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RESUMO 

 

RODRIGUES, Viviane Siqueira. Gerenciamento de processos na justiça civil brasileira: 

análise das técnicas de gerenciamento processual. 200p. Tese de Doutorado, Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Esta tese analisa as atividades praticadas pelo Judiciário na gestão das controvérsias 

repetitivas, estabelecendo uma distinção entre o gerenciamento de processo (ou case 

management) e a gestão de processos. Analisa-se o desenvolvimento da teoria do 

gerenciamento na experiência estrangeira (direito inglês, direito norte-americano, direito 

português e direito francês), com notícia sobre o acolhimento dessa teoria na doutrina 

brasileira. A distinção construída entre o gerenciamento e a gestão de processos é baseada 

nos vetores de customização e consensualismo, característicos do primeiro, e da 

padronização e concentração decisórias, próprias da segunda. O tema da tese também é 

examinado no contexto do ativismo judicial, que é reforçado com o emprego da gestão. São 

indicados os instrumentos técnico-processuais de gestão e foram estudadas deficiências de 

alguns instrumentos processuais de resolução de controvérsias repetitivas.  Em seguida, a 

gestão foi colocada à prova dos princípios processuais civis fundamentais, da 

inafastabilidade da jurisdição, da isonomia, da imparcialidade, da independência, do 

contraditório e da publicidade, com a conclusão de que a gestão da forma desenhada 

atualmente no sistema processual brasileiro entra em choque intenso com alguns daqueles 

princípios, além de ter um caráter mais autoritário do que a jurisdição exercida nos conflitos 

tradicionais. Conclui-se também que as medidas de gestão são inevitáveis diante da 

saturação do Judiciário brasileiro, mas deveriam e ainda devem ser tomadas com as balizas 

do conteúdo mínimo da jurisdição. 

 

Palavras-chave: Gestão. Gerenciamento. Judiciário. Ativismo. Poder. Jurisdição. Princípios. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Viviane Siqueira. The management of lawsuits in Brazilian civil justice: 

analysis of procedural management techniques. 200p. Tese de Doutorado. Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This thesis analyzes the activities practiced by the Judiciary in the management of repetitive 

lawsuits, establishing a distinction between case management and management of the 

lawsuits. It analyzes the development of case management theory in other countries (English 

law, US law, Portuguese law and French law), and the reception of this theory by Brazilian 

doctrine. The distinction between the case management and the management of lawsuits is 

based on the vectors of customization and agreement philosophy, characteristic of the first, 

and of the standardization and decision concentration, typical of the latter. The theme of the 

thesis is also examined in the context of judicial activism, which is reinforced by the use of 

management lawsuits powers. It studies the management of lawsuits procedures and the 

deficiencies of some procedural instruments of resolution of repetitive lawsuits. The 

management of lawsuits was put to test in view of the fundamental civil procedural 

principles: irrevocability, equality, impartiality, independence, adversarial principle and 

publicity, concluding that the management of lawsuits currently existing in the Brazilian 

procedural system conflicts with some of those principles, besides having a more 

authoritarian character than the jurisdiction practiced in the traditional suits does. The thesis 

also concludes that management of lawsuits measures are inevitable in view of the saturation 

of the Brazilian Judiciary system, but the jurisdiction principles must be respected. 

 

Keywords: Case management. Management of suits. Judiciary. Activism. Power. 

Jurisdiction. Principles. 



 

 

RIASSUNTO 

 

RODRIGUES, Viviane Siqueira. Gestione di processi giudiziari nella giustizia civile 

brasiliana: analizze dei instrumenti processuali gerenziale. 200p. Tese de Doutorado. 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Questa tesi analizza le attività praticate dal Giudiziario nella gestione delle controversie 

ripetitive, stabilendo una dintinzione tra il case management e la gestione di processi. Si 

analizza lo sviluppo della teoria del case management nell’esperienza straniera (diritto 

inglese, diritto nord americano, diritto portoghese e diritto francese), con notizia 

sull’accoglienza di tale teoria nella dottrina brasiliana. La distinzione costruita tra il case 

management e la gestione di processi è basata sui vettori di customizzazione e 

consensualismo, caratteristici della prima, e sulla standardizzazione e concentrazione 

decisorie, proprie della seconda. Il tema della tesi è anche esaminato nel contesto 

dell’attivismo giudiziario, che è rafforzato con l’impiego della gestione. Sono indicati gli 

strumenti processuali di risoluzione di controversie ripetitive. In seguito, la gestione è stata 

messa alla prova dei principi processuali civili fondamentali, dell’irremovibilità della 

giurisdizione, dell’isonomia, dell’imparzialità, dell’indipendenza, del contraddittorio e della 

pubblicità, con la conclusione che la gestione della forma disegnata attualmente nel sistema 

processuale brasiliano si scontra in maniera intensa con alcuni di quei principi, oltre ad avere 

un carattere più autoritario rispetto alla giurisdizione eseguita nei confliti tradizionali. Si 

conclude anche che le misure di gestione sono inevitabili davanti alla saturazione del 

Giudiziario brasiliano, ma dovrebbero e ancora devono essere prese con gli indicatori del 

contenuto minimo della giurisdizione. 

 

Parole chiave: Gestione. Case management. Giudiziario. Attivismo. Potere. Giurisdizione. 

Principi. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Contexto jurídico-social em que se insere esta tese 

 

A hipótese da presente investigação nasceu em 2013, quando era intenso o 

movimento legislativo em torno do que viria a ser em 2015 a aprovação da Lei 13.105, mas 

não foi exclusivamente o então projeto de Novo Código de Processo Civil que inspirou a 

reflexão.  

Em 2013, vivíamos sob a égide de um Código bastante reformado em relação 

ao que fora o original aprovado na década de 1970, não só em razão da superveniência da 

Constituição Federal de 1988, mas também porque a sociedade e o sistema judiciário 

nacional já se mostravam com dimensões diferentes daqueles encontrados quando da 

aprovação da Lei 5.869 em 1973.  

À ciência do processo, por sua vez, compete acompanhar esse movimento de 

transformação, seja para reafirmar preceitos científicos ou revisitá-los. Espera-se que, 

mediante um método de trabalho previamente definido, o pesquisador parta de uma hipótese, 

um problema, ou uma questão duvidosa que pretenda esclarecer, a fim de alcançar uma 

resposta ou algum tipo de contribuição para a ciência com o maior rigor metodológico 

possível.  

