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INTRODUÇÃO 

 
A efetividade do acesso à justiça é dos assuntos mais caros àqueles que se 

dedicam ao estudo dos desafios ainda não concretizados pelo processo civil brasileiro. 

Embora o surgimento do tema, cronologicamente, se situe ainda na década de 1960,  no 

contexto das célebres “ondas renovatórias”,1 impende reconhecer que o ordenamento 

jurídico pátrio ainda se debate no caminho em direção à fluidez simultânea das três ondas –  

respectivamente, a assistência judiciária, a representação jurídica para os interesses 

metaindividuais e o acesso à justiça. 

A assistência judiciária – solução aventada na primeira onda – tem por escopo 

a viabilização do acesso formal ao Poder Judiciário, por meio da eliminação de entraves 

econômicos e técnicos inerentes à linguagem própria ao processo, os quais poderiam obstar 

o efetivo exercício da inafastabilidade da apreciação judicial. A questão foi objeto de 

dedicação por parte do Constituinte de 1988, que atribuiu à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal competência para, concorrentemente, legislarem sobre a assistência 

jurídica e a Defensoria Pública, esta alçada ao status de instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 

dos necessitados, em atenção ao direito fundamental à prestação de assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Conquanto indiscutível a essencialidade da assistência judiciária, os enfoques 

que diretamente comporão o assunto deste trabalho são aqueles traduzidos nas duas ondas 

subsequentes, quais sejam, a representatividade dos interesses metaindividuais em juízo e a 

busca de mecanismos que assegurem que o processo seja instrumento para o acesso 

substancial à justiça; noção, por nós, tida como umbilicalmente correlata ao trinômio 

isonomia,2 segurança jurídica e duração razoável do processo. 

Em tal cenário despontam, como figuras protagonistas e ensejadoras de 

controvérsias, os interesses qualificados no microssistema3 processual brasileiro como 

individuais homogêneos, acepção normativamente traduzida de forma ampla, como 

aqueles decorrentes de origem comum. Dada nossa adesão irrestrita aos ensinamentos 

                                                             
1 Para compreensão histórica do tema, indispensável a leitura de CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. 
Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1998. Reimpr. 2002. 
2 Não apenas em seu aspecto processual, mas, principalmente, material. 
3 A existência de um microssistema processual coletivo no ordenamento jurídico brasileiro será objeto de 
análise específica ao longo do trabalho. 



 

 

11 

precursores de José Carlos Barbosa Moreira,4 segundo o qual os litígios decorrentes da 

violação de interesses individuais homogêneos são acidentalmente, e não essencialmente, 

coletivos, será adotada premissa segundo a qual o ordenamento processual brasileiro 

admite a tutela de tais interesses, que se desdobram em ações ajuizadas “às massas” –  quer 

sobre o viés individual tradicional, quer por meio de ações coletivas. 

Cumpre-nos, neste ponto, expor os aclaramentos conceituais que levaram à 

opção pelo título “Alcance subjetivo das decisões judiciais sobre interesses 

metaindividuais”. 

Inicialmente, explicaremos a adoção da expressão “interesses 

metaindividuais”. Embora reconheçamos que, como regra,5 no microssistema processual 

coletivo, a tutela coletiva de interesses metaindividuais seja atribuída a determinados entes 

legitimados dentre os quais não se inclui o indivíduo, é notório, por outro lado, que nada 

obsta que o indivíduo, exercendo a garantia à inafastabilidade do controle jurisdicional, 

ajuíze demanda que – embora diga respeito a interesse que possa ser apreciado sob o viés 

individual – veicule, sob uma perspectiva macroscópica, e em determinados aspectos, 

pretensão de alcance coletivo ou difuso. Ou, ainda que assim não seja, o conflito 

vivenciado por aquele indivíduo pode o ser também por inúmeros outros, dada a existência 

de relação jurídica plurilateral que, pela sua natureza ou por disposição normativa (quer 

constitucional ou infraconstitucional), deva ser, em atenção ao imperativo da isonomia, 

resolvida de maneira uniforme. Sob outro viés, é possível, ainda, que milhares de ações, 

quer individuais ou coletivas, demandem do Estado-juiz a solução de questão jurídica 

idêntica, ainda que não haja, necessariamente, identidade de partes ou pedidos. Seja como 

for, o fato é que, sob a opção metodológica do presente trabalho, não é de especial relevo a 

natureza dos interesses massivamente judicializados – se estritamente individuais, difusos, 

coletivos ou se individuais homogêneos. 
                                                             
4 Ver, a respeito, MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista 
de Processo. v. 16. n. 61. São Paulo: RT, jan/mar. 1991. p. 187-200. 
5 Dizemos “como regra” porque o cidadão é legitimado para a propositura de ação popular, que poderia ser 
concebida como instrumento processual para a tutela de interesses metaindividuais. Frise-se, porém, que é o 
cidadão, no exercício de seus direitos políticos, e não simplesmente o indivíduo, que detém a legitimidade 
ativa. Entendemos, portanto, que o interesse imediatamente defendido através da Lei n˚ 4.717/1965 é o 
patrimônio público, quer em seu aspecto material, relativo ao erário, quer em sua perspectiva imaterial, 
corcernente a bens de valor artístico, estético ou histórico. O interesse imediato, é público, e dele não são 
titulares diretos quer pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncas de fato, quer grupo, categoria ou 
classe de pessoas ligadas à parte contrária por uma relação jurídica-base, quer indivíduos que detenham 
posição jurídica decorrente de origem comum. Apenas mediatamente se dá, por meio da ação popular, a 
proteção de interesses metaindividuais, já que a prática de ato lesivo ao patrimônio público significa que 
investimentos deixaram de ser feitos para a concretização de direitos através de políticas públicas – cuja 
violação, esta sim, gera posições jurídicas individual ou coletivamente judicializáveis, por traduzirem 
interesses titularizados e fruíveis, respectivamente, pelo indivíduo ou pela coletividade. 
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O escopo a que o trabalho ora apresentado se propõe é antes identificar e 

questionar quais são – e até mesmo se existem – as alternativas, no ordenamento jurídico 

processual brasileiro, para o tratamento isonômico, juridicamente seguro e célere de 

questões massiva e repetidamente apresentadas ao Poder Judiciário, qualquer que seja o 

enquadramento legal dos interesses veiculados. Por tal razão, mostrou-se-nos adequada, 

dada sua abrangência, a utilização da expressão “interesses metaindividuais”, a qual 

compreende, além dos interesses essencialmente coletivos, também os que o são apenas em 

aspecto contingente ou acidental, em razão da faculdade criada pelo legislador de que 

sejam coletivamente tutelados, por serem partilhados por inúmeros indivíduos, sem que 

seja, no entanto, olvidado seu viés essencialmente individual. 

A locução “alcance subjetivo” foi objeto de debates por ocasião do exame de 

qualificação. Naquela ocasião, os ilustres membros da banca sugeriram que “alcance 

subjetivo”, e não “eficácia subjetiva” fosse adotada. A sugestão, que entendemos 

irretocável, se explica em razão de o tema da dissertação abranger mais do que os efeitos 

da coisa julgada, como a expressão “eficácia subjetiva” poderia equivocadamente sinalizar 

ao leitor. O termo “alcance” é, destarte, apropriado ao objetivo a que nos dedicamos, que é 

a análise da forma com que o processo civil brasileiro elege ou não os sujeitos que serão 

atingidos pelas decisões judiciais sobre interesses metaindividuais. Por fim, como restou 

implícito, a expressão “decisões judiciais” – e não coisa julgada – foi utilizada porque não 

visamos propriamente estudar a tutela dos interesses metaindividuais após a configuração 

da imutabilidade dos efeitos da sentença ou acórdão. O que buscamos é a visão do 

processamento dessas ações, desde a identificação da existência de um interesse repetitivo, 

até o estudo das alternativas processuais para dar-lhe adequado tratamento. 

Feitos tais esclarecimentos, passemos a uma breve exposição da divisão 

temática do presente trabalho. Partimos da premissa de que as alternativas para o 

processamento de interesses metaindividuais podem ser compreendidas em dois grupos: o 

das ações representativas – das quais as class actions estadunidenses, além do próprio 

microssistema processual coletivo brasileiro são expoentes – e o das denominadas ações de 

grupo – notadamente utilizadas na Europa Continental. 

Assim, o primeiro capítulo será dedicado a uma sucinta exposição do sistema 

das class actions, oportunidade em que será dado destaque a determinados assuntos de 

especial interesse no que diz respeito às fragilidades identificadas no microssistema 

processual coletivo brasileiro, dentre os quais se situam o controle da representatividade 

adequada, a devida notificação acerca da certificação da class action, e o direito de 
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autoexclusão dos membros do grupo, que, como se esclarecerá, é tipicamente admitido 

apenas nas conhecidas class actions for damages, que não reclamam resposta judicial 

unitária. 

Expostas as premissas de tais ações representativas estadunidenses, o segundo 

capítulo cuidará do estudo do microssistema processual coletivo adotado no Brasil, 

caracterizado pela conhecida tripartição dos interesses metaindividuais em difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. O caso que ficou conhecido como “contencioso da 

tarifa telefônica” será abordado em tal capítulo, por representar, de forma paradigmática, 

os percalços enfrentados pela jurisprudência brasileira no que diz respeito ao manejo de 

demandas que veiculem, a um só tempo, interesses tuteláveis individual e coletivamente. 

Não poderemos deixar de mencionar, assim, as dificuldades de enquadramento conceitual 

de determinados interesses no caso concreto, bem como a inevitável concomitância de 

ações, quer individuais ou coletivas, sobre o mesmo thema decidendum, dado o impasse 

que emerge da defesa de interesses processualmente passíveis de tratamento individual ou 

coletivo, mas que, substancialmente, requerem decisões unitárias. 

No terceiro capítulo, passaremos à abordagem da alternativa adotada por países 

da Europa Continental para tratamento de processos repetitivos – as denominadas group 

actions. Considerada a confessada adoção, pelo projeto do novo Código de Processo Civil, 

de inovação inspirada no Musterverfahren alemão, optamos por analisá-lo 

especificamente. Para tanto nos dedicamos ao estudo de todo o funcionamento do 

Procedimento-Modelo, desde seus antecedentes históricos, até os recursos cabíveis em face 

da decisão que resolve o Musterverfahren. Como não poderia deixar de ser, procuramos, 

ainda, entender a atual perspectiva de tal instrumento processual na Alemanha, passando 

pelas críticas a ele desferidas pela doutrina tedesca. Verificaremos, ainda, se os apontados 

vícios do Musterverfahren poderiam ser também atribuídos ao incidente de resolução de 

demandas repetitivas projetado para o processo civil brasileiro. 

Por fim, o quarto capítulo parte do pressuposto de que já se observa no 

processo civil brasileiro, há anos, a tendência de instituir mecanismos processuais 

vocacionados ao tratamento de processos repetitivos. Cabe-nos reconhecer, nesta seara, 

que o presente trabalho se associa, inexoravelmente, à escalada rumo à busca de 

uniformização da jurisprudência no Brasil, já que as reformas normativas havidas valem-

se, exatamente, da valorização dos precedentes judiciais como forma de atingir, na maior 

medida possível, atuais e – em algumas hipóteses – até mesmo futuros litigantes. Tratar-se-

á das reformas infraconstitucionais para, adiante, dedicarem-se algumas palavras à súmula 
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vinculante e ao requisito da repercussão geral no recurso extraordinário. Ao final, será 

dedicado espaço ao incidente de resolução de demandas repetitivas e demais inovações 

projetadas pelo novo Código de Processo Civil com vistas ao adequado manejo de 

processos de massa, oportunidade em que nossas percepções e expectativas serão 

externadas. 
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1. O SISTEMA DAS CLASS ACTIONS NOS ESTADOS UNIDOS 
 

O processo coletivo é uma das soluções encontradas, no contexto das ondas 

renovatórias do direito processual, para a concretização do princípio do acesso à Justiça.6 

Para Ada Pellegrini Grinover, no processo coletivo, o acesso à justiça assume feição 

própria e peculiar, por objetivar a solução de conflitos que, por serem de massa, têm 

dimensão social e política. Assim, “o princípio que, no processo individual, diz respeito 

exclusivamente ao cidadão, objetivando nortear a solução de controvérsias limitadas ao 

círculo de interesses da pessoa, no processo coletivo transmuda-se em princípio de 

interesse de uma coletividade, formada por centenas, milhares e às vezes milhões de 

pessoas.”7 

O estudo que ora se apresenta tem por escopo analisar as alternativas 

processuais criadas para lidar com os denominados interesses metaindividuais, 

consideradas a repetitividade e massividade que caracterizam a forma com que são 

apresentadas tais demandas ao Poder Judiciário. Para tanto, partir-se-á, no presente 

capítulo, de um esforço de comparação entre as class actions estadunidenses8 e o sistema 

processual coletivo brasileiro – modelos estes que representam uma dentre as possíveis 

formas de tratamento processual de interesses metaindividuais. 

Isso porque o processo coletivo, através do qual a legitimidade – ou 

representatividade – para a tutela dos interesses metaindividuais é conferida a 

determinados sujeitos que atuam em nome de todo o grupo, não é a única alternativa para o 

manejo da denominada litigiosidade de massa. Ao contrário. O problema tem sido 

abordado, nos diferentes ordenamentos jurídicos, a partir de perspectivas e estratégias 
                                                             
6 Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na celebrada obra Acesso à Justiça, lecionam que “O recente despertar 
de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça levou a três posições básicas, pelo menos nos países do 
mundo Ocidental. Tendo início em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em sequência 
cronológica6. Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse movimento 
novo – foi a assistência judiciária; a segunda onda dizia respeito às reformas tendentes a proporcionar 
representação jurídica para os interesses “difusos”, especialmente nas áreas de proteção ambiental e do 
consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o que nos propomos a chamar simplesmente enfoque de acesso 
à justiça, porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, dessa forma, 
uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e compreensivo.” In CAPPELLETTI, 
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1998. 
Reimpr. 2002. p. 31. 
7 GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. v. II. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 27. 
8 Antonio Gidi destaca que “As ações coletivas brasileiras são derivadas das class actions norte-americanas 
por via indireta, através da doutrina italiana. Muito embora a class action seja a fonte mais importante na 
interpretação e na aplicação do nosso direito processual coletivo, o tema ainda não recebeu a atenção 
merecida pela doutrina brasileira.” In GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos 
direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p. 17. 



 

 

16 

diferentes.9 Michelle Taruffo observa que o sistema das class actions estadunidenses 

evoluiu significativamente e foi adotado, com modificações e adaptações relevantes, em 

outros países, inclusive naqueles que adotam o sistema do civil law – dentre eles, o Brasil e 

o Canadá (Quebec). Muitos outros países, no entanto, principalmente na Europa 

Continental, não adotaram o modelo das class actions, e optaram por outras formas de 

abordagem do problema das demandas de massa – como se verá em capítulo próprio, 

dedicado à abordagem das denominadas group actions. 

Inicialmente, serão feitas breves considerações históricas acerca do surgimento 

das class actions, a fim de que se possa melhor compreender o caminho que conduziu à 

atual configuração do sistema. 

Nos Estados Unidos, para que uma ação venha a ser certificada como class 

action, é necessário o preenchimento de quatro pré-requisitos, quais sejam, i) que o grupo 

seja tão numeroso que torne o litisconsórcio de todos os membros impraticável; ii) a 

existência de questões de direito ou de fato comuns ao grupo; iii) que as pretensões ou 

defesas dos representantes sejam típicas em relação a todo o grupo; iv) que os 

representantes protejam justa e adequadamente os interesses do grupo. Dada a relevância 

desta última exigência, que sintetiza a racionalidade do tratamento coletivo de demandas 

no direito estadunidense, dedicar-se-á um item deste capítulo à sua explanação. Uma vez 

preenchidos os pré-requisitos enumerados pela Regra 23(a) das Federal Rules of Civil 

Procedure, é necessário que a demanda se insira em uma das categorias de class actions 

delineadas pela Regra 23(b). Há quatro hipóteses de cabimento, cada qual com 

pressupostos fáticos específicos. 

Ao contrário do que se pode imaginar, o denominado right to opt out não é 

cabível em todas as espécies de class actions. Na realidade, apenas na denominada class 

action for damages, com a qual os juristas brasileiros estão mais familiarizados, a Regra 

23(c) expressamente autoriza o direito de o membro do grupo requerer sua exclusão da 

ação e, assim, evitar sujeitar-se aos efeitos da coisa julgada. Por tal motivo, buscar-se-á 

expor, ainda que brevemente, os escopos que levaram o Advisory Committee on Civil Rules 

a realizar tal diferenciação.  

A análise comparativa dos dois sistemas processuais coletivos permitirá 

verificar que, no Brasil, a jurisprudência vem enfrentando sérias dificuldades quanto ao 

                                                             
9 TARUFFO, Michelle. Some remarks on group litigation in comparative perspective. In  Duke Journal of 
Comparative & International Law, vol. 11, 2001. p. 404-405.Disponível em 
http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol11/iss2/12. Acesso em 16.09.2013. 
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adequado enquadramento de determinados interesses nas categorias enumeradas no 

parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Demonstrar-se-á que o 

sistema processual brasileiro atualmente vigente não possui instrumentos suficientes para 

solucionar o impasse na busca da defesa coletiva de interesses que, embora 

processualmente passíveis de tratamento individual, substancialmente requerem decisões 

unitárias e isonômicas. 

 

1.1. Class actions: breves considerações 

 

Embora não seja a intenção realizar uma longa pesquisa sobre o surgimento e a 

evolução histórica das class actions nos Estados Unidos, algumas considerações prévias se 

fazem necessárias para que se possa melhor compreender o caminho que conduziu à atual 

configuração do instituto, conforme a redação dada pela reforma de 1966 das Federal 

Rules of Civil Procedure. 

 Em artigo sobre o tema10, Cássio Scarpinella Bueno expõe, sucintamente, o 

desenvolver histórico do sistema, narrando que, as class actions, conforme “a doutrina 

norte-americana, têm sua origem no bill of peace do direito inglês do século XVII, 

procedimento no qual era possível propor uma ação ou sofrer uma ação por intermédio de 

partes representativas (representative parties). Seus requisitos assemelhavam-se aos da 

atual class action, porquanto tinham cabida quando o número de pessoas envolvidas no 

litígio era muito grande, de forma a inibir sua reunião, quando os membros deste grupo 

compartilhavam entre si um interesse comum na questão a ser julgada e, finalmente, 

quando as partes nomeadas eram representantes adequadas dos interesses daqueles que não 

figuravam, pessoalmente, no processo. Reunidas, cumulativamente, todas estas exigências, 

o julgamento da ação seria obrigatório para todos os membros do grupo, tivessem, ou não, 

participado diretamente da relação processual11.” O próximo passo dado no ordenamento 

jurídico estadunidense para o desenvolvimento das class actions foi a Federal Equity Rule 

38 de 1912. A referida regra veio conferir a primeira definição normativa das class actions, 

identificando desde então os requisitos essenciais: inviabilidade da participação de todos os 

membros da classe no processo; adequada representatividade daquele membro da classe 

                                                             
10 BUENO, Cássio Scarpinella. As class actions norte-americanas e as ações coletivas brasileiras: pontos 
para uma reflexão conjunta. Disponível em http://www.scarpinellabueno.com.br/ Acesso em 16.09.2013. 
11 John J. Cound, Jack H. Friedenthal, Arthur R. Miller e John E. Sexton. Civil Procedure - Cases and 
Materials. 5. ed. St. Paul: West Publishing Co. 1989. p. 656. Ainda, cf. Vincenzo Vigoriti, Interessi Collettivi 
e Processo -La Legittimazione ad Agire. Milano: Giuffrè, 1979. p. 261-262. 
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que participa diretamente da relação processual; presença de uma questão de fato ou de 

direito comum a todos os membros da classe, que, por seu turno, é formada, do ponto de 

vista substancial, por todos aqueles sujeitos aos quais a questão pode ser considerada 

comum12. 

Mais de duas décadas depois, foram editadas, em 1938, as Federal Rules of 

Civil Procedure, cuja Regra 23 veio a disciplinar as class actions13. A clara caracterização 

da hipótese de cabimento de uma class action era, à época, a principal preocupação: 
“As ações eram classificadas com base em critério que levava em conta a natureza da 

afirmação de direito (character of the right). As categorias então vigentes são resumidas por 

Cound, Friedenthal, Miller e Sexton da seguinte forma: "A so-called 'true' classaction was 

involved when the class members possessed joint and common interests in thesubject matter of 

the action; a 'hybrid' class action was present when several claims to the sameproperty were 

being litigated; and what was described as a 'spurious' class action existed whenpersons 

possessing independent interests joined together in the suit”14.”15 

 

As dificuldades práticas quanto à exata configuração de uma ou outra categoria 

de class action – true, hybrid ou supurious –, cada qual com tratamento processual próprio, 

induziram o Advisory Committee on Civil Rules a modificar a disciplina na matéria das 

Federal Rules de 196616. A doutrina estadunidense é enfática quanto à inconveniência da 

rígida disciplina das class actions na redação original das Federal Rules of Civil Procedure 

de 1938. Richard L. Marcus, Edward F. Sherman e Howard M. Erichson reconhecem que o 

advogado norte-americano contemporâneo encontra considerável alívio no fato de as 

emendas de 1966 terem eliminado as três classificações jurídicas de class actions, dadas as 

                                                             
12 TARUFFO, Michele. I limitti soggettivi del giudicato e le 'class actions. In Rivista di Diritto Processuale, 
vol. 1. Padova: CEDAM, 1969. p. 619. 
13 "Devido à autorização legal do Congresso em 1934, a Corte Suprema adaptou em 1938 as 'Regras 
Federais de Processo Civil', unificando o direito comum e a equidade, realizando o mais avançado e 
moderno sistema de prática em Códigos de Processo. O Código, conforme seu imediato sucesso, é ainda 
hoje o modelo de formas processuais" (...) "... o sistema codificado foi adotado por 32 Estados, bem como 
estão em vigor nas cortes federais as mencionadas regras federais de processo. Os Estados remanescentes 
foram classificados como tendo inclinações para o sistema codificado, ou, simplesmente, como continuando 
com o processo de direito comum"(Luiz Kubinszky, "A classificação das obras de direito dos Estados Unidos 
da América em especial consideraçãopara com o Direito de Processo Civil e Penal segundo o sistema da 
biblioteca do Congresso (Library of Congress)", Revista de Processo, vol. 26, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1982, pp. 153/154. Apud BUENO, Cássio Scarpinella. Op. cit. 
14 Cound, Friedenthal, Miller e Sexton, Civil Procedure - Cases and Materials, cit., p. 657. 
15 BUENO, Cássio Scarpinella. As class actions norte-americanas e as ações coletivas brasileiras: pontos 
para uma reflexão conjunta. Op. cit. 
16 A respeito, GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os 
requisitos de admissibilidade. In Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. v. 2. São Paulo: Síntese, 2000. p. 49. 
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dificuldades práticas em se classificar de forma estanque a natureza do direito (character 

of the right).17 

Estabelecidas as linhas gerais da evolução das class actions até o surgimento 

das Federal Rules of Civil Procedure, o próximo item cuidará da disciplina do instituto 

após a reforma de 1966, que flexibilizou a forma como são descritas as diferentes 

categorias de class actions. 

 

1.2. Pré-requisitos das class actions 

 

A Regra 23(a) das Federal Rules of Civil Procedure, conforme redação dada 

pela reforma de 1966, enumera quatro pré-requisitos que devem ser observados para que 

uma ação possa ser certificada como class action. São eles: i) que o grupo seja tão 

numeroso que torne o litisconsórcio de todos os membros impraticável; ii) a existência de 

questões de direito ou de fato comuns ao grupo; iii) que as pretensões ou defesas dos 

representantes sejam típicas em relação a todo o grupo; iv) que os representantes protejam 

justa e adequadamente os interesses do grupo.18  

Acerca do primeiro pré-requisito de uma class action – também denominado 

numerosidade –, Steven Baicker-McKee, William M. Janssen e John B. Corr explicam que 

não é possível precisar um número de indivíduos que necessariamente satisfaça a exigência 

posta pela regra 23(a). Segundo eles, um grupo composto de muitas centenas ou milhares 

de indivíduos provavelmente preencherá o requisito, ao passo que grupos de dez litigantes 

ou menos provavelmente não. Quando o número de membros estiver aproximadamente 

entre vinte e cinco e cem, a probabilidade de o requisito da numerosidade ser reconhecido 

varia de um tribunal para outro.19 

                                                             
17 “Professor Chafee had criticized the classifications, saying he had as much trouble as telling a “common” 
from a “several” right as in deciding whether some ties were green or blue, and adding that “the situtation is 
so tangled and bewildering that I sometimes wonder whether the world would be any the worse off if the 
class-suit device had been left buried in the learned obscurity of Calvert on Parties to Suits in Equity”Z. 
Chafee, Some Problems of Equity 257 (1950).” In ERICHSON, Howard M.; MARCUS, Richard L.; 
SHERMAN, Edward F. Complex litigation: cases and materials on advanced civil procedure. St. Paul: West, 
2010. p. 211. 
18 No original: “Rule 23. Class Actions 
(a) PREREQUISITES. One or more members of a class may sue or be sued as representative parties on 
behalf of all members only if: 
(1) the class is so numerous that joinder of all members is impracticable; 
(2) there are questions of law or fact common to the class; 
(3) the claims or defenses of the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and  
(4) the representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.” 
19 BAICKER-McKEE, Steven; JANSSEN, William M.; CORR, John B. A student’s guide to the Federal 
Rules of Civil Procedure. 3rd. ed. Saint Paul: West, 2000. p. 359-360. 
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Antonio Gidi observa, por outro lado, que o requisito não tem necessariamente 

a ver com numerosidade, pois há hipóteses em que o grupo é formado por poucos 

membros, mas outros fatores, além do quantitativo, devem ser considerados para verificar-

se a impraticabilidade do litisconsórcio. Como exemplo, menciona-se o caso de grupos 

formados por pessoas hipossuficientes, como crianças, portadores de deficiências físicas, 

mentais, intelectuais ou culturais, desde que essa condição interfira na possibilidade de 

propositura de ações individuais e gere uma necessidade de maior proteção àquele grupo.20 

O valor das pretensões é também levado em conta para se constatar a impraticabilidade do 

litisconsórcio: nos casos em que as pretensões individuais são de pequeno valor, é provável 

que o requisito da impraticabilidade da reunião de todos os membros seja considerado 

satisfeito. 

O segundo pré-requisito é a existência de questões de direito ou de fato comuns 

ao grupo. Em estudo dos precedentes da jurisprudência sobre o tema, João Carlos Corsini 

Gambôa observa que, em geral, os tribunais têm se mostrado liberais quanto à aplicação 

deste requisito, considerando-o cumprido em largo espectro.21 O exemplo típico é o do réu 

que adota o mesmo tipo de conduta em relação aos membros do grupo, como no caso de 

danos decorrentes de práticas concorrenciais ilícitas, em ação coletiva movida em 

benefício de todos os consumidores de certo produto contra empresa que monopolizou o 

mercado e manteve seus preços acima do permitido; ou ainda, em razão de práticas 

discriminatórias em admissões e promoções, aplicadas indistintamente para todas as 

empregadas ou pretendentes a emprego na mesma empresa.22 

O terceiro pré-requisito – a tipicidade das pretensões e defesas dos 

representantes em relação às do grupo – não significa absoluta identidade em todos os 

aspectos das alegações a serem apresentadas. Segundo a doutrina, uma substancial 

comunhão parece ser suficiente, até mesmo quando existirem algumas diferenças nas 

                                                             
20 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p. 75. O autor aponta, ainda, que há casos em que o próprio 
representante não tem certeza, mas apenas uma suspeita de que existem outras pessoas lesadas pela conduta 
ilícita do réu. Nesses casos, não se exige que o representante comprove o numero exato de membros, mas 
apenas que ofereça uma estimativa, e convença o juízo de que o número é suficientemente grande para tornar 
impraticável o litisconsórcio. Idem. p. 78. 
21 GAMBÔA, João Carlos Corsini. As condições da ação coletiva para defesa de direitos individuais 
homogêneos: comparação com as class actions do direito norte-americano. Dissertação de mestrado 
apresentada à Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 1999. p. 68-69. 
22 NEWBERG, Herbert B. Newberg on class actions. 2. ed. Colorado: Shepard’s/McGraw-Hill, 1985. p. 156. 
Apud GAMBÔA, João Carlos Corsini. Op. cit. Observa que não se exige que todas as questões pertinentes à 
demanda sejam comuns aos membros da classe: o que mais importa é a qualidade, não a quantidade, ou seja, 
exige-se pelo menos uma questão comum e relevante para toda a classe. 
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pretensões, como por exemplo, em relação à mensuração dos danos individuais.23 O 

escopo da exigência da tipicidade é assegurar que os representantes do grupo apresentarão 

os melhores argumentos em favor dos demais membros do grupo, que exercerão papel 

menos ativo no litígio. 

 

1.2.1. Legitimidade no sistema das class actions: o controle da representatividade 

adequada 

 

Finalmente, o quarto pré-requisito de uma class action é a denominada 

representatividade adequada. Antonio Gidi observa que se trata, acima de tudo, de uma 

questão constitucional, por relacionar-se ao devido processo legal. Assim, no sistema 

processual estadunidense, para que uma ação coletiva seja certificada como tal, “o juiz 

precisa estar convencido, entre outras coisas, de que o representante possa representar 

adequadamente os interesses do grupo em juízo. Esse é, sem dúvida, o aspecto mais 

importante das class actions americanas, tanto do ponto de vista teórico como prático.”24 

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes observa que no modelo dos Estados 

Unidos, o controle da representatividade adequada – de forma diferente do sistema 

brasileiro, no qual a legitimidade é definida ope legis – se dá ope judicidis, de tal forma 

que ao juiz cabe o controle da representatividade adequada do postulante a partir de vários 

aspectos, como o histórico de atuação e a capacidade financeira do advogado.25 O mesmo 

autor, em obra dedicada ao estudo das ações coletivas no direito comparado, observa que a 

representatividade adequada, no caso das class actions, é de especial importância, “pois o 

processo coletivo ensejará a possibilidade de direitos e interesses individuais serem 

defendidos em juízo por outros titulares, sem que poderes específicos tenham sido, a 

priori, conferidos, voluntariamente, mediante o respectivo contrato de mandado ou outro 

tipo de autorização.”26 Consequentemente, à exceção da hipótese específica de class action 

que permite o right to opt out, os interessados que não tenham participado ou intervindo de 

                                                             
23 BAICKER-McKEE, Steven; JANSSEN, William M.; CORR, John B. A student’s guide to the Federal 
Rules of Civil Procedure. Op. cit. p. 361. 
24 GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de 
Processo. v. 108. n. 61. São Paulo: RT, 2002 Disponível em 
http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=564684. Acesso em 15.11.2011. p. 66. 
25 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. A legitimacão, a representatividade adequada e a certificação 
nos processos coletivos e as ações coletivas passivas. Revista de Processo. ano 37. v. 209. São Paulo: RT, 
julho/2012. p.  256-257. 
26 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. In 
MARINONI, Luiz Guilherme; BEDAQUE, José Roberto dos Santos (coord). Coleção Temas Atuais de 
Direito Processual Civil. v. 4. São Paulo: RT, 2009. p. 77. 
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qualquer forma no processo serão atingidos pelos efeitos da coisa julgada. A 

representatividade adequada das class actions, portanto, é hipótese de caráter excepcional 

no direito estadunidense. 

A Suprema Corte dos Estados Unidos, ao julgar o caso Hansberry v. Lee, em 

1940, traçou o paralelo entre o princípio constitucional do devido processo legal e os 

limites subjetivos da coisa julgada, tendo consignado que, nas class actions, os membros 

ausentes podem se sujeitar ao julgamento, desde que adequadamente representados por 

partes que estejam presentes.27 Susana Henriques da Costa, colhendo lição de Diana 

Parton, também informa que a representatividade adequada é apontada pela doutrina 

americana como um elemento essencial na garantia do devido processo legal em matéria 

coletiva, por ser “muito cara àquele ordenamento jurídico a ideia de que, para que se possa 

sujeitar alguém ao quanto decidido em sentença ou acordo, a parte deve ser ouvida, pelo 

menos potencialmente”28. 

De fato, o pré-requisito da representatividade adequada é essencial ao estudo 

das class actions, por guardar estreita relação com o devido processo legal (e, 

naturalmente, com a noção estadunidense de day in court), e, por via de consequência, com 

os efeitos da coisa julgada sobre os membros ausentes. Como se verá em item específico, 

apenas em um dos tipos de class action – conhecida como class action for damages – as 

                                                             
27 “It is a principle of general application in Anglo-American jurisprudence that one is not bound by a 
judgment in personam in a litigation in which he is not designated as a party or to which he has not been 
made a party by service of process. Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714, 24 L.Ed. 565. A judgment rendered in 
such circumstances is not entitled to the full faith and credit which the Constitution and statute of the United 
States prescribes, and judicial action enforcing it against the person or property of the absent party is not that 
due process which the Fifth and Fourteenth Amendments require. To these general rules there is a recognized 
exception that, to an extent precisely defined by judicial opinion, the judgment in a ‘class’ or ‘representative’ 
suit, to which some members of the class are parties, may bind members of the class or those represented 
who were not made parties to it. It is familiar doctrine of the federal courts that members of a class not 
present as parties to the litigation may be bound by the judgment where they are in fact adequately 
represented by parties who are present, or where they actually participate in the conduct of the litigation in 
which members of the class are present as parties, or where the interest of the members of the class, some of 
whom are present as parties, is joint, or where for any other reason the relationship between the parties and 
those who are absent is such as legally to entitle the former to stand in judgment for the latter.” MENDES, 
Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. Op. cit. p. 77-78. 
28 Como ensina DIANA PARTON, “the class action device is a recognized exception to the rule that no person 
is bound by a judgment to which he is not a party. If absent parties’interest are inadequately protected, an 
attempt to bind them by a judment would deprive them of their day in court. This deprivation amounts to a 
denial of due process, and therefore, adequate representation is constitutionally mandated” (Procedure – 
Class Action – Adequacy of representation. Arizona State Law Lournal. n. 893, 1979. p. 894.). Apud 
COSTA, Susana Henriques da. O controle judicial da representatividade adequada: uma análise dos 
sistemas norte-americano e brasileiro. In SALLES, Carlos Alberto de (coord.). As grandes transformações 
do processo civil brasileiro: homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009.  p. 
961, nota de rodapé 18.  
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Federal Rules of Civil Procedure preveem a possibilidade de autoexclusão (right to opt 

out) dos membros do grupo.29 

 

1.3. Tipos de class actions 

 

Além do preenchimento dos pré-requisitos enumerados na Regra 23(a), para 

que uma ação seja certificada como class action é necessário que os fatos controvertidos se 

subsumam a uma das categorias previstas na Regra 23(b). Antonio Gidi explica que cabe à 

parte que requer o tratamento coletivo da disputa (que pode ser tanto o representante do 

grupo como a parte contrária, tanto o autor quanto o réu) o ônus de demonstrar e convencer 

o juiz de que a situação fática se subsume em uma das hipóteses de cabimento previstas na 

Rule 23(b)30. Tais dispositivos – compara o autor –  possuem a mesma função que os 

incisos I, II e III do parágrafo único do art. 81 do Código do Consumidor brasileiro, ou 

seja, enumeram as situações fáticas em que a tutela coletiva é permitida pelo 

ordenamento.31 

A Regra 23(b), em sua configuração atual, apresenta três subdivisões que 

compreendem diferentes tipos de class actions. O Advisory Committee das Federal Rules, 

em nota à Regra 23, explica que a regra vigente descreve em termos mais práticos os casos 

em que são cabíveis as class actions32. Em sentido semelhante, a doutrina noticia que as 

atuais categorias correspondem, em linhas gerais, aos “tipos” previstos na versão original 

da Rule 2333: “Todavia, segundo Newberg, para evitar os problemas gerados pela prática 

em vigor antes da reforma de 1966, os tribunais devem evitar atribuir nomes aos diferentes 

                                                             
29 Destacando a estreita relação entre a representatividade adequada e os propósitos e escopos da Rule 23, 
observam Steven Baicker-McKee, William M. Janssen e John B. Corr: “Class actions are distinct from 
typical joinder situations in both the number of litigants involved and in the manner in which nost class 
members participate in the case. Rule 23 contemplates that the class of litigants will be represented both by 
counsel and by “class representatives”, i.e. active members of the class who make many decisions for the 
entire class. Because there is potential for abusing the large number of class members who are not 
representatives and who therefore do not participate fully in many decisions, the court is charged with the 
obligation to monitor carefully important steps in the litigation process, such as approval of class litigation at 
the onset and potential settlements in the end. Class actions also present special problems of case 
management for the courts, so Rule 23 provides the trial judge with substantial additional authority to 
supervise progress in the case.” In A student’s guide to the Federal Rules of Civil Procedure. Op. cit. p. 357. 
30 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. p. 140.  
31Idem. 
32  Note of Advisory Committee on 1966 Amendments to Rules. Disponível em 
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ACRule23.htm. Acesso em 15.09.2013. 
33“Cf. Fleming James Jr., Geoffrey C. Hazard Jr. e John Leubsdorf, Civil Procedure, p. 559, n. 11; e Note 
Proposed Rule 23: class action reclassified, 51, Virginia Law Review 629, 645-650 (1965). 
Como vimos, os tipos de class action previstos na versão original da Rule 23 eram true, hybrid e spurious. V. 
item 2.2.2 – Tipos de ações coletivas (hipóteses de cabimento).” 
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tipos de class actions34. Os diferentes tipos de ações coletivas são denominados na doutrina 

e na jurisprudência simplesmente pelo número da subdivisão do artigo que as prevê. 

Assim, fala-se em “ação coletiva do tipo 23(b)(2)” para se designar o tipo de ação coletiva 

previsto na subdivisão (b)(2), e assim por diante”.35 

O primeiro tipo de class action é disciplinado pela Regra 23 (b)(1). Nessa 

hipótese, uma ação pode ser admitida como coletiva se os pré-requisitos da Regra 23(a) 

estiverem satisfeitos e, adicionalmente, se o ajuizamento de ações individuais pelos 

membros do grupo – ou contra os indivíduos desse grupo – criar o risco de: 
(A) Decisões inconsistentes ou contraditórias em relação a indivíduos pertencentes ao grupo 

conduziriam ao estabelecimento de padrões de conduta incompatíveis para a parte 

contrária; ou 

 

(B) Decisões judiciais com respeito a membros individuais que, na prática, se distinguiriam 

dos interesses de outros membros do grupo que não participaram das ações individuais, ou 

impediriam a possibilidade de os outros indivíduos protegerem seus interesses.36 

Para melhor compreender o escopo da hipótese prevista na Regra 23(b)(1)(A), 

cabe recorrer à exposição de motivos do Advisory Committee, segundo o qual a aplicação 

da regra se dá em casos nos quais o ajuizamento de várias ações individuais pode criar o 

risco de determinações judiciais inconsistentes a serem observadas pelo réu. A situação é 

ilustrada com o exemplo do ajuizamento de diversas ações individuais contra determinada 

municipalidade, objetivando a declaração de invalidade de obrigação a todos imposta.37 
                                                             
34 “Cf. Conte e Newberg, Newberg on class actions, v. 1, p. 4-7.” 
35 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. Op. cit. p. 141. O autor ressalva que “Há, porém, alguns “apelidos” consagrados 
pelo uso na prática diária dos tribunais e da doutrina. Por exemplo, as class actions do tipo (b)(3) podem ser 
chamadas de common question class actions ou class action for damages; as do tipo (b)(1)(A) podem ser 
chamadas incompatible standards class actions; as do tipo (b)(1)(B) podem ser chamadas de prejudice class 
actions; e as do tipo (b)(2) podem ser chamadas de injunctive class actions.” 
36 No original: 
“(b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class action may be maintained  
if Rule 23(a) is satisfied and if:  
(1) prosecuting separate actions by or against individual class members would create a risk of:  
(A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class members that would establish 
incompatible standards of conduct for the party opposing the class; or  
(B) adjudications with respect to individual class members that, as a practical matter, would be dispositive of 
the interests of the other members not parties to the individual adjudications or would substantially impair or 
impede their ability to protect their interests;” 
37 No original: 
“The class action device can be used effectively to obviate the actual or virtual dilemma which would thus 
confront the party opposing the class. The matter has been stated thus: "The felt necessity for a class action is 
greatest when the courts are called upon to order or sanction the alteration of the status quo in circumstances 
such that a large number of persons are in a position to call on a single person to alter the status quo, or to 
complain if it is altered, and the possibility exists that [the] actor might be called upon to act in inconsistent 
ways." Louisell & Hazard, Pleading and Procedure: State and Federal 719 (1962); see Supreme Tribe of Ben-
Hur v Cauble, 255 US 356, 366--67, 65 L Ed 673, 41 S Ct 338 (1921). 
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A Regra 23(b)(1)(A), portanto, é a categoria de class action cabível quando 

decisões judiciais contraditórias proferidas em ações individualmente ajuizadas possam 

induzir a parte contrária a um dilema sobre qual o padrão de conduta a ser adotado.38 Ada 

Pellegrini Grinover leciona que a Rule 23(b)(1) cuida da ação de classe obrigatória 

(mandatory) que, na nomenclatura brasileira, corresponde às ações em defesa de interesses 

difusos e coletivos. A Professora explica que “o inciso b-1-A significa que, se não fosse 

ajuizada a ação de classe, a classe dos réus ficaria prejudicada, enquanto o inciso b-1-B 

indica que a ausência da ação de classe prejudicaria os reclamantes”39. 

A Regra 23(b)(1)(B), por sua vez, diz respeito a situações em que o julgamento 

de ações individuais, embora, tecnicamente, não diga respeito a todo o grupo, poderá, na 

prática, influir na possibilidade de os demais membros efetivamente terem suas pretensões 

satisfeitas. O exemplo típico de aplicação dessa regra é o caso em que o réu não dispõe de 

dinheiro suficiente para pagamento de indenizações a todos os lesados por sua conduta 

ilícita.40 

As class actions do tipo 23(b)(1)(B), justamente por tratarem da hipótese em 

que há o risco de insolvência da parte contrária ao grupo, como consequência de 

condenações em inúmeras ações individuais, são também conhecidas como limited fund 

class actions. Sobre este tipo de ação, a Suprema Corte dos Estados Unidos, em Ortiz v. 

