buscadas as origens e os fundamentos de direito comparado para a improcedência prima 
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facie da demanda com fulcro no art. 285-A do CPC, a súmula impeditiva de recursos e o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. Ainda dentre as soluções 

heterocompositivas das controvérsias de massa, também foi estudada a arbitrabilidade dos 

direitos individuais homogêneos, na sua dimensão coletiva. O mesmo foi feito, por sua 

vez, no âmbito das soluções autocompositivas, com relação à transação. Por fim, 

dedicaram-se alguns capítulos à descrição das regras vigentes em alguns países ocidentais 

(Portugal, Itália, Estados Unidos da América, Colômbia e Argentina). 

 

Palavras-chave: processo coletivo – direitos individuais homogêneos – técnica processual –  

meios alternativos. 
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RIASSUNTO 

Lo scopo di questo lavoro è esaminare il processo collettivo destinato alla 

difesa dei diritti individuali omogenei e i mezzi paralleli di soluzione dei litigi di massa. È 

stato descritto il momento storico in cui si inserisce la tutela degli interessi transindividuali 

e, precisamente, la tutela collettiva dei diritti individuali, stabilendo la connessione tra la 

società post-industrializzata, la massificazione delle relazioni intersoggettive e la ricerca 

della scienza processuale per efficienza. Abbiamo anche descritto l‟evoluzione legislativa 

che riguarda la tutela collettiva del diritto brasiliano. Valendoci dello sviluppo teorico 

intorno alle categorie dei diritti transindividuali, abbiamo identificato l‟oggetto di studio, 

raggiungendo così la natura, le caratteristiche e le dimensioni dei nominati interessi 

individuali omogenei. Dunque, in un‟ottica organica, sono stati dibattuti i temi centrali che 

coinvolgono questo modello di processo collettivo, alla luce delle norme costituzionali, 

delle Leggi n. 4.717/65, 7.347/85 e 8.078/90, che riunite compongono il microsistema 

processuale collettivo, e del diritto progettato (Progetto n. 5139/2009) e comparato (Codice 

Modello di Processi Collettivi per l‟Ibero-America e altre esperienze straniere). Abbiamo 

analizzato i temi della legittimità, passando per l‟elenco dei legittimati, requisiti della 

rappresentanza adeguata e anche per la legittimità passiva del rappresentante di diritti 

individuali omogenei. Intorno alla competenza, abbiamo esposto i requisiti legali presenti 

nell‟art. 93 del Codice del Consumo, e abbiamo appoggiato le nostre considerazioni sullo 

spirito centralizzatore che, per ragioni di efficienza, deve guidare la gestione di azioni 

collettive. Quando ci siamo dedicati allo studio della prova, sono venute alla luce la teoria 

dei carichi dinamici dell‟onere della prova e il dibattito sul momento appropriato per la 

decisione sull‟inversione. Dal tema della relazione tra il processo collettivo e le azioni 

individuali, abbiamo analizzato uno dei più rilevanti aspetti della tutela collettiva degli 

interessi individuali omogenei, che consiste nella libera adesione dell‟individuo all‟azione 

collettiva. Riguardo la cosa giudicata, abbiamo difeso l‟opzione del legista del 1990 per il 

trasporto secundum eventum litis dalla cosa giudicata collettiva alla sfera individuale. Ma 

abbiamo osservato che, per la fase attuale di sviluppo tecnologico e delle organizzazioni 

giudiziarie, è molto positivo l‟evolversi verso un modello più efficiente. Successivamente, 

abbiamo esaminato gli aspetti procedimentali della liquidazione e dell‟esecuzione della 

sentenza collettiva generica. Raggiungendo il tema delle altre tecniche di risoluzione dei 

conflitti di massa, abbiamo preconizzato speciale attenzione dell‟interprete per la cura 

dell‟oggetto delle azioni collettive. Allora, sono state cercate le origini e i fondamenti di 
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diritto comparato per l‟improcedibilità prima facie della richiesta con fulcro nell‟art. 285-A 

del Codice di Procedura Civile, il riassunto impeditivo di ricorsi e l‟incidente di risoluzione 

di richieste ripetitive. Ancora tra le soluzioni eterocompositive delle controversie di massa, 

è stata anche studiata l‟arbitrabilità dei diritti individuali omogenei, nella sua dimensione 

collettiva. Lo stesso è stato fatto nell‟ambito delle soluzioni autocompositive, in relazione 

alla transazione. Infine, sono stati dedicati alcuni capitoli alla descrizione delle regole 

vigenti in alcuni paesi occidentali (Portogallo, Italia, Stati Uniti dell‟America, Colombia e 

Argentina). 