No caso da presente tese, a postura metodológica escolhida é aquela que 

assume a constitucionalização do processo1, que consiste na leitura do fenômeno processual 

a partir da tutela constitucional do processo2, isto é, do conteúdo dos direitos fundamentais 

                                                           
1 A abordagem constitucional do processo não se resume à alusão na Constituição Federal de 1988 a 
“princípios” ou “normas” de caráter processual, até porque a Constituição anterior referia-se pelo menos ao 
contraditório e à ampla defesa como garantias do acusado no processo penal (art. 150, §§ 15, primeira parte, e 
16 da CF de 1967: “A lei assegurará aos acusados ampla defesa, com os recursos a ela inerentes” e “A instrução 
criminal será contraditória, observada a lei anterior quanto ao crime e à pena, salvo quando agravar a situação 
do réu”) e, mais amplamente, ao acesso à justiça em geral (art. 150, §4º: “A lei assegurará aos acusados ampla 
defesa, com os recursos a ela inerentes”). 
2 A questão da constitucionalização do processo hoje vai além porque acompanha o desenvolvimento da ciência 
e, segundo ensina Flávio Luiz Yarshell, é mais uma postura metodológica alinhada com o objeto de 
investigação dos processualistas: “Ao longo de décadas, desde que o direito processual ganhou foros de 
autonomia, exame dessa natureza tem sido feito pela doutrina processualista civil, penal e de teoria geral, com 
relevantes ganhos já consolidados, a ponto de se falar em um ‘direito processual constitucional’. Segundo se 
reconhece, não se trata de objeto autônomo, mas de postura metodológica a partir da qual se busca sistematizar 
dois aspectos que podem ser assim sintetizados: primeiro, a assim denominada tutela constitucional do 
processo [devido processo legal, inafastabilidade do controle jurisdicional, acesso à Justiça, contraditório, 
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do cidadão frente ao Estado que é dotado de poder jurisdicional. Trata-se de tônica constante 

na doutrina3 e que acompanhará também a presente investigação. 

Com esse método, ainda em caráter introdutório, é necessário admitir que há 

razões de ordem social, política e econômica para a transformação aludida anteriormente e 

que a tese pretende abordar. O Código de Processo Civil aprovado em 1973 nasceu do anseio 

geral de que o diploma deveria ser técnico e seguir modernas tendências das constituições 

democráticas europeias4, em superação ao Código antecedente, de 1939, que possuía pouca 

consistência sistemática. Mas o Código de 1973 adotou estruturas tradicionais de um 

processo de caráter individualista, diante das preocupações liberais mais voltadas à proteção 

de patrimônios e de indivíduos do que de coletividades ou de grupos social ou 

economicamente vulneráveis.  

Essas estruturas tradicionais não sobreviveriam à ampliação dos direitos 

fundamentais e à garantia de acesso à justiça proporcionadas pela redemocratização do país 

em 1988, tampouco à multiplicação das relações jurídicas, à ampliação do acesso à 

informação e à explosão de litigiosidade produzidas por uma sociedade de consumo que por 

muitos anos apresentou notáveis índices de crescimento econômico. 

                                                           

imparcialidade]; segundo, a chamada jurisdição constitucional [tutela da liberdade e controle concentrado de 
constitucionalidade]” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, São Paulo, Marcial Pons, 2014, p. 74).  
3 Essa postura metodológica, embora não seja novidade, não se resume a ser útil para a já consolidada afirmação 
do direito processual como ramo científico autônomo do Direito, porque ela revela “a fixação do método de 
‘constitucionalização do Direito’”, como observa Heitor Vitor Mendonça Sica (Velhos e novos institutos 
fundamentais do direito processual civil, in “40 Anos da Teoria Geral do Processo no Brasil: passado, presente 
e futuro”, organizadores: Camilo Zuffelato e Flávio Luiz Yarshell, São Paulo, Malheiros, 2013, pp. 430-466, 
especialmente p. 432), ideia que pode ser acrescida com a de Cândido Rangel Dinamarco sobre a intensa 
infiltração axiológica dos direitos fundamentais no sistema do processo, com “o emprego do raciocínio 
constitucionalista em benefício da melhor técnica e utilidade social e política do sistema processual” (A 
instrumentalidade do processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, item n. 2, pp. 26-33 e nota de rodapé 
n. 24). Também vale mencionar a respeito dessa perspectiva metodológica e da sua permanente importância 
para a ciência processual em fase instrumentalista: José Roberto dos Santos Bedaque, Direito e processo: 
influência do direito material sobre o processo, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 2009, p. 62; Antonio Carlos de 
Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, Teoria geral do processo, 31ª ed., São 
Paulo, Malheiros, 2015, pp. 64-65; João Batista Lopes, Efetividade da tutela jurisdicional à luz da 
constitucionalização do processo civil, Revista de Processo, vol. 116/2004, jul.-ago./2004, pp. 29-39, 
DTR\2004\459). 
4 Como constou da Exposição de Motivos subscrita por Alfredo Buzaid, ao projeto que redundou no Código 
de 1973: “Impunha-se refazer o Código em suas linhas fundamentais, dando-lhe novo plano de acordo com as 
conquistas modernas e as experiências dos povos cultos” (disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/177828/CodProcCivil%201974.pdf?sequence=4; acesso em 
1º/8/2016), considerando que o diploma precedente fora uma compilação improvisada do que eram os Códigos 
estaduais, com pouco embasamento científico (Nicola Picardi e Dierle Nunes, O Código de Processo Civil 
Brasileiro: origem, formação e projeto de reforma, Revista de Informação Legislativa, n. 190, Brasília, ano 
48, abr./jun. 2011, pp. 93-120, especialmente p. 99). 
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A litigiosidade que se observou em decorrência da reabertura democrática e 

da promessa de ampla oferta do serviço judiciário aos cidadãos não pôde ser atendida nem 

pela existência de um sofisticado microssistema de processos coletivos (formado pela Lei 

da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor), que 

poderia absorver ao menos parte daquela litigiosidade que se apresentasse como direitos 

coletivos lato sensu, nem mesmo por leis extravagantes ao Código de Processo Civil que 

introduziram no ordenamento procedimentos informais (Lei dos Juizados Especiais), 

métodos de julgamento por amostragem de recursos repetitivos (Lei 11.672/2008) ou de 

julgamentos abreviados de demandas com controvérsia semelhante (Lei 11.277/2006, que 

inclui no CPC de 1973 o art. 285-A). Isso apenas para exemplificar. 

Se não é possível antecipar-se com a afirmação de insucesso daquelas 

tentativas de melhoria do desempenho do Poder Judiciário, ao menos as expectativas mais 

prementes não foram alcançadas. Os dados anualmente obtidos e descritos em relatórios pelo 

CNJ desde sua criação em 2004 até hoje indicam que na Justiça civil5, os últimos anos 

resultaram um aumento da taxa de congestionamento de processos6; o que desde já revela 

que nem o microssistema processual coletivo foi capaz de molecularizar, na dimensão que 

se esperava, o tratamento de direitos individuais homogêneos (por natureza, repetitivos) nem 

o mecanismo de julgamento de recursos especiais repetitivos proporcionou ao Superior 

Tribunal de Justiça tempo suficiente para eliminação do seu acervo.  