                                                                                                                                                                                         
To illustrate: Separate actions by individuals against a municipality to declare a bond issue invalid or 
condition or limit it, to prevent or limit the making of a particular appropriation or to compel or invalidate an 
assessment, might create a risk of inconsistent or varying determinations. In the same way, individual 
litigations of the rights and duties of riparian owners, or of landowners' rights and duties respecting a claimed 
nuisance, could create a possibility of incompatible adjudications. Actions by or against a class provide a 
ready and fair means of achieving unitary adjudication. (...)” In Notes of Advisory Committee 1966 
Amendment to Rules. Subdivision (b)(1). Disponível em 
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ACRule23.htm. Acesso em 16.09.2013. 
38 Richard L. Marcus, Edward f. Sherman e Howard Erichson enumeram as seguintes hipóteses de cabimento 
de uma class action sob a Rule 23(b)(1)(A): 
“Paradigm cases under Rule 23(b)(1)(A) are suits by taxpayers to invalidate municipal action or suits by 
shareholders to compel the declaration of a dividend. A typical case is Van Gemert v. Boeing Co., 259 
F.Supp. 125 (S.D.N.Y. 1966), where a class action of debenture holders against the Corporation was certified 
because it sought to determine their right of conversion into common stock. If the Corporation had been 
faced with individual suits by each debenture holder, the outcomes would have been subjected to 
incompatible standards as to its future conduct.” In Complex litigation: cases and materials on advanced 
civil procedure. St. Paul: West, 2010. p. 288-289. 
39 GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 
admissibilidade. In Revista da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. v. 2. 
São Paulo: Síntese, 2000. p. 50. 
40 “Através da class action, a lide coletiva será decidida de forma unitária em face do grupo como um todo, e 
cada credor receberá a sua parte do fundo proporcionalmente ao valor de sua pretensão individual (pro rata 
share). (...) A comparação com o processo de falência é inevitável. Pode-se até mesmo dizer que a ação 
coletiva do tipo 23(b)(1)(B) seja uma espécie de “ação de falência coletiva”, em que um grupo de credores, 
unidos pela existência de uma questão comum, é representado em juízo por um dos seus membros.” GIDI, 
Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. Op. cit. p. 151. 
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Fibreboard Corporation, 527 U.S. 815 (1999)41, firmou precedente no sentido de que cabe 

à parte contrária ao grupo demonstrar que o fundo é financeiramente limitado, 

independentemente de eventuais acordos realizados por alguns indivíduos, e, além disso, 

deve demonstrar que o grupo efetivamente inclui todos os indivíduos que não foram 

beneficiados por acordos.42 A preocupação declarada pela Suprema Corte resulta do fato 

de que as class actions do tipo 23(b)(1)(B) – assim como as do tipo 23(b)(1)(A) –, em 

regra43, não permitem o right to opt out aos membros do grupo, exatamente porque a 

intenção é realizar uma divisão proporcional do fundo, evitando que as primeiras ações 

individuais ajuizadas por alguns membros do grupo dilapidem todo o patrimônio do réu.44 

A terceira categoria de class action é prevista na Regra 23(b)(2). Uma ação 

pode vir a ser certificada com base nessa regra caso – além de preencher os pré-requisitos 

da Regra 23(a) – a parte contrária ao grupo tenha agido ou se recusado a agir da maneira 

que seria aplicável ao grupo como um todo, de forma que o remédio judicial pretendido é 

de caráter mandamental ou declaratório.45 Carlos Alberto de Salles exemplifica que os civil 

                                                             
41  Trata-se de caso em que a Suprema Corte dos EUA discutiu sobre as condições para a certificação de uma 
class action como do tipo 23(b)(1)(B), em que se buscava a indenização de um numeroso grupo por danos 
causados pela contaminação por asbestos. Sobre o tema, ERICHSON, Howard M.; MARCUS, Richard L.; 
SHERMAN, Edward F. Complex litigation: cases and materials on advanced civil procedure. St. Paul: West, 
2010. p. 272-282.  
42 No original: “Assuming arguendo that a mandatory, limited fund rationale could under some circumstances 
be applied to a settlement class of tort claimants, it would be essential that the fund be shown to be limited 
independently of the agreement of the parties to the action, and equally essential under Rule 23(a) and 
(b)(1)(B) that the class include all those with claims unsatisfied at the time of the settlement negotiations, 
with intraclass conflicts addressed by recognizing independently represented subclasses.” Trecho da decisão 
proferida pela Suprema Corte dos Estados Unidos em Ortiz v. Fibreboard Corporation, 527 U.S. 815 (1999). 
Disponível em http://www.law.cornell.edu/supct/pdf/97-1704P.ZO. Acesso em 15.11.2011.   
43 Alguns tribunais já decidiram que, apesar da ausência de previsão expressa da possibilidade de opt out nas 
ações do tipo (b)(1) e (b)(2), o juiz tem o poder discricionário de concedê-la no caso concreto, com base nos 
amplos poderes que lhe são atribuídos pela Regra 23(d). Cf. GIDI, Antonio. A class action como instrumento 
de tutela coletiva dos direitos. Op. cit. p. 305 e nota de rodapé 306. O autor informa, no entanto, que esse 
poder não é exercido muito frequentemente na prática. 
44 Nesse sentido manifestam-se também Wright, Miller e Kane: 
“Since the purpose of this provision is to protect the interests of all class members against any determination 
that would have an adverse effect on them, if only one action (the one instituted by the representatives) could 
impair the rights of other members of the potential class, then an action under Rule 23(b)(1)(B) is 
appropriate” WRIGHT, MILLER and KANE. Federal practice and procedure. 2. ed. Saint Paul: West, 1986. 
p. 437. Apud GAMBÔA, João Carlos Corsini. As condições da ação coletiva para defesa de direitos 
individuais homogêneos: comparação com as class actions do direito norte-americano. Dissertação de 
mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 1999. p. 83. 
45 “Rule 23 (b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied 
and if: 
(...) 
(2) the party opposing the class has acted or refused to act on grounds that apply generally to the class, so that 
final injunctive relief or corresponding declaratory relief is appropriate respecting the class as a whole;” 
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rights cases, em geral, são enquadrados nessa hipótese.46 De fato, o Advisory Committee, 

em nota à subdivisão 23(b)(2), afirma que são ilustrativas as várias class actions na área 

dos direitos civis, em que uma parte é acusada de injustamente discriminar um grupo, cujos 

membros, em geral, não podem ser facilmente enumerados. Por outro lado, esclarece-se 

que a class action 23(b)(2) não se limita à proteção de direitos civis, uma vez que é cabível 

sempre que um grupo numeroso busque uma medida mandamental ou declaratória com 

vistas à inibição da conduta ilícita praticada pelo réu – como no caso de um vendedor que 

pratica preços mais altos em relação a determinada classe de consumidores.47 

Por fim, a Regra 23(b)(3) disciplina a categoria de class action mais conhecida 

dos juristas brasileiros, também denominada class action for damages. Esta é a única 

modalidade de class action do direito americano em que a regra expressamente permite o 

right to opt out. A class action 23(b)(3) é a hipótese aplicável quando a corte verifique que 

as questões de fato ou de direito comuns ao grupo predominam sobre questões que afetam 

apenas alguns membros, e que a class action é superior a outros métodos disponíveis para 

a justa e eficiente solução da controvérsia.48 Em comentário à Regra 23(b)(3), o Advisory 

Committee reconhece que nas situações às quais essa subdivisão se refere, o tratamento via 

class action não é claramente exigido como nas outras subdivisões. Contudo, a class action 

pode ser conveniente e desejável, a depender das circunstâncias fáticas.49 

                                                             
46 SALLES, Carlos Alberto de. Ações coletivas: premissas para comparação com o sistema jurídico norte-
americano. In NUSDEO, Ana Maria de Oliveira; SALLES, Carlos Alberto de e SILVA, Solange Teles da. 
Processos coletivos e tutela ambiental. Santos: Leopoldianum, 2006. p. 25. 
47 “Subdivision (b)(2) is not limited to civil-rights cases. Thus an action looking to specific or declaratory 
relief could be brought by a numerous class of purchasers, say retailers of a given description, against a seller 
alleged to have undertaken to sell to that class at prices higher than those set for other purchasers, say 
retailers of another description, when the applicable law forbids such a pricing differential. So also a patentee 
of a machine, charged with selling or licensing the machine on condition that purchasers or licensees also 
purchase or obtain licenses to use an ancillary unpatented machine, could be sued on a class basis by a 
numerous group of purchasers or licensees, or by a numerous group of competing sellers or licensors of the 
unpatented machine, to test the legality of the "tying" condition.” Notes of Advisory Committee 1966 
Amendment to Rules. Subdivision (b)(2). Disponível em 
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ACRule23.htm. Acesso em 16.09.2013. 
48 “Rule 23 
(b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class action may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if 
(...) 
(3) the court finds that the questions of law or fact common to class members predominate over any questions 
affecting only individual members, and that a class action is superior to other available methods for fairly and 
efficiently adjudicating the controversy. The matters pertinent to these findings include:  
(A) the class members’ interests in individually controlling the prosecution or defense of separate actions;  
(B) the extent and nature of any litigation concerning the controversy already begun by or against class 
members;  
(C) the desirability or undesirability of concentrating the litigation of the claims in the particular forum; and  
(D) the likely difficulties in managing a class action.” 
49 “Subdivision (b)(3) encompasses those cases in which a class action would achieve economies of time, 
effort, and expense, and promote uniformity of decision as to persons similarly situated, without sacrificing 
procedural fairness or bringing about other undesirable results.” Notes of Advisory Committee 1966 
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A class action 23(b)(3) pode ser considerada a grande novidade das Federal 

Rules de 1966.50 No início da década de 1990, as class actions (b)(3) foram responsáveis 

por uma nova onda de popularização das class actions, principalmente como forma de 

solução dos conflitos decorrentes de responsabilidade civil em larga escala (mass torts 

litigation). Em estudo do tema, Ada Pellegrini Grinover observa que “O espírito geral da 

regra está informado pelo princípio do acesso à justiça, que no sistema norte-americano se 

desdobra em duas vertentes: a de facilitar o tratamento processual de causas pulverizadas, 

que seriam individualmente muito pequenas, e a de obter a maior eficácia possível das 

decisões judiciárias. E, ainda, mantém-se aderente aos objetivos de resguardar a economia 

de tempo, esforços e despesas e de assegurar a uniformidade das decisões.”51 

A Regra 23(b)(3) compõe-se de dois requisitos: a predominância ou 

prevalência das questões comuns e a superioridade. Ao comparar a class action for 

damages com a ação coletiva em defesa de direitos individuais homogêneos prevista nos 

artigos 91 a 100 do Código de Defesa do Consumidor, Ada Pellegrini Grinover afirma que 

a prevalência das questões comuns sobre as individuais, condição de admissibilidade no 

sistema das class actions for damages norte-americanas, também o seria no ordenamento 

brasileiro, que só possibilitaria a tutela coletiva dos direitos individuais quando exista 

homogeneidade – ou seja, quando as questões comuns prevaleçam sobre as individuais, de 

tal forma que os direitos individuais não sejam heterogêneos, o que levaria à 

impossibilidade jurídica da tutela coletiva.52Antonio Gidi pondera que, caso a ação coletiva 

fundada na Regra 23(b)(3) tenha um objeto demasiadamente amplo, que inclua uma 

multiplicidade de questões individuais do membro do grupo, a class action poderá se 

demonstrar inútil ou de complexidade extrema: 
“O exemplo mais frequente lembrado em que isso acontece é o de algumas mass torts class 

actions, notadamente no campo das mass toxic litigation. Em tais casos, por exemplo, ainda 

que haja comprovação de que o produto químico seja, em abstrato, causador de uma 

determinada doença (general causation), a prova de que a doença, em determinado indivíduo, 

foi efetivamente causada pelo produto é de caráter eminentemente individual (specific 

                                                                                                                                                                                         
Amendment to Rules. Subdivision (b)(3). Disponível em 
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/ACRule23.htm. Acesso em 15.11.2011. 
50 GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 
admissibilidade. Op. cit. p. 50. 
51Idem. 
52 Ibidem. p. 57. 
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causation).53 Em muitos casos (certamente não em todos), alega-se que a propositura de uma 

ação coletiva é de pouca utilidade, porque a proof of causation é extremamente complexa”.54 

Embora escape aos objetivos deste trabalho estudar exaustivamente os detalhes 

da sistemática da class action 23(b)(3), interessante observar a possibilidade, no sistema 

das class actions estadunidenses, de prosseguimento de uma ação coletiva parcial (issue 

class action), limitada à questão predominantemente comum, da qual excluem-se todas as 

questões que demandem análise ou instrução probatória individualizada. Assim, no 

exemplo acima, sobre mass toxic litigation, a class action poderia ser certificada, de forma 

limitada ao aferimento da causalidade genérica, sendo, posteriormente, ajuizadas ações 

individuais nas quais o nexo causal específico seria analisado.55 

Sobre o segundo requisito das class actions for damages, qual seja, a 

superioridade, parte da doutrina pátria afirma que pode ser compreendido, analogamente 

ao direito brasileiro, sob dois aspectos: o do interesse de agir e o da efetividade do 

processo. Segundo Ada Pellegrini Grinover, não seria difícil estabelecer a correlação entre 

a exigência de superioridade da ação de classe, em relação a outros meios de solução de 

litígios (própria da common law) com o interesse-utilidade e o interesse-adequação da civil 

law.56 

Em sentido oposto, compreendendo a superioridade a partir de óptica distinta, 

Antonio Gidi afirma que tal requisito é incompreensível para o jurista brasileiro – o que 

teria gerado sérios mal-entendidos em nossa doutrina. E questiona, uma vez presentes os 

requisitos para o cabimento da ação coletiva para tutela de interesses individuais 

homogêneos, que alternativa poderia haver que fosse superior a tal modalidade de ação – 

para concluir que, no direito brasileiro, não há nenhuma alternativa endoprocessual, ao 
                                                             
53 Em nota, o autor observa: “Assim, por exemplo, ainda que se comprove em juízo que o cigarro (ou o 
amianto, ou o silicone) causa, em tese, câncer ou outra doença, cada membro precisará comprovar 
individualmente que a sua doença específica foi causada pelo cigarro e não por outro motivo, como a idade, 
predisposição genética ou outro produto. Isso nem sempre é possível.” 
54 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. Op. cit. p. 167.  
55 “A issue class action é particularmente importante nos casos em que o réu nega a existência de general 
causation (como fizeram durante quatro décadas as companhias produtoras de cigarro). Em geral, essa 
questão é de difícil prova e requer muito tempo e dinheiro para ser litigada em juízo. Se ela for resolvida na 
ação coletiva, a economia processual obtida para os membros do grupo será manifesta, porque essa questão 
estará preclusa e não precisará ser relitigada nas ações coletivas. As ações individuais se limitarão à specific 
causation”. GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. Op. cit. p. 169. 
 
56  “Se o provimento jurisdicional resultante da ação civil pública em defesa de direitos individuais 
homogêneos não é tão eficaz quanto aquele que derivaria de ações individuais, a ação coletiva não se 
demonstra útil à tutela dos referidos interesses. E, ademais, não se caracteriza como a via adequada à sua 
proteção.” GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os 
requisitos de admissibilidade. Op. cit. p.57-58. 
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contrário do processo civil estadunidense, que disponibiliza diversas técnicas,57 tais como a 

consolidação (consolidation), a transferência (transfer), os casos-teste (test cases), o joint 

trial, o mini-trial, a aplicação do collateral estoppel e do stare decisis, a ampla e flexível 

possibilidade de litisconsórcio (joinder of parties, Rule 20) e de intervenção (intervention, 

Rule 24) ou até mesmo a remessa do caso para solução através de um órgão ou entidade 

governamental (administrative agency), entre outras. 

À luz do direito processual coletivo vigente no Brasil, é mais adequada a 

conclusão esposada por Antonio Gidi. De fato, a solução processual de litígios de massa no 

Brasil, atualmente, se dá de duas formas: ou através de ações coletivas, ou por meio de 

inúmeras ações individuais que versam sobre a mesma questão, repetitivamente ajuizadas 

nos diversos foros do país. Muito embora tenham ocorrido reformas pontuais com vistas ao 

manejo de demandas de massa58, é verdade que, além do processo coletivo, não há 

ordenamento processual brasileiro vigente, além, naturalmente, das ações individuais, 

outro meio de deduzir em juízo interesses de alcance subjetivo metaindividual. 

Por outro lado, não se pode olvidar que se encontra em trâmite na Câmara dos 

Deputados o Projeto do Novo Código de Processo Civil, que poderá alterar o cenário atual. 

Trata-se aqui, dentre outras novidades,59 particularmente, do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, disciplinado entre os artigos 930 e 941 da versão do Projeto de Lei 

n˚ 8.046/2010 aprovada em julho de 2013 pela Comissão e Especial, e nos artigos 988 a 

999 da emenda aglutinativa substitutiva global apresentada no final de outubro de 2013.60 

                                                             
57 Anota que tais técnicas “são extremamente efetivas na prática, mas bem pouco ortodoxas, se comparadas 
ao nosso sistema extremamente abstrato, formalístico e dogmático. Tais métodos, em não poucas situações, 
podem se mostrar uma alternativa extremamente superior à tutela coletiva dos direitos.” GIDI, Antônio. A 
class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. Op. cit. p. 172-173. 
58 Na seara constitucional, destacam-se a repercussão geral no recurso extraordinário e a súmula vinculante, 
introduzidas pela Emenda Constitucional n˚ 45, de 2004. Em sede infraconstitucional, diversas foram as 
reformas pelas quais o Código de Processo Civil passou, tais como, e.g., a súmula de jurisprudência 
dominante (art. 557, caput e §1˚, incluídos pela Lei n˚ 9.756/1998), a afetação de julgamento a órgão 
indicado pelo regimento interno (art. 555, §1˚, incluído pela Lei n˚ 10.352/2001), a súmula impeditiva de 
recurso (art. 518, §1˚, incluído pela Lei n˚ 11.276/2006), o julgamento preliminar de mérito (art. 285-A, 
incluído pela Lei n˚ 11.277/2006), o julgamento dos recursos extraordinário e especial por amostragem (arts. 
543-B e 543-C, incluídos, respectivamente, pelas Leis n˚ 11.418/2006 e 11.672/2008). Ainda no âmbito 
legal, destacam-se o pedido de uniformização da interpretação da lei federal nos Juizados Especiais Cíveis 
Federais (art. 14 da Lei n˚ 10.259/2001), o pedido de uniformização de lei nos Juizados Especiais da Fazenda 
Pública (art. 18 da Lei n˚ 12.153/2009), e a suspensão da segurança de liminares em casos repetitivos (art. 4˚, 
§8˚ da Lei n˚ 8.437/1992 e art. 15, §5˚ da Lei n˚ 12.016/2009). 
59 Destacam-se, dentre as demais alternativas, a centralização de processos repetitivos e a conversão da ação 
individual em coletiva. 
60 Embora o texto da emenda aglutinativa global, durante dias, não tenha sido disponibilizado no site oficial 
da Câmara dos Deputados (o que, inclusive, causou celeuma no plenário, como é possível verificar em 
http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/455966-LIDER-DO-PR-COBRA-
DIVULGACAO-DA-ULTIMA-VERSAO-DO-TEXTO-DO-NOVO-CPC.html), o documento se encontrava 
disponível para análise em: http://www.professorcostamachado.com/wp-



 

 

31 

O sistema ali previsto permite a suspensão, ab initio, de demandas repetitivas, sempre que 

identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos 

fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica, decorrente 

do risco de coexistência de decisões conflitantes (redação do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010) 

ou, nos termos da emenda aglutinativa substitutiva global, “quando, estando presente o 

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, houver efetiva repetição de processos 

que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”. Referido 

modelo, como se verá em capítulo próprio, é inspirado em modelos de group actions da 

Europa Continental, tais como o Musterverfahren (Procedimento-Modelo alemão). 

Ao contrário das class actions e do processo coletivo brasileiro, em tais 

demandas a representação do grupo não é conferida, seja ope judicis ou ope legis, a 

determinados sujeitos que agem em nome de todos. Não se trata, destarte, de um modelo 

de ação representativa em termos de legitimação. Trata-se de procedimentos de solução 

coletiva de litígios – porém, nos quais são evitados, tanto quanto possível, as ficções 

representativas. Nas palavras de Antonio do Passo Cabral, que elaborou estudo pioneiro no 

Brasil sobre o Musterverfahren, criado na Alemanha em 2005, “procuram-se métodos de 

decisão em bloco que partam de um caso concreto entre contendores individuais. Trata-se 

da instauração de uma espécie de incidente coletivo dentro de um processo individual. 

Preserva-se, dentro da multiplicidade genérica, a identidade e a especificidade do 

particular. Cada membro do grupo envolvido é tratado como uma parte, ao invés de uma 

‘não-parte substituída’. É a tentativa de estabelecer ‘algo análogo a uma class action, mas 

sem classe’.”61 

Cuida-se ainda, contudo, até o momento, de perspectiva de lege ferenda, de tal 

forma que, no processo civil brasileiro vigente, a tutela de interesses metaindividuais se dá 

ou através de ações coletivas, ou por meio de ações individuais repetitivas. Conforme 

reconhecido pelo atual Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki – em 

julgamento paradigmático dos inúmeros problemas inerentes ao manejo do contencioso de 

massa –, inexiste, mesmo em matéria constitucional, no Brasil, um instrumento avocatório 

                                                                                                                                                                                         
content/uploads/2013/10/EMENDA-AGLUTINATIVA-SUBSTITUTIVA-GLOBAL.pdf., conforme acesso 
em 06.11.2013. Após votações na Câmara dos Deputados realizadas respectivamente em 05.11.2013 e 
26.11.2013, restaram aprovados, com ressalva de destaques, a parte geral (artigos 1º a 318) e os artigos 319 a 
1.085 da intitulada emenda aglutinativa substitutiva global número 6, é possível ter acesso ao arquivo através 
do link 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1176221&filename=Tramitacao-
PL+6025/2005. Acesso em 10.12.2013.  
61 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren alemão): uma alternativa às 
ações coletivas. In Revista de Processo. ano 32. n. 147. São Paulo: RT, maio/2007. p. 128.   
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que permita concentrar o julgamento de múltiplos processos a respeito da mesma questão 

jurídica perante um mesmo tribunal e, tampouco, perante juiz de primeiro grau.62 

 

1.4. A fase de certificação (certification) de uma class action 

 

Uma vez verificado o preenchimento dos pré-requisitos da Regra 23(a), bem 

como a subsunção da possível class action a um dos tipos da Regra 23(b), sobrevém a fase 

indispensável de certification – aqui traduzida como certificação –  da class action e 

notificação dos membros. 

A Regra 23(c) determina que no primeiro momento possível63 assim que uma 

ação seja ajuizada por um candidato a representante de uma classe, o juiz deverá 

determinar se certificará a ação como class action. A decisão de certificação de uma class 

action deverá definir a classe e os pedidos, questões ou defesas, bem como constituir um 

conselho de classe, nos termos da Regra 23(g). A fase de certificação, assim, abrange não 

apenas a verificação da possibilidade de prosseguimento da ação coletiva (class action 

certification), mas também a própria delimitação dos contornos da classe (class definition). 

Antonio Gidi, ao buscar transpor o significado da decisão de certificação para o direito 

brasileiro, afirma que se trata de uma espécie de decisão saneadora em que o juiz estuda 

cuidadosamente o processo e verifica se ele pode prosseguir na forma coletiva.64 

A decisão de certificação é sucedida pela notificação, disciplinada na Regra 

23(c)(2). A Regra 23(c)(2)(A) determina simplesmente que, nas ações certificadas sob as 

Regras (b)(1) ou (b)(2), o tribunal deve dirigir notificação apropriada (appropriate notice) 

ao grupo. 

Já para as ações certificadas sob a Regra 23(b)(3) – conhecidas como class 

actions for damages – as regras sobre a notificação são mais rígidas: o juízo deve dirigir-se 

aos membros através da melhor forma de notificação possível dentro das circunstâncias, 

                                                             
62 Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência nº 48.177/SP. 
63 O período necessário à resolução, pelo juiz, da questão da certificação depende das especificidades do caso 
concreto e da investigação indispensável à descoberta (discovery) de fatos e provas relevantes. David Crump 
afirma que a fase investigativa dura aproximadamente seis meses, e a certificação é resolvida, em média, em 
um ano. CRUMP, David. What really happens during class certification? A primer for the first-time deffense 
attorney. In The Review of Litigation. n.1. v. 10. University of Texas: outono/1990. 
64 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. Op. cit. p. 193. O autor observa, ainda, que o indeferimento do requerimento de 
certificação da ação coletiva não conduz à extinção do feito, mas sim ao seu prosseguimento como ação 
individual entre o autor – que não mais será representante de classe alguma – e o réu. Da mesma forma, é 
possível que o autor de determinada ação individual peça sua transformação e certificação como ação 
coletiva. 



 

 

33 

inclusive através de notificação individual a todos os membros que possam ser 

identificados através de esforços razoáveis. Além disso, a notificação deverá descrever, de 

forma clara e concisa, em linguagem facilmente compreensível: (i) a natureza da ação; (ii) 

a definição do grupo certificado; (iii) as pretensões, questões ou defesas do grupo; (iv) que 

o membro do grupo poderá intervir através de um advogado se assim desejar; (v) que o 

juízo excluirá do grupo qualquer membro que requerer sua exclusão; (vi) o momento e a 

forma para requerer exclusão; (vii) o efeito vinculante do julgamento sobre os membros. 

A fase de certificação no modelo das class actions é de importância ímpar. A 

decisão de certificação faz com que o que até então era um simples grupo de indivíduos 

torne-se uma entidade juridicamente reconhecida para a defesa coletiva de interesses 

jurídicos comuns.65 Através da fase de certificação, além da classificação da class action 

em um dos tipos existentes, assegura-se aos indivíduos a verificação, pelo magistrado, da 

presença dos pré-requisitos previstos na Regra 23(a)66, dentre eles, o aferimento inicial da 

adequada e justa representação dos interesses dos membros do grupo – indivíduos estes 

que, embora processualmente ausentes, caso certificada a class action, serão vinculados 

pela coisa julgada. 

A certificação da ação coletiva e a definição do grupo, portanto, guardam, no 

modelo das class actions, relação intrínseca com o respeito ao devido processo legal e o 

alcance subjetivo erga omnes das decisões judiciais. Também para o réu a certificação da 

class action é uma garantia jurídica. Por tal razão, a ausência da fase de certificação no 

sistema processual coletivo brasileiro causa espécie. Antonio Gidi anota que como “bem 

observado por Wouter de Vos, pela perspectiva do réu, que está sendo acionado em juízo 

pelo grupo, podendo ser responsabilizado a pagar ou despender uma grande quantia, é 

importante que seja estabelecida a certeza, em uma fase inicial do procedimento, de que se 

trata mesmo de uma ação coletiva legítima. De outra forma seria possível ameaçar o réu 

por um longo período com uma ação coletiva incabível, com o objetivo de forçá-lo a entrar 

e um acordo ou simplesmente prejudicá-lo.”67 

                                                             
65 Stephen Yeazell compara a certificação do grupo com a atribuição de personalidade jurídica a empresas. 
YEAZELL, Stephen C. From medieval group litigation to the modern class action. New Haven and London: 
Yale University Press, 1987. p. 57. 
66 i) que o grupo seja tão numeroso que torne o litisconsórcio de todos os membros impraticável; ii) a 
existência de questões de direito ou de fato comuns ao grupo; iii) que as pretensões ou defesas dos 
representantes sejam típicas em relação a todo o grupo; iv) que os representantes protejam justa e 
adequadamente os interesses do grupo. 
67 Cf. Wouter de Vos, Reflections on the introduction of a class action in South Africa, Tydskrif Vir Die 
Suid-Afrikaanse Reg 639, 645 (1996). Apud GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela 
coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. Op. cit. p. 193. 
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Cumpre observar, ainda, que a certificação não favorece apenas as partes 

formalmente envolvidas na class action – quais sejam, o representante adequado dos 

membros e o réu. A inexistência da certificação e notificação da ação e, principalmente, a 

ausência de delimitação clara dos contornos do grupo sobre cujos interesses versa a ação 

coletiva conduz, inexoravelmente, à concomitância não apenas de ações individuais, mas 

também de inúmeras ações coletivas sobre o mesmo thema decidendum.68 Antonio do 

Passo Cabral identifica, no modelo das class actions, através da fase inicial da 

certification, uma atenuação do hiato comunicativo existente entre os membros da 

comunidade envolvida e o titular da ação, já que, para que uma demanda seja aceita como 

class action, o tribunal deve aferir a ausência de conflitos internos, o comprometimento do 

representante adequado com a classe e o seu conhecimento do litígio.69 

De forma oposta, inexiste no sistema processual coletivo brasileiro, de lege 

lata, um mecanismo que impeça a concorrência de demandas ideologicamente idênticas 

entre si – sejam elas individuais ou coletivas.70 Não há nada a impedir que uma mesma 

questão jurídica seja julgada favoravelmente a um indivíduo numa ação individual e que, 

de forma oposta, sejam proferidas decisões desfavoráveis em outras ações individuais ou 

coletivas. A situação, tal qual delineada, ignora a exigência constitucional de um adequado 

e devido processo legal para a tutela de interesses repetitivos. É possível afirmar, com 

Leonardo José Carneiro da Cunha e Fredie Didier Jr., que 
“É preciso, enfim, haver uma adequação do processo às particularidades do caso concreto. 

Para que a tutela jurisdicional seja efetiva, concretizada pela exigência de um devido processo 

legal, é preciso que haja adequação. O princípio da adequação é extraído, então, da garantia de 

inafastabilidade do controle jurisdicional e, igualmente, da cláusula do devido processo 

legal.71 

                                                             
68 No tema, indispensável a leitura de MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concorrência de ações coletivas 
sobre um mesmo thema decidendum. In MARTINS, Ives Gandra e RESEK, Francisco (coord). Constituição 
Federal: avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: RT: CEU – 
Centro de Extensão Universitária, 2008. 
69 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa às 
ações coletivas. São Paulo: Revista de Processo, maio/2007. ano 32. n. 147. p. 126. 
70 É o que reconhece também Aluisio Gonçalves de Castro Mendes: “Quanto à certificação, o processo 
coletivo brasileiro não dispõe de uma fase própria e prolongada neste sentido, de modo peculiar. 
Naturalmente, os órgãos do Poder Judiciário devem efetuar o controle dos pressupostos processuais e das 
condições da ação, nesta última se inserindo a verificação da legitimidade das partes.” In MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. A legitimacão, a representatividade adequada e a certificação nos processos coletivos 
e as ações coletivas passivas. Op. cit. p. 257. A ausência de uma fase de certificação apta a possibilitar  
controle das ações coletivas em trâmite tem, no entanto, gerado a concomitância de inúmeras ações que 
versam sobre objeto jurídico idênticos – em prejuízo da isonomia e da eficiência do processo coletivo. O 
problema será objeto de capítulo específico deste trabalho, no qual será analisado o caso paradigmático do 
“contencioso da tarifa telefônica”. 
71 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 41. 
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O processo deve adequar-se às situações repetitivas. Há problemas que atingem, em massa, 

uma grande quantidade de pessoas, as quais ingressam em juízo na busca do reconhecimento 

de seu direito, acarretando um significativo número paralelo de causas que versam sobre o 

mesmo tema.”72 

Se, sob o aspecto processual, constata-se a inadequação do processamento de 

demandas repetitivas, tem-se, como efeito necessário da causa anterior, o esvaziamento da 

garantia constitucional da isonomia em seu sentido substancial. O próprio acesso à 

prestação jurisdicional, no sentido não apenas formal de alcance dos órgãos jurisdicionais 

– mas de direito material de acesso à justiça – resta inviabilizado, juntamente com a 

expectativa, criada pelo constituinte derivado, de que os litígios sejam resolvidos em tempo 

razoável.   
 

1.5. O direito de autoexclusão (right to opt out) nas class actions 

 

O right to opt out é o instrumento que assegura, na class action for damages – 

Regra 23(b)(3), eventual interesse de o membro do grupo propor a sua própria ação 

individual, ou até mesmo o direito de não litigar. A ideia de opt out tem relação direta com 

o tipo de class action e com a disciplina da notificação (notice), que é o modo através do 

qual o indivíduo, membro do grupo, toma ciência da existência da class action. 

O maior detalhamento da forma de notificação na Regra 23(b)(3) pode ser 

compreendido a partir da constatação de que o right to opt out não pode ser efetivamente 

exercido sem a ciência, pelo membro do grupo, da existência da ação. A doutrina 

estadunidense esclarece que, a partir da perspectiva do réu, em uma ação certificada como 

incompatible standard ou limited fund class action, permitir uma ação representativa que 

vincule os ausentes é um meio eficiente de se evitar resultados inconsistentes ou repetidas 

responsabilizações pelos mesmos fatos.73 A partir da perspectiva do membro representado, 

a class action, ao não permitir o opt out, reconhece que se qualquer membro puder ajuizar 

uma ação individualmente, os interesses dos ausentes serão necessariamente prejudicados. 

Em tais casos, portanto, a class action melhora significativamente a situação dos membros 

                                                             
72 CUNHA, Leonardo José Carneiro da. As causas repetitivas e a necessidade de um regime que lhes seja 
próprio. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. v. 25, n. 2. jul/dez.2009. p. 238. Disponível em 
http://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume252/10.pdf. Acesso em 17.09.2013. 
73 BUNDY, Stephen McG.; FLETCHER, William A.; HAZARD Jr., Geoffrey C.; TAIT, Colin C. Pleading 
and procedure: state and federal. 9. ed. New York: Foundation Press, 2005. p. 786-787. 
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ausentes. É o que a doutrina pátria denomina sistema normativo automaticamente inclusivo 

dos membros ausentes.74 

Já em relação à class action for damages – Regra 23(b)(3) –, a perspectiva é 

outra. Nesse caso, a doutrina reconhece (desde que não se trate de um caso de limited 

fund), que uma demanda indenizatória individual não afeta necessariamente o interesse de 

membros ausentes, tampouco dá ensejo a um risco substancial de que o réu venha a ser 

injustiçado. A força do argumento tradicional para vinculação dos membros ausentes resta, 

portanto, reduzida. Ademais, se o pedido de indenização é suficientemente significativo, 

um membro ausente pode ter fortes razões – dentre elas o tamanho ou atributos atípicos do 

seu pedido – para ajuizar sua própria demanda, valendo-se de seu próprio advogado, por 

meio de uma estratégia que permita a completa apreciação jurisdicional dos atributos 

específicos de seu pedido.75 

Além do opt out, possível apenas nas class actions do tipo 23(b)(3), o sistema 

jurídico estadunidense utiliza o sistema da presença compulsória e, na redação original das 

Federal Rules de 1938, chegou a adotar o opt in como forma de lidar com os membros 

ausentes. Por meio da técnica da presença compulsória, todos os membros do grupo são 

considerados presentes em juízo, sem a possibilidade de se excluírem do grupo e evitarem 

ser atingidos pela coisa julgada produzida na ação coletiva. É a técnica usada nas class 

actions (b)1 e (b)(2), por tal motivo conhecidas como mandatory class actions ou no opt 

out class actions. Interessa observar que a técnica da presença compulsória, ou no opt out, 

é particularmente importante nos casos em que a pretensão do grupo é de natureza 

indivisível – seja porque a parte contrária, por força de lei e da isonomia, tem o direito e o 

                                                             
74Vide, por todos, CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: 
uma alternativa às ações coletivas. Op. cit. p. 126-127. Referido autor, como contraponto à eficácia que seria 
conferida à tutela coletiva pela adoção do sistema normativo automaticamente inclusivo, observa que o 
modelo dificultaria o exercício de faculdades processuais e promoveria um rompimento politico-ideológico 
com o dissenso, o pluralismo e as iniciativas individuais. 
75 No original: “A class action under Rule 23(b)(3) is importantly different. In the absence of a limited fund, 
an individual claim for damages by a class member does not inevitably affect the interest of absent class 
members or give rise to a substantial risk of unfairness to the defendant. The traditional argument for binding 
absent class members is therefore reduced in strength. In addition, if the claim for damages is sufficiently 
substantial, an absent class member may have strong reasons, stemming from the size or atypical attibutes of 
his claim, to prosecute her own claim in a forum of her own choice, using her own lawyer, in a format which 
allows full consideration of the unique attributes of her claim.” BUNDY, Stephen McG.; FLETCHER, 
William A.; HAZARD Jr., Geoffrey C.; TAIT, Colin C. Pleading and procedure: state and federal. 9. ed. 
New York: Foundation Press, 2005. p. 786-787. Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover afirma que o sistema 
de opt out “exige ampla divulgação da demanda, por todos os meios de comunicação e – quando possível – 
até pessoal, para que os membros da classe que não queiram ser abrangidos pela coisa julgada, favorável ou 
desfavorável, possam exercer o seu direito de opção, retirando-se do processo.” GRINOVER, Ada Pellegrini. 
Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações coletivas. In GRINOVER, Ada 
Pellegrini; MULLENIX, Linda; WATANABE, Kazuo. Os processos coletivos nos países de civil law e 
common law: uma análise de direito comparado. São Paulo: RT, 2008. p. 241-242. 
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dever adotar um padrão consistente de conduta e não pode adotar comportamento 

discriminatório entre os diferentes membros do grupo, seja porque a tutela individual pode 

ter o condão de impedir ou inviabilizar a possibilidade de outros membros do grupo terem 

suas pretensões resguardadas, como no caso das limited fund class actions. 

Já o critério do opt in permite que os membros do grupo, uma vez notificados, 

optem por voluntariamente ingressar na class action, sujeitando-se à coisa julgada pro et 

contra. Assim, serão considerados presentes em juízo apenas os membros que, de forma 

expressa, requererem sua inclusão no processo.76 Na redação original da Regra 23, de 

1938, as spurious class actions adotavam a técnica do opt in, ou seja, a coisa julgada 

apenas vinculava aqueles que expressamente manifestassem sua intenção de serem 

considerados membros do grupo. Com a reforma de 1966, passou-se a adotar a técnica do 

opt out para as class actions do tipo 23(b)(3), que criou nova disciplina para as antigas 

spurious class actions. Antonio Gidi observa que o malefício da adoção do right to opt in é 

a criação do “risco de excluir dos benefícios trazidos pela tutela coletiva um grande 

numero de membros que, por falta de conhecimento (dos fatos, do direito, da propositura 

da ação), ou por qualquer outro motivo, não solicitem ou não possam solicitar sua inclusão 

no grupo. A inércia natural da situação faz com que o grupo, e consequentemente o valor 

da causa, tendam a ser reduzidos. A própria Suprema Corte dos EUA já admitiu que a 

técnica do opt in destruiria a eficácia das class actions, principalmente nas ações 

envolvendo pretensões de pequeno valor”. Tal constatação motivou a opção das Federal 

Rules de 1966 pelo sistema de opt out, por força do qual (assegurada, sempre, a 

representação adequada) a inércia dos membros do grupo opera favoralvemente ao 

aumento do alcance subjetivo das decisões sobre o interesse metaindividual sub judice.  

 

 

 

 

                                                             
76A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva 
comparada. Op. cit. p. 292. Sobre a escolha da reforma das Federal Rules de 1966 pelo sistema de opt out, 
vale destacar os dados apresentados pelo autor: 
“No sistema de opt out, a inércia opera para aumentar o número de pessoas abrangidas pelo processo 
coletivo, na medida em que os não notificados e indecisos permanecem como membros do grupo na ausência 
de qualquer atitude em contrário. (...) como afirma Benjamin Kaplan, nesses casos as class actions 
funcionam como atividade administrativa do Estado, onde os interesses dispersos da comunidade são 
representados pelo governo.” Informa-se, ainda, que o índice de exclusão do grupo é ínfimo, em geral 
inferior a 1%, conforme pesquisa realizada por Abraham Pomerantz. A proporção de opts outs tende a ser 
maior quando os valores das pretensões individuais são economicamente viáveis. Idem. p. 293. 
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1.6. Perspectiva atual das class actions nos Estados Unidos 

 

Em recente estudo77, o Professor da Universidade da Califórnia no Hastings 

College of Law, Richard L. Marcus, afirma que as class actions continuam a ser objeto de 

intensa polêmica nos Estados Unidos. 

Como exemplos, o autor aponta que alguns doutrinadores78 enxergam na class 

action uma perversão do devido processo legal – endossando o que, segundo ele, poderia 

ser chamado de uma visão europeia, conforme a qual a class action americana tentaria 

privatizar o papel, que cabe ao Estado, de concretizar regras de direito público. Outros 

sinais dos debates travados em torno das class actions identificados por Marcus são: i) a 

adoção, pelo Congresso Nacional americano, do Class Action Fairness Act, em 2005;79 ii) 

a produção, pelo American Law Institute, de um conjunto de princípios para class actions e 

outras formas de aggregate litigation; iii) a audiência pública realizada em junho de 2012, 

pela Comissão Jurídica da Câmara dos Deputados (Judiciary Committee of the U.S. House 

of Representatives), sobre pontos controvertidos das class actions; iv) as várias decisões da 

Suprema Corte que, nos últimos dois anos, mudaram a prática das class actions80; v) o 

estabelecimento, pelo Advisory Committee on Civil Rules, de uma subcomissão para 

estudar os desenvolvimentos recentes e considerar reformas na Regra 23 das Federal Rules 

of Civil Procedure.81 

                                                             
77 MARCUS, Richard L. More reform for the American class action? In Revista de Processo. ano 37. v. 211. 
São Paulo: RT, setembro/2012. p.  263-270. 
78 Seria a posição adotada por BEISNER, J.; SHORS, M.; MILLER, J. Class action “cops”: public servants 
or private entrepreneurs? In Stan L. Rev. v. 57. 2005. p. 1441. 
79  Disponível em http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ2/pdf/PLAW-109publ2.pdf. Acesso em 
17.09.2013. 
80 Dentre tais casos, destacam-se: i) At&T Mobility LLC v. Concepcion, 131 S. Ct. 1740 (2011), no qual a 
Suprema Corte deu interpretação extensiva a previsões contratuais de que queixas de consumidores sejam 
arbitradas individualmente, ao invés de serem todas apresentadas numa class action, ii) Wal-Mart-Stores Inc. 
v. Dukes, 131 S. Ct. 2541 (2011), em que foi rejeitada a certificação daquela que seria a maior class action 
por discriminação na relação de emprego da história dos Estados Unidos – mais de um milhão de empregadas 
atuais e antigas alegavam discriminação de gênero por parte daquela que, segundo Richard L. Marcus, é a 
maior empresa privada empregadora do mundo, o Wal-Mart. Para consulta a mais decisões recentes da 
Suprema Corte, cuja análise individualizada extrapola o objeto deste trabalho, vide KANE, M. The Supreme 
Courts’s recente class action jurisprudence: Gazing Into a Crystall Ball. Lewis & Clark L. Rev. v. 16, 
forthcoming 2012; KLONOFF, R. The decline of class actions. Wash. U. L. Rev. v. 90, forthcoming 2012. 
81 Quanto aos pontos de reforma que vêm sendo considerados pelo Advisory Committee on Civil Rules, o 
autor enumera os seguintes: i) requisitos para certificação da class action apenas para propósitos de acordo; 
ii) possibilidade de exame minucioso do mérito para certificação da class action; iii) ações coletivas parciais 
(issue classes) e a compatibilização com a exigência de existência de questões comuns, predomiância e 
superioridade da class action; iv) revisão dos critérios de aprovação dos acordos; v) compensação monetária 
em class actions nas quais o que se visa primordialmente é medida mandamental apta a compelir o réu a agir 
de determinada maneira (injunctive relief). 
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O Class Action Fairness Act de 2005 – marco regulatório paradigmático da 

perspectiva atual das class actions – parte, declaradamente,82 do pressuposto de que as 

class actions são uma parte importante e valiosa do sistema legal estadunidense, contanto 

que permitam a justa e eficiente resolução de demandas legítimas de indivíduos 

numerosos, através da agregação de demandas numa mesma ação, contra um réu que 

supostamente causou um prejuízo. Dentre as constatações esposadas pelo  Congresso, no 

entanto, destacou-se que: i) na última década teria havido abusos na utilização das class 

actions; ii) que os membros das classes, com frequência, recebem pouco ou nenhum 

benefício das class actions e, em alguns casos são, até mesmo, prejudicados;83 iii) que 

abusos nas class actions enfraquecem o sistema judicial nacional, o livre fluxo do 

comércio interestadual e o conceito de diversidade de jurisdição, tal qual pretendido pelos 

autores da Constituição dos Estados Unidos. 