 

Parole chiave: Processo collettivo – diritti individuali omogenei – tecnica processuale – 

mezzi alternativi. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo da presente dissertação consiste na análise orgânica e funcional 

do processo coletivo destinado à defesa dos direitos individuais homogêneos, suas 

principais vicissitudes, bem como seus reflexos na órbita de direitos de seus titulares. 

Na perspectiva contemporânea da ciência processual, o processo está em pé 

de igualdade, em grau de importância, do direito objetivo dirigido aos componentes a uma 

comunidade jurídica. Mas não obstante a importância e a autonomia científica conquistada 

ao longo do tempo, é igualmente verdade que o processo ostenta um papel instrumental, 

tornando-se sempre relevante avaliar sua aptidão em cumprir sua tarefa e produzir os 

efeitos desejados, tal como o faria a norma abstrata. 

Por isso é que se desenvolveu o trabalho de identificação dos escopos de 

atuação do poder jurisdicional, que servirão sempre de parâmetro para o exame do 

desempenho do processo segundo seu perfil instrumental. 

Assim, se o poder jurisdicional atua quando o direito objetivo não é capaz 

de, por si só, incentivar a conduta esperada pelo ordenamento, o processo serve para a 

afirmação do direito. Atendendo a esse propósito, a função jurisdicional alcançou seu 

escopo jurídico. Por vias reflexas, a atuação do estado-juiz confirma a sua autoridade como 

corpo político cuja vontade sobrepõe à dos jurisdicionados (por força da substitutividade 

de suas decisões) servindo, dessa forma, então, para atender ao escopo político da 

jurisdição. Por último, e não menos relevante, sob a ótica social, o desenlace que o 

processo opera sobre a relação jurídica material, com a eliminação do conflito, atua, 

psicologicamente, no íntimo dos jurisdicionados, para conduzir à pacificação da sociedade. 

Pondo em prática essa noção instrumental, deparamo-nos com a necessidade 

de observar o sistema processual a partir de uma perspectiva externa, com o empenho em 

situar o processo no contexto das realidades sociais da nação. Assim, a mola mestra desse 

ponto de vista é a consciência de que o processo está imerso na vida dos cidadãos e, por 

conseguinte, no “universo axiológico da sociedade a que destina”
1
, não sendo impermeável 

às ideologias e valores reinantes na comunidade. 

                                                             
1
 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, Escopos Políticos do processo, in Participação e processo (coord. Ada 

Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe), São Paulo, Revista dos Tribunais, 

1988, pp. 115/127. Nicklas Luhmann, um dos expoentes do assunto dentre os juristas alemães, erige como 
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Essas premissas metodológicas, de grande valia na atual fase da ciência 

processual, devem ser verdadeiras em todo e qualquer processo. Para que o processo atue 

como verdadeiro instrumento para se chegar a decisões justas e céleres (pacificação com 

justiça
2
), não se dispensa uma constante mudança de mentalidade

3
 do operador do direito. 

Atento, então, aos moldes da sociedade pós-industrial atual, examinada no 

corpo do trabalho, em que as violações ao ordenamento jurídico são produzidas em grande 

escala, o sistema processual sofreu grandes transformações orgânicas tendentes a proteger 

e, se o caso, ressarcir os direitos inerentes a inúmeras pessoas. Ocorre que não bastaria a 

abertura da porta de entrada ao Judiciário, para permitir o simples acesso à justiça, se essa 

iniciativa não proporcionasse aos inúmeros interessados ou titulares do direito violado em 

massa o acesso qualificado à justiça. 

Precisamente sob essa ótica é que se propõe o exame orgânico do processo 

judicial concebido para essa finalidade de resolução de conflitos de massa, sem ignorar, 

por sua vez, a necessidade de posicionar as soluções paraestatais nesse esquema de 

promoção da ordem jurídica justa
4
. 

Ainda, lembrando a lição de que o processo é imerso na vida das pessoas e, 

na atual realidade, tornou-se um fenômeno social de massa
5
, teremos o cuidado de 

considerar as garantias da igualdade e da celeridade da tutela jurisdicional e de que 

maneira elas influem no tratamento dos conflitos de massa. 