Esse diagnóstico compromete o escopo social da jurisdição, de eliminação 

dos conflitos – que são distúrbios indesejados tanto do ponto de vista social, quanto 

econômico – visando à pacificação. Mas não é só; a incapacidade do Judiciário de lidar com 

o crescente número de processos judiciais em trâmite na Justiça brasileira possui impacto na 

                                                           
5 Computam-se nesse conceito, para delimitar inclusive o objeto da investigação, os Tribunais Estaduais e 
Federais com competência para julgamento de causas civis, e também os Tribunais Superiores (STJ e STF). 
6 Segundo definição do Conselho Nacional de Justiça, a taxa de congestionamento “mede a efetividade do 
tribunal em um período, levando-se em conta o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o 
estoque pendente ao final do período anterior ao período base. De acordo com o relatório da “Justiça em 
Números 2015”, relativo ao ano de 2014, a taxa de congestionamento na Justiça Estadual está em 74,2%, a da 
Justiça Federal em 70% e dos Superior Tribunal de Justiça em 57%, sendo que nessa apuração o STJ obteve o 
resultado menos favorável ao descongestionamento já atingido por aquele Tribunal; o índice global de 
congestionamento da Justiça é de 71,7% em 2015. Já em 2016, no relatório relativo ao ano de 2015, apurou-se 
uma taxa de congestionamento total maior do que a do ano anterior: 72,2%. Lamenta-se que os números do 
Supremo Tribunal Federal não componham os dados avaliados anualmente pelo CNJ em seu relatório. 
Relatórios disponíveis em http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. 
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confiança das pessoas nas instituições públicas7, o que embaraça também o escopo político 

da jurisdição de confirmação da aptidão estatal de preservar o ordenamento jurídico8.  

Com tal abalo de confiança no Judiciário, há repercussão no índice de 

qualidade do serviço do Estado na prestação jurisdicional. Já se afirmou, com acerto, a esse 

respeito: “Se é certo que a qualidade de resposta do sistema de justiça não pode ser medida 

apenas pelo volume de processos pendentes, a celeridade de resposta da justiça à procura 

social que lhe é dirigida é uma componente essencial da sua qualidade”9. 

Nesse cenário, uma das estratégias eleitas para o combate à crise da Justiça 

no Brasil – embora se possa debater se o caminho escolhido é realmente o mais adequado e 

eficaz10 – foi a evolução de um modelo processual anacrônico para um modelo adaptado às 

                                                           
7 Conforme observam Daniela Monteiro Gabbay e Luciana Gross Cunha, “os dados do CNJ apontam que a 
taxa de congestionamento, que correspondente à quantidade de processos pendentes de decisões em relação 
aos em andamento no período (casos pendentes de julgamento somados aos casos novos), também continua 
crescendo. Entre 2009 e 2010, observou-se um aumento de 3% da taxa de congestionamento, tendo sido a 
Justiça Estadual – que apresentou um aumento de 68% para 72% – a principal responsável pelo crescimento 
apurado. Os altos índices de congestionamento indicam que a morosidade continua sendo um dos fatores que 
mais fortemente afetam o desempenho do Judiciário e contribuem para um cenário de crise na Justiça. Nesse 
sentido, os números mais recentes no Índice de Confiança na Justiça (IC-JBrasil), produzido pela Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, indicam que 89% da população entrevistada consideram 
que o Judiciário soluciona os conflitos de forma muito lenta” (Litigiosidade, morosidade e litigância repetitiva 
no Judiciário: Uma análise empírica, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 24). 
8 Flávio Luiz Yarshell faz a seguinte observação a respeito dos males que o abalo do escopo político da 
jurisdição é capaz de causar. Ele diz que, pelo ângulo negativo, a importância de pensar no escopo político 
“também fica evidente quando se constatam os malefícios que a falta de efetividade dos comandos judiciais 
(inaptidão de produzirem os efeitos programados) traz para o Estado, na medida em que desprestigia sua 
atuação. Isso incentiva o desenvolvimento de centros de poder paralelo e contribui para a descrença no papel 
desempenhado pela ordem jurídica” (Curso de Direito Processual Civil cit., p. 162). 
9 Boaventura de Sousa Santos e Conceição Gomes, Geografia e democracia para uma nova justiça, Revista 
Julgar, n. 2, 2007, p. 114.  
10 Em pesquisa empírica realizada para apurar práticas de gerenciamento adotadas em cartórios judiciais da 
justiça comum de primeira instância do Estado de São Paulo, Paulo Eduardo Alves da Silva conclui que, no 
universo por ele estudado, pouco do desempenho do Judiciário se deve à técnica processual: “Salvo honrosas 
exceções, que felizmente têm crescido, pouquíssimos servidores são treinados e incumbidos de pensar em 
enxugar as rotinas, eliminar os gargalos, auxiliar no planejamento da condução dos processos, na otimização 
do uso dos recursos, nos mecanismos alternativos de resolução de conflitos, no suporte jurisdicional ao juiz, 
etc. Não é à toa que o nível de motivação dos servidores auxiliares é baixíssimo e que pequenas investidas 
neste sentido produzem grandes resultados. O gerenciamento de processos depende do aproveitamento da 
estrutura pessoal dos tribunais e da diversificação de suas atividades, e, neste caso, incorporar a racionalidade 
do gerenciamento de processos depende menos dos juízes e mais daqueles que dirigem os Tribunais” 
(Gerenciamento de processos judiciais, São Paulo, Saraiva, 2010, p. 147). Boaventura Santos e Conceição 
Gomes também indicam que, na experiência europeia, já se evidenciou a baixa eficácia de reformas processuais 
visando à solução da crise da justiça: “Nos países centrais, em especial nos países europeus de influência da 
civil law, as reformas da justiça começaram por se centrar em soluções de carácter processual e no 
apetrechamento dos tribunais com mais recursos humanos e mais infra-estruturas. O aumento exponencial da 
procura judicial, especialmente induzida pela explosão das acções para a cobrança de dívidas, e a crescente 
complexidade de alguns tipos de litígios vieram demonstrar a insuficiência daquelas reformas. O que levou ao 
crescente investimento noutro tipo de medidas actuantes sobre a procura judicial, como é o caso de 
desjudicialização e descriminalização de certas condutas e de criação de meios alternativos de resolução de 
litígios” (Geografia e democracia para uma nova justiça cit., p. 110). 
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novas configurações dos conflitos. O Código de Processo Civil de 1973 certamente não fora 

criado para servir de aparato instrumental para uma litigiosidade crescente e massificada. 

Era uma codificação construída com elevada qualidade técnica por Alfredo Buzaid, 

incrementada pelos ensinamentos de Liebman quando da sua permanência no Brasil e pela 

influência da Escola Processual de São Paulo11.  

Não só por seu anacronismo com relação à nova litigiosidade, mas também 

para criar uma nova coesão (e eliminar os inconvenientes de um Código que já vinha 

sofrendo diversos recortes por ondas reformistas), foi proposta a edição de um novo Código 

de Processo Civil, cujo projeto fora aprovado e transformado na Lei 13.105/2015. 

O Código de 2015 é rico de mecanismos processuais dedicados ao tratamento 

de processos, controvérsias, ou de recursos sobre questões repetitivas no cenário judicial, 

com os objetivos de assegurar a igualdade, a celeridade, e a segurança jurídica.  

Foram estes os valores constitucionais eleitos pelo Código de 2015. 