Como consequência dos problemas constatados na prática judicial das class 

actions, o propósito da adoção do Class Action Fairness Act é: i) assegurar a justa e 

imediata indenização para membros da classe com pedidos legítimos; ii) restaurar a 

intenção dos autores da Constituição dos Estados Unidos, garantindo que o tribunal federal 

julgue casos interestaduais de importância nacional; iii) beneficiar a sociedade através do 

incentivo à inovação e prática de preços mais baixos aos consumidores. 

 Especialmente quanto ao item ii), dada a relação mais estreita com o tema 

deste trabalho, cumpre observar que o Congresso Nacional dos Estados Unidos verificou 

que, muitas vezes, tribunais estaduais e locais estavam mantendo casos de importância 

nacional fora dos tribunais federais, bem como agindo de forma enviesada contra réus de 

outros estados e, ainda, fazendo julgamentos impositivos de sua visão jurídica a outros 

estados. 

Constata-se, assim, que muito embora os estados possuam autonomia quanto à 

produção e aplicação de regras de processo civil, em se tratando de casos de importância 

nacional, a competência para julgamento das class actions é dos tribunais federais, com 

observância das Federal Rules of Civil Procedure, bem como do Fairness Act de 2005. 

Mesmo no sistema processual civil estadunidense, portanto, que preza pela autonomia 

normativa dos estados, o legislador já determinou que a existência de interesses 

                                                             
82Section 2. Findings and Purposes. 
83 Dada a relação com o tema do presente trabalho, merece referência o exemplo dado pelo Congresso 
Nacional dos Estados Unidos no item (3)(c) da Seção 2 do Class Action Fairness Act: dentre os prejuízos 
sofridos pelos membros do grupo, destaca-se a propagação de informações confusas, que impedem que os 
indivíduos sejam capazes de compreender completamente e exercer, com efetividade, seus direitos. 
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metaindividuais de alcance subjetivo nacional atrai a competência para os tribunais 

federais. No Brasil, contraditoriamente – muito embora, aqui, a competência para legislar 

sobre direito processual e civil seja privativa da União84, e o constituinte assegure a todos 

igualdade material perante a lei –, ainda não há instrumento legal apto a assegurar que 

interesses metaindividuais de alcance nacional sejam julgados de forma isonômica, em 

decisão única e a todos vinculante, proferida por um só juízo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
84 Artigo 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
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2. O SISTEMA PROCESSUAL COLETIVO ADOTADO NO BRASIL: 

INTERESSES OU DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS, 

METAINDIVIDUAIS OU COLETIVOS EM SENTIDO LATO 
 

A compreensão dos denominados interesses ou direitos transindividuais, 

metaindividuais ou coletivos em sentido lato85 requer, a priori, menção à discussão 

doutrinária acerca da correta terminologia a ser utilizada: trata-se de interesses ou de 

direitos? Sobre os termos adotados no microssistema processual coletivo86 brasileiro, 

Rodolfo de Camargo Mancuso observa ser possível que a opção pelo termo interesse, no 

art. 129, III, da Constituição Federal bem como no artigo 1º, IV, da Lei da Ação Civil 

Pública, tenha se fundado na consideração de que “no universo processual coletivo cuida-

se de valores dessubstantivados, é dizer, indivisíveis e afetados a sujeitos indeterminados, 

ambiente um tanto estranho ao plano dos direitos propriamente ditos, porque estes evocam 

algo que é atribuído, com exclusividade, a um definido titular, que usufrui dessa situação 

de vantagem e pode opô-lo a terceiros.”87 

                                                             
85 Os termos transindividuais, metaindividuais e coletivos em sentido lato guardam o mesmo sentido, ao 
dizerem respeito ao gênero que abrange os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. O Código 
de Defesa do Consumidor, por exemplo, refere-se a interesses transindividuais (art. 81). O termo 
metaindividuais é adotado na doutrina pátria por Rodolfo de Camargo Mancuso. Ver, por exemplo, 
Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 2. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 86. Teori 
Albino Zavascki, por sua vez, utiliza a expressão direitos coletivos lato sensu em Reforma do processo 
coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais homogêneos e para direitos 
transindividuais. In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro e WATANABE, 
Kazuo (coord.). Direito Processual Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos coletivos. 
Op. cit. p. 34. Cabe, ainda, registrar a adoção da expressão interesses supraindividuais, como faz José Carlos 
Barbosa Moreira em A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela jurisdicional dos 
chamados “interesses difusos”. Op. cit. p. 113. 
86 A expressão se refere ao microssistema destinado à tutela dos interesses coletivos, difusos e individuais 
homogêneos. Para aprofundamento do tema, consultar, por exemplo, Ricardo de Barros Leonel, que leciona 
que no centro deste sistema, como vetores de princípios básicos, encontram-se o Código de Defesa do 
Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, que se complementam e interagem recíproca e integralmente. Há 
ainda os outros diplomas que integram o sistema de forma secundária, cuidando de particularidades de 
determinadas matérias, os quais são igualmente informados pelos princípios das Leis n˚s. 8.078/90 e 
7.347/85. Dentre as normas que regem o processo coletivo, destacam-se a Lei n˚4.717/65 (Lei da Ação 
Popular), a Lei n˚ 7.853/89 (Defesa das pessoas portadoras de deficiência), Lei n˚ 7.913/89 (Defesa dos 
investidores do mercado de valores mobiliários), Lei n˚ 8.069/90 (Defesa da criança e do adolescente), Lei n˚ 
8.429/92 (Lei da Improbidade Administrativa), Lei n˚ 12.529/2011 (estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência e dá outras providências). Vide LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 
São Paulo: RT, 2002. p. 114-150. Dentro do microssistema processual coletivo, merecem destaque, ainda, o 
Estatuto do Idoso (Lei n˚ 10.741/2003),  o Estatuto do Torcedor (Lei n˚ 10.671/2003) e o Estatuto da 
Igualdade Racial (Lei n˚ 12.288/2010). Também o STJ reconhece a existência do microssistema processual 
coletivo. Vide, e.g., REsp 510.150/MA, 1ª Turma, j. 17.02.2007, Rel. Min. Luiz Fux. 
87 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 
Op. cit. p. 89-90. Márcio Flávio Mafra Leal ressalva que a utilização, em sua obra, da terminologia direitos 
difusos “demonstra apenas uma face conceitual desse direito, qual seja, a sua transindividualidade. Salienta o 
“conteúdo desse direito, que é eminentemente não-patrimonial, característica essa que influi no tipo de tutela 
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 Nos demais ordenamentos jurídicos da América Latina verifica-se, também, 

certa preponderância da utilização, na seara dos processos coletivos, do termo interesse. 

Sobre o direito uruguaio88, por exemplo, aponta Angel Landoni Sosa: “En el derecho 

uruguayo, consideramos que es esta última la solución más adecuada, ya que el próprio 

texto constitucional em sus artículos 258 y 308 habilita al titular de um interés, tanto para 

solicitar la declaración de inconstitucionalidade de uma ley ante la Suprema Corte de 

Justicia, así como, para pretender la anulación de um acto administrativo ante el Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo. En el mismo sentido el Código General del Proceso en 

su artículo 11.2 dispone: Para proponer o controvertir utilmente las pretensiones, es 

necesario invocar interés y legitimación en la causa”. 

No Brasil, Hugo Nigro Mazzilli também concebe como mais correta a 

utilização do termo interesse. Para tanto, o autor parte, inicialmente, da tradicional 

dicotomia entre interesse público e interesse privado, apontando o surgimento de uma 

categoria intermediária de interesses que, “embora não sejam propriamente estatais, são 

mais que meramente individuais, porque são compartilhados por grupos, classes ou 

categorias de pessoas, como os moradores de uma região quanto a questões ambientais 

comuns, ou os consumidores de um produto quanto à qualidade ou ao preço dessa 

mercadoria.”89. A partir de tal raciocínio, conclui que interesse é gênero, enquanto direito 

                                                                                                                                                                                         
e provimento jurisdicional a serem requeridos na ação. In LEAL, Márcio Flávio Mafra. Ações coletivas: 
história, teoria e prática. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1998. p.  95. Rodolfo de Camargo Mancuso 
aponta que “Passados cinco anos do advento da Lei  n˚ 7.345/85 e dois da vigente CF, veio ao lume o Código 
de Defesa do Consumidor – Lei n˚ 8.078/90 – que, em seu art. 81, se referiria, indistintamente, a “interesses e 
direitos” no caput e a “interesses ou direitos” nos incisos do parágrafo único. Já o Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei n˚ 8.069/90 – menciona “interesses coletivos ou difusos” (art. 210); a Lei n˚ 8.884/94, a 
seu turno, ora revogada, previa que os prejudicados por infração à ordem econômica têm uma ação em defesa 
de seus “interesses individuais ou individuais homogêneos” (art. 29). Também o Estatuto do Idoso (Lei n˚ 
10.741/2003), no Capítulo III (arts. 78-92) fala em “proteção judicial dos interesses difusos coletivos e 
individuais indisponíveis ou homogêneos.” Oportuno mencionar que a Lei n˚ 12.529/2011, que revogou a 
citada Lei n˚ 8.884/94, mantém a opção pela terminologia “interesses”: “Art. 47. Os prejudicados, por si ou 
pelos legitimados referidos no art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juízo 
para, em defesa de seus interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas que 
constituam infração da ordem econômica, bem como o recebimento de indenização por perdas e danos 
sofridos, independentemente do inquérito ou processo administrativo, que não será suspenso em virtude do 
ajuizamento de ação.”. Já no artigo 1º, a lei menciona, de maneira mais genérica, “bens jurídicos”, atribuindo 
sua titularidade à coletividade: “Art. 1o Esta Lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - 
SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos 
ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa 
dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. Parágrafo único. A coletividade é a titular dos 
bens jurídicos protegidos por esta Lei.” 
88 In SOSA, Angel Landoni. La cosa juzgada en los processos colectivos. In MORAES, Maurício Zanoide de 
e YARSHELL, Flávio Luiz (coord). Estudos em homenagem à Professora Ada Pellegrini Grinover. São 
Paulo: DPJ, 2005. p. 458-459. 
89 “Considerando que nem toda pretensão à tutela judicial é procedente, temos que o que está em jogo nas 
ações civis públicas ou coletivas é a tutela de interesses, nem sempre direitos. Assim, para que interesses 
difusos, coletivos ou individuais homogêneos sejam tutelados pelo Poder Judiciário, é preciso que estejam 
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subjetivo é espécie: o interesse qualificado pela proteção do ordenamento jurídico. Por tal 

razão, desde que garantidos pelo ordenamento, interesses transindividuais podem sim 

configurar direitos subjetivos. 

Em sentido oposto, Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.90 ponderam que o 

termo interesses é expressão equívoca, fato este já apontado por diversos juristas 

brasileiros,91 por razões dentre as quais se destacam: i) que não haveria diferença prática 

entre direitos e interesses e ii) que os direitos difusos e coletivos foram 

constitucionalmente garantidos, por exemplo, no capítulo dos direitos e garantias 

individuais e coletivos e, portanto, apresentar-se-iam, inclusive de lege lata, como direitos. 

Segundo tais autores, teria havido mera transposição da doutrina italiana, decorrente do 

espaço que a expressão interessi legitimi ganhou naquele ordenamento, o que teria gerado 

o indesejado fenômeno da utilização da expressão interesses no Brasil. 

Como exemplo de consequência não pretendida pelo legislador ao utilizar o 

termo interesses, os autores apontam a limitação inicialmente imposta por parte da 

doutrina ao cabimento do mandado de segurança coletivo.92 E observam que os primeiros 

textos sobre o mandado de segurança coletivo traziam uma advertência séria a respeito da 

impossibilidade de serem tutelados pelo writ “meros” interesses: “nesse sentido 

manifestavam-se, por exemplo, as vozes autorizadas de José Cretella Junior93 e Celso 

Neves.”94 Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. reconhecem, porém, que a grande maioria 

                                                                                                                                                                                         
garantidos pelo ordenamento jurídico; e esse é, precisamente, o caso do direito ao meio ambiente sadio, do 
direito à defesa do consumidor, do direito à proteção às pessoas com deficiência, do direito à defesa do 
patrimônio cultural etc. É falso dizer, portanto, que interesses transindividuais não configuram direito 
subjetivo: podem configurar.” MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio 
ambiente, consumidor e patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 24 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. p. 48 e 62.  
90 DIDIER Jr, Fredie e ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Salvador: 
Jus Podivm, 2012. 7. ed. p. 89-94. 
91 Os autores observam que nesse sentido já se posicionaram autorizadas vozes da doutrina brasileira: Cf. 
OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. A ação coletiva de responsabilidade civil e seu alcance. In BITTAR, 
Carlos Alberto (Coord.). Responsabilidade civil por danos a consumidores. São Paulo: Saraiva, 1992. p. 87-
116. p. 98; PASSOS, José Joaquim Calmon de. Mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e 
habeas data. Rio de Janeiro: Forense, 1989. p. 11; GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações 
coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 17-18. 
92 Apontam Fredie Didier Jr. E Hermes Zaneti Jr. que o mandado de segurança, ação tipicamente brasileira, 
que ganhou dimensão coletiva a partir da Carta Constitucional de 1988 (art. 5º, LXX), não encontra similar 
no direito alienígena, “excetuando uma “certa proximidade” com o juício de amparo,  razão pela qual já foi 
objeto de diversos estudos comparados em língua espanhola (dentre estes, destacam o trabalho de FIX 
ZAMUDIO, Hector; RÍOS ESPINOZA, Alessandro; ALCALÁ ZAMORA, Niceto. Tres estúdios sobre el 
mandado de seguridad brasileño. México: UNAM, 1963.).  
93 CRETELLA JUNIOR, José. Do mandado de segurança coletivo. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. p. 
78. 
94 Apontam que “Afirmando que “interesses” não são tuteláveis por mandado de segurança coloca Celso 
Neves a noção clássica de direito subjetivo como poder da vontade vinculado a um interesse pessoal ou 
individual ao qual o Estado, mediante o ordenamento jurídico, confere coercibilidade como forma de 
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dos juristas nacionais prefere manter o uso da expressão interesses, porque a expressão 

direitos traria uma grande “carga de individualismo, fruto mesmo de nossa formação 

acadêmica”95, além do fato de haver “evidente ampliação das categorias jurídicas tuteláveis 

para a obtenção da maior efetividade do processo.”96Por tal razão, ponderam, valendo-se 

de argumento de lógica inquestionável, que, a fim de manter a coerência com a gramática 

do ordenamento jurídico brasileiro, que tradicionalmente optou pela utilização do termo 

direito, a melhor solução não seria admitir a categoria dos “interesses” tuteláveis pelo 

processo, mas sim ampliar o conceito de direito subjetivo, “para abarcar as diversas 

“posições jurídicas judicializáveis” que decorrem do direito subjetivo prima facie 

(portanto, não expressas)97 e que merecem igualmente guarida pelo Judiciário.”98 

Ainda que relevante o debate acerca da adequada terminologia, fato é que, com 

o marco histórico da segunda onda do acesso à justiça, na década de 1970, surgiram, no 

processo civil, reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os interesses 

metaindividuais.99  Era nesse sentido, já no início da década de 1980, o posicionamento de 

José Carlos Barbosa Moreira, para quem o problema, embora muito relevante em nível 

teórico, já o é menos ao ângulo prático, considerando-se que, “desde que se esteja 

persuadido – e o consenso, a tal respeito, vai-se tornando universal – da necessidade de 

assegurar aos titulares proteção jurisdicional eficaz, não importará tanto, basicamente, 

                                                                                                                                                                                         
atuação. Afirma, ainda, que “interesses simples” ou até mesmo “interesses juridicamente protegidos” não 
podem ser tutelados pelo mandado de segurança ou qualquer outra ação porque justamente estão desprovidos 
da coercibilidade, não têm os seus titulares o “poder de vontade para a prevalência de seu interesse” que 
configuraria direito subjetivo. In NEVES, Celso. Mandado de segurança, mandado de segurança coletivo e 
mandado de injunção. São Paulo: LTr, nov./1998. v. 52, n. 11, p. 1315-1320. 
95 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Tutela jurisdicional coletiva. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 60. 
96 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: RT, 2002. p. 85. 
97 Em nota, explicam o significado da locução direito subjetivo prima facie, “aqui compreendido como 
princípios que asseguram direitos subjetivos, mas servem apenas como razões provisórias para a futura 
concretização desses direitos, ainda não concretizados, princípios são sempre razões prima facie, regras 
razoes definitivas. Sobre o tema, ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de 
Estudios Politicos y Constitucionales, 2001. p. 101-103 (regras e princípios como razões).” 
98 Ainda sobre a guarida, pelo judiciário, dos direitos subjetivos prima facie, anotam que o tema foi explorado 
por Robert Alexy (ALEXY, Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Politicos y 
Constitucionales, 2001. p. 173-245 e 496), e concluem que “quando existe um direito este também é 
judicializável visando a superação da resistência à defesa judicial de determinados direitos objetivos 
fundamentais, assegurados no texto legal, mas excepcionados no foro. Esta, aliás, revelou-se a orientação do 
nosso Supremo Tribunal Federal ao reconhecer direito subjetivo à saúde para concessão de medicamento 
para portadores do vírus HIV: “O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196)... A 
interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente”. 
Ag. Reg. no Recurso Extraordinário n. 271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, julgamento 12.09.2000, 
Segunda Turma. www.stf.gov.br, jurisprudência, acórdãos, verbete: HIV/AIDS, acesso em 09.02.2003.” In 
DIDIER Jr, Fredie e ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. Salvador: Jus 
Podivm, 2012. 7. ed. p. 89-94. 
99 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1998. Reimpr. 2002. p. 31. 
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saber a que título se lhes há de dispensar tal proteção. Afinal de contas, inexiste princípio a 

priori segundo o qual toda situação jurídica subjetiva que se candidate à tutela estatal por 

meio do processo deva obrigatoriamente exibir carta de cidadania entre os direitos, no 

sentido rigoroso da palavra.”100 Feitas estas breves considerações, passa-se à breve análise 

das três espécies do gênero interesses metaindividuais, classificação que – embora já seja 

lugar-comum dentre os juristas pátrios –, se constitui pressuposto indispensável de 

qualquer trabalho que se preste à compreensão do modelo processual coletivo e ao 

tratamento de demandas de massa no Brasil. 

 

2.1. A tripartição dos interesses metaindividuais em difusos, coletivos e individuais 

homogêneos 

 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n˚ 8.078 de 11 de setembro de 1990) 

trouxe, no Título III, a conceituação dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos.101 

Sobre os interesses difusos, Antonio Gidi aponta que são direitos 

transindividuais e indivisíveis, pertencentes a um grupo de pessoas não identificáveis, sem 

vínculos prévios, que somente estão relacionadas entre si por um acontecimento 

específico.102 Como típicos direitos difusos, o autor cita o tradicional exemplo daqueles 

que se encontram no campo da proteção do meio ambiente e do consumidor: o direito a um 

meio ambiente sadio e à veracidade nos anúncios publicitários, que pertence a todos na 

comunidade, e ao mesmo tempo, não pertence a ninguém em particular. Por tal motivo, a 

                                                             
100 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In Temas de direito processual. 1. Série. São Paulo: 
Saraiva, 1977. p. 113-114.  
101 “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo.  
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:  
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;  
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base;  
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” 
A Lei 8.069 de 1990, pouco antes da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, já cuidava, nos 
artigos 208-224, da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos da criança e do 
adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, contudo, não buscou conceituar as referidas espécies de 
interesses, tal como o fez o CDC. 
102 GIDI, Antonio. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales em 
Brasil: um modelo para países de derecho civil. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 
p. 57-58. 
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proteção judicial dos direitos difusos não impede a proteção dos direitos individuais dos 

membros do grupo lesionados pela conduta ilegal do demandado. 

 Trabalhando com os mesmos exemplos, Hugo Nigro Mazzilli adverte que 

apesar de o Código de Defesa do Consumidor mencionar ser uma situação fática a ligação 

entre os lesados que compartilham o mesmo interesse difuso, tal situação fática também se 

subordina a uma relação jurídica. No caso específico dos interesses difusos, porém, “a 

lesão ao grupo não decorrerá diretamente da relação jurídica em si, mas sim da situação 

fática resultante. Assim, p. ex. (sic), um dano ambiental que ocorra numa região envolve 

tanto uma situação fática comum como uma relação jurídica incidente sobre a hipótese; 

mas o grupo lesado compreende apenas os moradores da região atingida – e, no caso, esse 

será o elo fático que caracterizará o interesse difuso do grupo. Tomemos outro exemplo: 

uma propaganda enganosa pela televisão relaciona-se, sem dúvida, com questões fáticas e 

jurídicas; contudo, o que reúne o grupo para fins de proteção difusa é o fato de seu acesso 

efetivo ou potencial à propaganda enganosa.”103 

Já os interesses coletivos – ou coletivos em sentido estrito –, conforme 

distingue, por exemplo, José Marcelo Menezes Vigilar, são interesses que compreendem 

uma categoria determinada, ou ao menos determinável, de pessoas e dizem respeito a um 

grupo, classe ou categoria de indivíduos ligados por uma mesma relação jurídica-base (ou 

básica, conforme preferem alguns autores), e não apenas por circunstâncias fáticas, como 

acontecia nos interesses difusos.104 É o que, aliás, se apreende da leitura do texto legal. O 

principal elemento de distinção entre os interesses difusos e os coletivos em sentido estrito 

é que, nestes últimos, o grupo de indivíduos é determinável – embora nem sempre 

aprioristicamente determinado –, em razão de todos se vincularem a uma mesma relação 

jurídica-base.105 

                                                             
103 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. Op. cit. p. 53. 
104 VIGILAR, José Marcelo Menezes. Interesses individuais homogêneos e seus aspectos polêmicos. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 22. 
105 José Marcelo Menezes Vigilar conclui que “Os interesses coletivos, contudo, daqueles se afastam diante 
da existência de uma relação jurídica-base que une todos os interessados, bem como pela possibilidade de 
determinação destes (são determináveis, até mesmo pela própria existência de uma relação jurídica a uni-los, 
o que facilita, em muitos casos, a individuação dos interessados, como se dá, v.g., numa associação de 
classe): todos estão unidos porque pertencem à mesma categoria, com ela mantendo cada qual uma relação 
jurídica idêntica e, por definição, acham-se unidos para alcançarem aquilo que sintetiza as aspirações do 
grupo, identificando-o como tal”. Op. cit. p. 23. Também sobre a relação jurídica base, Hugo Nigro Mazzilli 
adverte que “embora o CDC se refira a ser uma relação jurídica básica o elo comum entre os lesados que 
comunguem o mesmo interesse coletivo (tomado em seu sentido estrito), ainda aqui é preciso admitir que 
essa relação jurídica disciplinará inevitavelmente uma hipótese fática concreta; entretanto, no caso de 
interesses coletivos, a lesão ao grupo não decorrerá propriamente da relação fática subjacente, e sim da 
própria relação jurídica viciada que une o grupo. Exemplifiquemos com uma cláusula ilegal em contrato de 
adesão. A ação civil pública que busque a nulidade dessa cláusula envolverá uma pretensão à tutela de 
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Quanto aos interesses individuais homogêneos, sob a perspectiva da origem 

comum, são também interesses metaindividuais, ou coletivos em sentido lato. Rodolfo de 

Camargo Mancuso enfatiza, com base no ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, 

que há interesses que geram conflitos essencialmente coletivos (trata-se aqui dos interesses 

difusos e coletivos stricto sensu), e outros interesses que geram conflitos apenas 

contingentemente coletivos, o que se dá com os interesses individuais homogêneos.106No 

mesmo sentido, para Antonio Gidi, os direitos individuais homogêneos são os mesmos 

direitos tradicionalmente conhecidos no sistema de direito civil como direitos subjetivos. O 

novo conceito de direitos individuais homogêneos, destarte, apenas reflete a criação de um 

novo instrumento processual para tratamento unitário dos direitos individuais tutelados 

através de uma só ação: a ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos 

(class action for damages).107 

Assim, é possível afirmar que os interesses individuais homogêneos são, 

essencialmente, interesses subjetivos. Tais interesses, no entanto, uma vez partilhados por 

uma massa de indivíduos,108 ensejaram tratamento processual coletivo, com vistas à à 

                                                                                                                                                                                         
interesse coletivo em sentido estrito, pois o grupo atingido estará ligado por uma relação jurídica básica 
comum, que, nesse tipo de ação, deverá necessariamente ser resolvida de maneira uniforme para todo o grupo 
lesado.” Op. cit. p. 55. 
106 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Manual do consumidor em juízo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 8. 
Em nota, o autor observa: “Disse-o, com a costumeira proficiência, José Carlos Barbosa Moreira, em termos 
de “litígios essencialmente coletivos” e “litígios acidentalmente coletivos”. Quanto à primeira espécie, 
esclarece: “O seu objeto é por natureza indivisível, como acontece por exemplo em matéria de proteção do 
meio ambiente, em matéria de defesa da fauna e da flora, em matéria de tutela dos interesses na preservação 
do patrimônio histórico, artístico, cultural, espiritual da sociedade; e como acontece também, numerosas 
vezes, no terreno da proteção do consumidor, por exemplo, quando se trata de proibir a venda, a exploração 
de um produto considerado perigoso ou nocivo à saúde.” Quanto à segunda modalidade – litígios 
acidentalmente coletivos –, exemplifica: “(...) uma fraude financeira que cause prejuízo a número elevado de 
pessoas, que foram iludidas e caíram vítimas da manobra ilícita”. Em tais casos, explica, “a solução é 
perfeitamente cindível, nada tem de unitária, ao contrário do que se dá na outra espécie, em que não se 
conceberia que alguém pudesse ter interesse, por exemplo, numa fração da paisagem. Isso não faria 
absolutamente sentido; o interesse de cada um refere-se ao todo” (Ações coletivas na Constituição Federal de 
1988, Repro, 61:188-9). 
107 Gidi, Antonio. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales em 
Brasil: um modelo para países de derecho civil. Op. cit. p. 61. 
108 Ao cuidar das relações entre ações individuais e ações coletivas, Marcelo Abelha Rodrigues afirma que 
“essa preocupação do legislador – de verter a tutela individual em tutela coletiva – encontra guarida e 
legitimidade numa sociedade de massa, que cada vez mais despersonaliza as relações sociais. Nesse modelo 
de sociedade pós-capitalismo, há uma grande massa de “consumidores” e uma grande massa de serviços que 
são prestados de forma quase indistinta e despersonalizada. Mas, ainda que prestados e ofertados os serviços 
e produtos de forma massificada, o uso e fruição desses serviços é realizado de forma individual, por seres 
comuns, de carne e osso e com realidades e vidas diferentes uns dos outros. Enfim, os prejuízos dos produtos 
malfeitos e serviços mal prestados acarretam uma massa de danos individuais.” RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. Relações entre ações individuais e ações coletivas: anotações sobre os efeitos decorrentes da 
propositura e extinção das ações coletivas para defesa de direitos individuais homogêneos em relação às 
pretensões individuais sob a perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In 
CALMON, Petrônio; CIANCI, Mirna; GOZZOLI, Maria Clara e QUARTIERI, Rita (coord.). Em defesa de 
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economia processual, à duração razoável do processo e à obtenção de uma resposta judicial 

isonômica. 

Surge a possibilidade, a partir do Código de Defesa do Consumidor, de que um 

mesmo interesse individual homogêneo venha a ser tutelado através de uma única demanda 

coletiva (ou até mesmo através de várias demandas coletivas, o que configura utilização 

patológica do sistema)109 e, que, ao mesmo tempo, sejam ajuizadas inúmeras demandas 

individuais. Tal situação, ao propiciar a concomitância de diversas ações que versam sobre 

a mesma questão jurídica ou thema decidendum, enseja respostas judiciais potencialmente 

contraditórias e vai de encontro ao escopo almejado pelo legislador ao permitir tutela 

coletiva de interesses comuns a uma massa de indivíduos. 

Observa Rodolfo de Camargo Mancuso que, ao dissertar sobre os escopos da 

jurisdição – sociais, políticos e jurídicos –,  Cândido Rangel Dinamarco distinguiu, dentre 

estes últimos, o que chamou de pontos de estrangulamento, identificando-os nas condições 

da ação, na disciplina da prova e na responsabilidade patrimonial.110 A jurisdição coletiva, 

da mesma forma, possui pontos de estrangulamento, que são aqueles temas em face dos 

quais os operadores do Direito ainda se mostram resistentes às novas perspectivas abertas 

com o acesso à Justiça dos conflitos de massa.111  

                                                                                                                                                                                         
um novo sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 413. 
109 Tome-se, como exemplo, o caso paradigmático que ficou conhecido como o “o contencioso da tarifa 
telefônica”, que será tratado adiante. 
110 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
183. 
111 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. 
Op. cit. p. 337. Observa ser, até certo ponto, “compreensível esse comportamento restritivo, se considerarmos 
que a formação recebida por esses profissionais os habilitou, basicamente, para operarem no plano da 
jurisdição singular, onde afluem conflitos entre sujeitos determinados em torno de um objeto que lhes 
concerne direta e pessoalmente.” Cabe mencionar, neste ponto, os escopos das ações coletivas apontados por 
Aluísio Gonçalves de Castro Mendes: “a) a ampliação do acesso à Justiça, de modo que os interesses da 
coletividade, como o meio ambiente, não fiquem relegados ao esquecimento; ou que causas de valor 
individual menos significante, mas que reunidas representam vultuosas quantias, como os direitos dos 
consumidores, possam ser apreciadas pelo Judiciário; b) que as ações coletivas representem, de fato, 
economia judicial e processual, diminuindo, assim, o número de demandas ajuizadas, originárias de fatos 
comuns e que acabam provocando o acúmulo de processos, demora na tramitação e perda na qualidade da 
prestação jurisdicional: ao invés de milhões ou milhares de ações, sonhamos com o tempo em que conflitos 
multitudinários, como o ocorrido em torno dos expurgos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), possam ser resolvidos mediante uma única demanda e em um único processo; c) com isso, as ações 
coletivas poderão oferecer, também, maior segurança para a sociedade, na medida em que estaremos 
evitando a prolação de decisões contraditórias em processos individuais, em benefício da preservação do 
próprio princípio da igualdade: o processo, sendo coletivo, servirá como instrumento de garantia da isonomia 
e não como fonte de desigualdades; e d) que as ações coletivas possam ser instrumento efetivo para o 
equilíbrio das partes no processo, atenuando as desigualdades e combatendo as injustiças praticadas em todos 
os nossos países íbero-americanos”. MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Código Modelo de 
Processos Coletivos. In LUCON, Paulo Henrique dos Santos (coord). Tutela coletiva. São Paulo: Atlas, 
2006. p. 46-47. 
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Dentre os pontos de estrangulamento da jurisdição coletiva, tem especial relevo 

a possibilidade de tramitação em paralelo de ação coletiva e ações individuais.112 Mais do 

que isso, é também ponto sensível, no processo civil brasileiro, o problema da 

concomitância não apenas entre uma ação coletiva e diversas ações individuais, mas 

também da concorrência de várias ações coletivas sobre um mesmo thema decidendum. 

Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, a justaposição de ações coletivas traria 

complicações ainda maiores do que quando a concomitância se dá entre ações coletivas e 

individuais, “porque nesta última ocorrência, a inexistência de litispendência fica mais 

evidente, e o manejo concomitante é menos complexo, ao passo que na intercorrência de 

ações do tipo coletivo os perigos redobram, por conta da projeção erga omnes ou ultra 

partes da coisa julgada, caso em que a virtual prolação de comandos de conteúdo diverso 

vai engendrar contradição que não se conterá apenas no plano lógico, mas desbordará para 

o plano prático, como facilmente se deduz.”113 

O caso de que se tratará no próximo item foi escolhido por retratar, de maneira 

paradigmal, as consequências práticas do ajuizamento concomitante de diversas ações 

coletivas, bem como individuais, sobre uma mesma questão jurídica thema decidendum. A 

análise do caso permitirá, ainda, tecer mais algumas considerações sobre a adequada 

compreensão dos interesses individuais homogêneos e sobre aqueles que, segundo parte da 

doutrina, seriam interesses pseudoindividuais.114 

 

2.2. Análise de caso paradigmal: o contencioso da “tarifa telefônica” 

 

Um massivo movimento de questionamento judicial da legalidade da cobrança 

da tarifa de assinatura residencial pelas concessionárias do serviço telefônico fixo 

                                                             
112 Segundo o autor, “Também nos conflitos cuja natureza ou dimensão enseja que passem pelo trato judicial 
coletivo – meio ambiente, consumidores, patrimônio público – a garantia constitucional do acesso à Justiça 
(CF, art. 5º, XXXV) aparece duplamente contingenciada: de um lado, o direito de ação é exercido in concreto 
e depende do implemento de rigorosas condições; de outro lado, a função jurisdicional, sendo inerte, só se 
realiza em havendo provocação, e responde nos limites desta (CPC, arts. 2º, 128, 460). Daí que a 
judicialização de um conflito coletivo, em que pese ensejar o trato molecular da controvérsia (em 
contraposição à atomização do conflito), não tem como obstar as paralelas iniciativas dos sujeitos 
concernentes ao tema, seja quando estes decidam se litisconsorciar ao pleito coletivo (CDC, art. 94), seja 
quando optem por ajuizar as suas próprias ações.” Op. cit. p. 347. 
113  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concorrência de ações coletivas sobre um mesmo thema 
decidendum. Op. cit. p. 476. 
114 Verificar-se-á no item seguinte que o termo é utilizado por Kazuo Watanabe no já mencionado artigo 
Relação entre demanda coletiva e demandas individuais.  
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comutado foi observado em todo o Brasil, principalmente a partir de 2004.115 O caso se 

destacou não apenas pela pulverização de ações individuais, mas também pelo expressivo 

número de ações coletivas ajuizadas, quer por associações legitimadas, quer pelo 

Ministério Público. Conforme relata pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Estudos e 

Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ, o referido episódio insere-se, ainda, “em um contexto 

mais amplo de judicialização da regulação tarifária no âmbito das telecomunicações, cujo 

evento anterior mais expressivo poderia ser localizado no processo de contestação judicial 

dos reajustes de tarifas em geral, ocorrido em junho de 2003, que se traduziu, também, no 

surgimento de diversas ações judiciais, sobretudo coletivas, cujo efeito final foi o de 

retardar, por praticamente um ano, a aplicação dos índices aprovados pela Anatel em 2003, 

com ampla repercussão na mídia.”116 

O processo de questionamento judicial das tarifas de assinatura básica insere-

se, por fim, num quadro mais amplo de rediscussão e redefinição do modelo de 

remuneração e estruturação tarifária do serviço de telecomunicações resultante da 

reorganização geral promovida previamente à própria privatização.117 No Estado de São 

Paulo, a primeira ação coletiva foi ajuizada em maio de 2004, pelo Instituto Brasileiro de 

Defesa do Consumidor e do Contribuinte em face da empresa Telecomunicações de São 

Paulo S/A (TELESP). A essa primeira ação coletiva, se sobrevieram outras vinte e cinco 

ações de idêntico objeto, em face da mesma empresa.118 Por outro lado, segundo a Folha de 

São Paulo,119 no início de 2005, tramitavam no Estado de São Paulo, contra a TELESP, 

95.000 ações individuais que se fundamentavam, também, na ilegalidade da cobrança da 

                                                             
115 Sobre o caso da cobrança da tarifa telefônica, indispensável a leitura da pesquisa realizada pelo Centro 
Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais – CEBEPEJ – , que mapeou e acompanhou o andamento de todas 
as demandas coletivas e individuais ajuizadas no Estado de São Paulo. In VERÍSSIMO, Marcos Paulo 
(pesquisador responsável). Tutela judicial dos interesses metaindividuais: ações coletivas. Ministério da 
Justiça – Secretaria de Reforma do Judiciário: Brasília, 2007.  
116 VERÍSSIMO, Marcos Paulo (pesquisador responsável). Tutela judicial dos interesses metaindividuais: 
ações coletivas. Op. cit. p. 59-60. Ver, a propósito, as decisões do Superior Tribunal de Justiça tomadas no 
julgamento dos seguintes recursos: Conflito de Competência n. 39.590-RJ e AgRg na SL Nº 57-DF. Ver, 
ainda, João Mellão Neto. Até futebol tem regra (jornal O Estado de São Paulo, edição de 18 de julho de 
2003). Em São Paulo, foi possível colher informações demonstrando que os primeiros movimentos de 
contestação judicial de tarifas de telefonia, por intermédio de ações coletivas, remontam a período bem 
anterior a esse, coincidindo mesmo com os primeiros anos de exploração do serviço pós-privatizações. Nesse 
sentido, teria havido, já em junho de 1999, ação coletiva proposta pelo IDEC com o mesmo objetivo de 
questionar reajustes tarifários aprovados na época pelo órgão de regulação, na qual teria sido concedida, 
inclusive, medida liminar para esse mesmo fim. 
117 Ver, sobre a reorganização dos patamares tarifários no período anterior às privatizações, Folha de São 
Paulo. Assinatura residencial vai subir de R$ 2,70 para R$ 10 a partir de maio (edição de 4 de abril de 1997), 
e Folha de São Paulo. Tarifa já subiu 2.170% (edição de 5 de abril de 1997). 
118 Dados encontrados em VERÍSSIMO, Marcos Paulo (pesquisador responsável). Tutela judicial dos 
interesses metaindividuais: ações coletivas. Op. cit. p. 62. 
119 Jornal Folha de São Paulo, edição de 13 de janeiro de 2005. 
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tarifa básica telefônica. Tais ações individuais tramitavam principalmente perante os 

Juizados Especiais Cíveis.120 

O contexto ora exposto levou a TELESP a suscitar conflito de competência 

perante o Superior Tribunal de Justiça121, tendo em vista que, nas ações coletivas, questões 

processuais como continência, conexão e legitimidade passiva da ANATEL mostraram 

complexidade significativamente maior que o próprio mérito da legalidade da cobrança da 

tarifa telefônica pela mera disponibilidade do serviço.122 

A leitura da ementa do Conflito de Competência nº 48.177 - SP123 expressa o 

entendimento do relator do acórdão, Ministro Teori Albino Zavascki, acerca dos interesses 

                                                             
120 Conforme anotado pelo CEBEPEJ, “Comparando esses dados com aquelas contidos no Comunicado CG 
108/05 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, é possível ter uma idéia mais clara da dimensão 
desses números. Segundo referido comunicado, tramitavam pelos Juizados Especiais Cíveis de São Paulo em 
janeiro de 2005, ao todo, 1.004.234 processos, o que significa que, de todo o acervo existente, as ações 
discutindo tarifas de telefonia responderiam por mais de 9,45%. 
O transtorno causado por esse volume expressivo de ações individuais foi confirmado pelas entrevistas 
realizadas com um representante do Poder Judiciário envolvido na administração dos Juizados Especiais 
Cíveis de São Paulo. Segundo ele, uma das medidas tomadas no plano legislativo para resolver situações 
como essa consistiu na edição da Lei n. 11.277/06, originada de Projeto (PL 4.728/04 na Câmara dos 
Deputados) de iniciativa do próprio Poder Executivo. Tal lei alterou o Código de Processo Civil para incluir 
em seu texto um novo artigo (285-A), permitindo ao juiz proferir sentença de improcedência, 
independentemente de citação da parte contrária, em casos nos quais a tese jurídica seja conhecida, repetitiva 
e já tenha sido julgada por aquele magistrado.” Op. cit. p. 74-75. 
121 STJ, Conflito de Competência nº 48.177/SP. 
122 Segundo a análise elaborada pelo CEPEBEJ com base nas 26 ações coletivas ajuizadas no Estado de São 
Paulo, a complexidade desse contencioso pode ser aferida a partir da observação do volume de incidentes 
processuais produzidos: “Houve interposição de pelo menos um agravo de instrumento em metade (13) das 
ações, com uma média de 1,92 agravos em cada caso que gerou esse tipo de recurso e de 0,96 agravos por 
ação ajuizada. O número total de agravos foi de 25, sendo que, destes, 14 referiam-se a temas ligados à 
competência para apreciação da ação (56%) e 11 (44%) referiam-se à decisão de primeiro grau que concedeu 
ou negou a medida liminar pleiteada pelo autor.” Op. cit. p. 73. 
123 Conflito de competência nº 48.177 - SP (2005/0027588-7); Relator: Ministro Francisco Falcão; Relator 
para acórdão: Ministro Teori Albino Zavascki. Julgado em 14.09.2005. 
Cabe mencionar que o processo número 0020602-84.2004.403.6100, resultante da reunião das três ações 
coletivas em que o STJ, por maioria, entendeu haver conflito, somente em 31.01.2013 (ou seja, quase oito 
anos após a decisão do STJ) foi remetido à origem para baixa definitiva (juízo federal da 9a Vara de São 
Paulo), por, ao fim das contas, entender o Tribunal Regional da 3a Região pela exclusão da ANATEL do polo 
passivo, com determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual. Eis a ementa: 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO LEGAL PELAS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO 
INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
COMO AGRAVO DO ART. 557, § 1º, DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE 
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
I. Não obstante o cabimento de embargos de declaração em face de decisões monocráticas, o recurso deve ser 
recebido como agravo, quando o propósito é atribuir efeitos infringentes à decisão embargada, bem como não 
se vislumbre obscuridade, contradição ou omissão. Precedentes do STJ. 
II. Ausência de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a decisão é expressa, congruente e 
motivada. 
III. A decisão de exclusão de litisconsorte é provimento de natureza interlocutória, pois não extingue o 
processo e, portanto, é impugnável unicamente por meio do recurso de agravo. 
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individuais homogêneos. Segundo ele, os direitos individuais homogêneos não pertencem à 

categoria dos interesses transindividuais, motivo pelo qual o ajuizamento de ações 

coletivas sobre um mesmo objeto em nada deve influenciar o curso das demandas 

individuais, a menos que os autores destas assim o desejem. Em artigo sobre o tema, o 

atual ministro do Supremo Tribunal Federal defende ser necessário que não se confunda a 

defesa de direitos coletivos (e difusos) com a defesa coletiva de direitos (individuais).124 

Ainda segundo Teori Zavascki, o direito positivo vigente permitiria estabelecer a seguinte 

e genérica discriminação: “a ação civil pública, a ação popular e a ação de improbidade 

administrativa constituem instrumentos típicos para tutela de direitos transindividuais (= 

coletivo lato sensu); e a ação civil coletiva e o mandado de segurança coletivo são 

instrumentos típicos para a tutela coletiva de direitos individuais”.125 

Com a devida vênia a tal entendimento, a nosso ver, a referida “discriminação” 

não encontra guarida, tampouco se coaduna com os escopos do microssistema processual 

coletivo brasileiro. Nesse sentido, comungamos da constatação de José Marcelo Menezes 

Vigilar, para quem merecem críticas os operadores das demandas coletivas que insistem 

em vislumbrar uma inexistente diferença entre ações civis públicas e o que denominam 

ações coletivas. É, de fato, um desserviço ao processo coletivo e ao escopo de 

molecularização das demandas que versam sobre interesses individuais homogêneos – que, 

via de regra, são ajuizados de forma massiva – sustentar que haveria diferenças entre 

demandas coletivas que tutelam interesses difusos e coletivos e aquelas que dizem respeito 

a interesses classificados como individuais homogêneos. Ora, na realidade, o 

comportamento diverso do procedimento visa, justamente, propiciar a adequada e efetiva 

tutela dos interesses individuais homogêneos, já que há “diferença essencial entre a 

natureza do direito material que é defendido numa e noutra categoria de interesses (assim, 

os essencialmente coletivos e os acidentalmente coletivos, para utilizarmos expressão de 

                                                                                                                                                                                         
IV. A interposição de apelação configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio 
da fungibilidade, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva, inocorrente na espécie. 
V. Apelação não conhecida. 
VI. Agravos desprovidos.” 
Disponível em http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2610694. Acesso em 
26.09.2013. 
124 ZAVASCKI, Teori Albino. Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada 
para direitos individuais homogêneos e para direitos transindividuais. In GRINOVER, Ada Pellegrini; 
MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro e WATANABE, Kazuo. Direito processual coletivo e o anteprojeto 
de Código Brasileiro de Processos Coletivos. Op. cit. p. 33. 
125Idem. p. 34.  
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José Carlos Barbosa Moreira).”126 Defender doutrinariamente que haveria ações cuja 

utilização para a tutela de interesses individuais homogêneos seria “proibida” é, destarte, 

posição contrária ao vigente microssistema especialmente dedicado ao processo coletivo 

brasileiro, que garante a admissibilidade de todas as espécies de ações capazes de propiciar 

a tutela dos direitos e interesses transindividuais127, qualquer que seja sua natureza 

material: se difusos, coletivos, ou individuais homogêneos. 