Por fim, sempre buscando identificar aspectos comuns e divergentes na 

experiência estrangeira, analisando o desenvolvimento da ciência processual nesse aspecto 

dos direitos massificados nos países com técnicas processuais específicas e de notoriedade 

no cenário internacional do Ocidente. Nesse propósito, procuramos lembrar sempre do 

importante alerta do Professor Carlos Alberto de Salles de que “o mérito das análises 

comparativas não está em buscar a importação de soluções, mas na obtenção de parâmetros 

                                                                                                                                                                                         
propósitos da jurisdição “garantia jurídica e paz legal” (Legitimação pelo procedimento, Brasília, UNB, 

1981, p. 21). 
2
 Flávio Luiz Yarshell, Tutela jurisdicional específica nas obrigações de declaração de vontade, São Paulo, 

Malheiros, 1993, p. 17. 
3
 Com a desmistificação de certos dogmas construídos a partir de um ponto de vista introspectivo do 

processo, ele é colocado “em seu devido lugar de instrumento que não pretenda ir além de suas funções; 

„instrumento cheio de dignidade e autonomia científica, mas nada mais do que instrumento‟” (cf. Cândido 

Rangel Dinamarco, Instrumentalidade do processo, 11ª ed., São Paulo Malheiros, 2003, p. 329 e 331). 
4
 Kazuo Watanabe, Da cognição no processo civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1987, p. 17. 

5
 José Rogério Cruz e Tucci, Class action e mandado de segurança coletivo, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 2. 
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aptos a permitir uma melhor avaliação do direito nacional estudado, com a identificação de 

falhas e aporte de elementos para construção de alternativas viáveis”
6
. 

Assim, objetivamos contribuir com uma despretensiosa sistematização do 

processo coletivo destinado à defesa de interesses surgidos a partir das relações jurídicas 

de massa, com considerações críticas sobre o atual estado legislativo bem como o direito 

projetado a respeito de outras técnicas processuais visando à solução de controvérsias 

envolvendo direitos individuais homogêneos. 

Para alcançar esse objetivo, o trabalho se dedicou à análise de seus 

componentes essenciais, como sujeitos, objeto (tanto internamente considerado, quanto sob 

um ponto de vista externo, para estudar as relações deste com outros processos), o local de 

processamento e julgamento da demanda coletiva, modalidades de provimentos judiciais, 

efeitos de suas decisões, autoridade da coisa julgada e modo de cumprimento ou 

efetivação. 

No ensejo, também procuramos analisar as técnicas vigentes e projetadas, 

dissociadas do processo coletivo, para a solução de demandas repetitivas ou de proteção de 

direitos individuais homogêneos, tais como o incidente de coletivização de demandas, o 

decreto de improcedência liminar com fulcro no artigo 285-A do Código de Processo Civil, 

e a súmula impeditiva de recursos.  

Por fim, também como já mencionado, realizamos um estudo de direito 

comparado, em países do Ocidente com algum nível de desenvolvimento nos meios de 

defesa dos direitos individuais homogêneos, a fim de avaliar o atual estado da técnica 

legislativa a respeito. 

Em linhas gerais, essa é a nossa proposta à qual nos dedicamos nas páginas 

que seguem. 

                                                             
6
 Cf. Ações coletivas: premissas para comparação com o sistema jurídico norte-americano, in Processos 

coletivos e tutela ambiental (org. Carlos Alberto de Salles et. al.), Santos, Universitária Leopoldianum, 2006, 

p. 19. De forma semelhante, a Professora Elisabetta Silvestri, da Universidade de Pavia, argumentou em texto 

recente que o modelo mais célebre da class action é “portável” e pode ser aproveitado em outros 

ordenamentos jurídicos, inclusive de civil law, mas precisa ser abandonada a ilusão de que, na forma em que 

delineado na common law norte-americana, se trata de um bicho de sete cabeças (“Frankenstein monster”) ou 

de um príncipe encantado (“knight in shining armor”) e ser lembrado que o procedimento nunca é 

transplantado sozinho e pode sofrer rejeições implícitas ou explícitas pelo ordenamento destinatário (cf. The 

difficult art of legal transplants: the case of class actions, in Revista de Processo, vol. 187, setembro de 

2010, p. 99, disponível em Revista dos Tribunais on line). 
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PARTE V – OBSERVAÇÕES CRÍTICAS E CONCLUSÕES 

O escopo deste trabalho, como definido na introdução, é examinar o 

processo coletivo destinado à defesa dos direitos individuais homogêneos e os meios 

paralelos de tutela aos titulares de relações de massa. 