Conforme se extrai de sua Exposição de Motivos: “levam a um processo mais célere as 

medidas cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas que gravitam em torno da 

mesma questão de direito, por dois ângulos: a) o relativo àqueles processos, em si mesmos 

considerados, que, serão decididos conjuntamente; b) no que concerne à atenuação do 

excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário – já que o tempo usado para decidir aqueles 

processos poderá ser mais eficazmente aproveitado em todos os outros, em cujo trâmite serão 

evidentemente menores os ditos ‘tempos mortos’ (= períodos em que nada acontece no 

processo). Por outro lado, haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e 

incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados 

que estejam em situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta diferentes, 

ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. Esse fenômeno fragmenta o 

sistema, gera intranqüilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na sociedade”. 

Nesse panorama de nova ordem infraconstitucional para o processo civil e de 

soluções direcionadas à melhoria do desempenho do Judiciário, entende-se pertinente 

                                                           
11 Segundo Cândido Rangel Dinamarco, “A Escola Processual de São Paulo não é uma entidade 
institucionalizada, é uma ideia. Quem primeiro lançou essa expressão, para caracterizar uma linha de 
pensamento, foi um Professor mexicano, Niceto Alcalá-Zamora y Castillo. Foi ele quem se referiu a essa escola 
como ‘uma linha de pensamento’, a qual nasceu com o [Enrico Tullio] Liebman” (Cândido Rangel Dinamarco 
e a instrumentalidade do processo: (uma entrevista), Cadernos Direito GV 36, v. 7, n. 4, julho-2010, p. 16). 



15 
 

 

 

questionar em que medida essa nova onda transformadora está dentro dos limites do que se 

espera do Estado com a função jurisdicional. 

A opção por limitar o estudo à “justiça civil”, excetuando, portanto, o exame 

da justiça criminal e das chamadas “justiças especializadas” militar, eleitoral e do trabalho, 

justifica-se porque a primeira consiste em campo fértil onde são encontrados diversos 

problemas e propostas de solução, no que se refere à gestão do volume de processos judiciais. 

É também um dos ambientes atualmente mais expostos e tachados por seus usuários de 

ineficiente; daí se pretende que a limitação do estudo possa ser proveitosa para a ciência 

processual civil e, quiçá, para trazer alguma contribuição para o sistema de justiça no Brasil.  

Tal universo de estudo para a elaboração da presente tese também não 

congrega diretamente o importante caso das execuções (e mesmo das execuções fiscais), que 

por suas peculiaridades, comportam uma reflexão própria e mais carregada de elementos de 

direito material, e assim merecem estudo a parte12.  

Se não é de hoje o descompasso entre a expectativa da sociedade pela 

prestação célere do serviço jurisdicional e a resposta estatal a essa demanda, nunca é demais 

repensar se e o quanto o instrumento de atuação jurisdicional do Estado, na forma desenhada 

para tanto, está apto a contribuir para superação dessa insatisfação social. Por isso, a tese 

que se pretende demonstrar é a de que o Judiciário pratica atividades atípicas quando realiza, 

por meio de instrumentos que serão denominados de gerenciais, o julgamento de demandas 

ou questões repetitivas, empregando racionalidade que não é autêntica do poder 

jurisdicional, mas que deve observar um conteúdo mínimo aderente aos princípios 

fundamentais da jurisdição.   

  

                                                           
12 Sobre essa interação entre o modelo brasileiro da execução fiscal e as deficiências relacionadas a outras áreas 
do direito, Flávio Luiz Yarshell observa: “embora o sistema de cobrança executiva dos créditos fiscais federais 
possa e deva ser melhorado, a verdadeira eficiência não virá propriamente de reformas processuais, incapazes 
de resolver os problemas de adequada gestão de informações sobre a pessoa do devedor e sobre seus bens; e, 
principalmente, incapaz de resolver os problemas decorrentes de limites econômicos à execução, que residem 
na pura e simples inexistência de patrimônio penhorável. O avanço, portanto, reside menos no processo e mais 
na atuação mais coesa e integrada do Estado (no momento anterior ao processo e em juízo) e, talvez, em regras 
mais rigorosas quanto ao alargamento da responsabilidade patrimonial e aos meios indiretos de desestímulo ao 
inadimplemento” (A execução fiscal como paradigma evolutivo do modelo executivo brasileiro, in “Gestão e 
Jurisdição: o caso da execução fiscal da União”, org. Alexandre dos Santos Cunha e Paulo Eduardo Alves da 
Silva, Brasília, IPEA, 2013, p. 193). 
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 Litigiosidade repetitiva e litigiosidade de massa na justiça civil 

 

É fundamental determinar a tipologia de litigiosidade que o Judiciário está a 

enfrentar com os instrumentos previstos desde as últimas reformas processuais do Código 

de Processo Civil de 1973 até a edição do Código de 2015 para o enfrentamento das 

pretensões repetitivas ou de massa na justiça civil. 

Na realidade brasileira, a legislação precursora no contexto da litigiosidade 

repetitiva foi sem dúvida o Código de Defesa do Consumidor, no art. 81, inciso III, ao 

estipular a possibilidade de um tratamento processual diferenciado para os direitos 

individuais homogêneos. A única definição presente na lei indica que eles devem ser 

entendidos como “os decorrentes de origem comum”. A sua natureza individual é fora de 

dúvida, assim como também o é o fato de que a lei não impediu que a tutela coletiva obstasse 

a pretensão individual (art. 104 do CDC13), o que significa que o processo coletivo, embora 

comprometido com a necessidade de processamento eficiente de pretensões individuais 

repetitivas perante o Judiciário, é uma fórmula facultativa de judicialização de conflitos de 

massa. 

Além de facultativo, o instrumento previsto no Código de Defesa do 

Consumidor é capaz de atingir as pretensões de “origem comum”, que se definiu com base 

na afinidade14 ou semelhança15 da causa de pedir (próxima ou remota); ou seja, coincidência 

das razões de direito ou de fato para estar em juízo e formular determinado pedido. Ainda 

entende-se que a tutela coletiva de direitos individuais é cabível apenas em caso de 

prevalecerem aspectos comuns sobre elementos individuais, de modo a tornar o processo 

coletivo teoricamente superior em eficácia aos processos individuais16. 

                                                           
13 “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 
os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua 
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 
14 Teori Albino Zavascki, Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, 4ª ed., 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2009, p. 146. 
15 Conforme nosso estudo anterior intitulado O processo coletivo para a defesa dos direitos individuais 
homogêneos, Dissertação apresentada perante a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para 
obtenção do título de Mestre, São Paulo, 2012, p. 46, com mais referências bibliográficas sobre o tema. 
16 Ada Pellegrini Grinover, Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 
admissibilidade, Revista de Processo, vol. 101/2001, jan.-mar./2001, pp. 11-27. 
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A próxima abordagem legislativa da litigiosidade repetitiva ocorreu na Lei 

11.277/2006 a qual inseriu no CPC de 1973 o art. 285-A, que estabeleceu a possibilidade de 

ser proferida sentença de improcedência, antes da citação do demandado, em processos cuja 

matéria controvertida fosse unicamente de direito e já tivesse sido proferida pelo juízo 

sentença em “casos idênticos”. Logo se percebeu que a ideia de “identidade” prevista 

naquele dispositivo não era a tradicional identidade prevista no Código, para as causas 

convencionais, e da qual dependeria a coincidência de partes, causa de pedir e pedido. 