Também Fredie Dider Jr. e Hermes Zaneti Jr. expressam visão crítica da 

doutrina dos “direitos individuais coletivamente tratados”. Segundo eles, os interesses 

individuais homogêneos são também direitos coletivos, e não direitos individuais 

coletivamente tratados. E acrescentam outro aspecto que jamais pode ser olvidado no 

estudo de interesses individuais homogêneos: tais lesões nem sempre serão suficientemente 

atrativas e aptas a ensejar a postulação individual em juízo. Tome-se a hipótese em que há 

lesão no mercado de ações e os acionistas são prejudicados em apenas alguns poucos 

centavos: “ninguém duvida que esta lesão não será reparada frente as condutas individuais, 

não existe motivação econômica para ajuizar uma ação visando à recuperação de pequenos 

ou ínfimos valores. Por outro lado, o sistema prevê o fluid recovery como possibilidade de 

liquidação e execução desses valores que, coletivamente, podem representar uma soma 

substancial e interessante (art. 100 do CDC). Para além da contribuição ao FDD o fluid 

recovery  tem uma marcante função educativa e de repressão de conditas futuras.”128 

                                                             
126 Observa José Marcelo Menezes Vigilar: 
“Nunca é demais lembrar que constitui atitude pouco técnica adjetivar as ações, pretendendo que, pelo 
adjetivo que se lhes agrega, seja razoável ver a sua natureza jurídica e objetivo alterados. 
Assim é que, “Numa classificação verdadeiramente científica, as ações são de conhecimento ou executivas, 
subclassificando-se as primeiras em meramente declaratórias, constitutivas e condenatórias; e há também as 
ações cautelares, que se opõem às principais, na mesma medida em que o provimento cautelar é acessório, 
ligado ao principal por um nexo de instrumentalidade hipotética. Essa classificação apoia-se exclusivamente 
na natureza do provimento  jurisdicional postulado (sentença meramente declaratória, constitutiva ou 
condenatória, provimento satisfativo do direito no processo de execução; medidas cautelares).” 
Nessa perspectiva, absolutamente correta e científica, exposta por Cândido Rangel Dinamarco [o autor 
refere-se à obra Fundamentos do processo civil moderno. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 
117], constituiria (e de fato constitui) um verdadeiro retrocesso buscar associação do instituto da ação com o 
direito material que seria defendido no caso concreto (numa visão privatista do fenômeno processual, que 
não submete o art. 75 do Código Civil de 1916 a uma nova leitura), mediante adjetivação daquela. 
Para os interesses transindividuais o mesmo acontece. Uma vez que determinado interesse transindividual, 
seja ele essencialmente coletivo, seja acidentalmente coletivo, reste violado, haverá a necessidade de se 
buscar a sua tutela através da atividade jurisdicional do Estado. O exercício do direito/poder da ação será 
exercido para que se rompa uma das características essenciais da jurisdição (a inércia, que garante a 
imparcialidade do juiz), e o Estado (de forma imparcial e garantindo o contraditório, para legitimar 
justamente essa manifestação do seu poder) possa prolatar um provimento jurisdicional que revele a vontade 
do direito. (...)” VIGILAR, José Marcelo Menezes. Interesses individuais homogêneos e seus aspectos 
polêmicos. Op. cit. p. 35-37. 
127 Artigo 83 da Lei n˚ 8.078/1990. 
128 DIDIER Jr., Fredie; ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. v. 4. 3 ed. 
Salvador: JusPodivm. 2008. p. 82. 
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Em artigo elaborado sobre o contencioso da tarifa telefônica residencial, Kazuo 

Watanabe sustenta que, na realidade, o caso não envolvia interesses individuais 

homogêneos, mas sim interesses “pseudoindividuais”, eis que qualquer modificação na 

cesta tarifária – inclusive a proibição da cobrança da tarifa de assinatura – necessariamente 

afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, do que poderia 

resultar o descumprimento das obrigações decorrentes do próprio contrato firmado entre a 

concessionária e o ente estatal. Assim, a seu ver, as ações individuais não seriam sequer 

admissíveis; mas, caso o fossem, deveriam ser decididas de modo global, atingindo todos 

os usuários do serviço de telefonia, em razão da natureza incindível da relação jurídica 

substancial. Todas aquelas ações, na verdade, buscariam a tutela de posições individuais 

que se inserem homogeneamente na situação global,129 “de modo que a decisão deve ser do 

mesmo teor para todos que se encontrem na mesma situação jurídico-substancial, o que 

significa que uma só demanda seria suficiente para a proteção da totalidade de usuários.”130 

Como se vê, no caso em tela não há, sequer, consenso sobre a natureza do 

interesse sub judice. O voto vencido do Ministro Luiz Fux alinha-se ao pensamento 

supratranscrito. Para ele, as ações individuais repetidas nos juizados especiais estariam 

fazendo as vezes de ações coletivas de altíssima complexidade – em relação às quais o 

próprio Superior Tribunal de Justiça estaria enfrentando dificuldades. Em verdade, tratar-

se-ia de um simulacro de uma ação individual.131   

                                                             
129 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. p. 83-84.  
130  WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Op. cit. p. 160. 
Acrescenta ainda que essas ações individuais seriam similares às ações individuais movidas por um ou alguns 
acionistas para a anulação de deliberação assemblear ou à ação individual movida por uma vítima contra a 
poluição ambiental praticada por uma indústria. Contrariamente à doutrina que defende a existência de ações 
pseudoindividuais, posicionam-se Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr.: “O que surpreende, e com o que, 
desde logo, discordamos, é com a vedação da tutela dos direitos em seu reflexo individual. Por certo a tutela 
coletiva se apresenta, em muitos casos, como a mais adequada, Aliás, essa é a conclusão óbvia que ampara o 
princípio da primazia da tutela coletiva sobre a individual (...). 
A vedação de processos individuais, como proposta por Kazuo Watanabe, é impensável no Estado 
Democrático Constitucional, até pela óbvia limitação ao direito de acesso à Justiça. Garantia constitucional 
universalmente aceita.” DIDIER Jr., Fredie; ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: 
processo coletivo. Op. cit. p. 94. 
131 O Ministro continua: “A grande realidade é saber se podemos conviver com nossa função, tal como 
prevista na Constituição Federal, assistindo passivamente, chegarem aqui cem mil ações com decisões 
diferentes sobre a mesma matéria. Isso significa abdicar do dever de velar pela cláusula máxima consectária 
da tutela da dignidade da pessoa humana, que é a igualdade. Sabemos que um dos fatores que levou o Poder 
Judiciário a um profundo descrédito perante a opinião pública foi a falta de sintonia nas decisões. Citei uma 
vez um exemplo: um leigo pergunta para um outro qual é o juiz dele, pensando que poderia ir ao juiz do 
outro e conseguir o mesmo que o outro conseguiu, porque não conhece o 
princípio do juízo natural. 
No meu modo de ver, a conexão é inegável. Aliás, o Sr. Ministro Teori Albino Zavascki entende que elas são 
conexas. Além do mais, não estamos julgando litígios individuais, mas uma discussão relativa a um ato-base 
genérico, que é o ato da agência que intervém quando instituiu a tarifa básica, sem considerarmos alguns 
aspectos práticos de que, se isso eventualmente vier a surpreender as partes em conflito, certamente essas 
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Contribui para a compreensão do caso da tarifa telefônica residencial a leitura 

de um estudo de Marcos Paulo Veríssimo, em que o autor sustenta existir, no contencioso 

presentemente analisado, um choque entre dois planos parcialmente distintos: a regulação 

setorial e a tutela do consumidor. Segundo ele, a perplexidade do caso se deve ao fato de 

um mesmo conjunto de relações ser visto por três prismas distintos: (i) pelo órgão 

regulador, sob o prisma do direito regulatório, das normas regulatórias e do contrato de 

concessão, as quais sempre têm em mente o conjunto dos usuários e o conjunto do setor; 

(ii) pelas associações de consumo e eventualmente pelo próprio poder judiciário, sob o 

prisma do direito privado de consumo, que desconsidera os aspectos coletivos do caso, e 

enfoca a relação privada e bilateral individualmente existente entre cada consumidor e a 

prestadora de serviços, tomando tal relação por autônoma e independente de todas as 

demais relações mantidas entre a prestadora e seus demais consumidores: “daí falar-se na 

desnecessidade de incluir a Anatel nos processos, daí falar-se na desnecessidade de 

questionar diretamente (principaliter) a legalidade dos instrumentos regulatórios, daí falar-

se na impossibilidade de reunião das ações coletivas paralelas e, finalmente, daí falar-se no 

direito individual de cada consumidor de ajuizar uma ação individual própria, o que 

pareceria inviável se os mesmos problemas fossem olhados na perspectiva da regulação 

ampla do setor.”132 

                                                                                                                                                                                         
empresas - e temos assistido a isso com constância na Corte Especial - reclamarão na Corte Especial para 
fazer valer a condição originária da concessão, sob pena de repassar para o consumidor, num tiro às avessas, 
a onerosidade pela impossibilidade de cobrar a tarifa básica que a agência reguladora autorizou. 
(...) 
Diante desse panorama, reformulando meu voto, já que entendo que não podem permanecer nos juizados 
especiais, assento que a ratio essendi da conexão das ações coletivas é manter a uniformidade das decisões, 
do contrário, estaremos criando, com as ações coletivas, a possibilidade de decisões contraditórias, isto é, 
estamos indo na contramão da finalidade do instituto. 
Sugiro que todas as ações sejam reunidas no juízo federal para uma decisão única, porque, mesmo aquela 
primeira solução de grupos ficarem em locais diferentes, gera a possibilidade de essas decisões serem 
contraditórias nesses grupos. Essa é a complementação da minha sugestão de voto.” 
132 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Defesa do consumidor, processo coletivo e judicialização da regulação 
tarifária das telecomunicações no Brasil. In SALLES, Carlos Alberto (coord.). As grandes transformações 
do processo civil brasileiro – homenagem ao Professor Kazuo Watanabe. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 
859. No mesmo sentido, o já citado posicionamento de Kauzo Watanabe: “Pela natureza unitária e incindível 
e pelas peculiaridades já mencionadas do contrato de concessão, qualquer modificação na estrutura ade 
tarifas, inclusive por decisão do Judiciário, somente poderá ser feita de modo global e uniforme para todos os 
usuários. Jamais de forma individual e diversificada, com a exclusão de uma tarifa em relação a alguns 
usuários e sua manutenção em relação aos demais. 
A obrigatoriedade de tratamento igualitário dos usuários resulta não somente das próprias peculiaridades, já 
mencionadas, do contrato de concessão, como também de preceitos legais expressos que disciplinam a 
prestação do serviço de telecomunicação (arts. 106 e 107 da Lei Geral de Telecomunicações – Lei 
9.472/97).” WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Op. cit. p. 159. 
O autor menciona, ainda, o entendimento de Flávio Luiz Yarshell, nos seguintes termos: “Analisando o caso 
sob ângulo da legitimação ad causam, afirma Flávio Luiz Yarshell, com todo o acerto, que, “se o que se 
pretende é, de alguma forma, alterar a regulação a cargo da agência, então parece não ser lícito impor 
provimento jurisdicional pretendido sem a presença daquele que será diretamente afetado pela modificação 
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De fato, a complexidade do caso das tarifas telefônicas assenta-se, de um lado, 

no direito material, tendo-se em vista que o direito contemporâneo é dividido em vários 

subsistemas dotados de racionalidades parcialmente distintas, o que conduz à incidência de 

tais subsistemas sobre a realidade social de forma muitas vezes incongruente, já que uma 

mesma situação da vida é examinada, do ponto de vista jurídico, sob perspectivas diversas, 

“conforme seja olhada sob o prisma do direito público, do direito privado, do direito 

administrativo regulatório, do direito ambiental, do direito do consumidor, do direito 

concorrencial, do direito societário e assim por diante.”133. As decisões do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria de relação entre demandas individuais e coletivas 

demonstram que a corte não possui jurisprudência consolidada sobre o tratamento 

processual do assunto.134 Sob o aspecto processual, um forte argumento contra a solução 

apontada por Kazuo Watanabe, no sentido de serem inadmissíveis as demandas 

individuais, é a garantia constitucional à inafastabilidade da jurisdição.135 Uma vez que o 

                                                                                                                                                                                         
de um dado estado jurídico. Anota que todos os agentes econômicos sujeitos à regulação e, dado segmento 
econômico deveriam figurar no polo passivo, “porque todos eles – destinatários que são de regulação ditada 
por determinada agência – compõem uma relação jurídica incindível: não seria possível alterar a regulação 
para um sem alterar para todos” (Brevíssimas reflexões a propósito da legitimidade passiva nas ações civis 
públicas envolvendo atividades sujeitas à regulação. In LUCON, Paulo Henrique dos Santos (coord.). Tutela 
coletiva. São Paulo: Atlas, 2006. p. 112 – grifo nosso).” 
133 VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Defesa do consumidor, processo coletivo e judicialização da regulação 
tarifária das telecomunicações no Brasil. Op. cit. p. 858. 
134 Tome-se, por exemplo, o Conflito de Competência 39.590-RJ, relativo a ações cujo objetivo era evitar o 
reajuste das tarifas telefônicas pelo índice contratualmente previsto (IGP-DI), em razão da desvalorização do 
real, que fez com que a inflação medida através do índice IGP-DI fosse muito superior à inflação medida por 
outros índices de preços. No caso, de forma oposta ao que se deu no Conflito de Competência n˚ 48.177-SP, 
a Corte entendeu por bem determinar a reunião das mais de vinte ações que versavam sobre o tema. Eis a 
ementa: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. ANATEL. 
AUMENTO DE TARIFAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 7.437/85. 1. Recomendável a 
reunião das mais de vinte ações que combatiam o aumento de tarifas autorizado pela ANATEL às operadoras 
de telefonia a fim de que fosse preservada a segurança jurídica nas relações de consumo do setor, em face da 
conexão. 2. A competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Carta Magna, 
por cuidar-se de causa em que entidade autárquica, como é o caso, integra o polo passivo  da relação 
processual. 3. Em seu art. 90, o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar às ações coletivas nele 
previstas as normas do Código de Processo Civil e da  Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/85). 4. A prevenção, 
em se tratando de ação civil pública, é determinada pela propositura da ação, consoante o art. 2o, parágrafo 
único, da Lei 7.437/85. Deve-se reconhecer a precedência do juízo onde foi proposta a primeira ação 
coletiva, ainda que tenha declarado extinto o feito, sem irresignação das partes interessadas, se tal decisão foi 
submetida ao duplo grau de jurisdição. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do 
Juízo da 2a Vara Federal do Distrito Federal.” (Superior Tribunal de Justiça, Conflito de Competência 
39.590-RJ, REl. Min. Castro Meira, j. 27.08.2003). 
135Tratando do tema, Rodolfo de Camargo Mancuso observa que, por certo, a Constituição da República 
Federativa do Brasil assegura o acesso à Justiça, garantindo a apreciação, pelo Poder Judiciário, a lesão ou 
ameaça a direito. No entanto, segundo o autor, a adequada contextualização do artigo 5°, XXXV, à realidade 
processual brasileira faz com que o dispositivo em questão não represente um convite à demanda ou um 
incentivo à litigiosidade, mas sim uma cláusula de reserva, sendo a prestação jurisdicional oferecida 
subsidiariamente pelo Estado. Algumas concausas para o acúmulo de processos judiciais no Brasil são 
apontadas, dentre elas: i) a cultura demandista, que faz com que a população busque a Justiça estatal em 
detrimento da procura prioritária por outros meios, auto e heterocompositivos; ii) a falta de uma política 
judiciária de divulgação popular das diversas alternativas disponibilizadas para a solução das pendências, 
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indivíduo identifique uma lesão ou ameaça de lesão ao que entende ser um direito, a 

apreciação jurisdicional do caso concreto é-lhe constitucionalmente assegurada. No 

entanto, a questão processual há que ser analisada também sob a óptica do processo 

coletivo. A racionalidade da jurisdição coletiva encontra-se na resolução do conflito 

transindividual de modo unitário e isonômico, minimizando-se o risco de decisões 

divergentes sobre um mesmo tema. 

Impende reconhecer, a partir de análise de lege lata, que o sistema processual 

civil brasileiro atual não evita a concomitância de diversas ações, quer coletivas ou 

individuais, sobre o mesmo objeto. Conforme apontado pelo Ministro Teori Zavascki, 

inexiste, mesmo em matéria constitucional, no Brasil, um instrumento avocatório que 

permita concentrar o julgamento de múltiplos processos a respeito da mesma questão 

jurídica perante um mesmo tribunal e, tampouco, perante o juiz de primeiro grau. 
Após acompanhar o trâmite das ações coletivas e individuais que versavam 

sobre a cobrança da tarifa telefônica, a pesquisa realizada pelo CEBEPEJ concluiu que, do 

ponto de vista da regulação jurídico-processual incidente sobre o caso, inexistem, na 

legislação, mecanismos processuais capazes de regular temas como o curso das ações 

individuais durante a pendência de ação coletiva relacionada ao mesmo tema, bem como a 

concomitância de diversas ações coletivas em trâmite perante juízos diferentes, com 

decisões liminares diferentes e sobrepostas. 

Quanto à última situação – que diz respeito à concomitância de diversas ações 

coletivas – concluiu-se que resulta, principalmente, da soma de quatro fatores 

interconectados e sobrepostos: “1. legitimidade concorrente para o ajuizamento das ações 

coletivas, aliada à inexistência de tratamento expresso pela lei quanto aos critérios de 

litispendência no plano coletivo, o que permite que vários atores coletivos proponham, 

concorrentemente, sua própria ação, ainda que de conteúdo idêntico a outra ação coletiva 

já proposta; 2. existência de dúvida quanto à interpretação das regras de competência para 

ações no plano coletivo, especialmente no que se refere às ações com abrangência estadual 

ou nacional e aos casos de competência concorrente, regras essas consubstanciadas, 

sobretudo, no artigo 93 do CDC, que vem recebendo interpretação divergente pela 

jurisprudência; 3. existência de dúvida quanto à abrangência territorial das sentenças em 
                                                                                                                                                                                         
para além do processo judicial; iii) o desvirtuamento da função judicial do Estado, cada vez mais usada pelos 
denominados clientes habituais – o próprio Poder Público, Bancos, INSS, empresas de telefonia, planos de 
saúde etc. – como forma de postergação do cumprimento de suas obrigações, em detrimento dos clientes 
eventuais – pessoas físicas ou jurídicas que raramente se envolvem em processos judiciais. MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 88-89. Ver também nota 105, supra. 
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cada caso concreto, ocasionada pela existência de interpretações divergentes do artigo 16 

da Lei da Ação Civil Pública, o que gera, por sua vez, o ajuizamento de ações 

multiplicadas em diversas localidades, aumentando ainda o grau de complexidade das 

discussões sobre fixação da competência, determinação das hipóteses de conexão de causas 

e prevenção de juízos, já que, indiretamente, tais questões, em princípio distintas, 

acabaram sendo misturadas pela própria alteração no artigo supra-referido; 4. como 

resultado da soma dos fatores anteriores, e da dificuldade de sumulação e uniformização de 

jurisprudência a respeito dessas questões processuais, existência de dúvida na 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios e hipóteses de reunião 

de ações coletivas com objeto semelhante, em casos como o analisado.”136 

Identificadas as limitações do direito processual civil positivo brasileiro em 

propiciar o manejo desejável entre demandas coletivas e individuais concomitantes, os 

próximos itens tratarão dos problemas que emergem da ausência de uma fase de 

certificação das demandas coletivas no processo civil brasileiro, bem como, adiante, das 

inovações, de lege lata e de lege ferenda, que buscam harmonizar os escopos do processo 

coletivo e do processo individual, com o que se almeja que, enfim, seja dado o tratamento 

adequado e devido aos interesses transindividuais massivamente deduzidos em juízo, quer 

pelo processo coletivo, quer pelo processo individual tradicional – que passa a contar com 

mecanismos137 de racionalização e otimização com vistas não apenas à duração razoável, 

mas também à isonomia e à segurança jurídica, para que a jurisdição, incluída em tal 

conceito a atividade satisfativa, seja de qualidade. 

 

2.2.1. A concomitância entre demandas coletivas e individuais: o bem ou objeto 

jurídico como elemento identificador da demanda coletiva 

 

Já foram apresentadas, no Brasil, algumas propostas de reforma legislativa que 

intentavam conciliar as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos 

com as pretensões individuais. Dentre tais propostas, merece destaque o Projeto de Lei 

5.139, de 2009, que daria nova disciplina à ação civil pública para a tutela de interesses 

                                                             
136 VERÍSSIMO, Marcos Paulo (pesquisador responsável). Tutela judicial dos interesses metaindividuais: 
ações coletivas. Op. cit. p. 79-90. 
137 Tratamos, aqui, das denominadas group actions ou ações de grupo, destinadas ao manejo de demandas 
repetitivas de forma alternativa ao processo coletivo. 
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difusos, coletivos e individuais homogêneos. O artigo 37 do projeto cuidava da suspensão 

de ações individuais.138 

Analisando o referido projeto, Marcelo Abelha Rodrigues conclui que, de 

forma diferente do vigente artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor, o Projeto de Lei 

5.139/2009 previa a suspensão obrigatória das ações individuais que tivessem “objeto 

correspondente” ao da ação coletiva, até o julgamento da demanda em primeiro grau de 

jurisdição, não obstante a proposta deixasse claro não existir, entre as ações individuais e a 

coletiva, relação de litispendência.139 

Digna de nota é a previsão constante do parágrafo 2º do citado artigo 37, que 

impunha ao réu, na ação individual, o dever de informar o juízo sobre a existência de 

                                                             
138 “Art. 37. O ajuizamento de ações coletivas não induz litispendência para as ações individuais que tenham 
objeto correspondente, mas haverá a suspensão destas, até o julgamento da demanda coletiva em primeiro 
grau de jurisdição. 
§ 1º Durante o período de suspensão, poderá o juiz perante o qual foi ajuizada a demanda individual, 
conceder medidas de urgência. 
§ 2º Cabe ao réu, na ação individual, informar o juízo sobre a existência de demanda coletiva que verse sobre 
idêntico bem jurídico, sob pena de, não o fazendo, o autor individual beneficiar-se da coisa julgada coletiva 
mesmo no caso de o pedido da ação individual ser improcedente, desde que a improcedência esteja fundada 
em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 
§ 3º A ação individual somente poderá ter prosseguimento, a pedido do autor, se demonstrada a existência de 
graves prejuízos decorrentes da suspensão, caso em que não se beneficiará do resultado da demanda coletiva. 
§ 4º A suspensão do processo individual perdurará até a prolação da sentença da ação coletiva, facultado ao 
autor, no caso de procedência desta e decorrido o prazo concedido ao réu para cumprimento da sentença, 
requerer a conversão da ação individual em liquidação provisória ou em cumprimento provisório da sentença 
do processo coletivo, para apuração ou recebimento do valor ou pretensão a que faz jus. 
§ 5º No prazo de noventa dias contado do trânsito em julgado da sentença proferida no processo coletivo, a 
ação individual suspensa será extinta, salvo se postulada a sua conversão em liquidação ou cumprimento de 
sentença do processo coletivo. 
§ 6º Em caso de julgamento de improcedência do pedido em ação coletiva de tutela de direitos ou interesses 
individuais homogêneos, por insuficiência de provas, a ação individual será extinta, salvo se for requerido o 
prosseguimento no prazo de trinta dias contado da intimação do trânsito em julgado da sentença proferida no 
processo coletivo.” Grifo acrescido. A inspiração do Projeto de Lei 5.139 encontra-se no Anteprojeto de 
Código Brasileiro de Processos Coletivos, cuja última versão foi apresentada ao Ministério da Justiça em 
janeiro de 2007. Ali, previa-se, em termos muito semelhantes ao do citado artigo 37, soluções para a relação 
ente demanda coletiva e demandas individuais, bem como a comunicação sobre processos repetitivos, nos 
artigos 7º e 8º.” 
139 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relações entre ações individuais e ações coletivas: anotações sobre os 
efeitos decorrentes da propositura e extinção das ações coletivas para defesa de direitos individuais 
homogêneos em relação às pretensões individuais sob a perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que 
altera a ação civil pública. Op. cit. p. 424-425. E explica adiante: (...) “A expressão “que tenham objeto 
correspondente” contida no art. 37, caput revela a existência de conexão entre as demandas, o que também 
nem sequer precisaria ter sido dito, dado que o tronco de ambas (coletiva e individual) finca-se na mesma 
raiz de fato ou de direito. A opção pela suspensão obrigatória das demandas individuais até a sentença da 
ação coletiva revela que a intenção do novo diploma foi de privilegiar a tutela processual coletiva em 
detrimento da tutela individual autônoma e pura promovida por cada indivíduo. A linha pretendida no projeto 
destoa daquela existente nos arts. 94 e 104 do CDC, onde a suspensão das ações individuais em curso não é 
obrigatória, senão uma faculdade do indivíduo. Isso vem demonstrar que com o Projeto a tutela coletiva dos 
direitos individuais é dada como mais importante do que a tutela autônoma e isolada desses direitos, na 
medida em que a suspensão das individuais é obrigatória. A rigor, pode-se até sustentar que a aplicação 
subsidiária do art. 267, IV, a, do CPC139 levaria à conclusão adotada no projeto, mas não é como consta o 
texto legal que regula o procedimento para a tutela de direitos individuais homogêneos.” 
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demanda coletiva que versasse sobre idêntico bem jurídico, sob pena de, não o fazendo, o 

autor individual vir a se beneficiar da coisa julgada coletiva mesmo no caso de o pedido da 

ação individual ser improcedente, desde que a improcedência estivesse fundada em lei ou 

ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. A preocupação 

com a efetiva comunicação dos interessados a respeito do ajuizamento da ação coletiva era 

observada também no artigo 13 do capítulo IV (o qual tratava, em termos gerais, do 

procedimento das ações coletivas).140 

A concorrência entre demandas coletivas, como mencionado anteriormente, 

traz problemas ainda maiores do que a concomitância entre ações coletivas e ações 

individuais. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, na versão 

apresentada em 2007 ao Ministério da Justiça, previa expressamente141 a disciplina da 

                                                             
140 “Art. 13. Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu e, em se tratando de 
interesses ou direitos individuais homogêneos, a intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública, 
bem como a comunicação dos interessados, titulares dos respectivos interesses ou direitos objeto da ação 
coletiva, para que possam exercer, até a publicação da sentença, o seu direito de exclusão em relação ao 
processo coletivo, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social. 
Parágrafo único. A comunicação dos membros do grupo, prevista no caput, poderá ser feita pelo correio, 
inclusive eletrônico, por oficial de justiça ou por inserção em outro meio de comunicação ou informação, 
como contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, sem obrigatoriedade de identificação nominal 
dos destinatários, que poderão ser caracterizados enquanto titulares dos mencionados interesses ou direitos, 
fazendo-se referência à ação, às partes, ao pedido e à causa de pedir, observado o critério da modicidade do 
custo.”. Na mesma linha, o capítulo IX do Projeto de Lei 5.139 de 2009 previa a criação de um cadastro 
nacional de processos coletivos e de termos de ajustamento de conduta: 
“Art. 53. O Conselho Nacional de Justiça organizará e manterá o Cadastro Nacional de Processos Coletivos, 
com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder Judiciário e os interessados tenham amplo acesso às 
informações relevantes relacionadas com a existência e o estado das ações coletivas. 
§ 1º Os órgãos judiciários aos quais forem distribuídos processos coletivos remeterão, no prazo de dez dias, 
cópia da petição inicial, preferencialmente por meio eletrônico, ao Cadastro Nacional de Processos Coletivos. 
§ 2º No prazo de noventa dias, contado da publicação desta Lei, o Conselho Nacional de Justiça editará 
regulamento dispondo sobre o funcionamento do Cadastro Nacional de Processos Coletivos e os meios 
adequados a viabilizar o acesso aos dados e seu acompanhamento por qualquer interessado através da rede 
mundial de computadores. 
§ 3º O regulamento de que trata o § 2˚ disciplinará a forma pela qual os juízos comunicarão a existência de 
processos coletivos e os atos processuais mais relevantes sobre o seu andamento, como a concessão de 
antecipação de tutela, a sentença, o trânsito em julgado, a interposição de recursos e a execução. 
Art. 54. O Conselho Nacional do Ministério Público organizará e manterá o Cadastro Nacional de Inquéritos 
Civis e de Compromissos de Ajustamento de Conduta, com a finalidade de permitir que os órgãos do Poder 
Judiciário, os co-legitimados e os interessados tenham amplo acesso às informações relevantes relacionadas 
com a abertura do inquérito e a existência do compromisso. 
§ 1º Os órgãos legitimados que tiverem tomado compromissos de ajustamento de conduta remeterão, no 
prazo de dez dias, cópia, preferencialmente por meio eletrônico, ao Cadastro Nacional de Inquéritos Civis e 
de Compromissos de Ajustamento de Conduta. 
§ 2º O Conselho Nacional do Ministério Público, no prazo de noventa dias, a contar da publicação desta Lei, 
editará regulamento dispondo sobre o funcionamento do Cadastro Nacional de Inquéritos Civis e 
Compromissos de Ajustamento de Conduta, incluindo a forma de comunicação e os meios adequados a 
viabilizar o acesso aos dados e seu acompanhamento por qualquer interessado.” 
141Artigo 6˚ da versão final apresentada pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual ao Ministério da 
Justiça em janeiro de 2007, com incorporação de sugestões da Casa Civil, Secretaria de Assuntos 
Legislativos, PGFN e dos Ministérios Públicos de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
Disponível em http://www.constitucional.mp.pr.gov.br/docs/cpcc/aple03.doc  Acesso em 26.09.2013. 
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relação entre demandas coletivas, as quais poderiam ser reunidas, de ofício ou a 

requerimento das partes, ficando prevento o juízo perante o qual a demanda fosse 

distribuída em primeiro lugar, quando houvesse: I – conexão, pela identidade de pedido ou 

causa de pedir ou da defesa, conquanto diferentes os legitimados ativos, e para os fins da 

ação coletiva passiva, os legitimados passivos; II – conexão probatória, desde que não 

houvesse prejuízo à duração razoável do processo; III – continência, pela identidade de 

partes e causa de pedir, também desde que não houvesse prejuízo à duração razoável do 

processo, sendo o pedido de uma das ações mais abrangente do que o das demais. 

Como critério de análise da identidade entre demandas, de forma diversa da 

que tradicionalmente se dá no Código de Processo Civil – que determina a verificação da 

coincidência entre os tria eadem: partes, pedido e causa de pedir – o Anteprojeto de 

Código Brasileiro de Processos Coletivos de 2007 determinava que deveria ser considerada 

a identidade do bem jurídico a ser protegido. De modo semelhante, o Projeto de Lei 5.139 

de 2009 buscava esclarecer as peculiaridades da litispendência entre ações coletivas, ao 

afirmar expressamente que a distribuição de uma ação coletiva induziria litispendência 

para as demais ações coletivas que tivessem o mesmo pedido, causa de pedir e 

interessados, e preveniria a competência do juízo para todas as demais ações coletivas 

posteriormente intentadas qie possuíssem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, 

ainda que diferentes os legitimados coletivos.142 

Mais uma vez, o projetado texto legal era expresso ao afirmar que, na análise 

da identidade da causa de pedir e do objeto, deveria ser considerado preponderantemente o 

bem jurídico a ser protegido (a diferença em relação ao texto do Anteprojeto do Código 

Brasileiro de Processos Coletivos era apenas a utilização do advérbio preponderantemente 

– quiçá para atenuar o rigor da quebra do paradigma dos tria eadem que para alguns 

poderia soar por demais radical, e lograr maiores chances de aprovação do texto junto aos 

parlamentares). Tanto o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos (art. 6˚, 

§2˚), quanto o Projeto de Lei 5.139/2009 (art. 5˚, §3˚), expressamente determinavam que, 

iniciada a instrução, a reunião dos processos somente poderia ser determinada se não 

houvesse prejuízo para a duração razoável do processo. 

Realmente, a caracterização da litispendência entre ações coletivas apresenta 

pontos de distinção em relação à tradicional compreensão do fenômeno. É o que enfatiza 

Rodolfo de Camargo Mancuso, para quem, para a constatação dos tria eadem no processo 

                                                                                                                                                                                         
 
142 Artigo 5˚ do Projeto de Lei n˚ 5.139/2009. 
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coletivo, não é suficiente a identidade física ou institucional dos autores e réus nas diversas 

ações, até mesmo porque a legitimidade dos autores, nas ações coletivas, é extraordinária 

e concorrente-disjuntiva, razão pela qual outros critérios devem, necessariamente, ser 

tomados em conta – principalmente a extensão territorial do dano e a a projeção espacial 

do raio de atuação de quem se apresenta como portador judicial. E observa que Luiz Paulo 

da Silva Araújo Filho escreve, a propósito, que não “deve ser esquecida a enorme 

dimensão das ações coletivas, naturalmente aptas a empolgar milhares ou milhões de 

pessoas, por vezes em todo o território nacional, sendo certo que o Código de Defesa do 

Consumidor cuidou de estabelecer um sistema próprio para essa vocação, como v.g., ao 

instituir que a sentença fará coisa julgada erga omnes ou ultra partes. Nessa perspectiva, 

sempre que o thema decidendum for de âmbito nacional, e o autor da ação tiver 

representação em todo o País, a princípio deverá haver apenas uma única e exclusiva ação 

coletiva, com o mesmo objeto e a mesma causa petendi. A propositura de uma ação 

coletiva idêntica (rectius: a propositura da mesma ação coletiva) caracteriza irrefragável 

litispendência.”143”144. 

É bem verdade que o Código Modelo de Processos Coletivos para os países 

Ibero-Americanos, aprovado no ano de 2004, já se mostrava atento à necessidade de uma 

disciplina diferenciada para a litispendência entre ações coletivas. Aluísio Gonçalves de 

Castro Mendes, que – juntamente com Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e 

Antônio Gidi – integrou a comissão revisora do referido Código, esclarece que se 

estabeleceu “expressamente, que a primeira ação coletiva induz litispendência para as 

demais ações coletivas que tenham por objeto controvérsia sobre o mesmo bem jurídico, 

mesmo sendo diferentes o legitimado ativo e a causa de pedir. A definição tradicional de 

identidade, a partir dos três elementos identificadores – partes, pedido e causa de pedir –, 

por certo não condizia com a realidade da tutela coletiva e a pluralidade de legitimados. O 
                                                             
143 ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 198. 
144  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concorrência de ações coletivas sobre um mesmo thema 
decidendum. Op. cit. p. 483. Sobre a concorrência entre ações individuais e coletivas, recomenda-se, ainda, a 
leitura de artigo de Antonio Adonias Aguiar Bastos, que analisa o tema sob a perspectiva de situações 
jurídicas homogêneas, que podem ser coletivas ou individuais e, portanto, são mais abrangentes que os ditos 
interesses metaindividuais nos termos do microssistema processual coletivo – e, assim, não guardam perfeita 
correspondência com interesses coletivos ou individuais homogêneos: “É possível conceber, ainda, a 
semelhança etre demandas individuais e coletivas, com base nos critérios já expostos de afinidade entre as 
causas de pedir e os pedidos das diversas demandas. É o que pode acontecer se diversas sociedades de 
advogados ajuizarem suas respectivas ações individuais e se alguns Conselhos Seccionais da OAB 
propuserem ações coletivas, todas perquirindo sobre um aspecto em comum: o dever das sociedades de 
advogados recolherem determinada espécie tributária. É possível que todas estas causas sejam reunidas para 
julgamento conjunto ou sucessivo”. In Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento das demandas de massa. Revista de Processo. ano 35. n. 186. RT: ago. 2010. p. 103. 
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processamento, por vezes, concomitante de demandas coletivas, na realidade brasileira, 

vem sendo motivo de insegurança e de descrédito para a própria tutela coletiva. Bastaria, 

no entanto, talvez, fixar como critério de identidade, além do pedido e da causa de pedir, os 

interesses, na medida em que o risco de decisões conflitantes só será relevante se os 

interessados forem as mesmas pessoas.”145 

Como se viu, tanto o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos 

(art. 6º, § 1º), como o Projeto de Lei 5.139 de 2009 (art. 5º, § 1º), expressamente previam 

que, na análise da identidade do pedido e da causa de pedir, deveria ser considerado o bem 

jurídico a ser protegido. Os referidos dispositivos, ao esclarecerem sobre as hipóteses de 

litispendência entre ações coletivas, ensejariam a diminuição das possibilidades de 

concorrência entre tais demandas, conferindo credibilidade e segurança à tutela coletiva. 

Ambas as propostas de reforma legislativa restaram, no entanto, rejeitadas. 

Resta em tramitação, perante a Câmara dos Deputados, o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil.146 Dentre as propostas de reforma legislativa que diretamente 

influem no alcance subjetivo das decisões judiciais sobre interesses metaindividuais, 

merece relevo o incidente de resolução de demandas repetitivas, que vem sendo tido como 

a grande novidade do projeto. No tema da otimização do alcance subjetivo de decisões 

judiciais sobre interesses metaindividuais e repetitivos, destacam-se, ainda, a possibilidade 

de centralização de processos repetitivos e a conversão da ação individual em coletiva, as 

quais também serão objeto de análise. 

Cabe ressaltar, desde já, e por oportuno, que o incidente de resolução de 

demandas repetitivas não se insere propriamente no âmbito da tutela de interesses 

metaindividuais através do processo coletivo. A alternativa trazida no projeto do Novo 

CPC, como se verá em capítulo próprio, inspira-se no Musterverfahren ou Procedimento-
                                                             
145 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. O Código Modelo de Processos Coletivos. Op. cit. p. 45. 
146 O referido projeto, no Senado, recebeu o número 166/2010. Atualmente, o projeto pode ser encontrado na 
Câmara dos Deputados sob o número 8046/2010. No endereço eletrônico 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84496 é possível ter acesso a um quadro 
comparativo entre o atual Código de Processo Civil e o Projeto do Novo Código. No final de outubro de 
2013, foi apresentada uma emenda aglutinativa substitutiva global com várias alterações em relação ao texto 
do PL 8.046/2010. Embora o texto da emenda aglutinativa global, durante dias, não tenha sido 
disponibilizado no site oficial da Câmara dos Deputados (o que, inclusive, causou celeuma no plenário, como 
é possível verificar em http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/455966-LIDER-DO-
PR-COBRA-DIVULGACAO-DA-ULTIMA-VERSAO-DO-TEXTO-DO-NOVO-CPC.html), o documento 
se encontrava disponível para análise em: http://www.professorcostamachado.com/wp-
content/uploads/2013/10/EMENDA-AGLUTINATIVA-SUBSTITUTIVA-GLOBAL.pdf., conforme acesso 
em 06.11.2013. Na presente data, após votação na Câmara dos Deputados, oportunidade em que restaram 
aprovados, além da parte geral (artigos 1º a 318), os artigos 319 a 1.085 da intitulada emenda aglutinativa 
substitutiva global número 6, é possível ter acesso ao arquivo através do link 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1176221&filename=Tramitacao-
PL+6025/2005. Acesso em 10.12.2013.  
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Modelo alemão – que, nos termos conceituais adotados no presente trabalho, é uma forma 

de manejo de demandas de massa, ou, como denominadas no direito continental europeu, 

group actions – por meio de novas técnicas agregadas ao processo individual. 

 

2.3. Considerações sobre a eficácia subjetiva da coisa julgada no processo coletivo 

brasileiro 

 

Na consagrada definição de Enrico Tullio Liebman, a “autoridade da coisa 

julgada não é efeito ulterior e diverso da sentença, mas uma qualidade dos seus efeitos e a 

todos os seus efeitos referente, isto é, precisamente a sua imutabilidade”.147 A sentença – 

ou, mais precisamente, a decisão judicial transitada em julgado – produz efeitos subjetivos 

e objetivos e pode ser analisada, ainda, quanto a seu modo de produção. 
 

Dentro do tema do alcance subjetivo das decisões judiciais sobre interesses 

metaindividuais, destaca-se, inevitavelmente, a eficácia subjetiva da coisa julgada, que 

guarda direta relação com o modo de produção desta, motivo pelo qual algumas linhas 

deverão ser dedicadas ao assunto. A doutrina estabelece três modalidades de coisa julgada 

quanto a seu modo de produção: I. A coisa julgada pro et contra é aquela formada 

independentemente do resultado do processo, quer seja o julgamento de procedência ou 

improcedência da demanda e é a regra geral nos processos individuais; II. A coisa julgada 

secundum eventum litis, que apenas se forma na hipótese de procedência da demanda; e III. 

A coisa julgada secundum eventum probationis, que guarda relação com a instrução 

probatória: o aperfeiçoamento da coisa julgada apenas se dá na hipótese de esgotamento de 

provas – caso o julgamento seja de improcedência por insuficiência de provas, a demanda 

poderá ser reproposta. 