Para tanto, foi descrito o momento histórico no qual se insere a tutela dos 

interesses transindividuais e, precisamente a tutela coletiva dos direitos individuais, 

estabelecendo a conexão entre a sociedade pós-industrializada, a massificação das relações 

intersubjetivas e a busca da ciência processual por eficiência. Também descrevemos a 

evolução legislativa no tocante à tutela coletiva no direito brasileiro. 

Valendo-nos do desenvolvimento teórico em torno das categorias de direitos 

transindividuais, buscamos identificar o objeto de estudo, alcançando então a natureza, 

características e dimensões dos chamados interesses individuais homogêneos. 

Então, como proposto inicialmente, sob uma ótica orgânica, foram 

debatidos os temas centrais que envolvem esse modelo de processo coletivo, à luz das 

normas constitucionais, das Leis n. 4.717/65, 7.347/85 e 8.078/90, que reunidas compõem 

o microssistema processual coletivo, e do direito projetado (Projeto n. 5139/2009) e 

comparado (Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América e outras 

experiências estrangeiras). 

No tema da legitimidade, estudamos a classificação quase universalmente 

aceita na doutrina nacional, trazendo-a para o contexto dos processos coletivos. Ressalvada 

a observação de uma parcela significativa da doutrina (a qual preconiza a legitimação 

ordinária das associações que incluam em seus objetivos sociais a defesa de dado interesse 

coletivo), concluímos que, invariavelmente, em tema de direitos transindividuais (não 

dedutíveis via ação popular), há substituição processual e, portanto, legitimação 

extraordinária. 

Ao tecer nossas considerações a respeito do rol de legitimados para a ação 

coletiva versando interesses individuais, abordamos a negativa de legitimidade ao membro 

isolado do grupo. Nesse ponto, procuramos não nos render às convidativas teses de 

ampliação máxima do acesso à justiça e aproximação do modelo da ação popular. 

Sustentamos que o fundamento de democracia participativa não é o fim imediato da tutela 

coletiva dos direitos individuais homogêneos e, então, a abertura para iniciativa dos 
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cidadãos singulares (ou membros do grupo) não pode ser desacompanhada – como sucede 

na ação popular – de um controle de representatividade adequada.  

Expusemos também a preocupação com os limites da atuação da Defensoria 

Pública. Buscamos demonstrar que, enquanto os carentes organizacionais podem ser 

defendidos pelo órgão, a carência organizacional fundada exclusivamente em razões 

econômicas dissociadas de critérios aceitáveis de aferição da pobreza, desautoriza a 

iniciativa da Defensoria Pública por lhe faltar pertinência temática. 

Em relação à legitimação do Ministério Público, centramos a crítica à 

barreira não raro oposta à defesa de direitos individuais homogêneos, porque disponíveis. 

Destacamos principalmente o equívoco em se aferir a legitimidade do órgão a partir da 

disponibilidade do direito e não da relevância social inerente à tutela coletiva dos direitos 

individuais homogêneos ligados a assuntos de especial importância constitucional (como 

as relações tributárias, por exemplo). 

Ainda em tema de legitimação, defendemos que é injusta a descrença no 

engajamento das associações brasileiras em ações coletivas. Na medida em que a 

sociedade civil é fortalecida na medida em que municiada de mecanismos processuais 

eficientes (somente outorgados pelo Código do Consumidor de 1990), a atuação das 

associações no Judiciário nacional não é tão longeva e tende a se consolidar.  

Além disso, a iniciativa da sociedade civil organizada tem vantagens que 

superam as ações estatais. Isso porque os objetivos definidos pelas associações em defesa 

de interesses transindividuais tendem a ser mais alinhados (precisão) e contemporâneos 

(imediatismo) aos anseios da coletividade. 

Na sequência, enfatizamos a importância do controle judicial da 

representatividade adequada do autor coletivo, como medida que se amolda à cláusula 

constitucional do due process of law. A ideia é principalmente válida quando se especula 

acerca da admissibilidade das ações coletivas passivas envolvendo interesses individuais 

homogêneos. 

Em torno da competência, expusemos os pressupostos legais presentes no 

art. 93 do CDC, e apoiamos nossas considerações no espírito centralizador que, por razões 

de eficiência, deve guiar o manejo de ações coletivas. Assim, em última análise, 

defendemos que, em causas que envolvam direitos individuais homogêneos por dano de 

âmbito nacional, convém priorizar a competência do juízo do Distrito Federal. 