Identidade foi entendida como similaridade da causa de pedir ou das questões nucleares da 

causa17. 

Posteriormente, a Lei 11.672/2008 acrescentou ao CPC de 1973 o art. 543-C, 

estabelecendo o procedimento para o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, de onde se extrai que recursos repetitivos são uma 

“multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito”. 

Entre os direitos individuais homogêneos e os casos idênticos há uma margem 

de coincidência, mas também uma distinção importante. No conceito de casos idênticos 

incluem-se não só os direitos individuais homogêneos – que não tenham sido articulados na 

forma coletiva e, portanto, concretamente sejam tratados em juízo como pretensões 

individuais – mas também as pretensões cuja homogeneidade não é suficientemente intensa 

a justificar o tratamento coletivo da controvérsia e nem há razoável dispersão dos 

interessados a tornar a tutela coletiva mais eficiente18.  

O Código de Processo Civil de 2015 abandonou a designação “casos 

idênticos” e a substituiu pelo timbre de “casos repetitivos”, “demandas repetitivas”, 

mantendo por outro lado a expressão “recursos repetitivos”. É necessário que essas fórmulas 

sejam depuradas, a partir das expressões litigiosidade de massa e litigiosidade repetitiva19. 

                                                           
17 Essa é a posição de Ruy Zoch Rodrigues, para quem a repetitividade da cultura de massa conecta “a jurisdição 
de massa mediatamente aos padrões que o modelo de vida contemporânea dissemina e que são vivenciados 
pelo juiz como membro daquela sociedade” (Ações repetitivas: casos de antecipação de tutela sem o requisito 
de urgência, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, pp. 157-158).  
18 Esse ponto de vista sustentamos em nosso trabalho prévio: O processo coletivo para a defesa dos direitos 
individuais homogêneos cit., p. 155. 
19 No sentido de que litigiosidade de massa e litigiosidade repetitiva são sinônimos: Heitor Vitor Mendonça 
Sica, Brevíssimas reflexões sobre a evolução do tratamento da litigiosidade repetitiva no ordenamento 
brasileiro, do CPC/1973 ao CPC/2015, Revista de Processo, vol. 257/2016, jul./2016, pp. 269-281, 
DTR\2016\21690. Também tratando como um fenômeno único, Dierle Nunes o denomina de “litigiosidade de 
alta intensidade” (coletiva e serial)”, que consiste em “processos multifacetados (envolvendo a litigância de 
interesse público – questões fundiárias, consumidor, saúde, minorias, meio ambiente, entre outras temáticas) 
com vários atores sociais” (Processualismo constitucional democrático e o dimensionamento de técnicas para 
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Litigiosidade por si só é uma palavra que pode comportar uma dimensão 

sociológica dos conflitos. Ela pode significar tanto o exercício de uma pretensão no âmbito 

judiciário quanto a percepção de um interesse jurídico que, por qualquer circunstância, não 

se manifeste em juízo20, e que por isso pode simplesmente ficar frustrado ou, ao contrário, 

pode ser satisfeito por mecanismos consensuais de solução de controvérsias21.  

Dada a garantia constitucional do acesso à justiça (que já não mais se entende 

como mero acesso ao Judiciário), é dever do Estado fornecer meios para que essa 

litigiosidade seja adequadamente atendida de acordo com a sua tipologia; a litigiosidade da 

qual se ocupa este trabalho é aquela já aparelhada ou ainda a ser deduzida perante o 

Judiciário, mas em qualquer caso litigiosidade percebida pelo titular do direito de ação. 

A litigiosidade de massa tem origem nos chamados macrolitígios22, os quais 

surgem tanto em virtude de uma origem comum (com homogeneidade a possibilitar, mas 

não obrigar, tratamento coletivo das pretensões), como de relações jurídicas padronizadas 

que ensejam controvérsias fáticas ou de direito que podem receber a mesma solução do 

Judiciário. Essa massa de pretensões representa um potencial de tantos processos quantos 

forem os titulares de direitos ingressantes em juízo ou apenas dispostos a isso, o que pode 

representar números altíssimos. 

                                                           

a litigiosidade repetitiva. A litigância de interesse público e as tendências “não compreendidas” de 
padronização decisória, Revista de Processo, vol. 199/2011, set./2011, pp. 41-83, DTR\2015\11096). 
20 Assim ser possível falar de uma “litigiosidade contida” que representa o fenômeno sociológico nocivo de 
indisponibilidade de meios legítimos para a satisfação do interesse. 
21 Maria Cecília de Araújo Asperti define litigiosidade como “demanda pela prestação jurisdicional”, 
ressaltando que “a noção de litigiosidade aqui referida não se confunde com conflituosidade, até porque nem 
todo conflito é reconhecido formalmente pelas partes ou as leva a invocar a intervenção de um terceiro para 
sua resolução” (Meios consensuais de resolução de disputas repetitivas: a conciliação, a mediação e os 
grandes litigantes do Judiciário, Dissertação apresentada perante a Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo para obtenção do título de Mestre, São Paulo, 2014, pp. 15-16). 
22 A expressão é bastante elucidativa e foi utilizada por João Ricardo dos Santos Costa, em artigo publicado no 
Correio Brazilienze de 28/4/2014, denominado O uso predatório da Justiça, no Caderno Opinião, informando 
que como representante da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB): “Temos insistido que o CNJ 
poderia auditar os processos dos grandes demandantes para informar aos juízes sobre o macrolitígio. O sistema 
possibilita que o juiz perceba o litígio individual, o processo isolado, atomizado. Não há como se punir uma 
litigância de má-fé sem conhecer o todo, sem uma informação global e o tamanho dos danos impostos ao 
sistema. Por isso, no último 10 de março, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) encaminhou um 
manifesto ao conselho sugerindo a criação de um grupo de estudos científicos a respeito desse mau uso da 
Justiça, que poderá produzir informações de amparo e sustentação às sentenças em casos de grandes litigantes”. 
Também empregando a expressão “macrolitígios”: Heitor Vitor Mendonça Sica, Congestionamento viário e 
congestionamento judiciário, Revista de Processo, vol. 236/2014, out./2014, pp. 13-26, DTR\2014\10507. No 
STJ, em acórdão da Segunda Seção de 28/10/2009, também fora utilizado o conceito de “macro-lide” para 
designar o conjunto de pretensões sobre a correção de saldos de cadernetas de poupança (REsp 1110549/RS, 
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 28/10/2009, DJe 14/12/2009). 
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Os macrolitígios normalmente envolvem um litigante habitual23 ou um 

grande litigante: o poder público ou um agente privado que mantém relações múltiplas e 

padronizadas em função de suas próprias atividades. Trata-se da grande corporação já 

habituada a encontrar-se em situação de conflito, possuindo muitas ferramentas para 

conhecer suas vantagens e desvantagens de todas as ordens frente ao macrolitígio; são as 

pessoas jurídicas de direito público, agências ou entidades públicas em geral, as instituições 

financeiras, as concessionárias de serviços públicos, os grandes fornecedores de produtos ou 

serviços no mercado de consumo, as operadoras de planos de saúde ou seguradoras etc., 

partes assíduas no Judiciário. 