No sistema processual coletivo brasileiro, a regra da coisa julgada secundum 

eventum probationis é adotada na tutela de interesses difusos e coletivos, conforme 

previsto no artigo 103, I e II, do Código de Defesa do Consumidor. No tema, é 

indispensável a menção a estudo acerca das ações coletivas ibero-americanas realizado por 

Kazuo Watanabe. Para o citado Professor, o regime brasileiro, assim como o uruguaio e o 

argentino, adota a coisa julgada erga omnes na tutela de interesses difusos e coletivos 

stricto sensu, ressalvados os casos de rejeição da demanda por insuficiência de provas, 
                                                             
147 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 4. 
ed. Atualizada por Ada Pellegrini Grinover. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos 
textos posteriores à edição de 1945 de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 165. 
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hipótese em que, caso haja novas provas, a demanda poderá, por expressa autorização do 

art. 103, I e II do Código de Defesa do Consumidor, ser reproposta. A solução, apontada 

como clássica no direito brasileiro, foi introduzida ainda em 1965 pela Lei da Ação 

Popular, “como garantia contra a possível colusão entre demandante e demandado, para 

evitar que se formasse uma coisa julgada prejudicial a toda a comunidade, por força de 

deficiências na atividade instrutória do autor popular.”148 

Desta forma, o modo de produção da coisa julgada adotada em 1965 na Lei da 

Ação Popular é reconhecido, no sistema processual brasileiro, como um passo inicial no 

sentido da coisa julgada secundum eventum litis. 149  Kazuo Watanabe vislumbra no 

preceito, ainda, “a acolhida, excepcional no processo moderno, do instituto do non liquet, 

vendo nele a autorização legal ao juiz no sentido de não julgar a causa em face da 

insuficiência de provas produzidas pelo autor coletivo.”150 Destarte, exsurgiria a exigência, 

em se tratando de coisa julgada secundum eventum litis, de que o juiz declare, na 

fundamentação ou no dispositivo da sentença, que a rejeição da demanda se deu em razão 

da insuficiência de provas.151 Por outro lado, aponta que Antonio Gidi sustentou tese mais 

liberal,152 partindo do pressuposto de que o juiz pode não possuir condições de dizer se 

dispunha ou não de material probatório suficiente para a formação de seu convencimento, 

razão pela qual Antonio Gidi defende o que denomina critério substancial a fim de 

                                                             
148 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a legitimação e a 
coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, maio/jun. 2002. v. 98. n. 361. p. 3-12. 
149 Vide MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In Temas de Direito Processual. 1. Série. São Paulo: 
Saraiva, 1977. 122-123. 
150 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a legitimação e a 
coisa julgada. Op. cit. 
151 Observa: “(...) tanto é assim que Arruda Alvim sustenta que se a fórmula não constar da sentença, caberá 
às partes oferecer o recurso de embargos de declaração (art. 535 do CPC); mas, uma vez passada em julgado 
a sentença, somente por ação rescisória poderá ela ser desconstituída, valendo-se o autor coletivo, para tanto, 
do fundamento do documento novo (art. 485, VII do CPC) ou até da violação de literal dispositivo de lei (art. 
485, V do CPC). Mas, uma vez decorrido o biênio estipulado no Código brasileiro para a ação rescisória (art. 
495 do CPC), a nova demanda não mais poderá ser intentada.” In ARRUDA ALVIM, José Manoel de. 
Código do consumidor comentado e legislação correlata. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 221. 
Quanto à exigência de que o juiz declare a insuficiência probatória na sentença, vide, ainda, SILVA, José 
Afonso da. Ação popular constitucional: doutrina e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 273 
e MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 204.  
152 Kazuo Watanabe observa, ainda, que a coisa julgada secundum eventum probationem não é estranha ao 
direito brasileiro: “O Direito brasileiro não é infenso à coisa julgada secundum eventum probationem, 
acolhendo-a tradicionalmente em matéria de writs, como o mandado de segurança e o habeas corpus. Com 
efeito, em matéria de mandado de segurança, em que o pedido do impetrante deve basear-se em prova 
documental, de regra juntada com a petição inicial, a sentença de rejeição faz coisa julgada, formal e 
material, mas não preclui a via do processo comum, em que o pedido se baseie em outras provas (art. 19 da 
Lei 12.016/2009). O mesmo ocorre com o habeas corpus, em que a denegação do pedido teve por 
fundamento um determinado conjunto de provas analisadas pelo órgão julgador, ficando a coisa julgada 
restrita ao mesmo, de modo a não ficarem preclusos a apresentação e o exame de outra impetração, baseada 
em novos elementos probatórios, que permitam cognição diversa da matéria anteriormente apreciada”. 
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determinar se a rejeição da demanda se deu em razão da insuficiência de provas ou não – 

assim, caso qualquer legitimado venha propor a segunda ação coletiva com o mesmo 

fundamento, acrescida de novo material probatório, demonstrará, ipso facto, que a rejeição 

da demanda anterior se deu por insuficiência de provas. É o que pode ocorrer, por exemplo 

em matéria ambiental, em que a certeza acerca da nocividade de determinado produto 

depende, muitas vezes, de pesquisas científicas posteriores à formação da coisa julgada.  

Quanto aos efeitos subjetivos da coisa julgada, a doutrina, em sua maioria, 

reconhece três formas de alcance: coisa julgada inter partes, ultra partes ou erga omnes. A 

coisa julgada inter partes, regra geral do processo individual, é aquela que só vincula as 

partes que figuraram no processo, e apenas sobre elas é imposta a indiscutibilidade da 

decisão passada em julgado. A coisa julgada ultra partes é aquela que, além das partes do 

processo, alcança determinados terceiros, que, embora não tenha participado formalmente 

do processo, serão vinculados, como se dá nos casos de substituição processual. Já a coisa 

julgada erga omnes é aquela que produz efeitos em relação a todos, quer tenham ou não 

tomado parte no processo, como se dá nos denominados processos objetivos.153 

 O sistema processual coletivo brasileiro não adotou o sistema de opt out tal 

qual o sistema das class actions estadunidenses, tampouco incorporou expressamente o 

sistema de controle da representatividade adequada, no início e ao longo do processo, pelo 

juiz. Não há, tampouco, uma fase de certificação do processo coletivo, em que se defina o 

tipo de ação coletiva de que se trata ou quais são os indivíduos atingidos pelas decisões 

judiciais – tal qual existe na certification das class actions. 

A peculiaridade do sistema é reconhecida pela doutrina, inclusive pelos autores 

do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor. Ada Pellegrini Grinover afirma ser 

“possível afirmar que o legislador poderia ter legitimamente determinado a extensão 

subjetiva do julgado, ultra partes ou erga omnes, sem qualquer exceção, desde que se 

tratasse de ações coletivas em que a adequação da representatividade fosse criteriosamente 

                                                             
153 Ver, por todos, DIDIER Jr., Fredie e ZANETI Jr., Hermes. Curso de direito processual civil: Processo 
coletivo. v. 4. 7. ed. Salvador: Jus Podivm, 2012. p. 376. Os autores fazem ressalva ao posicionamento 
daqueles que não diferenciam a coisa julgada ultra partes da coisa julgada erga omnes, dentre eles, GIDI, 
Antonio, Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 108-112. “Não é 
demais alertar que há quem não diferencie a coisa julgada ultra partes e coisa julgada erga omnes, o que não 
é de todo equivocado: de fato, uma coisa julgada nunca submete todos, em qualquer lugar; apenas alguns 
terceiros, que mantivessem algum vínculo com a causa, poderiam ser atingidos pela decisão. Não obstante, 
existe uma razão dogmática para a diferenciação, pois, no caso dos direitos coletivos brasileiros temos, de 
acordo com o nosso Direito positivo, há (sic) extensão da coisa julgada erga omnes, para os direitos difusos, e 
ultra partes, para os direitos coletivos em sentido estrito (art. 103, I e II do CDC). Essa distinção tem relação 
direta com a titularidade dos direitos, no primeiro caso grupo de pessoas indeterminadas; no segundo, grupos, 
categorias ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.” 
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aferida.” E observa, como já tivemos a oportunidade de também fazer, que, no sistema 

processual das class actions, a existência da adequacy of representation é analisada caso a 

caso pelo juiz, para a verificação da fair notice do processo e do desenvolvimento da 

defesa da categoria com os necessários cuidados, em atenção ao devido processo legal, 

além de ser possível a exclusão dos membros do grupo que não desejem se submeter à 

coisa julgada.154 Apesar da inexistência do controle da representatividade adequada no 

ordenamento processual coletivo pátrio, Kazuo Watanabe informa que a coisa julgada erga 

omnes nas ações coletivas, que tenham por escopo a tutela de direitos difusos e coletivos, 

pro et contra, é a regra observada pelos países de civil law, regime esse que decorre da 

própria natureza indivisível desses direitos.155 O rigor dessa regra, em alguns países, como 

o Brasil, é atenuado pela adoção do sistema da coisa julgada secundum eventum litis, 

excluindo-se a formação da coisa julgada na hipótese de demanda julgada improcedente 

por insuficiência de provas. 

Ada Pelegrini Grinover expressa, ainda, entendimento segundo o qual a adoção 

do regime da coisa julgada secundum eventum litis seria preferível, em razão de diversas 

circunstâncias que, segundo ela, “desaconselhavam a transposição pura e simples, à 

realidade brasileira, do esquema norte-americano da coisa julgada nas class actions: a 

deficiência de informação completa e correta, a ausência de conscientização de enorme 

parcela da sociedade, o desconhecimento dos canais de acesso à justiça, a distância 

existente entre o povo e o Poder Judiciário, tudo a constituir gravíssimos entraves para a 

intervenção de terceiros, individualmente interessados, nos processos coletivos, e mais 

ainda para seu comparecimento a juízo visando à exclusão da futura coisa julgada.”156O 

transcorrer dos anos, no entanto, demonstrou a inaptidão das opções tomadas pelo 

microssistema processual coletivo brasileiro para alcançar os escopos da tutela coletiva. 

Inúmeras demandas que versam sobre o mesmo bem jurídico ou thema decidendum 

continuam a ser ajuizadas e, por sua vez, também inúmeras decisões judiciais divergentes 

são proferidas, sem que qualquer instrumento processual impeça o indesejado fenômeno, 

em detrimento das sonhadas celeridade, isonomia e segurança jurídica no que diz respeito à 

prestação jurisdicional coletiva em sede de interesses metaindividuais. 

                                                             
154 GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. v. II. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 178. 
155 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações coletivas. 
In GRINOVER, Ada Pellegrini; MULLENIX, Linda; WATANABE, Kazuo. Os processos coletivos nos 
países de civil law e common law: uma análise de direito comparado. São Paulo: RT, 2008. p. 305. 
156 GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Op. cit. p. 178-179. 
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2.3.1 Defesa coletiva de interesses processualmente passíveis de tratamento individual 

que, substancialmente, requerem decisões unitárias: um impasse 

 

É imprescindível esclarecer, conforme tratado no primeiro capítulo, que nas 

class actions estadunidenses o critério da best notice e do opt out são apenas adotados na 

hipótese prevista pela Rule 23(b)(3), comparável, no sistema processual brasileiro, às ações 

coletivas para defesa de interesses individuais homogêneos. Nas hipóteses das class 

actions 23(b)(1)(A) e (B)  – incompatible standards class actions e prejudice class actions 

– , bem como na class action 23(b)(2) – em que se visa obter uma decisão mandamental ou 

declaratória que determine que o réu adote conduta uniforme em face do grupo –, a regra é 

a impossibilidade de autoexclusão do membro do grupo. 

Sobre a class action 23(b)(1), que, para fins de comparação, mais interessa aos 

fins do presente estudo, por tratar da tutela de interesses que reclamam tratamento unitário 

– ou que, no entender de Kazuo Watanabe, seriam de natureza indivisível –  Antonio Gidi 

explica que tal modalidade é utilizada com objetivo de promover uma decisão unitária, nas 

hipóteses em que a parte contrária, seja por força de lei ou pela natureza do próprio direito, 

deva tratar os indivíduos integrantes do grupo de maneira uniforme. Assim, pela própria 

natureza dessas ações, é defeso aos indivíduos do grupo o direito de autoexclusão. Ora, é 

certo que se “o seu objetivo é impedir a existência de decisões inconsistentes, que 

coloquem o réu em uma situação de conflito, não faz sentido permitir que alguns membros 

se excluam do grupo para propor as suas próprias ações individuais. Permitir o direito de 

autoexclusão, nesse caso, importaria negar efetividade à tutela coletiva”157. A indesejada 

                                                             
157 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. Op. cit. p. 148. O autor 
observa que para a certificação de uma injunctive class action – em que, como se viu, busca-se uma sentença 
declaratória ou mandamental para assegurar que o réu trate o grupo de maneira uniforme –, algumas decisões 
têm exigido que, além dos requisitos revistos na Rule 23(a), o autor comprove a necessidade de uma ação 
coletiva, para que a decisão tenha eficácia erga omnes. Isso porque, no sistema processual civil norte-
americano, uma injunção emitida em uma ação individual pode ter efeito erga omnes, por duas razões: 
“Primeiramente, é de se esperar que o réu (principalmente se ele for um órgão público) se sinta vinculado 
pelo precedente e pelo collateral estoppel estabelecido na decisão individual, e o considere uma determinação 
judicial final sobre a ilegalidade de sua conduta e, em boa fé, prontamente obedeça em face de todas as 
pessoas em situação semelhante à do autor. Ademais, segundo a jurisprudência majoritária, uma injunção 
ampla (a que chamaremos “injunção coletiva”), que obrigue o réu a não cometer o ilícito no futuro em face 
de todas as pessoas em situação semelhante à do autor, pode ser emitida no bojo de uma ação individual, 
proposta por um dos membros do grupo.” Idem. p. 158-159. Tais razões, no entanto, não encontram 
correspondente no ordenamento jurídico pátrio. No processo civil brasileiro, os precedentes judiciais não 
possuem tal força vinculativa, a ponto de fazer com que o réu considere uma decisão desfavorável como uma 
decisão judicial final sobre a ilicitude de sua conduta – até porque, no caso, trata-se de controle difuso 
incidental. Tampouco é possível, com base no direito positivo, que, numa ação individual, o juiz estenda os 
efeitos de sua sentença a todos os indivíduos em situação semelhante à do autor individual – em razão do 
princípio da adstrição, dentre outros motivos intrínsecos ao sistema da civil law. 
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inefetividade é o que vem ocorrendo no Brasil com as ações coletivas e individuais que, 

muito embora tratem de interesses que demandam solução unitária, são ajuizadas, não raro, 

às centenas, sem que existam mecanismos que assegurem a centralização dos diversos 

processos repetitivos para a prolação de resposta judicial única. 

As hipóteses de cabimento de ações coletivas no Brasil, como cediço, se 

distinguem das hipóteses previstas pela Regra 23 das Federal Rules of Civil Procedure. 

Nosso sistema processual coletivo, no parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa 

do Consumidor,158 estabelece que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de 

interesses ou direitos difusos – entendidos como os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de 

fato –; interesses ou direitos coletivos – entendidos como os transindividuais de natureza 

indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com 

a parte contrária por uma relação jurídica base –; e os interesses ou direitos individuais 

homogêneos – entendidos como aqueles decorrentes de origem comum. 

A análise da jurisprudência produzida ao longo de vinte e três anos de vigência 

do Código de Defesa do Consumidor evidencia a dificuldade de enquadramento de 

determinados interesses como difusos, coletivos, ou individuais homogêneos. Conforme 

incisivamente observado por Kazuo Watanabe, “uma das dificuldades consiste em saber se 

as pretensões deduzidas em juízo são efetivamente individuais, ou seja, se a relação 

jurídica de direito substancial a que essas pretensões estão referidas admite a formulação 

de vários pedidos individualizados da mesma espécie, ou se, acaso, pela sua natureza e 

peculiaridade, é ela de natureza incindível, de modo que, em princípio, são inadmissíveis 

postulações individuais.”159 

Também José Carlos Barbosa Moreira, anos antes da positivação e 

conceituação das três categorias pelo Código de Defesa do Consumidor, já tinha ciência 

das dificuldades práticas que emergiriam da tentativa de classificação estanque dos 

                                                             
158 Importante relembrar, com Ada Pellegrini Grinover, que “A mais perfeita interação entre o Código e a Lei 
nº 7.347, de 24.7.1985, está estabelecida nos arts. 90 e 110 usque 117, de sorte que estão incorporadas ao 
sistema de defesa do consumidor as inovações introduzidas pela referida lei especial, da mesma forma que 
todos os avanços do Código são também aplicáveis ao sistema de tutela de direitos criado pela Lei nº 7.347.” 
In GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do 
consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Op. cit. p. 67. 
159 WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. In GRINOVER, Ada 
Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro e WATANABE, Kazuo (coord.). Direito Processual 
Coletivo e o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 156. A nosso 
ver, as postulações individuais não são, propriamente, inadmissíveis, mas sim inadequadas, caso não seja 
adotado mecanismo, mesmo que no processo individual, que assegure a idenfiticação dos processos 
repetitivos para a resolução judicial unitária da questão de natureza incindível. 
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interesses por ele então denominados supraindividuais e alertava que não se poderia 

“ignorar que na realidade objetiva a passagem de um a outro se faz, com frequência, por 

graus insensíveis, e que a riqueza policrômica das situações da vida em sociedade não se 

deixa aprisionar num espectro intencionalmente esquemático”. 160  O Professor 

demonstrava, ainda, sensibilidade quanto à disciplina da legitimação ativa ao reconhecer 

que a dificuldade de responder à indagação sobre quem está habilitado a instaurar um 

processo com a possibilidade de exigir um julgamento de mérito aumenta precisamente à 

medida que a análise se afasta do clássico padrão dos conflitos interindividuais de 

interesses, em relação aos quais, em regra, intuitivamente, atribui-se a legitimatio ad 

causam ao próprio titular – ou, melhor dizendo, àquele que se afirma titular – da relação 

jurídica litigiosa.161 

Na mesma linha, Antonio Adonias Aguiar Bastos observa que os conflitos 

decorrentes das mudanças qualitativas e quantitativas pelas quais as relações materiais 

passaram ao longo do século XX162 apresentam um perfil que lhes é próprio, não se 

identificando por completo com as lides individuais, nem com as demandas coletivas com 

as quais estamos tradicionalmente acostumados a lidar. 

Para evidenciar o crescimento numérico das demandas judiciais na sociedade 

de massa do século XX – notavelmente a partir da Segunda Guerra Mundial –, traz o autor 

os seguintes dados relativos à litigiosidade no Supremo Tribunal Federal brasileiro: “O 

número de processos protocolados no STF em 1940 equivalia a 2.419; em 1950, o número 

subiu para 3.091; em 1960, para 6.504; em 1970, foram 6.367; em 1980, registrou-se a 

                                                             
160 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular do direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados “interesses difusos”. In Temas de direito processual. 1. Série. São Paulo: 
Saraiva, 1977. p. 111. 
161 Idem. p. 117. Nota de rodapé n˚ 12. 
162BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento das demandas de massa. Revista de Processo. ano 35. n. 186. RT: ago. 2010. p. 87-107.  
Dentre os diversos eventos históricos relevantes para o estabelecimento de uma sociedade de massas, o autor 
destaca “a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, os levantes operários na Europa, a formação de 
grandes partidos politicos, a consolidação de regimes totalitários, a depressão econômica de 1929, a Segunda 
Grande Guerra e a bipolarização do mundo em dois blocos politico-econômicos, o capitalista e o socialista. 
Em 1989, o mundo assistiu à queda do muro de Berlim, com a afirmação, na década de 1990, dos Estados 
Unidos da América como potência hegemônica mundidal.” Para aprofundamento sobre os eventos históricos 
relacionados ao surgimento da sociedade de massas, indicam-se: COGGIOLA, Osvaldo. O sentido histórico 
da Segunda Guerra Mundial. O Olho da História – Revista de História Contemporânea. Salvador: Edufba. 
nov. 1995. v. 1. p. 14-21; COGGIOLA, Osvaldo. A crise de 1929 e a depressão mundial da década de 30. 
Revista Tempos Históricos. Marechal Cândido Rondon: Edunioeste, 2005. v. 13. p. 40-57;  HOBSBAWM, 
Eric. Era dos extremos – o breve século XX (1914-1991). 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995; 
JUDT, Tony. Pós-guerra – uma história da Europa desde 1945. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008; MANDEL, 
Ernest. O significado da Segunda Guerra Mundial. São Paulo: Ática, 1989; MILWARD, Alan. La Segunda 
Guerra Mundial: 1939-1945. Barcelona: Crítica, 1986; RONCAYOLO, Marcel. Le Monde Contemporain de 
la Seconde Guerre Mondiale a nos jours. Paris: Robert Laffont, 1985. 
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marca de 9.555; em 1990, o número praticamente dobrou, com 18.564 processos 

protocolados na Suprema Corte; o registro no ano 2000 foi de 105.307 processos 

protocolados. Os maiores índices estão nos anos de 2002, com 160.453 processos; de 2006, 

com 127.535 processos; em 2007, foram 119.324 processos; e em 2008, foram 100.781 

(STF, 2009). De outro lado, a população do Brasil saltou de 41,2 milhões para 183,9 

milhões de habitantes entre 1940 e 2007 (IBGE, 2009), o que representa um aumento de 

446,36%. Assim, entre 1940 e 2007, houve um aumento de 4.932,78% processos 

protocolados na Suprema Corte contra os 446.36% equivalentes ao aumento da população 

brasileira no mesmo período.”163 

À parte o debate sobre se, no contencioso da tarifa telefônica residencial,  bem 

como em outros casos análogos, o interesse em questão nas diversas ações tem viés que 

permita (ou sequer recomende) a postulação estritamente individual ou não, fato é que a 

decisão sobre a legalidade da cobrança pela disponibilidade de um serviço público 

interessa a milhares de indivíduos dispersos em todo o território nacional. Leonardo 

Carneiro da Cunha observa, com sensibilidade ímpar, que a litigiosidade de massa é o que 

identifica as demandas repetitivas, independentemente de o direito ser individual ou 

coletivo.164 Sobre o tema, para Osvaldo Alfredo Gozaíni , “actualmente sostener que la 

controversia solo interesa a las partes que litigan, es una mirada egoísta y unilateral que no 

observa la transcendencia que tienen los processos en el desarollo de un país.”165 Deveras, 

a partir da perspectiva do direito substancial, seria antijurídico e inclusive inconstitucional, 

por ofensa à isonomia, aceitar-se que apenas alguns indivíduos – beneficiados por decisões 

judiciais favoráveis – não se sujeitassem à tarifa, enquanto outros, exatamente na mesma 

condição de usuários do serviço de telefonia, fossem cobrados.  

Embora a maioria dos julgadores brasileiros integrantes do tribunal superior 

responsável pela tutela da lei federal166 tenha entendido que o caso versava sobre interesses 

                                                             
163 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Op. cit. p. 91. nota de rodapé n˚ 8. 
164 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de processo. ano 36. v. 193. São Paulo: RT, 
mar. 2011. p. 258. No mesmo sentido, vide BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas 
homogêneas: um conceito necessário para o processamento das demandas de massa. São Paulo: Revista de 
processo, 1998. v. 186. 
165 GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. Los cambios de paradigmas en el derecho procesal el “neoprocesalismo”. 
Revista de Processo. ano 32. n. 151. São Paulo: RT, set. 2007. p. 64. 
166 As decisões do Superior Tribunal de Justiça em matéria de relação entre demandas individuais e coletivas 
demonstram que a corte não possui jurisprudência consolidada sobre o assunto. No Conflito de Competência 
nº 48.177/SP, o STJ, por maioria, decidiu que o sistema processual civil brasileiro atual não evita a 
concomitância de diversas ações, quer coletivas ou individuais, sobre o mesmo objeto. Conforme apontado 
pelo Relator, Ministro Teori Zavascki, inexiste, mesmo em matéria constitucional, no Brasil, um instrumento 
avocatório que permita concentrar o julgamento de múltiplos processos a respeito da mesma questão jurídica 
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individuais homogêneos, as peculiaridades do caso levam a concluir que não se cuidava, 

sob a óptica do direito material, de um interesse típica e meramente individual. Ora, no 

caso, questionava-se a legalidade da cobrança de tarifa pela mera disponibilidade de um 

serviço público sujeito a regulação. Não se caracterizava, destarte, típica relação de direito 

privado, em que fosse possível a cada indivíduo a negociação acerca da cobrança da tarifa. 

O tratamento diferenciado entre os usuários do serviço prestado sob o regime público de 

concessão é injustificável. 

O caso versa situações jurídicas homogêneas, 167  caracterizadas pela 

semelhança fática e jurídica entre as demandas – que, não por outra razão, são apresentadas 

ao Judiciário de forma massificada. 

No sistema das class actions estadunidenses, a probabilidade de que o caso em 

questão não fosse certificado como uma class action for damages – Regra 23b(3) –  é 

imensa. Seria o caso de uma ação a ser certificada com base na Regra 23(b)(1), cabível nos 

casos que demandam prestação jurisdicional unitária e isonômica. Tanto é que Antonio 

Gidi afirma ser  esse o tipo de ação coletiva adequado nos casos de ações propostas com o 

objetivo de invalidar um tributo, uma lei ou um procedimento de ações propostas por 

acionistas (shareholders) para compelir a “declaração de um dividendo” (declaration of a 

                                                                                                                                                                                         
perante um mesmo tribunal e, tampouco, perante juiz de primeiro grau. Em sentido contrário, tome-se a 
decisão do STJ no Conflito de Competência 39.590-RJ, relativo a ações cujo objetivo era evitar o reajuste das 
tarifas telefônicas pelo índice contratualmente previsto (IGP-DI), em razão da desvalorização do real, que fez 
com que a inflação medida através do índice IGP-DI fosse muito superior à inflação medida por outros 
índices de preços. Eis a ementa: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIAS DE 
TELEFONIA. ANATEL. AUMENTO DE TARIFAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 
7.437/85. 1. Recomendável a reunião das mais de vinte ações que combatiam o aumento de tarifas autorizado 
pela ANATEL às operadoras de telefonia a fim de que fosse preservada a segurança jurídica nas relações de 
consumo do setor, em face da conexão. 2. A competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do 
art. 109, I, da Carta Magna, por cuidar-se de causa em que entidade autárquica, como é o caso, integra o polo 
passivo  da relação processual. 3. Em seu art. 90, o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar às ações 
coletivas nele previstas as normas do Código de Processo Civil e da  Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/85). 4. 
A prevenção, em se tratando de ação civil pública, é determinada pela propositura da ação, consoante o art. 
2o, parágrafo único, da Lei 7.437/85. Deve-se reconhecer a precedência do juízo onde foi proposta a primeira 
ação coletiva, ainda que tenha declarado extinto o feito, sem irresignação das partes interessadas, se tal 
decisão foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a 
competência do Juízo da 2a Vara Federal do Distrito Federal.”(Superior Tribunal de Justiça, Conflito de 
Competência 39.590-RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.08.2003). 
167 Sobre o conceito de situações jurídicas homogêneas, indispensável a leitura de BASTOS, Antonio 
Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o processamento das 
demandas de massa. Revista de processo. ano 35. n. 186. São Paulo: RT, ago. 2010. Vide, especialmente, p. 
95: “Se, no entanto, tomarmos o universo das situações jurídicas homogêneas, não parece admissível que 
possa haver resultados distintos, e até opostos, para demandas que versem sobre um contexto fático e jurídico 
que lhes é semelhante. Além de violar a isonomia entre os sujeitos que estão submetidos a uma conjuntura 
padronizada, esta álea também coloca “em xeque” a segurança jurídica, afinal a existência de decisões 
judiciais antagônicas para situações que se enquadram num mesmo modelo impede que os membros da 
sociedade possam pautar-se em condutas que visam a evitar a ofensa ao ordenamento jurídico, além de 
impedir que tenham segurança quanto às consequências que o eventual descumprimento poderá trazer-lhes.”   
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dividend), além de ser o tipo de ação coletiva utilizada para compelir uma empresa de 

seguro-saúde, de telecomunicações ou de distribuição de água, gás ou energia elétrica a 

praticar ou deixar de praticar determinada conduta em face de todos os seus clientes ou 

usuários.168 

O desenho previsto pela Rule 23(b)(1) permitiria uma solução uniforme perante 

todos os membros do grupo – no caso, os usuários do serviço –, de forma a eliminar 

distinções injustificáveis entre indivíduos sujeitos à mesma atividade regulatória estatal. 

Assim, nos Estados Unidos, a vedação do direito de autoexclusão (aliada ao controle da 

representatividade adequada), no caso, garantiria a efetividade da decisão, que alcançaria 

todos os indivíduos que se encontrassem na mesma situação, inclusive os denominados 

“ausentes”, que sequer tivessem manifestado interesse em questionar a legalidade da 

cobrança. 

No Brasil, uma vez enquadrado o interesse questionado na categoria abstrata de 

individual homogêneo, não houve instrumento processual apto a evitar o ajuizamento de 

diversas ações judiciais, quer individuais, quer coletivas. Chegou-se ao seguinte impasse: 

sob a perspectiva substancial da isonomia, fazia-se necessária uma decisão unitária, já que 

se questionava a legalidade de ato regulatório estatal que ensejava a cobrança de tarifa a 

qualquer usuário do serviço de telefonia; contudo, sob a óptica processual, já que 

predominou o entendimento de que se cuidava de interesses essencialmente individuais e 

apenas acidentalmente coletivos – e portanto, inquestionável a legitimidade ativa – era 

impossível negar-se a milhares de indivíduos o direito à apreciação jurisdicional, conforme 

assegura o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Não se está aqui a defender a adoção da solução adotada nas incompatible 

standards class actions, que, para evitar a proliferação de decisões judiciais contraditórias, 

criou um sistema de coisa julgada que vincula a todos os membros do grupo, sendo 

vedado, em regra, o right to opt out. Até porque tal opção, sob pena de violação do devido 

processo legal e da inafastabilidade do controle jurisdicional, necessariamente conduziria à 

necessidade de revisão da disciplina da representatividade adequada – central nas class 

actions norte-americanas – e que em muito se difere da legitimidade ativa para a 

propositura de ações coletivas no Brasil, que se dá ope legis. 

É inegável que a tripartição adotada no microssistema processual coletivo vem 

gerando dúvidas nos julgadores quanto à exata configuração de determinados interesses 

                                                             
168 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos. Op. cit. p. 148. 
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como difusos, coletivos ou individuais homogêneos, 169  o que traz consequências 

notadamente prejudiciais à extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada e ao próprio 

escopo do processo coletivo – qual seja, a potencialização da resposta judiciária, “por 

modo que um só comando possa resolver o conflito metaindividual em modo unitário e 

isonômico, assim prevenindo os malefícios de sua pulverização em múltiplas demandas 

individuais, ao risco de decisões contraditórias sobre um mesmo thema decidendum”.170 

   

2.4. Perspectiva de lege ferenda: a sugestão de projeto de lei para instituir processo 

especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo poder judiciário 

 

Merece destaque, no âmbito acadêmico, recente iniciativa dos Professores 

Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover, que apresentaram uma sugestão de projeto de 

lei para instituir processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo 

poder judiciário. Conquanto este trabalho não se dedique particularmente ao estudo de 

políticas públicas, acreditamos que elas sintetizem a concepção de que o Estado 

Democrático de Direito não se limita a estabelecer normas de conduta e de organização, 

mas cabe-lhe também, e de maneira essencial, a definição de normas que fixem diretrizes a 

serem observadas tanto pelo legislador infraconstitucional quanto pelos órgãos da 

administração pública, e, ainda, pelos órgãos que exercem o controle judicial, tendo em 

vista os objetivos sociais que se visa alcançar. O Direito deixa, assim, de regular 

exclusivamente as relações sociais pré-constituídas, passando a assumir função prospectiva 

de concretizar objetivos almejados pela sociedade.171  

                                                             
169 Para mais exemplos, vide GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código 
brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Op. cit. p. 80-82, item “[9] As 
distinções conceituais acima expostas não têm sido observadas na prática com a precisão desejável”. Merece 
destaque a menção a uma ação ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC – em que 
se buscava a invalidade de reajustes das mensalidades exigidas de filiados a planos de assistência médica e 
hospitalar. No caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a presença de interesses coletivos que 
justificassem o ajuizamento de ação coletiva por uma associação. A Professora Ada contra-argumenta: “Se o 
ato atacado por meio da ação coletiva (reajuste de mensalidades) diz respeito a todos os contratantes dos 
panos de saúde, globalmente considerados (...), a nota da indivisibilidade do bem jurídico e bem assim a sua 
transindividualidade são inquestionáveis, pois basta a procedência de uma única demanda para que todos os 
filiados dos planos de assistência médica e hospitalar sejam coletivamente beneficiados”. p. 82. 
170  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concorrência de ações coletivas sobre um mesmo thema 
decidendum. In MARTINS, Ives Gandra e RESEK, Francisco (coord). Constituição Federal: avanços, 
contribuições e modificações no processo democrático brasileiro. São Paulo: RT: CEU – Centro de Extensão 
Universitária, 2008. p. 474. 
171 Nesse sentido já tivemos a oportunidade de nos manifestar em trabalho elaborado como requisito para 
aprovação na disciplina de Políticas Públicas I – premissas estruturais, cursada no Programa de Mestrado da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, intitulado Políticas Públicas e Métodos Alernativos de 
Solução de Conflitos, e ainda não publicado. A dificuldade em se definir o conceito de políticas públicas é 
reconhecida por Maria Paula Dallari Bucci, que observa tratar-se de expressão plurívoca, cujo significado 
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Para o estudo da otimização do alcance subjetivo das decisões judiciais que 

tratem de interesses metaindividuais e repetitivos, é de especial interesse a redação do 

caput do artigo 10 do projeto, que, ao cuidar dos meios alternativos de solução de 

controvérsias, prevê que o Ministério Público e outros órgãos públicos legitimados às 

ações coletivas poderão colher da Administração Termo de Ajustamento de Conduta sobre 

o cumprimento da obrigação, sua modalidade e seus prazos, o qual termo, em caso de 

existência de processo, só terá eficácia com a anuência do Autor. 

Apreende-se de tal redação que, em caso de existência de processo, a eficácia 

de eventual termo de ajustamento de conduta apenas se dará desde que haja anuência do 

autor. Ocorre que o mencionado processo, conforme interpretação sistemática do projeto 

de lei, não necessariamente será um processo coletivo. Isso porque o artigo 26 da sugestão 

de projeto prevê a possibilidade de conversão da ação individual em ação coletiva, 

ressalvando que, em tal caso, o autor manterá a condição de legitimado para a ação, em 

litisconsórcio necessário com o Ministério Público ou outro co-legitimado para a ação 

coletiva.172 

Cria-se, potencialmente, o risco de que o autor de uma ação individual 

(convertida em coletiva) detenha o poder de impedir que a administraçao pública firme 

                                                                                                                                                                                         
pode remeter a, desde arranjos governamentais específicos, a noções mais abrangentes, como a de política de 
desenvolvimento, sendo possível, ainda, outra conclusão no sentido de traçar uma linha divisória mais rígida 
entre as políticas, tal como aparecem nos textos normativos, e as políticas públicas, verdadeiros programas de 
ação governamental, despidos de suas roupagens jurídicas. In BUCCI, Maria Paula Dallari; GONÇALVES, 
Alcindo (orgs.). Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 21-22 
Sobre os desafios inerentes à pesquisa jurídica em políticas públicas, ver também, da mesma autora, Notas 
para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. In Políticas públicas: possibilidades e 
limites. FORTINI, Cristina; ESTEVES, Júlio César dos Santos; DIAS, Maria Tereza Fonseca (orgs.). Fórum, 
2008. p. 229. 
 
172 É a redação do artigo 26: 
“Art. 26 - Atendido o requisito da relevância social e ouvido o Ministério Público, o juiz poderá converter em 
coletiva a ação individual que : 
I - tenha efeitos coletivos, em razão da tutela de bem jurídico coletivo e indivisível , cuja ofensa afete a um  
tempo as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade;   
II – tenha por escopo a solução de conflitos de interesses relativos a uma mesma relação jurídica plurilateral, 
cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, deva ser uniforme, assegurando-se  tratamento 
isonômico para todos os membros do grupo  e  padrão de conduta  consistente e unitária para a parte 
contrária. 
§ 1º - Determinada a conversão, o autor manterá a condição de legitimado para a ação, mas em litisconsórcio 
necessário com o Ministério Público ou outro co-legitimado para a ação coletiva. 
§ 2º - O Ministério Público ou outro legitimado, no prazo a ser fixado pelo juiz, poderão aditar ou emendar a 
petição inicial para adequá-la à tutela coletiva. 
§ 3º - Se nenhum dos colegitimados aditar ou emendar a petição inicial, o juiz encaminhará os autos ao 
Conselho Superior do Ministério Público para que indique um membro da instituição para fazê-lo. 
§ 4º - A coisa julgada atuará erga omnes, nos termos do disposto nos arts. 103 e 104 da Lei n. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 
§ 5º -  Não intervindo como parte, o Ministério Público atuará como fiscal da ordem jurídica.” 
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compromisso de ajustamento de conduta sobre a criação ou implementação de políticas 

públicas. Tal situação, pelo que se vê, opõe-se ao escopo imaginado pelo projeto ao 

permitir a conversão da ação individual em ação coletiva. 

Um sistema análogo ao opt out norte-americano poderia adequadamente 

conciliar os interesses gerados pelo conflito entre o artigo 10 e o artigo 26 do imaginado 

projeto, quais sejam: de um lado, o direito do autor da ação individual à apreciação 

jurisdicional de sua pretensão; do outro, a necessidade de diálogo entre a administração 

pública e judiciário a fim de que as políticas públicas sejam elaboradas e implementadas 

com a maior efetividade possível e beneficiem toda a coletividade, sem a necessidade do 

ajuizamento de milhares de ações. Assim, ao invés de se condicionar a eficácia do termo 

de ajustamento de conduta à anuência do autor da ação individual convertida em coletiva, a 

lei poderia assegurar-lhe o direito de não se sujeitar aos efeitos do TAC, e requerer, em 

relação à sua pretensão, o prosseguimento da ação, para que seja proferida decisão judicial 

específica para o seu caso. Não se sugere adesão irrestrita ao right to opt out norte-

americano na hipótese aventada.173 Sempre convém lembrar que o direito comparado 

pressupõe transplante responsável 174  dos institutos analisados. Tratar-se-ia, antes, da 

adoção de solução inspirada em tal sistema, com vistas a, enfim, obterem-se decisões 

judiciais unitárias e isonômicas em matéria de políticas públicas, sem, contudo, negar-se 

acesso ao judiciário ao indivíduo que entenda fazer jus a uma prestação jurisdicional 

                                                             
173 É, no entanto, clara a influência do sistema das class actions no projeto. O inciso II do art. 26 autoriza a 
conversão da demanda individual em coletiva quando “tenha por escopo a solução de conflitos de interesses 
relativos a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, 
deva ser uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo e padrão de 
conduta consistente e unitária para a parte contrária.” A redação guarda estreita semelhança com a 
incompatible standards class action – Rule 23(b)(1)(A): “(b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class action 
may be maintained if Rule 23(a) is satisfied and if:(1) prosecuting separate actions by or against individual 
class members would create a risk of: (A) inconsistent or varying adjudications with respect to 
individual class members that would establish incompatible standards of conduct for the party opposing the 
class.” 
174 A expressão foi consagrada por Antonio Gidi. Ver, por exemplo, A class action como instrumento de 
tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: RT, 2007. No 
mesmo sentido, Rolf Stürner adverte, quanto ao intercâmbio de práticas processuais entre diferentes 
ordenamentos, que “não se afigura verdadeiramente sensato, nessas oportunidades, distribuir bons conselhos 
e, num afã missionário, tecer loas do próprio sistema a outras culturas sociais e políticas. As diferenças 
dessas culturas políticas e sociais, em geral, são grandes demais para tanto. Isso vale mesmo no seio da 
civilização ocidental e, precisamente, tanto dentro da Europa, quanto na relação entre as culturas jurídicas 
continental e anglo-americana. As sociedades emergentes, sobretudo na Ásia e América do Sul, continuam 
associadas, em última análise, com a formação de uma cultura híbrida própria, embora países sul-americanos, 
como o Brasil, e asiáticos, como o Japão, já disponham de uma longa experiência em relação a outras 
sociedades em ascensão, como China e Índia. In Sobre as reformas recentes no direito alemão e alguns 
pontos em comum com o projeto para um novo Código de Processo Civil. Revista de Processo: março/2011. 
ano 36. v. 193. p. 356. 
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peculiar, diferente daquela consubstanciada na política pública – que visa atender, 

irrestritamente, toda a coletividade. 

A tendência, no entanto, ante a recente aprovação do Projeto do Novo Código 

de Processo Civil pela Câmara dos Deputados, é que o objeto do projeto de lei sugerido 

pelos ilustres Professores seja absorvido pelas inovações trazidas pelo novel sistema 

processual. Dentre tais inovações, especialmente no que se aplica ao controle de políticas 

públicas pelo Poder Judiciário, ter-se-á a possibilidade de conversão da ação individual em 

coletiva, caso a primeira tenha por objetivo a solução de conflito relativo a uma mesma 

relação jurídica plurilateral cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva 

ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os 

membros do grupo (artigo 334, II), bem como na hipótese de o pedido individual ter 

alcance coletivo, por afetar, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da 

coletividade (artigo 334, I). 
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3. AS GROUP ACTIONS OU AÇÕES DE GRUPO PARA O PROCESSAMENTO DE 

DEMANDAS DE MASSA 

 

As denominadas group actions – ou, no vernáculo, ações de grupo – serão 

abordadas, neste capítulo, a partir de uma breve análise da concepção europeia sobre o 

processamento de demandas de massa, bem como, e especialmente, pelo estudo do 

Procedimento-Modelo alemão (Musterverfahren), que, conforme declarado na exposição 

de motivos do projeto do novo Código de Processo Civil, inspirou o incidente de resolução 

de demandas repetitivas imaginado para o direito brasileiro. O capítulo seguinte será 

dedicado às reformas processuais no ordenamento jurídico brasileiro – tanto as já ocorridas 

como as projetadas – com vistas ao processamento de tais demandas.175 

 

3.1. As group actions em ordenamentos estrangeiros: o Musterverfahren alemão 

 

Uma análise responsável do Procedimento-Modelo ou Musterverfahren alemão 

– instituído como teste em 16 de agosto de 2005 e com vigência prorrogada até 1˚ de 

novembro de 2020176 – pressupõe uma breve incursão no atual estágio do referido 

ordenamento jurídico no que diz respeito às demandas de massa e à compreensão de 

interesse público e progresso social. 