15 

Quando nos dedicamos ao estudo da prova, veio à lume a interessante teoria 

das cargas dinâmicas do ônus da prova, acompanhada dos requisitos da verossimilhança 

das alegações do autor coletivo e da sua vulnerabilidade técnica em confronto com o 

agente do dano. Ao lado disso, abordamos os debates sobre o momento apropriado para a 

decisão sobre a inversão do ônus da prova e nos filiamos à corrente doutrinária que sugere 

ao juiz um prévio alerta às partes sobre a possibilidade da inversão, relegando para a 

sentença a adoção motivada desse critério de julgamento. 

Ao avançarmos para o tema da relação entre o processo coletivo e as ações 

individuais, passamos a analisar um dos mais relevantes aspectos da tutela coletiva dos 

interesses individuais homogêneos, que consiste na livre adesão do indivíduo à ação 

coletiva. Não ignoramos que é envolvente a tese da suspensão obrigatória das ações 

individuais face uma ação coletiva, quando o espírito é atender ao escopo de resolução 

tempestiva dos litígios. Mas, nas atuais bases em que erigido o sistema, acreditamos que a 

mencionada liberdade de adesão seja um dos seus pilares que não podem ser ignorados. 

Adicionando esse raciocínio à falta de controle rigoroso e profundo da 

representatividade do autor coletivo e às dificuldades de comunicação com os membros da 

coletividade, defendemos a opção do legislador de 1990 pelo transporte secundum eventum 

litis da coisa julgada coletiva para a esfera individual.  

Mas observamos que, para a fase atual de desenvolvimento tecnológico e 

das organizações judiciárias, é muito positivo o paulatino caminhar para um modelo mais 

eficiente. Assim, das experiências com o CDC, podemos evoluir para uma sistemática mais 

inclusiva (opt out) e fortalecedora da dimensão do grupo, atendendo à aspiração de uma 

justiça tempestiva e tanto quanto possível integral. Neste ponto foi essencialmente 

enfatizado o olhar funcional e instrumental para o processo coletivo em defesa de direitos 

individuais homogêneos. 

Em continuação, examinamos os aspectos procedimentais da liquidação e da 

execução da sentença coletiva genérica. Diversamente do espírito norteador da definição 

da competência, demos destaque à constatação de que prevalece a dispersão das 

liquidações e execuções individuais, sem prejuízo da reparação coletiva residual 

consistente na fluid recovery. 

Alcançado o tema das outras técnicas de resolução dos conflitos de massa, 

preconizamos especial atenção do intérprete para o resguardo do objeto das ações 
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coletivas. Então, foram buscadas as origens e os fundamentos de direito comparado para a 

improcedência prima facie da demanda com fulcro no art. 285-A do CPC, a súmula 

impeditiva de recursos e o incidente de resolução de demandas repetitivas.  

Esses elementos ampararam a proposta de harmonizar os novos mecanismos 

de gestão dos processos repetitivos com as garantias inerentes aos processos coletivos e às 

pretensões individuais correlatas. Vale dizer, na existência de ação coletiva cujo objeto seja 

direitos homogêneos, não pode o emprego das técnicas de julgamento por amostragem (na 

linguagem vulgar, por atacado) sobrepor-se ao princípio da liberdade de adesão das 

pretensões individuais à ação coletiva em curso.  

Ainda dentre as soluções heterocompositivas das controvérsias de massa, a 

arbitragem também foi estudada. De um lado porque, em geral, vem ganhando cada dia 

mais credibilidade, em função de sua acertividade, eficiência e celeridade. De outro lado, 

para o tema em estudo, o debate teve contornos peculiares. 

Para se concluir pela arbitrabilidade dos direitos individuais homogêneos, 

foi preciso propor uma superação das barreiras práticas surgidas com: (i) as restrições 

impostas à cláusula compromissória nos contratos de adesão, ou (ii) a inexistência de 

suporte contratual (e, portanto, sequer de cláusula compromissória) para a 

responsabilização dos danos causados às vítimas do ato lesivo. 

Dos meios autocompositivos de solução de litígios, buscamos extrair as 

vantagens e propor caminhos que amenizem o seu baixo grau de eficiência. 

Por fim, dedicaram-se alguns capítulos à descrição das regras vigentes em 

alguns países ocidentais. Selecionamos as experiências das ações populares de Portugal, 

das ações coletivas para a tutela dos consumidores da Itália, das class actions dos Estados 

Unidos da América, das ações de grupo da Colômbia e das ações coletivas da Província de 

Rio Negro na Argentina. Os capítulos são descritivos e, sobre os aspectos que já não 

tenham sido abordados no decorrer do trabalho, foram feitos juízos críticos. 

Assim, esperamos ter alcançado o escopo deste trabalho, com a 

profundidade e a extensão adequadas. 
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