As relações jurídicas que surgem com os grandes litigantes respeitam 

modelos que, quando desobedecem o ordenamento, produzem consequentemente violações 

em massa de direitos, nascendo delas pretensões repetitivas, pois ou o interesse dos lesados 

tem a mesma natureza ou o intuito é justamente de que lhes seja dado tratamento idêntico; 

controverte-se, assim, sobre uma “tese jurídica”24, comum em todos os processos 

considerados repetitivos, em função da qual dos fatos é possível extrair a mesma 

                                                           
23 Ou repeat players (“who are engaged in many similar litigations over time”), conforme Marc Galanter em 
texto que se tornou referência no tema da litigância de massa em que, analisando a tipologia das partes nos 
litígios (“tipos ideias” dos litigantes), identifica vantagens estruturais dos litigantes habituais, que são as 
grandes corporações. O autor questiona a capacidade do sistema jurídico de promover transformação 
retributiva ou equalizadora dada a situação de vantagens estruturais dos repeat players (Why the “haves” come 
out ahead: speculations on the limits of legal change, Law & Society Review, Litigation and Dispute 
Processing: Part One, vol. 9, n. 1, 1974, pp. 95-160). Boaventura Santos e Conceição Gomes definem como 
“litigantes frequentes”, aqueles que “repetidamente recorrem ao tribunal por causa de litígios similares”, ou as 
“pessoas colectivas com capacidade económica para poder gerir, de forma racional, a sua litigância” 
(Geografia e democracia para uma nova justiça cit., pp. 116-117). 
24 A necessidade de coincidência da tese jurídica foi pensada para a hipótese do art. 285-A do CPC de 1973 
por Cássio Scarpinella Bueno (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários sistemáticos 
às Leis n. 11.187, de 19-10-2005, e 11.232, de 22-12-2005, São Paulo, Saraiva, 2006, pp. 68-69). Este 
pensamento é compartilhado por Vicente Greco Filho, também examinando o aludido art. 285-A, para o qual 
essencialmente devem corresponder em todos os casos, para serem repetitivos, os argumentos e a conclusão 
jurídica (Direito Processual Civil brasileiro, vol. 2, 17ª ed., São Paulo, Saraiva, 2007, p. 82). Afirma-se ainda 
que “Os processos que versam sobre os conflitos massificados lidam com conflitos cujos elementos objetivos 
(causa de pedir e pedido) se assemelham, mas não chegam a se identificar. Cuida-se de questões afins, cujos 
liames jurídicos materiais concretos são similares, entre si, embora não consistam num só e mesmo vínculo. 
(...) As demandas homogêneas se identificam no plano abstrato, no que diz respeito à questão fática ou jurídica 
em tese, mas não no âmbito de cada situação concreta. Em que pese sejam contratos semelhantes (até porque 
podem consistir em inúmeros contratos por adesão, contendo obrigações análogas), não se trata do mesmo 
contrato, isto é, de um só vínculo. A identidade está em determinada relação-modelo. Do ponto de vista de 
cada relação concreta, comparando-a com as outras do mesmo tipo, não há mais do que mera afinidade” 
(Antonio Adonias Aguiar Bastos, Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento das demandas de massa, Revista de Processo, vol. 186/2010, ago./2010, pp. 87-107, 
DTR\2010\556). 



20 
 

 

consequência jurídica (ou solução-tipo25). Portanto, a litigiosidade de massa é sempre 

repetitiva26.  

Contudo, a litigiosidade repetitiva não é unicamente de massa. Litigar não 

compreende apenas o domínio do direito originário de ação, entendido como o poder de cada 

cidadão de acionar o Judiciário veiculando uma pretensão em face de algum réu, mas 

também deve incluir pretensões recursais – que são o desenvolvimento do direito de ação, 

que, no âmbito dos recursos, passa a dirigir-se aos tribunais.  

A pretensão recursal pode tanto propagar-se para um tribunal 

hierarquicamente superior o julgamento da pretensão de mérito, mas também, de forma 

isolada, instaurar o debate de uma questão incidental, por vezes relativa a matéria decidida 

por decisão interlocutória e que comportam impugnação por agravo de instrumento, na 

forma do art. 1.015 do CPC de 2015. Os incisos do art. 1.015 que se referem a questões 

processuais incidentais, por exemplo, ainda são geradores de litigiosidade recursal com 

potencial de gerar repetitividade. 

Pode ocorrer também de a repetitividade ser apenas parcial em relação ao 

objeto do processo, além de poder ela ser ligada a uma questão de massa ou não, como no 

caso de questões processuais surgidas, por exemplo, em fases de liquidação e de 

cumprimento de sentença proferidas em casos que não sejam fruto de relações massificadas.  

A litigiosidade repetitiva, dessa forma, não precisa corresponder a uma 

pretensão que se replica indefinidamente no Judiciário desde a fase postulatória do processo 

de conhecimento. A repetição pode nascer apenas em sede recursal por questões similares e 

também pode representar apenas parte do objeto do processo ou da impugnação. Isso ocorre, 

para ilustrar, nos casos em que, independentemente da origem do débito fazendário, discute-

se repetidamente a questão acessória de quais são os índices de correção monetária e juros 

exigíveis em face da Fazenda Pública. 

Ainda no gênero “litigiosidade repetitiva” pode-se inserir uma espécie um 

tanto particular de litigância que, no atual quadro legislativo, estão sendo colocadas naquela 

                                                           
25 Antonio Adonias Aguiar Bastos, Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento das demandas de massa, loc. cit. 
26 Christoph A. Kern, em texto analisando os instrumentos processuais para a resolução de fenômenos de massa 
na Alemanha, indica que eles resultam “em situações nas quais as questões de fato e de direito em relação a 
todas as partes envolvidas são idênticas” (A proteção do consumidor pelos tribunais: desafios dos fenômenos 
de massa, trad. Lisiane Maria Giordani, Revista de Direito do Consumidor, vol. 83/2012, jul.-set./2012, pp. 
223-237). 
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mesma categoria. Trata-se de uma litigiosidade de massa que promove a judicialização de 

políticas públicas e, em realidade, corresponde a um conjunto de pretensões 

pseudoindividuais veiculadas em face de entes estatais; são macrolitígios envolvendo a 

judicialização de direitos sociais27. Nessas hipóteses, o atendimento dos indivíduos em juízo 

produz impacto financeiro em uma política pública voltada a direitos fundamentais, como a 

saúde, assistência básica, educação etc., porque ficam profundamente abalados tanto o 

planejamento quanto os objetivos estatais de implementação daquelas mesmas políticas 

públicas, que acabara por falhar ao não universalizarem os direitos sociais.  

São os casos emblemáticos de processos judiciais (de índole individual ou 

muitas vezes coletiva) movidos em face do poder público em defesa de direitos de cidadãos 

em busca de medicamentos não fornecidos pelo SUS28, para reivindicar leitos em hospitais 

públicos ou ainda vagas em creches municipais29. Pretende-se discutir, em razão daquela 

circunstância, se tais casos se adequam à mesma estratégia processual construída para as 

outras modalidades de litigância repetitiva, considerando inclusive a pendência atual, 

perante a Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 8.058/2014, que pretende estabelecer 

“o processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder 

Judiciário”30.  