Rolf Stürner, diretor do Instituto de Processo Civil Comparado da Faculdade de 

Direito da Universidade de Freiburg e membro da Academia de Ciências de Heidelberg e 

do International Association of Procedure Law (IAPL), explica que atualmente a doutrina 

alemã, de um lado, identifica casos em que um grande número de jurisdicionados sofre 

danos de bagatela – também chamados danos fragmentados, advindos, por exemplo, de 

pequenas manipulações no mercado acionário, falsa indicação de peso de produtos, 

distorção de preços em virtude de concorrência desleal, dentre inúmeros outros177 –  que, 

                                                             
175 Nas palavras de Rodolfo de Camargo Mancuso, as “demandas múltiplas” correspondem a casos 
“substancialmente iguais, mormente em assuntos que empolgam milhares, senão milhões, de cidadãos”. 
Como exemplo, o Professor cita as demandas defluentes de programas governamentais, bem como aquelas 
relativas à cobrança de terminado tributo ou matéria previdenciária, bem como os pleitos que envolvem 
grupos de consumidores. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e súmula 
vinculante. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 133.  
176  Conforme prevê o §28 do Gesetz über Musterverfahren in kapitalmarktrechtlichen Streitigkeiten 
(Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz - KapMuG). Disponível em http://www.gesetze-im-
internet.de/kapmug_2012/. Acesso em 19.11.2013. 
177 Os exemplos são fornecidos pelo próprio autor. 
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embora globalmente configurem danos significativos, não resultam no ajuizamento de 

ações individuais,  por não representarem valores econômicos individualmente atrativos. 

De outro lado, reconhece o Professor tedesco que os processos de massa 

asfixiam a justiça, numa “enxurrada” de demandas individuais. Por fim, informa Rolf 

Stürner que outro ponto no qual se aferra a doutrina alemã é a necessidade de se colocar a 

iniciativa privada a serviço do interesse público, de modo a sancionar a violação 

sistemática de normas, “a fim de se alcançar o progresso econômico e social – um 

argumento que é mencionado constantemente, sobretudo pela Comissão Europeia (o 

chamado “promotor de justiça privado”).”178  Por tal razão, adverte que a cultura jurídica 

alemã não simpatiza com a ideia de progresso social através do processo coletivo ou das 

demandas de massa. 

Na realidade, a opção alemã, segundo ele, é por uma forte discricionariedade 

regulatória do legislador para prevenir desequilíbrios e danos sociais antecipadamente. E 

exemplifica que um sistema de seguridade social bem construído protege as necessidades 

básicas do indivíduo contra danos à sua existência, de forma que, “mediante a cessão de 

crédito, diante do causador do dano não estará uma massa de demandantes impotentes e de 

pequeno porte, mas uma poderosa seguradora. Em relação a danos à existência não 

cobertos, somente uma lei instituidora de um fundo específico (pool) pode eficientemente 

auxiliar na indenização.” Em complementação ao sistema baseado na securitização da 

previdência social e ao sistema de fundos ad hoc ou específico, tem-se, naquele 

ordenamento, uma Justiça estruturada preventivamente, de modo a antecipadamente evitar 

prejuízos: “incluem-se, nessa administração da Justiça preventiva, sistema de registros 

confiáveis, geridos pelo Estado e cartórios públicos, que não são burocratas com carimbo, 

mas que desempenham uma função consultiva neutra e responsável na documentação de 

negócios importantes.”179 

Antonio do Passo Cabral, em estudo pioneiro no Brasil sobre o procedimento-

modelo alemão, igualmente informa que o ordenamento processual alemão não possui 

regulamentação extensa e genérica sobre tutela coletiva, tal qual existe no ordenamento 

pátrio:180 de forma diversa, o legislador alemão optou por reformas legislativas pontuais, 

sendo poucas as leis que cuidam da tutela de interesses metaindividuais.181 

                                                             
178 STÜRNER, Rolf. Sobre as reformas recentes no direito alemão e alguns pontos em comum com o projeto 
para um novo Código de Processo Civil. Revista de Processo: março/2011. ano 36. v. 193. p. 361. 
179Idem. p. 362. 
180 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa 
às ações coletivas. São Paulo: Revista de Processo, maio/2007. ano 32. n. 147. p. 130. Dentre os 
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Há que se mencionar, em tal ponto, certa desconfiança existente dentre os 

países da Europa Continental quanto às ações representativas e, particularmente, quanto à 

legitimação extraordinária, pressuposto do processo coletivo. O próprio Professor Rolf 

Stürner, em análise do sistema das class actions estadunidenses, afirma que os resultados 

atingidos pelas mesmas seriam medíocres, razão esta que justificaria a cautela da Europa 

Continental em relação às class actions e à private law enforcement. E se mostra, com 

certo tempero de ironia, fascinado com a forma  “como os norte-americanos conseguem, 

no law marketing, exitosamente vender produtos de sua cultura jurídica que em seu próprio 

país funcionam mal ou de maneira pífia, cujos atribuídos efeitos, em última análise, não se 

operam.” A seu ver, class actions duram muito tempo e raramente terminam em sentença, 

e em mais de 95% dos casos, acabam em acordos que transbordam a questão de maneira 

muito diversa da situação jurídica posta – de forma que, afinal, a efetiva aplicação de tais 

ações, como instrumento processual, se mostra muito restrita.182 

Michele Taruffo também dá conta da resistência da Europa Continental às 

ações representativas.183 Segundo ele, a tendência prevalecente na Europa é de não seguir o 

modelo da class actions. Ao contrário, os legisladores da Europa Continental parecem 

preferir restringir o uso de mecanismos processuais especiais apenas ao controle ou 

regulação de práticas em áreas específicas. Aponta o mestre italiano que há, no entanto, 

                                                                                                                                                                                         
instrumentos de tutela coletiva adotados na Alemanha, o autor destaca o §33 da Lei contra Práticas de 
Restrição à Concorrência (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ou GWB, a Lei dos Cartéis), o §13 da 
Lei contra Práticas de Concorrência Desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ou UWG), e os §§ 13, 
22 e 22a, todos da Lei das Condições Gerais dos Negócios (Gesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, abreviada de AGB-Gesetz ou AGBG). Para aprofundamento do tema, vide ROTH, 
Günter H. La nouvelle loi allemande sur les conditions générales du contrat (AGB-Gesetz) du 9 décembre 
1976. Revue Internationale de Droit Comparé. n. 29-2/362, 1977. 
181 KOCH, Harald. Non-class group litigation under EU and german law. Duke Journal of Comparative and 
International Law. n. 11. 2001. p.  356. Disponível em 
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1203&context=djcil. Acesso em 09.10.2013. 
182 STÜRNER, Rolf. Sobre as reformas recentes no direito alemão e alguns pontos em comum com o projeto 
para um novo Código de Processo Civil. Op. cit. p. 364. 
183 TARUFFO, Michele. Some Remarks on Group Litigation in Comparative Perspective. InDuke Journal 
of Comparative & International Law. n. 11. 2001. p. 413. Disponível em 
http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol11/iss2/12. Acesso em 09.10.2013. Sobre a resistência europeia à 
adoção do modelo das class actions estadunidenses, indispensável a leitura de FEES, Eberhard e 
HALFMEIER, Axel. The German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) an European role model for 
increasing the efficiency of capital markets? Analysis and suggestions for reform. Frankfurt: Janeiro de 2012. 
Disponível em http://ssrn.com/abstract=1684528. Acesso em 23.10.2013. Vide principalmente p. 12: “The 
reasons why many European and in particular German legal scholars are opposed to US class actions seem to 
be twofold. On the one hand, European legal scholars emphasize for dogmatic reasons that claims should be 
kept individual, and should be decided on a case by case basis. This coincides with a sceptical view on a 
Law&Economics perspective that is mainly interested in the incentive effects of litigation. On the other hand, 
it is argued that US class actions support frivolous claims, i.e. claims that have little chances of prevailing in 
the courtroom, but are mainly filed to trigger settlements. However, it needs to be emphasized that incentives 
for frivolous claims are not necessarily associated with opt-out procedures, but rather follow from some 
specific features of the American law.” 
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alguns doutrinadores europeus que se mostram favoráveis a uma abordagem mais ampla e 

moderna e que chegaram a sugerir a introdução na Europa de class actions tais como as 

estadunidenses.184 

A tendência europeia, no entanto, é a exclusão da tutela condenatória, 

notadamente da compensação por danos individuais, através de ações coletivas. Como 

exemplo, em artigo datado do ano de 2001, explica Taruffo que na lei italiana n˚ 349 de 8 

de julho de 1986,185 relativa à proteção ambiental, os “danos ambientais” são considerados 

danos públicos – razão pela qual o Estado é o único legitimado ativo para buscar 

compensação financeira, de tal modo que os sujeitos individuais que tiverem sido 

prejudicados pela poluição devem buscar ressarcimento apenas através de ações 

individuais. 

Nesse sentido, dispunha o artigo 18, §3,˚ da referida lei, que a ação de danos 

ambientais, mesmo que exercida nos tribunais criminais, seria promovida pelo Estado, bem 

como pelas autoridades locais onde os bens atingidos pelo ato lesivo se encontrassem.186 

Importante ressaltar, para fins de atualização, que o referido dispositivo legal foi revogado 

pelo Decreto Legislativo n˚152, de 3 de abril de 2006,187 o qual veio a dar nova disciplina a 

determinadas normas de direito ambiental. A parte sexta do Decreto Legislativo em 

questão é integralmente dedicada à estipulação de normas em matéria de tutela 

ressarcitória por danos ao meio-ambiente. A legitimidade ativa para o ajuizamento da 

azione resarcitoria in forma specifica, no entanto, permanece conferida de forma exclusiva 

ao Estado, agora particularmente ao Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  

del mare, conforme se extrai do artigo 311, §1˚: “Il Ministro del ambiente e dell’a tutela 

del territorio e del mare agisce, anche exercitando l’azione civile in sede penale, per il 

risarcimento del dano ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente 

patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente 

decreto.” Na mesma linha, a concepção da lei italiana no sentido de que os valores 

correspondentes ao ressarcimento de danos ambientais constituem, a princípio, receita 

                                                             
184 Dentre estes, destaca GIUSSANI, Andrea. Studi sulle “class actions” (2000); LINDBLOM, Per Henrik. 
Group Actions and the Role of the Courts: A European Perspective. 23 Forum Internationale 3 (1996) e, 
também deste último autor, Individual Litigation and Mass Justice: A Swedish Perspective and Proposal on 
Group Actions in Civil Procedure, 45 AM. J. COMP. L. 805 (1997). 
185 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Disponível em 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1986-07-
15&atto.codiceRedazionale=086U0349&currentPage=1. Acesso em 14.10.2013. 
186 No original: “Articolo 18. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede 
penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.” 
187 Disponível em http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-
04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171&currentPage=1. Acesso em 14.10.2013. 
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estatal, é confirmada pelo artigo 317 mesmo decreto,188 que trata, em detalhes, do 

procedimento de cobrança das somas que constituem crédito do Estado, em conformidade 

com a parte sexta – que disciplina as normas em matéria de tutela ressarcitória por danos 

causados ao meio-ambiente. 

Também no ordenamento jurídico alemão, como observa Antonio do Passo 

Cabral, não se admite ao autor coletivo postular a condenação por danos individuais, “mas 

apenas uma tutela declaratória ou inibitória, o que foi uma razão, não só na Alemanha mas 

também em outros países, como Áustria, Suíça, Noruega e Suécia para que começasse a 

ser suscitado o debate sobre as ações de grupo, preservando os princípios do processo 

individual e permitindo a tutela coletiva.”189 E acresce que, de fato, os mecanismos de 

ações de grupo não representativas, por permitirem a tutela condenatória, vêm sendo 

festejadas na Europa – modalidade de tutela esta que já há quase três décadas é possível no 

ordenamento jurídico brasileiro.190 

 

3.1.1. Antecedentes, escopo, procedimento e alcance subjetivo do Musterverfahren 

 

Dentre os mecanismos que visam à tutela de interesses metaindividuais na 

Europa Continental, destaca-se a adoção, na Alemanha, do sistema não representativo do 

Musterverfahren, ora sob exame. No cenário antecedente à criação do sistema, além do 
                                                             
188 No original: 
“Art. 317 (riscossione dei crediti e fondo di rotazione) 
1. Per la riscossione delle somme costituenti credito dello  Stato ai sensi delle disposizioni di cui  alla  parte  
sesta  del  presente decreto, nell'ammontare  determinato  dal  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del 
territorio e del mare o dal giudice, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
2. Nell'ordinanza  o  nella  sentenza  puo'  essere  disposto,  su richiesta dell'interessato che  si  trovi  in  
condizioni  economiche disagiate, che gli importi dovuti vengano pagati in rate mensili  non superiori al 
numero di venti; ciascuna rata non puo' essere inferiore comunque ad euro cinquemila. 
3. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. 
4. Il mancato adempimento anche di una sola rata alla sua scadenza comporta l'obbligo  di  pagamento  del  
residuo  ammontare  in  unica soluzione. 
((5. Le somme derivanti dalla riscossione dei  crediti  in  favore dello Stato per il risarcimento  del  danno  
ambientale  disciplinato dalla  presente  parte   sesta,   ivi   comprese   quelle   derivanti dall'escussione di 
fidejussioni  a  favore  dello  Stato,  assunte  a garanzia del risarcimento  medesimo,  sono  versate  all'entrata  
del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze ad un pertinente  capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela del 
territorio e del mare, per essere  destinate  alla  realizzazione delle  misure  di  prevenzione  e  riparazione  in  
conformita'  alle previsioni della  direttiva  2004/35/CE  ed  agli  obblighi  da  essa derivanti)).” 
189 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa 
às ações coletivas. Op. cit. p. 131. 
190 O Professor observa que não apenas pela sistemática da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), mas 
também pelo regramento específico das ações coletivas para proteção do investidor no mercado de valores 
mobiliários, disciplinado pela Lei 7.913/89, admite-se no Brasil a tutela condenatória. Acresça-se, com a 
superveniência do Código de Defesa do Consumidor (Lei n˚ 8.078/1990), que para a defesa dos direitos e 
interesses metaindividuais “são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e 
efetiva tutela” (artigo 83). 
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drástico declínio do percentual de alemães investindo na economia doméstica entre 2000 e 

2005, destaca-se o ajuizamento da maior ação de investidores da história da Alemanha, o 

caso Deutsche Telecom, que envolve mais de 15.000 autores individuais, 2.100 demandas 

e 700 advogados, do que resultou o congestionamento do Tribunal de Frankfurt a um grau 

intolerável.191 

O escopo do Procedimento-Modelo alemão é conferir, no âmbito das 

informações relativas ao mercado de capitais, decisão unitária que esclareça questões 

fáticas ou jurídicas que se mostrem típicas em várias demandas isomórficas.192 Nessa 

mesma linha, sob o ponto de vista jurídico e econômico, ao expor os motivos do 

KapMug193, o legislador expressamente reconhece que a lei visa não apenas assegurar os 

direitos dos acionistas, mas também aumentar os incentivos para que as empresas evitem 

divulgar informações erradas no mercado, bem como aumentar a eficiência do mercado de 

capitais.194 

Antonio do Passo Cabral, apoiando-se na doutrina alemã, resume o objeto do 

Musterverfahren da seguinte forma: “no Musterverfahren decidem-se apenas alguns 

pontos litigiosos (Streitpunkte) expressamente indicados pelo requerente (apontados 

concretamente)195 e fixados pelo juízo, fazendo com que a decisão tomada em relação a 

estas questões atinja vários litígios individuais. Pode-se dizer, portanto, que o mérito da 

                                                             
191 Sobre o tema, indispensável a leitura da análise jurídica e econômica da Lei do KapMug feita por 
Eberhard Fees e Axel Halfmeier, da Universidade de Frankfurt. The German Capital Markets Model Case 
Act (KapMuG) an European role model for increasing the efficiency of capital markets? Analysis and 
suggestions for reform. Frankfurt: Janeiro de 2012. Disponível em http://ssrn.com/abstract=1684528. Acesso 
em 23.10.2013. Informam os Professores: “The KapMuG is designed to facilitate the enforcement of 
investors claims in view of the experience that such claims are either rarely brought or difficult to handle for 
the court system due to the large number of plaintiffs involved.” Op. cit. p. 2. 
192 No original: 
“Abschnitt 1 Musterverfahrensantrag; Vorlageverfahren 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz ist anwendbar in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in denen 
1. ein Schadensersatzanspruch wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher 
Kapitalmarktinformation,  
2. ein Schadensersatzanspruch wegen Verwendung einer falschen oder irreführenden öffentlichen 
Kapitalmarktinformation oder wegen Unterlassung der gebotenen Aufklärung darüber, dass eine öffentliche 
Kapitalmarktinformation falsch oder irreführend ist, oder  
3. ein Erfüllungsanspruch aus Vertrag, der auf einem Angebot nach dem Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetz beruht, geltend gemacht wird.” 
193 Abreviação adotada para Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz, lei que instituiu o procedimento-modelo 
alemão. 
194Vide FEES, Eberhard e HALFMEIER, Axel. The German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) an 
European role model for increasing the efficiency of capital markets? Analysis and suggestions for reform. 
Op. cit. p. 2. 
195  LÜKE, Wolfgang. Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – 
Entscheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen? Zeitschrift für Zivilprozess: Band 119, Heft 2, jun. 
2006. p. 140. 
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cognição no incidente compreende elementos fáticos ou questões prévias (Vorfragen) de 

uma relação jurídica ou de fundamentos da pretensão individual.196”197 

O procedimento do Musterverfahren pode ser compreendido por meio da 

análise do texto legal. Inicia-se com o Musterveststellungsantrag – pedido de instauração 

do incidente-modelo –, que pode ser feito por autor ou réu, perante o juízo do processo 

individual. Diferentemente do incidente de resolução de demandas repetitivas projetado 

para o processo civil brasileiro, a instauração do Musterverfahren de ofício, pelo juiz, não 

é possível. Do pedido deve constar o escopo da tratativa coletiva, com a demonstração dos 

pontos litigiosos (Streitpunkte) que a parte deseja ver resolvidos, além das provas que 

pretende produzir no incidente. Há, ainda, a exigência legal de que a parte demonstre que a 

decisão-modelo a ser proferida na demanda individual (Musterentscheid) poderá ter 

influência em outros litígios similares (gleichgelagerte Rechtsstreitigkeiten)198 – o que, 

num esforço de aproximação com os instrumentos processuais brasileiros tendentes ao 

manejo de demandas repetitivas, poderia ser comparado com a repercussão geral no 

recurso extraordinário.199 

O pedido de instauração do Procedimento-Modelo é apreciado e decidido pelo 

juízo de origem. O §3 cuida da admissibilidade do Musterverfahren. Nos termos do §3˚(1), 

o pedido deverá ser rejeitado nas seguintes hipóteses: 1. quando a decisão do litígio não 

guardar relação com os objetivos do procedimento; 2. quando os meios de prova 
                                                             
196 Idem. p. 137. Antonio do Passo Cabral observa, ainda, que “O mesmo pode ser dito das questões comuns 
ou relacionadas (common or related issues), também chamadas de GLO issues, da group litigation britânica. 
Diz a Part 19.10: “Definition. A Group Litigation Order (‘GLO’) means an order made under rule 19.11 to 
provide for the case management of claims which give rise to common or related issues of fact or law (the 
‘GLO issues’)”. Cf. ANDREWS, Neil. Multi-party proceedings in England: representative and group 
actions. Duke Journal of Comparative and International Law. n. 11. 2001. p. 258. Disponível em 
http://scholarship.law.duke.edu/djcil/vol11/iss2/5. Acesso em 14.10.2013; MENDES, Aluísio Gonçalves de 
Castro. As ações coletivas no direito comparado e nacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 82. 
197 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa 
às ações coletivas. Op. cit. p. 132. 
198 No original: 
“§ 2 Musterverfahrensantrag 
(…) 
(3) In dem Antrag sind die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben. Der 
Antragsteller muss darlegen, dass der Entscheidung über die Feststellungsziele im Musterverfahren 
(Musterentscheid) Bedeutung über den einzelnen Rechtsstreit hinaus für andere gleichgelagerte 
Rechtsstreitigkeiten zukommen kann.” 
199  Para Antonio do Passo Cabral, o KapMuG exigiria da parte a demonstração de “repercussão 
extraprocessual” do pedido. Op. cit. p. 133. Pensamos, no entanto, que tal tradução se mostra, em certo grau, 
equívoca, eis que o que o texto legal exige é que a decisão a ser proferida possa ter influência em “litígios 
similares” (gleichgelagerte Rechtsstreitigkeiten). Trata-se, assim, sempre, do âmbito processual. 
Compreendemos a intenção do ilustre Professor de afirmar que a repercussão da decisão-modelo a ser 
proferida deve ultrapassar os limites da demanda individual (endoprocessuais) na qual o incidente foi 
instaurado. No entanto, o equívoco a que nos referimos diz respeito à possibilidade de que o leitor entenda 
que a decisão deva produzir, per se e de forma genérica, efeitos além dos estritamente processuais, como 
consequências sociais ou econômicas – e.g., alterações no mercado de capitais. 
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requeridos forem inadequados; 3. quando não ficar demonstrada a influência que a decisão 

do litígio poderá ter em casos similares; 4. quando do acolhimento do pedido puder resultar 

indevida procrastinação do processo.200 

Não verificadas tais situações, o juízo de origem determinará a publicação de 

um cadastro eletrônico público e gratuito (Klageregister), do qual constará um breve 

resumo do requerimento, com o nome das partes envolvidas e seus representantes legais, o 

objetivo do procedimento, o número do processo, uma breve descrição dos fatos suscitados 

no pedido, a data do recebimento do pedido de instauração do processo e a data de seu 

registro.201 O escopo de tal registro – além, naturalmente, de propiciar a consulta pública – 

é permitir que requerimentos similares de instauração do Musterverfahren sejam 

registrados junto aos pedidos anteriores, de tal modo que a identificação e resolução das 

questões comuns e repetitivas sejam otimizadas. Importa observar que é de 

responsabilidade do juízo de origem zelar pela exatidão dos dados registrados, bem como, 

eventualmente, pela seleção de informações sigilosas do processo que não deverão ser 

publicizadas. 

Uma vez feito o registro, passa o juízo de origem à decisão acerca  do pedido 

de instauração (Vorlagebeschluss), por meio da qual se dá a submissão do Procedimento-

Modelo a um tribunal superior, para que este decida sobre o mérito das questões coletivas. 

O KapMuG estabelece, ainda, um requisito numérico e temporal para que a questão 

submetida ao Musterverfahren possa ser apreciada: no período de seis meses a contar da 

data do registro do primeiro requerimento de instauração do Procedimento-Modelo, devem 
                                                             
200 No original: 
“§ 3 Zulässigkeit des Musterverfahrensantrags 
(1) Das Prozessgericht verwirft den Musterverfahrensantrag durch unanfechtbaren Beschluss als unzulässig, 
soweit 
1. die Entscheidung des zugrunde liegenden Rechtsstreits nicht von den geltend gemachten 
Feststellungszielen abhängt,  
2. die angegebenen Beweismittel zum Beweis der geltend gemachten Feststellungsziele ungeeignet sind,  
3. nicht dargelegt ist, dass eine Bedeutung für andere Rechtsstreitigkeiten gegeben ist, oder  
4. der Musterverfahrensantrag zum Zwecke der Prozessverschleppung gestellt ist.”  
201 No original: 
“(2) Einen zulässigen Musterverfahrensantrag macht das Prozessgericht im Bundesanzeiger unter der Rubrik 
„Klageregister nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz“ (Klageregister) durch unanfechtbaren 
Beschluss öffentlich bekannt. Die Bekanntmachung enthält nur die folgenden Angaben: 
1. die vollständige Bezeichnung der Beklagten und ihrer gesetzlichen Vertreter,  
2. die Bezeichnung des von dem Musterverfahrensantrag betroffenen Emittenten von Wertpapieren oder 
Anbieters von sonstigen Vermögensanlagen,  
3. die Bezeichnung des Prozessgerichts,  
4. das Aktenzeichen des Prozessgerichts,  
5. die Feststellungsziele des Musterverfahrensantrags,  
6. eine knappe Darstellung des vorgetragenen Lebenssachverhalts und  
7. den Zeitpunkt des Eingangs des Musterverfahrensantrags beim Prozessgericht und den Zeitpunkt 
derBekanntmachung im Klageregister.”  
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ter sido requeridos, naquele ou mesmo em outros juízos, ao menos outros nove pedidos de 

instauração do Musterverfahren. Observa-se que na redação original do KapMuG, de 2005, 

a lei previa o prazo de quatro meses. Com a alteração promovida pela Lei de 19 de outubro 

de 2012, 202   o prazo para que ao menos outros nove pedidos de instalação do 

Procedimento-Modelo sejam efeitos passou a ser de seis meses, nos termos do §6(1).  

O legislador alemão, assim, a fim de aferir, em concreto, a existência de pontos 

litigiosos similares em demandas repetitivas, optou por estabelecer um requisito objetivo,  

consubstanciado na exigência numérica de ao menos dez pedidos que versem sobre o 

mesmo objeto. Caso o requisito numérico não seja atendido, o requerimento de instauração 

do Procedimento-Modelo será rejeitado, e o processo individual prosseguirá em seu curso 

regular. Também com vistas à máxima otimização da solução de questões repetitivas, é 

expressa a proibição legal, uma vez admitido o Musterverfahren, de que venha a ser 

instaurado outro Procedimento-Modelo com o mesmo objeto.203 A decisão do juízo de 

origem que determina a instauração do Musterverfahren exerce, destarte, uma espécie de 

“efeito bloqueador” (Sperrwirkung des Vorlagebeschlusses). 

Admitido o Procedimento-Modelo pelo juízo de origem – em decisão final e 

vinculante –, o trâmite se dará em tribunal superior, ao qual caberá a decisão sobre o 

mérito das questões coletivas (Musterentscheid). De especial interesse para a resolução 

judicial isonômica de demandas repetitivas que tramitem em tribunais diversos é a 

possibilidade prevista no §6(6) no sentido de que, em tal caso, o julgamento seja atribuído, 

por meio de uma “portaria” (Rechtsverordnung) a um tribunal superior (ou, ainda, de que, 

por acordo entre os governos dos Ländern, a decisão seja atribuída a um determinado 

tribunal). Há, no incidente de resolução de demandas repetitivas projetado para o processo 

civil brasileiro, disposição semelhante, segundo a qual “as partes, os interessados, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, visando à garantia da segurança jurídica, 

poderão requerer ao tribunal competente para conhecer de eventual recurso extraordinário 

ou especial a suspensão de todos os processos em curso no território nacional que versem 

sobre a questão objeto do incidente”204, restando assegurado, ainda, que aquele que for 

parte em processo em curso no qual se discuta a mesma questão jurídica que deu causa ao 

                                                             
202  Disponível em: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/kapmug_2012/gesamt.pdf. Acesso em 
15.10.2013. 
203 “§ 7 Sperrwirkung des Vorlagebeschlusses 
Mit Erlass des Vorlagebeschlusses ist die Einleitung eines weiteren Musterverfahrens für die gemäß § 8 
Absatz 1 auszusetzenden Verfahren unzulässig. Ein gleichwohl ergangener Vorlagebeschluss ist nicht 
bindend.” 
204 Artigo 937 do Projeto de Lei na Câmara n˚ 8.046/2010. 
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incidente é legitimado, independentemente dos limites da competência territorial, para 

requerer tal providência. O projeto brasileiro perdeu a oportunidade de conferir ao tribunal 

a possibilidade de requerer, de ofício, a remessa dos processos a tribunal superior desde 

que demonstrada a pulverização do tema em diversos tribunais do país – no caso, ao 

Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, a depender da natureza da 

controvérsia, se relativa à legislação federal ou se constitucional. 

A fase que se sobrevém é a denominada implementação do Musterverfahren 

(Durchführung des Musterverfahrens). Os participantes dessa fase são três: o “líder” dos 

autores (Musterkläger), o “líder” dos réus (Musterbeklagte) e os interessados 

(Beigeladenen). A escolha dos “líderes” das partes cabe ao tribunal, que deverá, para tanto, 

em decisão irrecorrível, levar em conta critérios como a adequação para conduzir o 

processo tendo em vista os interesses das partes, o acordo entre as demais partes sobre a 

escolha do “líder” e a qualidade das reivindicações deduzidas, uma vez que serão 

representativas das demais. Os autores ou réus que não forem escolhidos como “líderes” 

participarão na qualidade de interessados (Beigeladenen). Caso os “líderes” das partes não 

conduzam o Musterverfahren de forma adequada, poderão ser destituídos pelo tribunal, a 

pedido dos interessados, hipótese em que um novo líder será escolhido, observados os 

mesmos critérios de escolha apontados anteriormente. 

O tribunal (Oberlandesgericht) incluirá, então, no registro já existente, a 

instauração do Procedimento-Modelo, com o resumo da decisão do juízo de origem, o 

objetivo do procedimento, o nome dos líderes das partes e de seus representantes legais e o 

número atribuído ao procedimento. Segue-se a suspensão, de ofício e por decisão 

irrecorrível, de todos os processos cujo julgamento dependa das questões a serem decididas 

ou esclarecidas no Procedimento-Modelo.205 

 

3.1.2. A natureza do alcance subjetivo da decisão-modelo (Musterentscheid) 

 

É imprescindível, dado o tema do presente estudo – que se presta à pesquisa do 

alcance subjetivo das decisões judiciais sobre interesses metaindividuais – destacar que a 

suspensão se dá independentemente de ter havido ou não requerimento nesse sentido no 

processo de origem. Em outras palavras: a decisão a ser proferida no Musterverfahren 
                                                             
205 Vide CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren alemão): uma 
alternativa às ações coletivas. Op. cit. p. 136; GEBAUER, Martin. Zur Bindugswirkung des 
Musterentscheids nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG). Zeitschrift für Zivilprozess: 
Band 119, Heft 2, jun. 2006. p. 162 e LÜKE, Wolfgang. Op. cit. p. 138. 
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(Musterentscheid) será vinculante e alcançará os sujeitos envolvidos em todas as demandas 

que versem sobre a questão decidida no Procedimento-Modelo, independentemente das 

partes terem ou não requerido a inclusão da solução de suas demandas individuais na 

tratativa coletiva. 

O §22, que cuida dos efeitos da decisão-modelo, determina que a decisão 

proferida vincula os juízos de origem – ou seja, aqueles nos quais existam processos cujo 

julgamento dependa da definição ou do esclarecimento das questões jurídicas ou fáticas 

que compõem o objeto do Musterverfahren. O §22(1) dispõe, ainda, de forma expressa, 

que a eficácia se dará independentemente de todos os participantes terem sido identificados 

no processo. A referida disposição diz respeito aos interessados (Beigeladenen), que 

sofrerão os efeitos pro et contra da decisão, mesmo que não tenham expressamente 

participado ou deduzido qualquer questão litigiosa no Procedimento-Modelo. 

No ponto, Antonio do Passo Cabral anota que a grande controvérsia observada 

na doutrina processual alemã é a natureza dos institutos utilizados pelo legislador para que 

os processos individuais sejam atingidos pelos efeitos da Musterentscheid: 
“Diante da imprecisão da lei, a doutrina alemã vem debatendo se, em verdade, a lei trouxe 

previsão de efeito vinculante (Bindungswirkung), da coisa julgada (Rechtskraft), da chamada 

eficácia da intervenção (Interventionswirkung) 206  ou outros institutos assemelhados. 207  A 

discussão, em muito negligenciada no Brasil,208 é enormemente relevante, porque, p.ex., o 

efeito vinculante abrange a fundamentação da decisão, enquanto a coisa julgada circunscreve 

apenas o dispositivo.”209 

A discussão na doutrina alemã sobre a que título se dá o alcance subjetivo sob 

o procedimento do Musterverfahren aventa, portanto, três hipóteses: i) efeito vinculante 

(Bindungswirkung); ii) “eficácia da intervenção” (Interventionswirkung); iii) coisa julgada 

(Rechstkraft). Antonio do Passo Cabral, com apoio em Wolfgang Lüke,210 entende não se 

                                                             
206 O autor recomenda: “Ressaltando a imprecisão do legislador, traça interessante discussão sobre as 
peculiaridades de cada instituto, LÜKE, Wolfgang. Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-
Musterverfahrengesetz – Entscheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen? Op. cit. p. 435-436.” 
207  Anota: “Como a específica eficácia denominada Beiladungswirkung, o efeito constitutivo 
(Gestaltungswirkung), o efeito de fato, reflexo (Tatbestandswirkung, Reflexwirkung), dentre outros, são 
considerações ainda em discussão na doutrina alemã. Cf. LÜKE, Wolfgang. Zivilprozessrecht. Op. cit. p. 
143-144.” 
208 Indica Antonio do Passo Cabral: “Sobre o tema e a distinção dos institutos, é relevante a análise de 
algumas decisões do Supremo Tribunal Federal brasileiro, como a Reclamação 1987-DF, julgada em 2003, 
especialmente o voto do Min. Gilmar Mendes. Dentre os processualistas, BOTELHO DE MESQUITA, José 
Ignácio. O desmantelamento do sistema brasileiro de controle da constitucionalidade. Teses, estudos e 
pareceres de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 2. p. 261 e ss.” 
209 CABRAL, Antonio do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren alemão): uma alternativa 
às ações coletivas. Op. cit. p. 138. 
210  LÜKE, Wolfgang. Der Musterentscheid nach dem neuen Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz – 
Entscheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen? Op. cit. p. 139-140. Apud CABRAL, Antonio do 
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tratar de efeito vinculante, uma vez que, conforme a Lei do KapMug, os fundamentos 

determinantes da decisão no Procedimento-Modelo não atingem os litigantes futuros. 

Ou seja, apenas serão atingidos pelos efeitos da decisão coletiva aqueles 

indivíduos cujas demandas tenham sido suspensas e cujo julgamento dependa das questões 

a serem decididas no Musterverfahren. Demandas surgidas após a instauração do 

procedimento e que, naturalmente, não tenham sido suspensas, não se incluem dentro do 

lapso temporal legalmente estabelecido e não serão atingidas pela decisão coletiva 

anteriormente proferida. A ratio legis, ao que tudo indica, é permitir a produção de uma 

decisão coletiva que vincule um número significativo de litígios, assegurando-se, porém, o 

cotejamento com o direito ao contraditório e à ampla defesa de futuros litigantes – 

evitando-se, ainda, o engessamento do tema. Do §22(1)211 se extrai que a decisão-modelo 

vincula os processos suspensos e registrados nos termos do §6(1), cujo julgamento 

dependa de questões a serem decididas no Procedimento-Modelo. 

Caso se pretenda sustentar tratar-se de efeito vinculante, há que se reconhecer 

que a vinculação possui claros limites temporais (até o momento da decisão do tribunal), 

subjetivos (somente serão atingidos indivíduos cujos processos tenham sido suspensos e 

registrados nos termos do §6(1)), e materiais (o julgamento do processo individual deve 

depender das questões decididas no Musterverfahren, ou seja, do objeto do incidente 

coletivo). Por tal razão, é forçoso reconhecer que não se trata, propriamente, de eficácia 

vinculante nos estritos termos do conceito, já que a decisão proferida no Procedimento-

Modelo alemão não é qualificada como um precedente obrigatoriamente vinculante a casos 

futuros.212 

A hipótese de se tratar de “eficácia da intervenção” guarda relação com o 

tratamento dado aos interessados (Beigeladenen). Estes sofrerão os efeitos da decisão 

coletiva pro et contra, regra apenas excepcionada em dois casos:213 1) caso o interessado 

                                                                                                                                                                                         
Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa às ações coletivas. Op. cit. 
p. 139. 
211 “§ 22 Wirkung des Musterentscheids 
(1) Der Musterentscheid bindet die Prozessgerichte in allen nach § 8 Absatz 1 ausgesetzten Verfahren. 
Unbeschadet des Absatzes 3 wirkt der Musterentscheid für und gegen alle Beteiligten des Musterverfahrens 
unabhängig davon, ob der Beteiligte alle im Musterverfahren festgestellten Tatsachen selbst ausdrücklich 
geltend gemacht hat. Dies gilt auch dann, wenn der Musterkläger oder der Beigeladene seine Klage im 
Ausgangsverfahren nach Ablauf der in § 24 Absatz 2 genannten Frist zurückgenommen hat.” 
212 Antonio do Passo Cabral informa que são poucos os autores que consideram ser a Musterentscheid dotada 
de típico efeito vinculante, e parte da doutrina fala em um “efeito vinculante igual à eficácia da intervenção”. 
Op. cit. p. 139 e nota 67. 
213 “(3) Nach rechtskräftigem Abschluss des Musterverfahrens werden die Beigeladenen in ihrem jeweiligen 
Rechtsstreit mit der Behauptung, dass der Musterkläger das Musterverfahren mangelhaft geführt habe, 
gegenüber den Musterbeklagten nur insoweit gehört, 
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demonstre que, em razão do momento em que se deu a suspensão de seu processo 

individual no Procedimento-Modelo, não pôde praticar atos processuais, esclarecer ou 

influir no procedimento eficazmente, tampouco valer-se de meios processuais de ataque e 

defesa não utilizados pelo líder das partes (Musterklager); 2) caso o líder das partes, 

intencionalmente ou por negligência grosseira, não tenha se utilizado de meios de ataque e 

defesa até então desconhecidos pelos interessados.  

Antonio do Passo Cabral avalia, com precisão, que, quanto aos interessados, 

por ele também denominados terceiros intervenientes, “a lei parece estabelecer algo similar 

à exceptio male gesti processus, prevista no §68 da ZPO e transportada também para o art. 

55 do CPC brasileiro. Assim, seria um indicativo de que, para os Beigeladenen, teria o 

legislador optado pela eficácia da intervenção (Interventionswirkung, que nada mais é que 

a eficácia preclusiva da coisa julgada aplicada aos terceiros).”214 

Duas diferenças, no entanto, são apontadas pelo autor entre a 

Interventionswirkung (eficácia preclusiva da coisa julgada aos terceiros) e a 

Beiladungswirkung (eficácia da modalidade interventiva adotada na lei do KapMug). Em 

primeiro lugar, os efeitos da intervenção visam proteger os terceiros que possuam 

interesses contrapostos ao da parte e que possam ser prejudicados pela decisão no 

processo. A Interventionswirkung, portanto, presta-se à proteção dos terceiros contra 

prejuízos advindos da decisão judicial proferida entre partes contrapostas numa demanda, e 

não pode ser aplicada positivamente, para beneficiá-los (enquanto a Beiladungswirkung, a 

seu modo, opera pro et contra). 

Em segundo lugar, Interventionswirkung e Beiladungswirkung se distinguem 

porque a eficácia da intervenção, nos moldes clássicos das intervenções de terceiros, teria 

uma limitação subjetiva: “só se aplica às relações entre o terceiro e a parte com a qual 

possua o vínculo jurídico que autoriza a intervenção, nunca tendo lugar em relação ao 

adversário da parte.”215 Já na modalidade da Beiladungswirkung, para Antonio do Passo 

                                                                                                                                                                                         
1. als sie durch die Lage des Musterverfahrens zur Zeit der Aussetzung des von ihnen geführten Rechtsstreits 
oder durch Erklärungen und Handlungen des Musterklägers verhindert worden sind, Angriffs- oder 
Verteidigungsmittel geltend zu machen, oder 
2. als Angriffs- oder Verteidigungsmittel, die ihnen unbekannt waren, vom Musterkläger absichtlich oder 
durch grobes Verschulden nicht geltend gemacht sind.” 
214 Sobre a eficácia da intervenção em relação aos terceiros, indispensável, também da autoria de Antonio do 
Passo Cabral, Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. Uma análise dos 
institutos interventivos similares: o amicus e o Vertreter des öffentlichen Interesses. Revista de Direito 
Administrativo n. 234/121-122. Dez. 2003, posteriormente publicado também na Revista de Processo n. 
117/20-21. set-out. 2004.  
215 Observa que nesse sentido, “LÜKE, Wolfgang. Zivilprozessrecht. Op. cit. p. 436; GEBAUER, Martin. 
Op. cit. p. 171. Explica toda essa sistemática DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. 4. 
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Cabral, o terceiro seria atingido nas suas relações contra o adversário da parte a quem 

estivesse ligado pelo interesse jurídico. Isso se dá, a nosso ver, porque os interessados 

(Beigeladenen), no procedimento do Musterverfahren, não são, ao menos no sentido 

material, realmente terceiros em relação às questões sub judice. Ao contrário, a lei do 

KapMug exige, exatamente, que haja questões comuns a litígios individuais que, por uma 

necessidade de operacionalidade processual, serão deduzidos em juízo por “líderes” dos 

autores e dos réus (respectivamente, Musterkläger e o Musterbeklagte). 

Diferentemente do que se dá na Interventionswirkung, no Musterverfahren não 

se trata de proteger um terceiro contra uma decisão judicial que possa interferir 

negativamente no interesse jurídico que advém do vínculo jurídico (do terceiro) com uma 

das partes. No modelo da Beiladungswirkung adotado no Musterverfahren, há comunhão 

de questões entre os interessados e as partes. Não há alteridade: o interesse jurídico da 

parte autora ou ré (Musterkläger ou Musterbeklagte) é o mesmo dos interessados 

(Beigeladenen), que apenas não figuram como “líderes” no procedimento.  

Justamente por essa razão, optou-se, na presente dissertação, por não se 

traduzir o termo Beigeladenen como “terceiros intervenientes”, adotando-se, 

simplesmente, a palavra “interessados”. Seria, mesmo, de todo impossível e inócuo que a 

Beiladungswirkung atingisse os interessados apenas em suas relações com a parte com a 

qual possuem questões comuns – até porque essa situação é fática: trata-se de um grupo de 

pessoas que possuem interesses comuns em face de uma parte contrária. O que se visa é 

justamente, por meio do artifício processual dos líderes das partes (e até mesmo dos 

interessados, já que estes também podem participar e deduzir questões litigiosas no 

processo)216, decidir questões comuns postas em várias demandas individuais em face de 

um mesmo adversário. 

Resta, por fim, a terceira corrente levantada pela doutrina, qual seja, que o 

alcance subjetivo no Musterverfahren se dá por fazer a Decisão-Modelo (Musterentscheid) 

coisa julgada. O próprio texto legal do KapMug faz menção expressa à força de coisa 

julgada (Rechtskraft) ao afirmar que a decisão proferida no Musterverfahren faz coisa 

julgada sobre as questões que motivaram a instauração do procedimento (Feststellungsziele 
                                                                                                                                                                                         
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 34-36.” CABRAL, Antonio do Passo. Op. cit. p. 140 e nota de rodapé n˚ 
71. 
216 “§ 14 Rechtsstellung der Beigeladenen 
Die Beigeladenen müssen das Musterverfahren in der Lage annehmen, in der es sich im Zeitpunkt der 
Aussetzung des von ihnen geführten Rechtsstreits befindet. Sie sind berechtigt, Angriffs- oder 
Verteidigungsmittel geltend zu machen und alle Prozesshandlungen wirksam vorzunehmen, soweit ihre 
Erklärungen und Handlungen mit Erklärungen und Handlungen des Musterklägers nicht in Widerspruch 
stehen.” 
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des Musterverfahrens).217 A crítica suscitada por parte da doutrina tedesca reside no fato de 

que, para que o efeito vinculante possa abranger questões fáticas, bem como a 

fundamentação da decisão – como se dá no procedimento do Musterverfahren –, os 

institutos processuais adequados seriam o efeito vinculante ou a eficácia da intervenção, e 

não a coisa julgada, razão pela qual afirmam que o legislador teria se equivocado ao se 

referir à Rechtskraft.218 

A conclusão de Antonio do Passo Cabral, com a qual concordamos 

integralmente, é em sentido oposto, para reconhecer que foi, no Musterverfahren, adotado 

sistema contrário ao da Group Litigation inglesa, na qual a lei requer uma atuação positiva 

dos membros da classe para que sejam atingidos pelos benefícios da ação coletiva, 

consagrando, portanto, um procedimento de opt-in219, o que não existe no Procedimento-

Modelo alemão. No entanto, “ainda assim não se trata de um mecanismo de ruptura 

autoritária com a vontade individual, de extensão coletiva da coisa julgada que despreze a 

pluralidade. Inicialmente, merece destaque a ampla possibilidade de participação aos 

interessados, influindo e condicionando a decisão judicial. Por outro lado, o fato de a 

extensão da coisa julgada ser apenas em relação àqueles que já ajuizaram demandas 

singulares no momento da decisão coletiva demonstra preocupação com o princípio 

dispositivo e as estratégias processuais individuais. Essa a grande diferença para as class 

actions, as quais podem ocorrer “pelas costas” dos membros da classe, como visto.”220 

                                                             
217 No original: 
“§ 22 Wirkung des Musterentscheids 
(…) 
(2) Der Beschluss ist der Rechtskraft insoweit fähig, als über die Feststellungsziele des Musterverfahrens 
entschieden ist.” 
218 Vide referências bibliográficas em LÜKE, Wolfgang. Der Musterentscheid nach dem neuen 
Kapitalanleger-Musterverfahrengesetz – Entscheidungsmuster bei gleichgerichteten Interessen? Op. cit. p. 
145. Apud CABRAL, Antonio do Paso. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren alemão): uma 
alternativa às ações coletivas. Op. cit. p. 140. Antonio do Passo Cabral pondera que “Realmente, numa 
primeira aproximação, poderíamos concluir desta maneira, pois a norma amplia a sistemática clássica da 
coisa julgada, tanto é que acabou por incluir as questões fáticas dentro do espectro da imutabilidade típica da 
res iudicata, que tradicionalmente estão fora desta imutabilidade.” 
219 Anota o autor que “Embora parte da doutrina identifique como um procedimento de opt-in mais amplo, 
porque podem ser atingidas pela decisão não só causas já registradas na época do julgamento, mas também 
casos posteriormente registrados, podendo a management court estabelecer um termo ad quem para esse 
registro, e, consequentemente, para o benefício futuro. Nesse sentido, Cf. MENDES, Aluisio Gonçalves de 
Castro. Ações coletivas no direito comparado nacional. Op. cit. p. 59, invocando a Practice Direction 19b 
n.13, regra que dispõe que: “The management court may specify a date after which no claim may be added to 
the Group Register unless the court gives permission. An early cut-off date may be appropriate in the case of 
‘instant disasters’ (such as transport accidents). In the case of consumer claims, and particularly 
pharmaceutical claims, it may be necessary to delay the ordering of a cut-off date.” A Practice Direction 19b 
da Group Litigation inglesa está disponível em http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-
rules/civil/rules/part19/pd_part19b. Acesso em 23.10.2013. 
220 CABRAL, Antonio do Paso. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren alemão): uma alternativa às 
ações coletivas. Op. cit. p. 141-142. 
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Consideradas todas essas questões, a interpretação mais correta, a nosso ver, é  

a de que, em relação às partes formais (Musterkläger e Kusterbeklagte), incide a 

sistemática clássica da coisa julgada: a decisão sobre as questões que motivaram a 

instauração do incidente (Musterentscheid) é dotada de imutabilidade e força vinculante 

sobre o julgamento das pretensões deduzidas nas demandas individuais.  Os interessados 

(Beigeladenen) – que, conforme já tivemos oportunidade de nos posicionar, não são 

substancialmente terceiros, já que possuem em face da parte contrária pretensão que 

depende da solução da mesma questão de direito ou de fato que justificou a instauração do 

procedimento –, por sua vez, são também atingidos pela coisa julgada pro et contra, efeito 

este cotejado pela peculiaridade de que, no procedimento especial do Musterverfahren, é-

lhes assegurada a possibilidade concreta de participar e influir no julgamento coletivo, 

conforme disciplina o §14, razão pela qual, também processualmente, não podem ser 

considerados, no sentido tradicional do termo, propriamente, terceiros. 

 

3.1.3. Sistema recursal no Musterverfahren 

 

Embora escape aos estritos limites do presente trabalho, é de valia dedicarem-

se algumas linhas ao recurso cabível contra a decisão-modelo, por guardar o tema relação 

direta com a efetividade do procedimento em estudo – fim este que jamais pode ser 

olvidado pelo estudioso do direito processual. O recurso (Rechtsbeschwerde) é previsto no 

§20 do KapMug. 

A legitimidade recursal é conferida a todos os participantes (Beteiligten) do 

Musterverfahren. É permitida aos interessados a adesão a recursos ajuizados por outrem,221 

bem como a nomeação de novos líderes para as partes, caso os originários (Musterkläger 

ou Musterbeklagte) não interponham recursos ou venham a desistir dos mesmos.222 Além 

de requisitos gerais, tal como a tempestividade, o recurso possui requisitos específicos e 

fundamentação vinculada. Nos termos do §20(1), só é cabível o recurso que apresente 

grundsätzsliche Bedeutung, requisito disciplinado no §574(2)1 do Zivilprozessordnung 

(ZPO), e que pode ser traduzido para o português como “sentido fundamental” ou 

                                                             
221KapMug, §20(3). 
222KapMug, §21(4). 
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“significação fundamental” 223  – exigência análoga à repercussão geral no recurso 

extraordinário brasileiro. 

Ressalte-se, novamente, que a decisão do juízo de primeiro grau que determina 

a instauração do Procedimento-Modelo não é recorrível. O recurso previsto no §20 cuida 

estritamente da insurgência contra eventuais vícios da Decisão-Modelo. A decisão sobre o 

recurso deve ser comunicada às partes (líderes) e aos interessados, através de notificação, 

que, nos termos do §20(5), pode ser substituída por edital. 

 

3.1.4. Perspectiva atual do Musterverfahren na Alemanha 

 

3.1.4.1. Ceticismo acerca da necessidade do Procedimento-Modelo dado o papel 

desempenhado pelo julgador no processo civil alemão 

 

Numa postura que beira o ceticismo acerca da necessidade da novidade 

legislativa conhecida como Musterverfahren no sistema processual civil alemão, afirma 

Rolf Stürner que a Lei dos Processos Modelos dos Investidores de Capital (Kapitalanleger-

Musterverfahrengesetz), aplicável às demandas relativas a investidores logrados ou 

fraudados, não representaria, na realidade, mais do que a reunião de processos individuais, 

cuja única inovação seria o proferimento, pela instância superior, de uma decisão-modelo 

sobre questões prejudiciais comuns submetidas pela instância inferior.224 E, em teor 

claramente crítico a qualquer ânimo exaltado pela criação do Musterverfahren, afirma, em 

artigo datado de março de 2011, que “até agora não há nenhum resultado visível que não 

tivesse sido igualmente alcançado sem essa lei por uma habilidosa e pragmática condução 

processual, mediante uma qualificada magistratura.”225 

Tal afirmação apenas pode ser adequadamente explicada através da 

compreensão do papel desempenhado pelo juiz no processo civil alemão. Segundo o citado 

Professor de Freiburg, o sucesso do processo alemão, não apenas na área cível, mas 

também em outras áreas, seria fundamentado na condução processual necessariamente 

dirigida pelo juiz, e na sua “orientação dialógica”. Assim, muito embora os fatos e meios 
                                                             
223 Como o fez Antonio do Passo Cabral, ao traduzir o requisito recursal específico como “significação 
fundamental”. Op. cit. p. 142. 
224 Apenas essa novidade, a nosso ver, para o sistema processual civil brasileiro, já seria de imensa valia, por 
possibilitar resposta judicial única a milhares de demandas individuais e coletivas que versam sobre a mesma 
questão jurídica, sem que haja, de lege lata, instrumento apto a evitar a concomitância e as – até o momento 
– inevitáveis decisões conflitantes, que ofendem a isonomia e a segurança jurídica. 
225 STÜRNER, Rolf. Sobre as reformas recentes no direito alemão e alguns pontos em comum com o projeto 
para um novo Código de Processo Civil. Op. cit.p. 361. 
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de prova sejam determinados pela atividade das partes, cabe ao juiz, por meio de medidas 

ordenadoras, conferir ao processo uma rápida tramitação, ao mesmo tempo em que 

deve226evitar surpresas em suas decisões, o que se dá através de advertências sobre “pontos 

não suficientemente esclarecidos”. Por tal razão é que o autor afirma que, ainda que o 

Musterverfahren não houvesse sido introduzido no ordenamento alemão, possuiria o juiz 

condições de ordenar o processo e determinar providências que resultariam no mesmo fim 

previsto pela lei do KapMuG. 

Outra crítica apontada por Rolf Stürner ao Musterverfahren, esta aplicável, de 

forma geral, 227  ao incidente de resolução de demandas repetitivas projetado para o 

processo civil brasileiro (embora entendamos que não justifique eventual prematura 

descrença ou inoportunidade da criação do incidente no Brasil) é a incerteza da expectativa 

de sucesso: em última análise, a observância dos acórdãos firmados pelos tribunais 

superiores dependeria, inevitavelmente, do conhecimento e do raciocínio dos juízes. Por 

fim, o Professor tedesco identifica um efeito até mesmo retardante nos processos-modelo, 

em razão das frequentes peculiaridades e distinções apresentadas nos casos individuais. 

 

3.1.4.2. Apontada insuficiência do Musterverfahren: a situação dos pequenos 

acionistas e a questão do nexo causal 

 

Acadêmicos da Universidade de Frankfurt também se dedicaram à análise da 

sistemática introduzida pelo Musterverfahren no processo civil alemão. Eberhard Fees228 e 

Axel Halfmeier229, em estudo sobre o tema, apontam que o Procedimento-Modelo alemão 

                                                             
226Idem. p. 359. Em nota, o tradutor do artigo, Márcio F. de Mafra Leal, sobre o dever de advertência do juiz, 
explica que “A questão principal aqui envolve a tradução da palavra Hinweise, que significa meramente 
“indicação”, “informação”, “recomendação” ou “advertência. Trata-se de um dever do juiz, previsto no §139 
do CPC/alemão, que consiste em advertir a parte na audiência preliminar sobre a emenda de pedidos que ela 
“se esqueceu” de formular ou formulou de maneira equivocada. A advertência para emenda deve indicar 
concretamente qual o vício de que a exposição de fatos, os meios de prova ou os pedidos padecem. Indicação 
genérica não é suficiente. Exemplificando, pode o Juízo determinar que um pedido condenatório formulado 
por um valor global seja decomposto em verbas específicas para que se saiba exatamente quanto e a que 
título se requer a condenação. Assim, optou-se por uma tradução analítica e pelo uso da expressão 
“advertência”. Trata-se de um dever e não de uma faculdade do juiz, justamente para evitar o efeito surpresa 
mencionado pelo Prof. Dr. Stürner.”  Seguindo o mesmo espírito, o projeto do Novo Código de Processo 
Civil impõe ao juiz o dever de assegurar o contraditório substancial, bem como a proibição de “decisões 
surpresa”, respectivamente, nos artigos 9˚, caput, e 10, verbis: “Não se proferirá decisão contra uma das 
partes sem que esta seja previamente ouvida”; “Em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não 
pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, 
ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.” 
227 Bem como, de resto, a qualquer hipótese de exercício da jurisdição. 
228 Professor de Economia Empresarial da Frankfurt School of Finance and Management. 
229 Professor de Direito Alemão, Direito Internacional Privado e Direito Comercial da Frankfurt School of 
Finance and Management. 
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é insuficiente em razão de dois grandes obstáculos230, o primeiro de natureza processual e 

o segundo material. Em primeiro lugar, para que  os acionistas individuais possam 

participar e serem atingidos pela decisão modelo, devem, necessariamente, ter ajuizado 

suas próprias demandas individuais. Em segundo lugar,  no caso de informações erradas ou 

omitidas no mercado de capitais, não restaria claro, nos termos da lei, se os acionistas 

devem provar o nexo de causalidade entre a informação errada e a decisão de investir – 

prova esta que, segundo eles, seria quase impossível.231 

O primeiro obstáculo resulta, segundo Fees e Halfmeier, da notória dificuldade 

– em comparação com os Estados Unidos da América –  de pequenos investidores, na 

maioria dos países europeus, serem indenizados por danos causados por informações 

erradas ou omitidas no mercado de capitais. Apontam que há diversas razões, tanto no 

direito material quanto no direito processual, que resultam em tal dificuldade, sendo que 

um importante obstáculo seria justamente o fato de que cada acionista necessita de ajuizar 

sua própria demanda individual. Nesse contexto é que se inseriu a criação do modelo do 

KapMug em 2005, que introduziu um procedimento especial e alternativo ao modelo 

estadunidense das class actions.232 

Sobre o obstáculo processual, que mais explicitamente concerne ao tema do 

presente trabalho, apontam Fees e Halfmeier que, num claro contraste com as class actions 

estadunidenses, no modelo do Musterverfahren as demandas individuais ainda necessitam 

de ser ajuizadas. Explicam, assim, que, no Musterverfahren, cada parte que tenha ajuizado 

uma demanda com conteúdo similar ao que motivou a instauração do procedimento233 

estará automaticamente incuída no Procedimento-Modelo, de tal forma que não há 

                                                             
230 FEES, Eberhard e HALFMEIER, Axel. The German Capital Markets Model Case Act (KapMuG) an 
European role model for increasing the efficiency of capital markets? Analysis and suggestions for reform. 
Frankfurt: Janeiro de 2012. Disponível em http://ssrn.com/abstract=1684528. Acesso em 23.10.2013. 
231 Em suma, sobre o ônus da prova e o nexo causal entre a informação errada divulgada ao Mercado e a 
decisão de investir, sob os auspícios do procedimento do KapMug, entendem Fees e Halfmeier: “As there is 
also no explicit statutory rule in the area of ad hoc information claims for the causal link between the wrong 
information and the decline in share prices (haftungsausfüllende Kausalität), it is usually assumed that the 
general principles of German law apply. According to these general principles, the plaintiff needs to prove 
causation, but German procedural law gives judges substantial discretion in determinining causality and the 
amount of damages (ß 287 German Code of Civil Procedure, ZPO). Most legal scholars agree that it should 
be sufficient for the plaintiff to show that share prices decreased signifficantly after the true information had 
been revealed. It would then be the defendantís task to show that there were in fact other reasons for the price 
decline. In practice, this comes close to a reversal of the burden of proof.”. Para aprofundamento do tema no 
que toca à ideia de grande negligência (gross negligence), e a lógica de perdas econômicas puras (pure 
economic losses), vide FEES, Eberhard e HALFMEIER, Axel. Op. cit. p. 16-22. 
232 O estudo realizado por Fees e Halfmeier procede à análise da Lei do KapMug tanto sob a perspectiva 
econômica quanto legal, donde exsurgem críticas e sugestões para a otimização do sistema. 
233 Observe-se, neste ponto, que o Procedimento-Modelo apenas será instaurado caso haja ao menos dez 
demandas similares ajuizadas a contar do momento em que o pedido de instauração do Musterverfahren é 
publicado. 
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possibilidade de opt out. Esse aspecto é tido pelos autores como relevante, uma vez que a 

teoria das ações representativas, assim como a das demandas de massa, geralmente 

trabalha com a distinção entre procedimentos de opt out (tal qual se dá nas class actions 

estadunidenses) ou opt in (como ocorre com o grupptalan sueco234). 

O procedimento disciplinado na Lei do KapMug, por sua vez, não se enquadra 

em nenhuma das duas categorias, uma vez que à parte não é conferida a opção de 

participar ou não do Procedimento-Modelo. Aos acionistas cabe ou não ajuizar qualquer 

demanda – renunciando, desta forma, à sua potencial demanda (devido ao prazo 

relativamente curto para inclusão no Musterverfahren) – ou, então, ajuizar uma ação que 

será automaticamente incluída no Procecimento-Modelo. Informam Fees e Halfmeier que 

esta regra de no option foi escolhida para evitar procedimentos paralelos num mesmo 

foro,235 buscando-se, assim, molecularizar todas as demadas ali deduzidas. Contudo, isso 

também implica que cada demandante individual deve receber proteção adequada no 

Procedimento-Modelo, sob pena de inúmeros requerimentos incidentais serem deduzidos. 

Adiante, observam que, na segunda fase do Musterverfahren, uma vez 

instaurado o procedimento, cabe ao tribunal (Oberlandesgericht) decidir acerca dos fatos e 

questões jurídicas comuns a todos os litigantes – questões estas que, na maioria das vezes, 

clamam pela resposta sobre se a informação divulgada no mercado estava errada e se ela 

influenciou o preço das ações (haftungsausfüllende Kausalität). Conforme já se observou, 

a decisão do tribunal vincula todas as demandas individuais suspensas por força da 

instauração do Procedimento-Modelo. Diferentemente do que se dá no procedimento 

alemão, nas class actions estadunidenses o julgamento vincula todas as vítimas, 

independentemente de elas terem ou não ajuizado suas próprias demandas individuais, a 

                                                             
234 Sobre a ação representativa sueca (Group Proceedings Act – GPA), ver https://lagen.nu/2002:599#P5. 
Acesso em 30.10.2013.  Os principais aspectos da group action sueca podem ser resumidos da seguinte 
forma: “First, it is an opt-in procedure as potential plaintiffs can only become members on their own 
initiative. Second, only the representative plaintiff is a trial party to the action which is similar to the US and 
reduces transaction costs compared to the KapMuG where each plaintiff who is affected by the trial’s 
outcome and his attorney can participate. Third, as in the KapMuG, the courts ruling is legally binding solely 
upon group members who opted in. Fourth, the GPA introduced the so called risk agreements where 
attorneys’ fees are conditional on the success of claims. These risk agreements need to be approved by the 
court which will do so if it finds the agreement “reasonable in regard to the nature of the dispute.” In effect, 
this comes close to the US class action rule where the court directly decides upon the attorney’s percentage 
fee. Finally, as in KapMuG, settlements are possible only if all group members agree, and the settlement then 
needs to be approved by the court.” In FEES e HALFMEIER. Op. cit. p. 15. 
235 Op. cit. p. 10. 
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menos que elas decidam explicitamente não se sujeitarem aos efeitos da decisão – caso em 

que devem exercer o right to opt out.236  

Eis aí a crítica e subsequente sugestão lançada por Fees e Halfmeier. Segundo 

eles, o KapMug traz como fator positivo a redução dos custos dos litígios que dizem 

respeito a informações erradas no mercado, bem como ao nexo causal entre tal informação 

e o preço de venda das ações, uma vez que tais questões não mais precisam ser decididas 

individualmente, caso a caso. No entanto, ainda há a necessidade de que os acionistas 

tenham, previamente, ajuizado demandas individuais como pré-requisito para que possam 

participar do Procedimento-Modelo. Desta forma, os professores de Frankfurt sugerem a 

adoção de um mecanismo simplificado de opt-in, através do qual os acionistas possam se 

inscrever para o Procedimento-Modelo sem a necessidade de ajuizarem demandas 

individuais.  

Apontam, ainda, enfaticamente, sob a óptica do direito substancial, que 

demandas individuais apenas poderão ser evitadas se os autores não mais forem 

responsáveis por demonstrar a relação causal entre a informação errada divulgada no 

mercado e suas decisões subjetivas de investir, ou seja: basta ao autor demonstrar a 

existência da informação errada e o posterior declínio do valor de venda das ações assim 

que a informação verdadeira veio a ser revelada. Seria, então, tarefa da parte ré demonstrar 

eventuais outras razões para o declínio do preço.237 

Na prática, a solução proposta por Fees e Halfmeier quanto ao direito 

substancial e ao nexo causal se aproxima de uma inversão do ônus da prova, somada à já 

mencionada criação, no âmbito do direito processual, de um mecanismo simplificado de 

opt-in, com vistas a incentivar a inclusão de acionistas que, embora lesados, não tenham 

ajuizado suas próprias demandas individuais. 

 

 

 

                                                             
236 Relembra-se que o right to opt out, como regra no sistema das class actions, apenas pode ser exercido na 
class action do tipo 23(b)3, a conhecida class action for damages. Remete-se o leitor ao item 1.5. O direito 
de auto-exclusão (right to opt out) nas class actions. No ponto, vale ainda observer a informação trazida por 
Fees e Halfmeier, segundo a qual embora as class actions estadunidenses estejam disponíveis para diferentes 
áreas do direito, os casos de fraudes de valores mobiliários perfazem 50% do total. Para aprofundamento do 
tema, vide COFFEE, John C., 2006, Reforming the Securities Class Action: An Essay on Deterrence and its 
Implementation. Columbia Law Review, 106. p. 1534-1586. 
 
237 FEES, Eberhard e HALFMEIER, Axel. Op. cit. p. 16-22. 
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3.1.4.3. Cotejo entre as críticas ao Musterverfahren e o modelo projetado para o 

incidente de resolução de demandas repetitivas brasileiro 

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas projetado para o direito 

brasileiro, diferentemente do KapMug – que, como visto, se limita às demandas oriundas 

de informações equivocadas divulgadas no mercado de capitais – possui âmbito material 

irrestrito e é aplicável, simplesmente, nos termos da versão aprovada pela Comissão 

Especial em julho de 2013, quando “identificada controvérsia com potencial de gerar 

relevante multiplicação de processos fundada em idência questão de direito e de causar 

grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes”.238 

A emenda aglutinativa substitutiva global apresentada no final de outubro de 2013, embora 

tenha alterado a redação do referido dispositivo, mantém incólume a amplitude da 

abrangência material, ao prever, no caput do artigo 988, o cabimento do incidente 

“quando, estando presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, houver 

efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 

unicamente de direito”.239 

Por tal razão, a sugestão feita por Fees e Halfmeier no tocante à necessidade de 

uma espécie de inversão do ônus da prova no Procedimento-Modelo não encontra 

correspondência perfeita no sistema projetado para o Brasil – até porque o direito 

processual brasileiro já assegura ao consumidor e às figuras a ele equiparadas “a facilitação 

da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.240 

                                                             
238Vide art. 930 do PL na Câmara n˚ 8.046/2010. Versão aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013. 
Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267. Acesso 
em 14.09.2013. 
239 No final de outubro de 2013, foi apresentada uma emenda aglutinativa substitutiva global com várias 
alterações em relação ao texto do PL 8.046/2010. Embora o texto da emenda aglutinativa global, durante 
dias, não tenha sido disponibilizado no site oficial da Câmara dos Deputados (o que, inclusive, causou 
celeuma no plenário, como é possível verificar em 
http://www2.camara.gov.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/455966-LIDER-DO-PR-COBRA-
DIVULGACAO-DA-ULTIMA-VERSAO-DO-TEXTO-DO-NOVO-CPC.html), o documento se encontrava 
disponível para análise em: http://www.professorcostamachado.com/wp-
content/uploads/2013/10/EMENDA-AGLUTINATIVA-SUBSTITUTIVA-GLOBAL.pdf., conforme acesso 
em 06.11.2013. Na presente data, após votação na Câmara dos Deputados, oportunidade em que restaram 
aprovados, além da parte geral (artigos 1º a 318), os artigos 319 a 1.085 da intitulada emenda aglutinativa 
substitutiva global número 6, é possível ter acesso ao arquivo através do link 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1176221&filename=Tramitacao-
PL+6025/2005. Acesso em 10.12.2013. 
240Vide art. 6˚, VIII, da Lei n˚ 8.078.1990. 
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Na mesma linha, porém adotando sistemática distinta, o Projeto do Novo 

Código de Processo Civil, nos termos do texto aprovado na Câmara dos Deputados pela 

Comissão Especial em julho de 2013,241 quebrava a regra do ônus estático ora vigente242 ao 

determinar que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de 

direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação 

de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.”243 Camilo 

Zufelato observou, à época, com base em tal redação, que tanto a decisão que distribui o 

ônus, quanto o recurso que a impugna e a respectiva decisão, deveriam girar em torno do 

tema de quem tem melhores condições de provar os fatos alegados: 
“Em outros termos: não importará quem fez a alegação, mas sim a aptidão de cada uma das 

partes para produzir a prova relativa àquela alegação. Se o fato alegado não for relevante, do 

ponto de vista processual, não deverá ser provado, por óbvio. 

Quanto a este aspecto, o modelo de distribuição dinâmica do ônus da prova é bastante diferente 

daquele de inversão do CDC, pois enquanto no primeiro há uma espécie de discricionariedade 

do juiz ao definir qual parte onerará, na hipótese de inversão, se presentes os requisitos 

indispensáveis previstos no art. 6°, VIII, do CDC, o juiz deverá necessariamente inverter o 

ônus a favor do consumidor, não há escolha.”244 

A emenda aglutinativa substitutiva global do projeto do Novo Código de 

Processo Civil, por sua vez, deu redação mais tênue ao artigo 7˚, passando a dispor que “É 

assegurada às partes paridade de tratamento no curso do processo, competindo ao juiz velar 

pelo efetivo contraditório.” 

As regras explicitamente adotadas nos artigos 357 245  e 358 246  da versão 

aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013 já eliminavam quaisquer obscuridades 
                                                             
241  Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267. 
Acesso em 14.09.2013. 
242Vide art. 333 do Código de Processo Civil de 1973. 
243 Art. 7˚ da versão do PL n˚ 8.046/2010 aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013. 
244 ZUFELATO, Camilo. Novas tendências sobre o ônus da prova e o Projeto de Novo CPC - parte II 
(conclusão). Jornal Carta Forense. 12.02.2012. Disponível em 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/novas-tendencias-sobre-o-onus-da-prova-e-o-projeto-de-
novo-cpc---parte-ii-conclusao/8276. Acesso em 05.11.2013. 
245 “Art. 357. O ônus da prova, ressalvados os poderes do juiz, incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” 
246 “Art. 358. Considerando as circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz 
poderá, em decisão fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, 
impondo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la. 
§ 1˚ Sempre que o juiz distribuir o ônus da prova de modo diverso do disposto no art. 357, deverá dar à parte 
oportunidade para o desempenho adequado do ônus que lhe foi atribuído. 
§ 2˚ A inversão do ônus da prova, determinada expressamente por decisão judicial, não implica alteração das 
regras referentes aos encargos da respectiva produção.” 
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quanto aos poderes do juiz e à dinamicidade da distribuição do ônus da prova adotados no 

projeto: observado o contraditório, o ônus da prova recai sobre quem, fundamentadamente, 

estiver em melhores condições de produzi-la. A emenda aglutinativa substitutiva global, 

por sua vez, na mesma linha e de forma expressa, determina, no §1˚ do artigo 380, que 

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da 

prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada. Neste caso, o juiz 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” O §2˚ 

do mesmo artigo ressalva que a decisão prevista no §1˚ não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. O 

parágrafo 3˚, por sua vez, menciona que a distribuição diversa do ônus da prova também 

pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I) recair sobre direito indisponível da 

parte; II) tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 

 Uma vez que o capítulo do incidente de resolução de demandas repetitivas não 

traz regras especiais quanto ao ônus da prova, e desde que não se trate de relação de 

consumo, uma vez vigente o projeto do Novo Código de Processo Civil, aplicável será o 

ônus dinâmico da prova no Procedimento-Modelo brasileiro. 

Já a sugestão apontada por Fees e Halfmeier no que diz respeito à adoção de 

um sistema simplificado de opt-in encontra lugar também no modelo projetado para o 

direito brasileiro, no qual – tal como no KapMug – o alcance subjetivo da decisão proferida 

depende do prévio ajuizamento de uma demanda individual, inexistindo a opção individual 

de inclusão no procedimento. 

No ponto, importa observar que, nos termos do artigo 937 e parágrafo único da 

versão aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013, “as partes, os interessados, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, visando à garantia da segurança jurídica, 

poderão requerer ao tribunal competente para conhecer de eventual recurso extraordinário 

ou especial a suspensão de todos os processos em curso no território nacional que versem 

sobre a questão objeto do incidente”, e “aquele que for parte em processo em curso no qual 

se discuta a mesma questão jurídica que deu causa ao incidente é legitimado, 

independentemente dos limites da competência territorial, para requerer a providência 

prevista no caput.” Da mesma forma, o artigo 997 da emenda aglutinativa substitutiva 

global dispõe que, visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado 

mencionado no artigo 988, § 3˚, inciso II, poderá requerer ao tribunal competente para 
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conhecer de recurso extraordinário ou recurso especial a suspensão de todos os processos 

individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto 

do incidente já instaurado. Cumpre mencionar que os legitimados mencionados no artigo 

988, §3˚, II, são as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública – conforme já 

previsto na versão do PL 8.046/2010 –, bem como a pessoa jurídica de direito público ou a 

associação civil cuja finalidade institucional inclua a defesa do interesse ou direito objeto 

do incidente (estes últimos incluídos na versão da emenda aglutinativa substitutiva global). 

A faculdade conferida às partes, aos interessados, ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública (bem como, na versão da emenda aglutinativa substitutiva global, à 

pessoa jurídica de direito público ou à associação civil cuja finalidade institucional inclua a 

defesa do interesse ou direito objeto do incidente), como se vê, é completamente distinta e 

não há de ser confundida com uma forma de opt-in. Trata-se, na realidade, de mecanismo 

que visa assegurar que todos os processos em trâmite no território nacional que versem 

sobre a questão objeto do incidente sejam suspensos, com vistas à garantia da segurança 

jurídica. Causa, aliás, espécie – tanto na versão aprovada pela Comissão Especial em julho 

de 2013, quanto na emenda aglutinativa substitutiva global – a exclusão do próprio relator 

do incidente do rol dos legitimados a requererem tal providência. Ora, se ao juiz ou 

relator,247 ou ao relator ou órgão colegiado248 por ofício, é atribuído o poder de dirigir ao 

Presidente do Tribunal o pedido de instauração do incidente, não há justificativa para que 

os próprios Tribunais – aos quais cabe a formação e atualização do banco eletrônico de 

dados específicos sobre questões de direito submetidas ao incidente,249 e que, destarte, 

possuem mais condições de identificar os processos em curso no território nacional que 

versem sobre a questão objeto do incidente – não tenham o poder-dever de requerer ao 

tribunal competente para conhecer de recurso extraordinário ou recurso especial a 

suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional 

que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado. 

O artigo 937 da versão do PL 8.046/2010 e o artigo 997 da emenda aglutinativa 

substitutiva global, portanto, não se prestam a possibilitar o opt-in, ou seja, não permitem 

que um indivíduo que ainda não tenha ajuizado sua própria demanda – ou, em outros 

termos, que não seja “parte” ou “interessado” –, mas que possua pretensão que verse sobre 

                                                             
247 No artigo 930, 1˚, I, da versão aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013. 
248 No artigo 988, §3˚, I, da versão da emenda aglutinativa substitutiva global apresentada no final de outubro 
de 2013. 
249Vide art. 931, parágrafo único, do PL 8.046/2010 e art. 989, §1˚, da emenda aglutinativa substitutiva 
global. 
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a mesma questão jurídica veiculada nas várias demandas individuais, venha a requerer a 

inclusão de sua pretensão no incidente. Importa ressaltar que o termo “interessados”, 

dentro da sistemática do projetado incidente de resolução de demandas repetitivas, refere-

se às partes nos processos individuais “pendentes”, que não sejam o autor e réu do  

“processo originário”250, bem como pessoas, órgãos e entidades “com interesse” na 

controvérsia.251 

Não há que se confundir, tampouco, o artigo 938252 da versão aprovada pela 

Comissão Especial em julho de 2013 ou o artigo 995253 da emenda aglutinativa substitutiva 

                                                             
250 É a redação do artigo 936 do PL 8.046/2010, com destaques acrescidos: 
“Art. 936. Concluídas as diligências, o relator pedirá dia para o julgamento do incidente. 
§1˚ Feita a exposição do incidente pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao autor e ao réu 
do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para sustentar suas razões. 
§2˚ Em seguida, os demais interessados poderão se manifestar no prazo de trinta minutos, divididos entre 
todos, sendo exigida inscrição com quarenta e oito horas de antecedência.” A redação do correspondente 
artigo 994 da emenda aglutinativa substitutiva global, com destaques acrescidos, é a seguinte: 
“Art. 994. O incidente será julgado com a observância das regras previstas neste artigo. 
§ 1˚ Feita a exposição do objeto do incidente pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao 
autor e ao réu do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, para sustentar 
suas razões. Considerando o número de inscritos, o órgão julgador poderá aumentar o prazo para sustentação 
oral. 
§ 2˚ Em seguida, os demais interessados poderão manifestar-se no prazo de trinta minutos, divididos entre 
todos, sendo exigida inscrição com dois dias de antecedência. Havendo muitos interessados, o prazo poderá 
ser ampliado, a critério do órgão julgador. 
§ 3˚ O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese 
jurídica discutida.” 
251 Artigo 935 da versão aprovada pela Comissão Especial em julho de 2013: “O Relator ouvirá as partes e os 
demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo 
comum de quinze dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para 
a elucidação da questão de direito controvertida; em seguida, no mesmo prazo, manifestar-se-á o Ministério 
Público.” Destaques acrescidos. O artigo 992 da emenda aglutinativa substitutiva global possui a mesma 
redação do dispositivo aqui citado. 
252 É o artigo 938: 
“Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito 
e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Parágrafo único: Se houver recurso e a matéria 
for apreciada, em seu mérito, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou pela Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça, que, respectivamente, terão competência para decidir recurso extraordinário ou especial 
originário do incidente, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão 
de direito e que tramitem em todo o território nacional.” 
253 Artigo 995 da emenda aglutinativa substitutiva global apresentada em outubro de 2013: 
“Art. 995. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que 
versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 
àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo estado ou região. 
§1˚. A tese jurídica será aplicada, também, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que 
venham a tramitar no território de competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo tribunal a revise. 
§2˚. Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou 
autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou à agência reguladora competente para 
fiscalização do efetivo cumprimento da decisão por parte dos entes sujeitos a regulação. 
§3˚. O tribunal, de ofício, e os legitimados mencionados no art. 988, § 3˚, inciso II, poderão pleitear a revisão 
da tese jurídica, observando-se, no que couber, o disposto no art. 521, §§ 1˚ a 6˚. 
§4˚. Contra a decisão que julgar o incidente caberá recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o 
caso. 
§5˚ Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos individuais ou 
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global com um mecanismo de opt-in. Tais dispositivos, na realidade, determinam a força 

vinculante da tese jurídica firmada no incidente na área de jurisdição do tribunal onde o 

mesmo foi instaurado, ou em todos os processos em trâmite no território nacional, na 

hipótese de haver recurso e a matéria vir a ser apreciada, em seu mérito, pelo Superior 

Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Cuidam, portanto, da aplicação da tese 

jurídica firmada a processos ajuizados ou que o venham a ser no futuro,254 mas não dizem, 

de forma alguma, respeito à possibilidade aventada por Fees e Halfmeier de que um 

indivíduo individualmente lesado, mas que não tenha ajuizado sua própria demanda 

individual sinta-se incentivado (inclusive em razão da economia de tempo, dinheiro e 

desgaste psicológico) e opte por se sujeitar, já no procedimento do incidente, aos efeitos da 

decisão a ser proferida, passando a atuar como “interessado”, ou, em outras palavras, que 

venha a ser processualmente considerado como autor de um dos processos pendentes 

ajuizados em face de um mesmo réu. A emenda aglutinativa substitutiva global dá um 

passo tímido, ainda, ressalte-se, muito longe de instituir um modelo de opt-in, ao prever, 

no artigo 990, §4˚, a possibilidade de que o interessado com processo255 já ajuizado 

requeira a suspensão do mesmo, “demonstrando que a questão jurídica a ser decidida está 

abrangida pelo incidente a ser julgado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem no território nacional.” 
254 Dicção expressa do §1˚ do artigo 995 da emenda aglutinativa substitutiva global. 
255 O dispositivo não menciona se o processo, no caso, pode ser individual e também coletivo. Na ausência de 
exclusão expressa, apreende-se que a hipótese abrange, inclusive, o processo coletivo. 
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4. REFORMAS NO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO COM VISTAS 

AO MANEJO DE DEMANDAS DE MASSA 

 

Além da alternativa de lidar com demandas repetitivas através do processo 

coletivo – quer se tratem de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos –, há 

no ordenamento jurídico processual brasileiro, mesmo desde a redação original do Código 

de Processo Civil (Lei n˚ 5.869 de 11 de janeiro de 1973), regras destinadas ao manejo de 

ações com identidade de elementos. 

Assim é que, por exemplo, o artigo 46 já permite, desde 1973, que duas ou 

mais pessoas optem por litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando:  entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide 

(inciso I);  os direitos ou as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de 

direito (inciso II); entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir 

(inciso III); ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito 

(inciso IV). 

É bem verdade que, anos depois, na reforma do processo civil de 1994, o 

legislador houve por bem expressamente conferir ao juiz, no parágrafo único, a faculdade 

de limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando houver 

comprometimento da rápida solução do litígio ou quando dificultar a defesa. À época, 

Cândido Rangel Dinamarco já noticiava que o dispositivo esteve atento aos reclamos da 

doutrina e trouxe para a generalidade das disposições legais a prática que já vinha 

prevalecendo em alguns juízos, tendentes a combater os males do litisconsórcio 

multitudinário: 
“Multidões de partes no processo são sempre nocivas à boa qualidade do exercício da 

jurisdição e levam os juízes, muitas vezes, a julgar a causa somente pela tese, descurando-se do 

exame da efetiva situação concreta de cada um dos membros da multidão.”256 

                                                             
256 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. 5. ed.  São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 60-61. O autor exemplifica com “as centenas ou milhares de servidores públicos que às vezes 
comparecem como litisconsortes em pleitos em face da Fazenda. Cada um só merecerá a tutela jurisdicional 
postulada se estiver no exercício de determinado cargo, se contar tal tempo de serviço público etc., mas a 
grande massa de autores no feito e grande massa de papéis nos autos acabam por tomar a atenção do juiz e 
ele não verifica a concreta satisfação dessas e outras exigências de direito material.” Especifica ainda que “O 
parágrafo do art. 46 não restabelece no direito brasileiro o indesejável e esdrúxulo litisconsórcio recusável, 
que vigia ao tempo do Código de 1939. Lá,  poderiam os litisconsortes passivos recusar sem qualquer 
justificativa o litisconsórcio ativo ou passivo proposto na petição incial. A recusa era sempre fatal e o 
litisconsórcio dissolvia-se inevitavelmente. Aqui, quem se opuser ao cúmulo subjetivo deverá export suas 
razões e cabe ao juiz decidir mediante a verificação de ser ou não intolerável o litisconsórcio proposto.” O 
projeto do novo Código de Processo Civil, na versão da emenda aglutinativa substitutiva global, propõe 
solução para o caso em que o manejo do litisconsórcio torna-se dificultoso. Trata-se da “conversão da 
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Não é de hoje, portanto, que o manejo de demandas de massa – aquelas que, 

além de apresentarem elementos semelhantes, são ajuizadas às multidões –  desafia o 

legislador, doutrina e poder judiciário, e mais do que isso, revela a crise a que se sujeitam 

os jurisdicionados. Na tentativa de lidar com o problema, houve, no sistema processual 

brasileiro, desde a década de 1990, reformas de natureza constitucional e 

infraconstitucional, as quais serão tratadas adiante. Por um critério cronológico, tratar-se-á 

inicialmente das reformas infraconstitucionais para, adiante, dedicarem-se algumas 

palavras à súmula vinculante e ao requisito da repercussão geral no recurso extraordinário. 

 

4.1. Reformas infraconstitucionais 

 

Ainda na década de 1990, a reforma do Processo Civil trouxe inovações no que 

diz respeito ao processamento de demandas de massa, como, por exemplo, a já mencionada 

dissolução do litisconsórcio multitudinário. Anos depois, por ocasião da alcunhada 

“reforma da reforma” de 2001, houve outras alterações significativas no que diz respeito ao 

tema. 

 

4.1.1. Deslocamento do julgamento para órgão a ser indicado pelo regimento interno 

do tribunal 

 

Assim foi que se instituiu, naquela ocasião, o deslocamento do julgamento a 

órgão indicado pelo regimento interno (art. 555, §1˚, do Código de Processo Civil), por 

força do qual, ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente prevenir ou 

compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal, poderá o relator propor seja o 

recurso julgado pelo órgão colegiado que o regimento indicar; reconhecendo o interesse 

público na assunção de competência, esse órgão colegiado julgará o recurso. A novidade, 

                                                                                                                                                                                         
demanda individual em coletiva”, mecanismo previsto no artigo 334 e através do qual, atendidos os 
pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do 
Ministério Público ou da Defensoria Pública – ou dos demais legitimados previstos na Lei n˚ 7.347/1985 e 
8.078/1990 –, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que: I – 
tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles 
definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e cuja 
ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade; II – tenha por objetivo a 
solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua 
natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico 
para todos os membros do grupo. 
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inexistente no sistema processual brasileiro até então, permite remeter a um colegiado de 

maior envergadura, a ser indicado pelo regimento interno, o julgamento de apelação ou 

agravo, a fim de firmar a jurisprudência do tribunal sobre tema de interesse público. 

Conforme anotava à época257 Cândido Rangel Dinamarco, é justamente ao 

interesse público que o legislador fazia menção ao, no início do então novo parágrafo 

primeiro, referir-se a “revelante questão de direito”. Trata-se, assim, de dispositivo que se 

insere na tendência de valorização da jurisprudência no direito brasileiro – prática  que, 

aliás, já vinha sendo adotada no cotidiano do Supremo Tribunal Federal, ao afetar o 

julgamento de recursos extraordinários ao plenário quando se trata de matéria relevante ou 

sobre a qual haja controvérsia a ser apreciada, desde logo, pelo pleno da Corte.258 

Em estudo em que defende a necessidade de adoção de um regime próprio às 

causas repetitivas, 259  sustenta Leonardo Carneiro da Cunha ser o §1˚ do art. 555 

mecanismo para a racionalização do julgamento de tais causas. Com espeque nas palavras 

de Sidnei Agostinho Beneti, conclui que, caso o relator constate estar em face de recurso 

que preencha os requisitos da assunção de competência, tem o dever de suscitar, de ofício, 

o instituto previsto em tal dispositivo, viabilizando o filtro de teses e abreviando o 

julgamento de recursos com teses idênticas.260 O Projeto do Novo Código de Processo 

Civil, na versão do PL 8.046/2010, além de igualmente prever, no artigo 900, a assunção 

de competência, passa a dispor, com o escopo de maximizar e dar efetividade à valorização 

da jurisprudência, que, cientificado da assunção da competência, o Presidente do Tribunal, 

dando-lhe ampla publicidade, determinará a suspensão dos demais recursos que versem 

sobre a mesma questão (§1˚) , bem como que a decisão proferida com base na assunção de 

competência vinculará todos os órgãos fracionários, salvo revisão de tese, na forma do 

regimento interno do tribunal (§2˚). 