 

                                                           
27 Conforme alerta Susana Henriques da Costa, em tema de direitos sociais, “demandas coletivas voltadas à 
criação ou redefinição de políticas públicas envolvendo direitos fundamentais sociais, em regra, 
consubstanciam direitos difusos, dada sua natureza indivisível (universalidade) e a indeterminabilidade de seus 
titulares” (A imediata judicialização dos direitos fundamentais sociais e o mínimo existencial. Relação direito 
e processo, in “O processo em perspectiva. Jornadas Brasileiras de Direito Processual”, org. Aluisio Gonçalves 
de Castro Mendes e Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 345-370). 
28 Esta matéria, particularmente, com reconhecida repercussão geral, encontra-se sob exame do Supremo 
Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários n. 566471 e 657718, cujo julgamento, até a data da conclusão 
deste trabalho, foi interrompido por pedido de vista do Ministro Teori Zavascki, após votos dos Ministros 
Marco Aurélio, Roberto Barroso e Edson Fachin, sem ainda ter ocorrido disponibilização dos votos.  
29 Para estas situações, há importantes decisões do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade de 
judicializar o direito à educação a fim de impor ao ente público a obrigação de viabilizar o concreto acesso de 
crianças às creches: “Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de 
formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda 
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em 
descumprimento dos encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se 
apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais e culturais impregnados de estatura 
constitucional. A questão pertinente à ‘reserva do possível’” (RE 410715 AgR e RE 410715 AgR, Relator(a): 
Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgados em 22/11/2005). 
30 O projeto é fruto de pesquisas realizadas no CEBEPEJ (Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais), 
com início em 2010, e foi apresentado em 4/11/2014 à Câmara dos Deputados, pelo Deputado Federal Paulo 
Teixeira. 
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 Proposta de distinção entre o gerenciamento e a gestão de processos face ao 

movimento de case management 

 

Ainda a título de esclarecimento do objeto desta tese, propõe-se distinguir o 

conceito de “gestão de processos” do case management, dada a ampla disseminação desse 

último tema na doutrina estrangeira, com recentes e importantes influências na doutrina 

processual nacional. 

Tratar-se-á do gerenciamento na perspectiva das possibilidades de os poderes 

do juiz serem utilizados no processo em uma busca pela tutela jurisdicional adequada a cada 

controvérsia, dada a sua complexidade, a natureza das partes envolvidas, ou a possibilidade 

de autocomposição.  

De seu turno, como será demonstrando no decorrer do trabalho, os 

mecanismos de gestão de processos devem ser tratados de forma apartada pois são aqueles 

voltados ao tratamento de processos ou controvérsias de massa ou repetitivas, não 

valorizando de antemão a busca por uma tutela jurisdicional adequada caso a caso, mas sim 

a uniformização e racionalização do tratamento judicial para questões repetitivas. 

Ambos os fenômenos podem ter em comum a noção de gerencialismo que 

não é uma postura propriamente jurídica e menos ainda exclusivamente processual, mas 

tanto os seus objetivos quanto seus instrumentos merecem atenção própria.  
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES  

 

O objetivo da tese ora apresentada foi o exame dos mecanismos processuais 

de tratamento de processos judiciais ou recursos repetitivos na justiça civil brasileira. 

Procurou-se demonstrar no decorrer do trabalho que o Judiciário pratica atividades atípicas 

– ou seja, com características não exclusivamente jurisdicionais – quando racionaliza o 

tratamento de demandas ou questões repetitivas por intermédio de instrumentos processuais 

gerenciais.  

Esses instrumentos enfrentam tanto os chamados macrolitígios (litigiosidade 

de massa), quanto a repetitividade de questões incidentais, parciais ou acessórias em 

determinadas controvérsias (cuja questão de fundo pode nem ser coincidente) que, juntos, 

representam uma numerosidade de casos com os quais o Judiciário não está sendo capaz de 

lidar há muitos anos.  

Com a intenção de demonstrar a natureza daquela atividade atípica, foi 

proposta uma distinção entre os conceitos de gerenciamento de processo (ou case 

management) e gestão de processos, embora a semântica não-jurídica contida nessas 

expressões pudesse ser coincidente.  

Estudamos, então, as origens do case management, cuja fonte mais primitiva 

e evidente foi o direito inglês por meio das Civil Procedure Rules, regras idealizadas por 

equipe de trabalho do Lord Woolf, que procurou tornar mais célere, barato e eficiente o 

trâmite em geral do processo civil inglês. As características ali surgidas para o case 

management foram de criação de procedimentos distintos para cada tipo de disputa e de 

acordo com a sua complexidade, de incentivo às partes para a resolução amigável do conflito 

e de outorga de poderes para o juiz a fim de realizar o impulso e o controle sobre o 

procedimento, o que representou uma atenuação do modelo adversarial próprio daquele 

sistema de família dominante anglo-saxã.  

Atenuação análoga verificou-se no direito norte-americano, onde o case 

management também encontrou espaço nas Rules 16, especialmente a partir de 1983, quando 

foi inserida regra obrigando o juiz a realizar uma audiência de organização do processo 

(pretrial conference), na qual ele deveria montar com as partes um calendário para o 

processo, definindo previamente os atos processuais e seus termos.  
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Em países de tradição romano-germânica, verificou-se que também houve 

ocorrências legislativas de case management. Em Portugal, por exemplo, desde o Código de 

Processo Civil anterior (o atual é de 2013), já se consolidavam os poderes do juiz para 

adequação do procedimento em função da natureza da controvérsia; naquele país, também 

houve experiência com mecanismo de agregação de ações para decisões serem tomadas em 

conjunto, um importante caso de gestão de processos que se repetem. 

A possibilidade de adaptação do procedimento e de calendarização dos atos 

processuais também foi incorporada ao direito francês, com evidências de que houve 

influência da doutrina do case management para a calendarização e, por outro lado, presença 

marcante, antes mesmo dos anos 1990, da adaptabilidade procedimental. 

Com a análise da experiência estrangeira sobre o tema, verificou-se que o 

case management foi capaz de produzir efeitos diferentes a depender do modelo dominante 

no sistema processual em que se inseriu. Nos países baseados nas tradições de common law, 

as práticas de case management correspondem, como dito, a um abrandamento do controle 

que as partes possuíam sobre o processo e o seu desenvolvimento; de seu turno, nos países 

com raízes na civil law, o case management foi introduzido com o objetivo de conferir às 

partes maior participação sobre o procedimento e o seu ritmo, o que temperou os poderes do 

juiz, que eram tradicionalmente bastante intensos naqueles sistemas.  

Foi analisada a chegada da doutrina do case management no Brasil, passando 

pelos principais trabalhos acadêmicos ou mesmo institucionais ligados ao Judiciário e que 

se inspiraram nos instrumentos de gerenciamento. Ao definir a categoria jurídico-processual 

do case management, observou-se que os estudos produzidos não revelam características a 

mais que o separe dos poderes de direção material do juiz sobre o processo, mesmo que as 

técnicas possam variar, serem acentuadas ou não, de acordo com escolhas legislativas.  

Por sua vez, com relação à ideia de gestão de processos judiciais, foi preciso 

reconhecer que a doutrina não enfrentara até então o tema sob a ótica do poder jurisdicional 

e suas características essenciais. Para a gestão estudada nesta tese, propõe-se que elas sejam 

as estratégicas efetivadas pelo Poder Judiciário para racionalização do trabalho com as 

demandas judiciais ou recursos repetitivos, pautado por uma racionalidade de gerencialismo 

que influencia atualmente não só o poder jurisdicional, mas especialmente o poder 

administrativo. Tudo isso a provocar reflexão sobre a compatibilidade entre a racionalidade 

do processo e a racionalidade gerencialista, o que se fez em momento seguinte da tese na 

análise dos princípios fundamentais da jurisdição que são afetados pela gestão de processos. 
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Como um passo anterior à análise dos princípios, foram apontados os vetores 

para os quais apontam o gerenciamento de processo, de um lado, e a gestão de processos, de 

outro, a fim de confirmar que se trata de dois fenômenos bastante diferentes.  

Os vetores próprios do gerenciamento são os de customização e 

consensualismo, uma vez que o case management é caracterizado pela maior abertura do 

processo aos métodos autocompositivos de resolução de controvérsias, pela possibilidade de 

flexibilização do procedimento a partir de necessidades específicas do caso concreto e, 

finalmente, pela calendarização do procedimento, que representa a presença dos litigantes 

na tomada de decisão sobre o tempo e modo dos atos do processo. 

Por sua vez, a gestão de processos aponta para sentido oposto, visando à 

padronização de procedimentos e resultados e a concentração decisória em tribunais de 

revisão ou mesmo de uniformização, realidades que são tendencialmente avessas ao 

consensualismo e à customização.  

Em outro avanço no tema da gestão, afirmou-se que a jurisdição já não se 

realiza exclusivamente com os seus traços tradicionais, sendo complementada por elementos 

das funções legislativa e administrativa às quais ela não fica imune, ainda que se admita tal 

fenômeno como resultado de um ativismo judicial (tema este cuja legitimidade democrática 

e contaminação por ideologias não foram enfrentadas nesta tese, por merecer pesquisa 

aprofundada em outra investigação e com objetivos diversos).  

Abordamos a evolução da escala de “repetitividade” no ordenamento 

brasileiro, que teve origem no conceito de efeito multiplicador, passando por outros 

conceitos adotados pela legislação que não mudaram a situação de incerteza quanto a um 

parâmetro quantitativo para aferição da numerosidade de pretensões que mereceriam 

tratamento diferenciado.  

Para complementar a construção do conceito de gestão, foi necessário 

apreender os valores que lhe são subjacentes e por quem eles são apropriados. Não se 

verificou um choque de referidos valores com os escopos social, político e jurídico da 

jurisdição; porém, a constatação de que existe um interesse estatal e do Judiciário na gestão 

de processos leva a preocupações com a legitimidade dos mecanismos gerenciais para o 

enfrentamento da crise de confiança e de eficiência que aquele poder enfrenta.  

Definimos os instrumentos técnico-processuais gerenciais como aqueles 

desenhados para, por meio do processo, atingir a resolução racional e uniforme de questões 
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repetitivas ou de massa, seguindo os vetores de padronização e concentração decisória e 

consideramos que tais instrumentos devem se adequar aos princípios fundamentais do 

processo.  

Classificamos tais instrumentos em gestão originária e gestão derivada, sendo 

a primeira aquela que socorre o Judiciário com mecanismos capazes de racionalizar de modo 

direto o trâmite de processos pendentes, enquanto a segunda viabiliza a aceleração do 

procedimento diante de julgamento prévio de questão repetitiva pelos órgãos competentes; 

ambas enfrentando a litigiosidade quando já instaurada, o que, em tese, assegura o direito de 

ação.  

Identificamos como fragilidade desses instrumentos o fato de serem apenas 

reflexamente representativos (no caso da gestão originária), e se basearam em uma lógica 

autoritária, e, portanto, menos democrática do que a lógica da convivência entre as ações 

coletivas e as ações individuais. Também verificamos, sobre o tema da representatividade, 

que ela se torna uma questão decisória e judicial, a despeito de ser autêntico assunto da esfera 

privada e extraprocessual; assim, há um inapropriado protagonismo judicial onde o espaço 

deveria ser exclusivamente privado, confirmando o comprometimento do consensualismo 

em tema de gestão. No caso da gestão derivada, que se realiza após o trâmite de um processo 

ou recurso supostamente “representativo”, a representatividade é ainda mais atacada porque 

o seu controle sequer é contemporâneo ao procedimento no qual é aplicada a gestão, evitando 

que ele seja de fato exercido pelos titulares do direito sob julgamento; na gestão derivada, o 

consensualismo torna-se uma realidade ainda mais virtual.  

Para estabelecer um paralelo desses mecanismos de gestão com outros 

instrumentos menos gerenciais de tratamento de questões repetitivas, aventamos as 

deficiências das ações coletivas, das técnicas de uniformização de decisões e das ações de 

controle concentrado de constitucionalidade (as quais possuem um apenas aparente alcance 

erga omnes). 

Trilhado esse caminho, examinou-se a gestão à luz dos princípios 

fundamentais do processo civil, inafastabilidade da jurisdição, isonomia, imparcialidade, 

independência, contraditório e publicidade, concluindo-se que há um sacrifício dos 

princípios da demanda, da imparcialidade e (muito intenso) do contraditório, que são 

elementos inseparáveis do poder jurisdicional.  
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Demonstrou-se que o valor liberdade é subestimado, sendo mais valorizado o 

exercício impositivo do poder jurisdicional e que deve ser colocada em dúvida a isenção 

desse poder na solução dos macrolítigios, na medida em que eles criam um centro autônomo 

de interesses que afeta o desempenho e a confiança do Judiciário. Destacou-se, ainda, a 

existência de um desequilíbrio entre poder judicial e direitos ou ônus das partes, indicando 

que, ao contrário do que se pensa para a jurisdição tradicional, o Código de Processo Civil 

de 2015 é um diploma que fortaleceu intensamente os poderes judiciais. 

Por si só, não há incompatibilidade entre a jurisdição e a busca por eficiência, 

que é a tônica das práticas de gestão em qualquer segmento de poder. Porém, precisa ser 

pensado se há espaço legitimamente praticável na jurisdição com as práticas de gestão que 

se realizem com o processo. Embora a jurisdição não seja historicamente caracterizada por 

práticas de gestão de processos judiciais, elas são legítimas desde que se alinhem com os 

princípios fundamentais da jurisdição, o que não se verifica nos instrumentos gerenciais 

tratados nesta tese.  

A jurisdição que se pratica para casos repetitivos ou de massa é diferenciada 

em relação à jurisdição tradicional. Realiza-se de forma mais voltada à solução adjudicatória 

dos litígios, é mais autoritária, além de ser propícia para o abandono de instrumentos 

autocompositivos de solução de controvérsias, sendo esta a crítica que se faz à gestão hoje 

praticada pelo poder jurisdicional no Brasil. 
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