Já a emenda aglutinativa substitutiva global, embora mantenha, igualmente, a 

admissibilidade da assunção de competência, apresenta uma significativa peculiaridade – 

que muito interessa ao tema do manejo de demandas repetitivas – em relação à atual 

redação do Código de Processo Civil, bem como em relação ao PL 8.046/2010. O caput do 

                                                             
257 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 136. 
258 Prática esta, aliás, em consonância com os artigos 476 a 479 da redação original do Código de Processo 
Civil de 1973, os quais cuidam da uniformização da jurisprudência nos tribunais. A redação do §1˚ do artigo 
555 veio a tornar  menos complexo o procedimento de deslocamento do julgamento. 
259 CUNHA, Leonardo Carneiro da. As causas repetitivas e a necessidade de um regime que lhes seja 
próprio. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas. v. 25. n. 2. Pouso Alegre: jul/dez. 2009. p. 235-
268. Disponível em http://www.fdsm.edu.br/site/posgraduacao/volume252/10.pdf. Acesso em 21.11.2013. 
260 BENETI, Sidnei Agostinho. Assunção de competencia e fast-track recursal. Revista de Processo. v. 34. n. 
171. São Paulo: RT, maio 2009. p. 9-23. 
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projetado artigo 959 passa a determinar expressamente que a assunção de competência não 

é admissível quando houver repetição da questão em diversos processos.261 Assim, ao 

contrário do sustentado por Leonardo Carneiro da Cunha, caso tal versão venha a ser 

aprovada, a expressa dicção legal passará a proibir a assunção de competência no caso de 

demandas repetitivas. A medida em questão, a nosso ver, tem por escopo a valorização do 

novo incidente de resolução de demandas repetitivas, cuja hipótese de cabimento se 

assemelha à da assunção de competência. 

Veja-se que, nos termos da emenda aglutinativa substitutiva global, admite-se a 

assunção de competência quando o julgamento de recurso, da remessa necessária ou de 

causa de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande 

repercussão social. Convém abrir aqui um breve parêntese. O requisito da “grande 

repercussão social” é novidade da versão apresentada na emenda aglutinativa substitutiva 

global. Até então, exigia-se, somente, a relevância da questão de direito e o consequente 

interesse público na assunção de competência, conforme se extrai, respectivamente, do 

artigo 555, §1˚, do Código de Processo Civil, e do artigo 900 do Projeto de Lei n˚ 

8.046/2010. Com a devida vênia, discordamos da utilidade e até mesmo questionamos a 

coerência da inserção de tal requisito, mormente tendo-se em vista que o próprio artigo 

959, caput, passa a vedar a assunção de competência caso haja repetição da questão em 

diversos processos. Ora, um dos grandes indícios da grande repercussão social de uma 

questão de direito é exatamente a repetição massiva em diversas demandas. Por tal razão, 

se a versão projetada pretende reservar a assunção de competência apenas para casos em 

que não haja repetição de processos, tem-se que, para seu cabimento, a relevância da 

questão de direito é suficiente para caracterizar o interesse público – que traz 

implicitamente relevância também social. Parece-nos contraditório, portanto, exigir 

repercussão social e, simultaneamente, vedar o cabimento do instituto caso haja “repetição 

em diversos processos” – até mesmo porque o termo repercussão é, na língua portuguesa, 

sinônimo de repetição.262 

De volta ao cotejo entre a hipótese de cabimento da assunção de competência e 

o incidente de resolução de demandas repetitivas, tem-se, portanto, que, nos termos do 

artigo 959 da emenda aglutinativa substitutiva global, o primeiro instituto é cabível quando 

                                                             
261 Nos seguintes termos: “Art. 959. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de 
recurso, da remessa necessária ou de causa de competência originária envolver relevante questão de direito, 
com grande repercussão social, sem repetição em diversos processos.” 
262  Ver, por exemplo, http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=repercuss%E3o. Acesso em 22.11.2013. 
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o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de causa de competência originária 

envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social. Já o incidente de 

resolução de demandas repetitivas tem lugar, nos termos do projetado artigo 988, quando, 

presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, houver efetiva repetição de 

processos que contenham a mesma questão unicamente de direito. 

A diferença entre os dois institutos está justamente na ocorrência ou não da 

repetição de processos. Até mesmo porque a assunção de competência também tem por 

escopo evitar ofensa à isonomia e à segurança jurídica, vez que tem por pressuposto a 

conveniência da prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do 

tribunal.263 As hipóteses de cabimento, como se vê, são semelhantes: questão de direito 

com relevância social que ofereça risco à uniformidade da jurisprudência do tribunal, à 

isonomia e à segurança jurídica. Andou bem, portanto, a versão apresentada na emenda 

aglutinativa ao expressamente excepcionar o cabimento da assunção de competência na 

hipótese de demandas de massa: valoriza-se, assim, o novel incidente criado, o qual se 

mostra, além disso, mais adequado ao manejo de demandas repetitivas, dada a 

possibilidade de aumento do alcance subjetivo da decisão, independentemente da 

competência territorial, através da atribuição do julgamento a tribunal superior, nos termos 

do artigo 997.264 

 

4.1.2. Negativa de seguimento a recurso em manifesto confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante ou, inversamente, imediato provimento em caso de 

manifesto confronto da decisão recorrida com súmula ou jurisprudência dominante 

 

Na reforma havida na década de 1990, de interesse para o tema da resolução de 

demandas repetitivas e do alcance subjetivo das decisões judiciais sobre tais casos é o 

artigo 557 do Código de Processo Civil. Nos termos do referido dispositivo, o relator 

negará seguimento a recurso em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência 

                                                             
263 Como se extrai do §4˚ do artigo 959 da emenda aglutinativa substitutiva global, do artigo 900, caput, do 
PL 8.046/2010 e do art. 555, §1˚, do vigente Código de Processo Civil. 
264Verbis: 
“Art. 997. Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 988, § 3˚, inciso 
II, poderá requerer ao tribunal competente para conhecer de recurso extraordinário ou recurso especial a 
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a 
questão objeto do incidente já instaurado. 
§ 1˚ Independentemente dos limites da competência territorial, a parte em processo em curso no qual se 
discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no caput. 
§2˚ Cessa a suspensão a que se refere o caput se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário 
contra a decisão proferida no incidente.” 
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dominante do respectivo tribunal, Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. A 

regra, conforme noticiado historicamente pela doutrina, constitui um passo na escalada do 

processo civil brasileiro em direção à valorização dos precedentes judiciários, em 

associação com o reforço dos poderes do relator. O mote da Lei n˚ 9.756 de 1998, assim, é 

o mesmo intuito acelerador das Reformas de 1995 e 2001.265 

Quanto ao conceito de jurisprudência dominante, reconhece a doutrina, dentro 

da qual destaca-se a análise de Cândido Rangel Dinamarco, dada sua relevância histórica, 

que “para aplicá-lo adequadamente, os relatores e os tribunais devem ter a consciência de 

que inexiste um critério quantitativo que seja suficiente para sua especificação”.266 Não 

haveria, tampouco, qualquer critério objetivo: seria, assim, jurisprudência dominante em 

dado tribunal uma linha de julgamentos significativamente majoritária em seus órgãos 

fracionários, ainda que não pacífica. Para o referido professor, portanto, jurisprudência 

dominante é aquela majoritária em um tribunal. A negativa de seguimento a recurso, ou 

seu imediato provimento, a seu ver, pode ser justificada pela jurisprudência dominante em 

tais termos – e a predominância não necessariamente deve se dar no plenário, bastando, 

para os fins do artigo 557 e seu §1˚-A que se trate da linha majoritariamente adotada nos 

órgãos fracionários.267 

Diversamente, em recente artigo dedicado ao estudo da súmula vinculante e do 

incidente de resolução de demandas repetitivas como expoentes do sistema de precedentes 

brasileiros, Júlio César Rossi critica a força vinculante que – por força das reformas 

constitucionais pelas quais passou o processo civil brasileiro – foi atribuída às 

denominadas súmulas persuasivas ou simples, que, a nosso ver, são claros indicativos268 da 

denominada jurisprudência dominante mencionada no artigo 557. Pondera o autor que 

“mesmo em se tratando de súmulas persuasivas, nosso ordenamento processual civil está 

repleto de hipóteses, por exemplo, arts. 285-A, 518, §1˚, 543-A, 543-B, 543-C, 557, §1˚-A 

do CPC, os quais – a propósito de se tratar de súmulas simples ou entendimentos 

dominantes dos Tribunais – implicam uma aplicação por dedução ou subsunção,269 dando a 

                                                             
265 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma da reforma. Op. cit. p. 186-187. 
266 Idem. p. 187. 
267 Ibidem. p. 187. 
268 A corroborar tal afirmação, para Cândido Rangel Dinamarco, “Quando uma linha jurisprudencial está 
erigida em súmula, isso em princípio significa que ela é largamente dominante no tribunal”. In A Reforma da 
reforma. Op. cit. p. 187. 
269 Júlio César Rossi anota que “Neil MacCormick sustenta que a linguagem em que nossos precedentes são 
expressos faz com que a norma que deles emana seja aplicada, a priori, por dedução/subsunção, ao contrário 
da experiência do common law, em que os precedentes são aplicados por indução. Entretanto, sustenta a 
falsidade da premissa de que uma argumentação jurídica nunca consiga ser estritamente dedutiva. Ensina que 
“uma argumentação dedutiva é uma argumentação que se propõe a demonstrar que uma proposição, a 
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impressão de que esses precedentes (apenas norteadores da fundamentação da lide posta 

em julgamento) possuem natureza jurídica de uma norma (geral e abstrata, cuja aplicação 

se não obrigatória, ao menos possui certa violência simbólica em relação ao órgão prolator 

da decisão).”270 

Também Antonio Adonias Aguiar Bastos reconhece que essas transformações 

têm atribuído aos precedentes judiciais uma eficácia que é atípica nos sistemas de civil law, 

“de modo que as decisões proferidas nas demandas representativas de um conflito 

homogeneizado têm ganhado crescente influência no julgamento de outras tantas lides que 

lhes são semelhantes.”271 No projeto do novo Código de Processo Civil, há significativas 

alterações na redação do dispositivo que prevê a imediata negativa de seguimento ou 

imediato provimento a recurso, o que se deve à busca do projeto pela sistematização dos 

precedentes judiciais brasileiros. Na versão do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010, o 

correspondente artigo 800 prevê, dentre as incumbências do relator, negar provimento a 

recurso que contrariar: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 

Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos repetitivos; e c) entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. A emenda aglutinativa substitutiva global mantém os mesmos poderes de 

imediata negativa de seguimento ou imediato provimento de recurso pelo relator.272 

Excluiu-se, assim, em ambas as versões, a hipótese de negativa de seguimento ou imediato 

provimento em caso, respectivamente, de conformidade ou contrariedade da decisão 

recorida com a “jurisprudência dominante”, como faz, atualmente, o artigo 557, §1˚-A. 

A referida exclusão mostra-se adequada ao espírito do projeto, que se presta ao 

desafio de sistematizar273  a aplicação de precedentes judiciais no direito processual 

brasileiro, prevendo o instituto da reclamação como forma de preservar a autoridade dos 

mesmos. Dentre as hipóteses de cabimento da reclamação, destaca-se, justamente, a 

                                                                                                                                                                                         
conclusão da argumentação, está implícita em alguma outra proposição ou proposições, as ‘premissas’ da 
argumentação. Uma argumentação dedutiva sera válida se, não importa qual seja o teor das premissas e da 
conclusão, sua forma for tal que suas premissas de ratio que impliquem (ou acarretem) a conclusão. Com 
isso, o que se quer dizer é que seria uma contradição que alguém afirmasse as premissas e ao mesmo tempo 
negasse a conclusão.” (Argumentação jurídica e teoria do Direito. Trad. Waldéa Barcellos. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. p. 26-27.). 
270 ROSSI, Júlio Cesar. O precedente à brasileira: súmula vinculante e o incidente de resolução de 
demandas repetitivas. São Paulo: Revista de Processo, junho/2012. ano 37. v. 208. p. 215. 
271 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento de demandas de massa. Op. cit. p. 92. 
272 Art. 945. 
273Vide, infra, nota de rodapé n˚ 369. 
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garantia da autoridade das decisões do tribunal (art. 942, II, do PL 8.046/2010 e art. 1.000, 

II, da emenda aglutinativa). Tanto é assim que passará a ser dever dos tribunais, na forma e 

segundo as condições fixadas no regimento interno, a edição de enunciados 

correspondentes à súmula da jurisprudência dominante (art. 520, §1˚, da emenda 

aglutinativa substitutiva global). O intento, ao que tudo indica, é delimitar, dentre as 

demais hipóteses que dão ensejo à reclamação, o conceito do que deve ser efetivamente 

compreendido como precedente judicial, conceito este no qual se inserem as decisões do 

tribunal enunciadas em súmulas. 

A fim de afastar críticas do jaez daquela apresentada linhas acima por Júlio 

César Rossi – no sentido de que as súmulas persuasivas representam, no sistema processual 

brasileiro, simples entendimentos dominantes no tribunal aos quais, com as reformas do 

processo civil, indevidamente, vem sendo atribuída natureza de norma jurídica (geral e 

abstrata) – o projeto apresentado na emenda aglutinativa dita os parâmetros que deverão 

ser especificamente observados pelos tribunais na edição, observância e eventual 

superação de suas súmulas. São eles: a) ao redigir enunciado de súmula, é defeso ao 

tribunal estabelecer diretivas que não se atenham às circunstâncias fáticas dos precedentes 

que motivaram sua edição (art. 520, §2˚); b) a modificação de entendimento sedimentado 

poderá realizar-se por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal 

respectivo ou incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou na 

causa de competência originária do tribunal, nas demais hipóteses dos incisos II a VI274 

artigo 521 (art. 521, §1˚, II e III); c) a modificação de entendimento sedimentado poderá 

fundar- se, entre outras alegações, na revogação ou modificação de norma em que se 

fundou a tese ou em alteração econômica, política ou social referente à matéria decidida 

(art. 521, §2˚); d) a decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser 
                                                             
274 São elas: 
“II – os juízes e os tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos e os precedentes em 
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos; 
III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 
IV – não havendo enunciado de súmula da jurisprudência dominante, os juízes e tribunais seguirão os 
precedentes: 
a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade; 
b) da Corte Especial ou das Seções do Superior Tribunal de Justiça, nesta ordem, em matéria 
infraconstitucional; 
V – não havendo precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, os juízes e 
órgãos fracionários de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal seguirão os enunciados de suas 
respectivas súmulas e, não havendo estes, os precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta 
ordem; 
VI – os juízes e os órgãos fracionários de tribunal de justiça seguirão, em matéria de direito local, os 
precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta ordem.” 
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precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que 

possam contribuir para a rediscussão da tese (art. 521, §3˚); e) na hipótese de alteração de 

jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou de precedente, o tribunal poderá modular 

os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou 

lhe atribuindo efeitos prospectivos (art. 521, §5˚); f) a modificação de entendimento 

sedimentado, sumulado ou não, observará a necessidade de fundamentação adequada e 

específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 

isonomia (art. 521, §6˚); g) o precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos 

incisos do caput do artigo poderá não ser seguido, quando o órgão jurisdicional distinguir o 

caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente se tratar de situação 

particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor 

solução jurídica diversa (art. 521, §9˚). 

 

4.1.3. “Súmula impeditiva de recursos” e julgamento preliminar de improcedência 

 

As Leis n˚s 11.276 e 11.277 de 2006 trouxeram duas inovações significativas 

no que diz respeito ao manejo de demandas que trazem ao judiciário questões repetitivas: a 

denominada “súmula impeditiva de recursos” (art. 518, §1˚) e o julgamento preliminar de 

mérito (art. 285-A). 

As “súmulas impeditivas de recursos”, objeto de discussão por parte do 

Congresso Nacional ainda por ocasião dos debates que levaram à promulgação da Emenda 

Constitucional n˚ 45 de 2004 – que logrou, no entanto, aprovar a criação de súmulas 

vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal – vieram a ser expressamente adotadas, em 

2006, no §1˚ do artigo 518 do Código de Processo Civil, que determina ao juiz o não 

recebimento do recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com 

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.275 A doutrina – 

                                                             
275 Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha ressalvam que o parágrafo 1º do art. 518 não se 
aplica em cinco situações: a) se a apelação tiver por fundamento error in procedendo, pretendendo o apelante 
invalidar a decisão judicial; b) se o apelante discutir a incidência da súmula no caso concreto: neste caso, o 
recorrente não discute a tese jurídica sumulada, mas sim, se o caso se subsume à hipótese normativa 
consolidada jurisprudencialmente; c) se o apelante trouxer em suas razões fundamento novo, não examinado 
pelos precedentes que geraram o enunciado da súmula do STF ou STJ, que permitam o overruling do 
precedente; d) se houver choque de enunciados do STF e do STJ, sobre o mesmo tema, como se vê, por 
exemplo, dos enunciados 621, STF, e 84, STJ, sobre o compromisso de compra e venda; e) se, embora sem 
choque entre enunciados dos tribunais superiores, houver divergência manifesta de posicionamento entre o 
enunciado de um e a jurisprudência dominante do outro (por exemplo, o STJ não aplica a tese consagrada no 
enunciado n. 622 da Súmula do STF”. In DIDER Jr, Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, José. Curso de 
direito processual civil. v. 3. 5. ed. Salvador: jusPodivm, 2008. p. 128. 
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na qual se destaca, no ponto, Cássio Scarpinella Bueno276 – reconhece, no entanto, que as 

“súmulas impeditivas de recursos” são, de certa forma, uma realidade concreta que já 

frequentava o Código de Processo Civil, embora de forma mais tênue. Exemplifica tal 

afirmação com dispositivos como o parágrafo único277 do artigo 120 – que autoriza a 

decisão do conflito de competência de plano pelo relator quando houver jurisprudência 

dominante do tribunal sobre a questão suscitada –; o §3˚278 do artigo 475 – que dispensa o 

duplo grau de jurisdição quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário 

do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 

competente; o parágrafo único279 do artigo 481 – que veda aos órgãos fracionários dos 

tribunais a submissão ao plenário ou ao órgão especial de arguição de 

inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo 

Tribunal Federal sobre a questão; e, ainda, o já abordado §1˚-A do artigo 557. 

O artigo 285-A, que ficou conhecido como julgamento preliminar de mérito, 

veio, por sua vez, permitir que, quando a matéria controvertida for unicamente de direito e 

no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 

idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da 

anteriormente prolatada. Muito se discutiu na comunidade jurídica acerca da 

constitucionalidade dos artigos 518, §1˚, e 285-A. O cerne da discussão é a previsão 

constitucional de que apenas a lei tem o condão de obrigar alguém a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa280 – hipótese essa ampliada, em 2004, pela inclusão do artigo 103-A, 

que dá ao Supremo Tribunal Federal o poder de, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas manifestações sobre matéria 

constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá 

efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Se apenas as duas 

hipóteses aqui referidas – a lei e a súmula vinculante – têm tal poder, muito se questionou 

sobre a constitucionalidade de, através de uma reforma de natureza legislativa no sistema 

                                                             
276 BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários 
sistemáticos às Leis n. 11.276, de 7-2-2006, 11.277, de 7-2-2006 e 11.280, de 16-2-2006. 2. ed. v. 2. São 
Paulo: Saraiva, 2007. p. 33. Entende que “Se não há, para incidência desses dispositivos, nenhuma pecha de 
vinculação (jurídica) entre o julgado pelos Tribunais superiores e o que vai ser decidido pelo magistrado a 
quo, nem por isto é de se desconsiderar o enorme peso dialético, persuasivo, que exerce a jurisprudência dos 
Tribunais superiores sobre os inferiores, mesmo que ainda não sumulada.” 
277 Incluído pela Lei n˚ 9.756 de 1998. 
278 Incluído pela Lei n˚ 10.352 de 2001. 
279 Incluído pela Lei n˚ 9.756 de 1998. 
280 Artigo 5˚, II, CF. 
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processual civil, instituir-se, de plano, a inadmissibilidade de recurso, ainda que este não 

contrarie lei ou súmula vinculante, nos termos do artigo 518, §1˚281, ou, ainda, o 

proferimento imediato de sentença de improcedência, como permite o artigo 285-A. 

As discussões ultrapassaram o plano acadêmico e culminaram no ajuizamento 

de ações diretas de inconstitucionalidade.282 No específico caso do julgamento preliminar 

de improcedência, a ação foi distribuída em 29.03.2006, pelo Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil.283 A fundamentação constitucional apresentada na ADI foram o 

caput e incisos  XXXV, LIV e LV do artigo 5˚ – respectivamente, garantia da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, devido processo legal e contraditório e ampla 

defesa. A Procuradoria-Geral da República, ainda em 05.07.2006, opinou pela 

improcedência do pedido. Mais de seis anos mais tarde, em 12.09.2012, ante a 

aposentadoria do Ministro Cezar Peluso, então relator, o processo foi retirado de pauta. Em 

29.11.2012 houve a substituição do relator do caso, que passou a ser o Ministro Teori 

Zavascki. Desde então, os autos aguardam julgamento.  

Para Cássio Scarpinella Bueno, a plena constitucionalidade do §1˚ do artigo 

518, bem como, por identidade de motivos, de outros dispositivos como o artigo 285-A, 

depende muito mais de sua forma de aplicação, tomando-se em conta, necessariamente, 

mais o modo pelo qual o Tribunal Superior sumulou determinado entendimento do que, 

propriamente, o seu conteúdo: 
“Ou para dizer mais ou menos o mesmo mas com palavras e com ordem bem diversas: o §1˚ 

do art. 518 não tem por que ser considerado inconstitucional na exata medida em que sua 

aplicação diuturna observe, sempre, um prévio e exaustivo contraditório acerca das questões 

sumuladas pelos Tribunais superiores e que os leve à edição da Súmulas respectivas. Ele tem 

tudo para ser entendido como regra de racionalização de julgamentos, criando condições 

objetivas de sua uniformização, providência inafastável à luz do princípio da isonomia.”284 

 

                                                             
281 E demais dispositivos do Código de Processo Civil já mencionados dão ao juiz o poder de tomar decisões 
com base em súmulas ditas persuasivas ou na jurisprudência dominante. 
282 Ver, além da ADI n˚ 3.695 (que questiona a constitucionalidade do artigo 285-A), a ADI 3.740, também 
ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (distribuída em 30.05.2006 e ainda 
pendente de julgamento), a qual versa sobre os artigos 475-L, §1˚, e 741 do Código de Processo Civil, e 
fundamenta-se em ofensa ao art. 5˚, XXXVI, da Constituição Federal. Extrato processual disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3740&processo=3740. 
Acesso em 23.11.2013. 
283  ADI n˚ 3.695. Extrato processual disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=285-A&processo=3695. 
Acesso em 23.11.2013. 
284 BUENO, Cássio Scarpinella. A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil: comentários 
sistemáticos às Leis n. 11.276, de 7-2-2006, 11.277, de 7-2-2006 e 11.280, de 16-2-2006. Op. cit. p. 35. 
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Partindo de raciocínio semelhante, o atual Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, Luiz Fux, entusiasta do projeto do novo Código de Processo Civil, entende que o 

Código vigente, em diversas passagens, fortalece a jurisprudência, como forma de agilizar 

a prestação jurisdicional, do que resultaria a falta de lógica em submeter uma causa à 

cognição de tribunal que já pacificou entendimento em sentido confirmador da decisão 

judicial impugnada.285 E exemplifica que o Superior Tribunal de Justiça admite, por 

entendimento sumulado, a cumulação de dano moral com dano material (Súmula 37).  

Eventual apelação em face de tal entendimento, antes mesmo de ter negado o seu 

seguimento pelo relator na forma do art. 557, caput, a seu ver, pode, legitimamente, ser 

obstada já pelo juiz de primeiro grau, que a rejeitará por inadmissibilidade intrínseca, 

defeito formal, segundo Luiz Fux, “lindeiro” à falta do interesse em recorrer. 

Já no caso do 285-A, no entanto, não se exige sequer que a matéria questionada 

tenha sido sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. 

O argumento de que a constitucionalidade do dispositivo encontra respaldo no fato de a 

matéria encontrar-se sumulada e, portanto, já ter ocorrido, sobre ela, um prévio e exaustivo 

contraditório – aplicável, dentre outros, ao §1˚ do artigo 518 – resta, assim, no que toca ao 

julgamento preliminar de improcedência, significativamente fragilizado, para não se dizer 

inaplicável, vez que, pela literalidade do dispositivo, basta que naquele único juízo já tenha 

sido proferida sentença de total procedência em outros casos “idênticos”.286 Há vozes, das 

quais ousamos discordar, que, sob outro prisma, sustentam, que, por ser o sistema 

processual brasileiro orientado pelo princípio da pas de nullité san grief, além, de forma 

similar, de nortear-se no sentido de conferir à parte o máximo de resultado mediante um 

mínimo de esforço processual, justificar-se-ia a rejeição do pedido do autor e, portanto, a 

princípio287 o favorecimento do demandado sem ouvi-lo anteriormente.288 

De toda forma, entendemos descabida e em desconformidade com a concepção 

sistêmica de ordenamento jurídico eventual aceitação da predominância de tais valores em 

                                                             
285 FUX, Luiz. A reforma do processo civil: comentários e análise crítica da reforma infraconstitucional do 
poder judiciário e da reforma do CPC. 2. ed. Niterói: Impetus, 2008. p. 21. 
286 A utilização do termo “idênticos” mostra-se atécnica, uma vez que, no direito processual, a identidade 
entre casos pressupõe coincidência entre os elementos identificadores da demanda, os “tria eadem” – quais 
sejam, partes, pedido e causa de pedir – e tem como consequência a extinção do processo sem julgamento do 
mérito, seja por litispendência ou coisa julgada (art. 267, V, do Código de Processo Civil). 
287 Importa observar que nada impede que o demandado tenha interesse no processamento da demanda, seja, 
por exemplo, para reconhecer a procedência do pedido ou transigir (art. 269, II e III) ou, ainda, para que seja 
declarada, por sentença, eventual relação jurídica litigiosa de cuja existência ou inexistência dependa o 
julgamento da lide (art. 5˚).   
288 Vide, por exemplo, FUX, Luiz. A reforma do processo civil: comentários e análise crítica da reforma 
infraconstitucional do poder judiciário e da reforma do CPC. Op. cit. p. 26. 
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face da efetiva observância da garantia constitucional à apreciação jurisdicional da 

demanda em primeira instância289 – frise-se que, na hipótese do artigo 285-A, ao contrário 

do que se dá com o artigo 557, §1˚-A e outros dispositivos atinentes ao sistema recursal, 

ainda não houve qualquer apreciação, pelo judiciário, da lesão ou ameaça de lesão a direito 

que lhe é apresentada. Explica-se: a Constituição Federal garante no artigo 5˚, XXXVI, que 

a lei não não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O duplo 

grau de jurisdição, por outro lado, é princípio inerente ao ordenamento jurídico brasileiro, 

que, por outro lado, não goza de expressa previsão ou delineamento constitucional. Desta 

forma, os dispositivos legais que vedam o acesso às instâncias recursais caso a decisão 

recorrida esteja em conformidade com súmulas de tribunais superiores não padecem de 

inconstitucionalidade: em tais hipóteses, a garantia da apreciação jurisdicional em primeira 

instância é assegurada, e o exercício do duplo grau é condicionado à demonstração de 

desconformidade da decisão do juízo de origem – que já se debruçou sobre a apreciação 

das questões de fato – com a jurisprudência sumulada (já tivemos a oportunidade de 

registrar nosso elogio às versões apresentadas para o projeto do novo Código de Processo 

Civil, que excluem a negativa de seguimento ou imediato provimento a recurso em caso, 

respectivamente, de conformidade ou contrariedade da decisão recorida com a 

“jurisprudência dominante”, como faz, atualmente, o artigo 557, §1˚-A, passando o direito 

projetado a limitar a negativa de seguimento ou imediato provimento à hipótese de 

conformidade ou contrariedade com súmula290 do tribunal). De forma diversa, em relação 

ao artigo 285-A, tem-se que ao demandante é tolhida, ainda em primeiro grau de 

                                                             
289 A Constituição Federal garante no artigo 5˚, XXXVI, que a lei não não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito. O duplo grau de jurisdição, por outro lado, é princípio inerente ao 
ordenamento jurídico brasileiro, que, por outro lado, não goza de expressa previsão ou delineamento 
constitucional. Desta forma, pensamos que os dispositivos legais que vedam o acesso às instâncias recursais 
caso a decisão recorrida esteja em conformidade com súmulas de tribunais superiores não padecem de 
inconstitucionalidade: em tais hipóteses, a garantia da apreciação judicial em primeira instância é assegurada, 
e o exercício do duplo grau é condicionado à demonstração de desconformidade da decisão do juízo de 
origem – que já se debruçou sobre a apreciação das questões de fato – com a jurisprudência sumulada (já 
tivemos a oportunidade de registrar nosso elogio às versões apresentadas para o projeto do novo Código de 
Processo Civil, as quais excluem a hipótese de negativa de seguimento ou imediato provimento a recurso em 
caso, respectivamente, de conformidade ou contrariedade da decisão recorida com a “jurisprudência 
dominante”, como faz, atualmente, o artigo 557, §1˚-A, para limitar à hipótese de conformidade ou 
contrariedade com súmula do tribunal). De forma diversa, relação ao artigo 285-A, tem-se que ao 
demandante é tolhida, ainda em primeiro grau de jurisdição, a garantia de que a ameaça ou ameaça de lesão a 
direito seu seja apreciada pelo poder judiciário. 
290 Tem-se que a edição de súmula pressupõe que a jurisprudência seja pacífica naquele tribunal, e, conforme 
bem apontado por Cássio Scarpinella Bueno, em tal caso já houve um “prévio e exaustivo contraditório 
acerca das questões sumuladas”, o que resultou justamente, na edição do respectivo enunciado. 
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jurisdição, a garantia de que a lesão ou ameaça de lesão a direito seu seja sequer apreciada 

pelo Poder Judiciário.291 

De toda sorte, ainda que se superasse tal inconstitucionalidade – do que 

discordamos –, o artigo 285-A, mesmo assim, padece de outras omissões cujo contorno 

apenas poderia se dar através de um esforço de interpretação conforme a Constituição. O 

dispositivo não contempla a obrigatoriedade da citação292 do réu na hipótese de o autor não 

recorrer e a sentença transitar em julgado. Não há, tampouco, previsão da obrigatoriedade 

de comunicação ao réu para responder à demanda em primeira instância no caso de ser 

provida a apelação e cassada a sentença. Ora, no primeiro caso, o réu é o principal 

interessado na total improcedência do pedido e na informação de que houve contra ele um 

processo que lhe resultou favorável. Na segunda hipótese, a citação é imperativo da efetiva 

triangularização da lide e do contraditório a ela inerente.293 

O projeto do novo Código de Processo Civil, na versão do Projeto de Lei n˚ 

8.046/2010, apresenta dispositivo correspondente ao atual artigo 285-A, porém com 

hipóteses de incidência distintas. Trata-se do artigo 307, conforme o qual o juiz julgará 

liminarmente improcedente o pedido que se fundamente em matéria exclusivamente de 

direito, independentemente da citação do réu, se este: I – contrariar súmula do Supremo 

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – contrariar acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 

repetitivos; III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência. É possível o indeferimento liminar, ainda, caso 

o juiz verifique desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. 

                                                             
291 O artigo 285-A, obsta, assim, que ocorra, propriamente, cognição, classificada, e.g. por Rodolfo de 
Camargo Mancuso nas vertentes plena (no sentido horizontal, da extensão) e exauriente (no sentido vertical, 
da profundidade) – e somente alcançada pela decisão de mérito, após instrução probatória distendida ou 
sumarizada, a depender do caso concreto (ritos comum-ordinário ou especial e sumário). MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Questões controvertidas sobre a súmula vinculante. In MEDINA, José Miguel; CRUZ, 
Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio Sequeira de e GOMES JUNIOR, Luiz Manoel 
(coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões judiciais: estudos em homenagem à Professora Teresa 
Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2008. p. 1.193. 
292 Falamos aqui em citação, como primeiro ato de comunicação processual, e não em intimação, pois, na 
hipótese aventada, ainda não se chamou o réu a juízo (art. 213, CPC) e, portanto, não se deu a 
triangularização da “lide” (tecnicamente, nem sequer há, ainda lide, tradicionalmente conceituada por 
Francesco Carnelutti como o conflito de intresses qualificado por uma pretensão resistida) através da citação 
do réu, que, até então, não compôs o polo passivo da demanda. Vide CARNELUTTI, Francesco. Sistema de 
diritto procesuale civile. Padova: CEDAM, 1936. 
293 Sobre as omissões no artigo 285-A e, no mais, para maiores detalhes sobre o trâmite da inclusão do artigo 
no Código de Processo Civil, ler BRESOLIN, Umberto Bara. Considerações sobre o artigo 285-A do Código 
de Processo Civil. In CARMONA, Carlos Alberto (coord). Reflexões sobre a reforma do Código de 
Processo Civil: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover, Cândido R. Dinamarco e Kazuo 
Watanabe. São Paulo: Atlas, 2007. p. 379-402. 
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A emenda aglutinativa substitutiva global, no artigo 333, apresenta as mesmas 

possibilidades e inclui, ainda, dois incisos que permitem o indeferimento liminar: quando o 

pedido contrariar frontalmente norma jurídica constante de ato normativo e quando 

contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. A referência a 

direito local é adequada, mormente tendo-se em vista que não é cabível recurso aos 

tribunais superiores com fundamento nele. Pensamos apenas que, a fim de evitar eventual 

futura polêmica, seria conveniente ressalvar, no texto legal, que a súmula do tribunal de 

justiça, ainda que sobre direito local, não enseja indeferimento liminar quando a decisão 

recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal.294 

À parte tal ressalva, tem-se que o projeto do novo Código de Processo Civil, 

em ambas as versões, procurou superar as incisivas críticas sofridas pelo artigo 285-A, ao 

deixar de contemplar a possibilidade de indeferimento liminar do pedido caso, 

simplesmente, no juízo já tenha sido proferida sentença de total improcedência “em outros 

casos idênticos”. 

 

4.1.4. Julgamento de recursos repetitivos: métodos de uniformização da 

jurisprudência pelos tribunais superiores295 

 

O sistema processual brasileiro, como cediço, possui diversos métodos para 

proporcionar a uniformização da jurisprudência. Dentre eles, o recurso extraordinário e o 

recurso especial, com suas peculiaridades (repercussão geral e julgamento de recursos 

repetitivos – arts. 543-B e 543-C296) são exemplos. Além desses, a título ilustrativo, é 

possível destacar os embargos infringentes; os poderes dados ao relator pelos artigos 555, § 

1º e 557 do Código de Processo Civil; o incidente de uniformização de jurisprudência297 

(arts. 476-479 do CPC); o processo coletivo; a já analisada súmula impeditiva de recursos, 

a súmula vinculante, o controle concentrado de constitucionalidade, e, em sentido lato, há 

quem inclua os princípios constitucionais como orientadores da uniformização da 

                                                             
294 Hipótese de cabimento do recurso especial prevista no artigo 105, III, b, da Constituição Federal. 
295 Subitem extraído, com as necessárias adaptações, de nosso artigo A “PEC dos recursos”, o Projeto de 
novo Código de Processo Civil e a uniformização da jurisprudência através dos recursos extraordinário e 
especial. Revista de Processo. ano 37. v. 210. São Paulo: RT, agosto/2012. p. 233-260.  
296 Incluídos na reforma do processo civil de 2006 pela Lei n˚ 11.418. 
297 Eduardo de Albuquerque Parente destaca que “o mecanismo adveio com o atual Código de Processo Civil 
e tem origem nos institutos do recurso de revista e do prejulgado do Código de 1939 (arts. 853 a 861). A 
intenção do legislador foi substituir a revista, pois entendia-se que a divergência jurisprudencial não poderia 
ser o único fundamento para gerar o interesse jurídico para um recurso (revista). Com esse objetivo, o 
legislador de 1973 desenvolveu as premissas do prejulgado para chegar aos conceitos do incidente.” In 
Jurisprudência: da Divergência à Uniformização. São Paulo: Atlas, 2006. p. 66. 
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jurisprudência 298  (embora pensemos que estes últimos representem, em verdade, 

mandamentos a serem observados na prestação jurisdicional, e não mecanismos inseridos 

no sistema processual vocacionados à uniformização das decisões judiciais). 

A necessidade de uniformização da jurisprudência guarda estreita relação com 

a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais e harmoniza-se, por outro 

lado, com a isonomia e o acesso à ordem jurídica justa.299 É nesse sentido que se 

posicionam Teresa Arruda Alvim Wambier e Maria Lúcia Lins Conceição de Medeiros, ao 

afirmarem que “a existência de decisões diferentes sobre situações iguais, além de gerar 

insegurança jurídica, conduz ao descrédito com relação à atuação jurisdicional.”300 Serão 

enfatizados os recursos extraordinário e especial como mecanismos de uniformização de 

jurisprudência – característica essa otimizada pela inserção dos artigos 543-B e 543-C, pela 

Lei n˚11.418 de  2006, no Código de Processo Civil –, bem como as prováveis 

consequências que advirão na função paradigmática dos denominados recursos 

excepcionais caso seja aprovada a PEC nº 15/2011, alcunhada de “PEC dos recursos”.301 

Abordar-se-ão, ainda, potenciais conflitos que adviriam de eventual aprovação das duas 

propostas legislativas que cuidam do tema dos recursos ditos excepcionais, quais sejam, o 

projeto do novo Código de Processo Civil e a “PEC dos recursos”. 

 

                                                             
298 Idem. O autor afirma que “(...) podem ser variados os momentos em que princípios constitucionais serão 
invocados na interpretação e na aplicação dos temas relativos à uniformização de jurisprudência 
(notadamente os entendimentos vinculativos), mesmo que de direito não positivado se esteja a falar. Tanto é 
que o próprio cerne do instituto, a isonomia, advém de interpretação constitucional.” p. 65. 
299 Ada Pellegrini Grinover observa que “O tema do acesso à justiça, dos mais caros aos olhos processualistas 
contemporâneos, não indica apenas o direito de aceder aos tribunais, mas também o de alcançar, por meio de 
um processo cercado das garantias do devido processo legal, a tutela efetiva dos direitos violados ou 
ameaçados. Na feliz expressão de Kazuo Watanabe, o acesso à justiça resulta no acesso à ordem jurídica 
justa.” GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY Jr., Nelson; WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa 
do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. Processo coletivo. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 
2011. p. 26. 
300 MEDEIROS, Maria Lúcia Lins Conceição de e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos repetitivos: 
realização integral da finalidade do novo sistema impõe mais do que a paralisação dos recursos especiais 
que estão no 2º grau. Revista de processo. ano 36. n. 191. São Paulo: RT, jan. 2011. p. 188.  
301 No primeiro semestre de 2011, o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, idealizou a 
inclusão, no III Pacto Republicano, de uma proposta de emenda constitucional relativa aos recursos 
extraordinário e especial. Desde então, muito se noticiou e debateu sobre a PEC, que passou a ser tratada 
como a “PEC dos recursos”. A referida proposta, com algumas alterações, foi apresentada pelo Senador 
Ricardo Ferraço (PMDB/ES) ao Senado Federal, onde lhe foi atribuído o número 15/2011. Na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, o relator, Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), propôs um 
substitutivo, ora em trâmite no Senado. Em 22.08.2013 foi realizada audiência pública destinada à instrução 
da matéria. O último andamento disponível, datado de 12.11.2013, é o encaminhamento ao gabinete do 
relator para reexame do relatório. Trâmite legislativo disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=99758&p_sort=DESC&p_sort2=D&p
_a=0&cmd=sort Acesso em 23.11.2013.  
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4.1.4.1. A configuração constitucional do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça: recurso extraordinário e recurso especial como meios de 

uniformização da interpretação da Constituição e da legislação federal 

infraconstitucional 

 

A Constituição Federal de 1988 criou o Superior Tribunal de Justiça e 

extinguiu o antigo Tribunal Federal de Recursos, ensejando, destarte, uma “reengenharia” 

no sistema judiciário federal, a partir do conjunto de determinadas diretrizes, assim 

enumeradas por Rodolfo de Camargo Mancuso: “(i) a declarada configuração do STF 

como uma Corte Constitucional (ao menos na dicção do art. 102, caput – o “guarda da 

Constituição –, embora o extenso rol de suas atribuições não confirme aquela assertiva); 

(ii) a migração das competências do TFR para os então criados cinco Tribunais Regionais 

Federais; a estas Cortes regionais, na avaliação de Athos Gusmão Carneiro, caberia o papel 

de aproximar “dos litigantes os colegiados recursais dos Juízes federais. Finalmente, o STJ, 

como tribunal nacional, posto acima dos Tribunais Federais e dos Tribunais dos Estados, 

irá exercer, sem óbices regimentais, a guarda da legislação federal infraconstitucional, nos 

casos previstos na Lei Maior”302.”303 

A partir do desenho configurado pela Constituição de 1988, a doutrina 

identificou a atribuição ao recurso extraordinário e ao recurso especial, no ordenamento 

jurídico brasileiro, de tríplice finalidade. No que toca ao recurso extraordinário, tais 

funções são: “(i) a nomofilácica, de realização da ordem normativa e preservação de sua 

higidez, a saber, sua inteireza positiva, autoridade e validade; (ii) a dikeológica, de 

resolução do caso concreto, em simetria com o “dar a cada um o que é seu”, 

consubstanciado na Súmula STF 456: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do 

recurso extraordinário, julgará a causa aplicando o direito à espécie”; e (iii) a 

paradigmática, função uniformizadora, decorrente de sua posição como órgão de 

sobreposição na hierarquia judiciária brasileira, e de seu status de guarda da Constituição, 

tudo agora otimizado com o advento da súmula vinculante (CF, art. 103-A: EC 

45/2004).”304 

                                                             
302 CARNEIRO, Athos Gusmão. Anotações sobre o recurso especial. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(coord.). Recursos no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 111. 
303 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
estado de direito. São Paulo: RT, 2009. p. 529. 
304 Idem. p. 563. 
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O recurso especial presta-se às mesmas finalidades, observada a peculiaridade 

de a competência do Superior Tribunal de Justiça caracterizar-se pela guarda do direito 

federal comum.305 Observam-se, com o advento da Constituição Federal de 1988, claros 

elementos comuns entre os recursos ora analisados. Matérias outrora cabíveis no âmbito do 

recurso extraordinário migraram para o recurso especial, de competência do criado 

Superior Tribunal de Justiça, preservadas, no entanto, as características básicas do antigo 

remédio impugnativo.306 Buscava o constituinte, assim, livrar a Corte Suprema de algumas 

de suas antigas atribuições, idealizando a criação de um tribunal tipicamente 

constitucional. 

Através dos recursos extraordinário e especial opera-se a uniformização da 

interpretação, respectivamente, da Constituição Federal e da legislação federal 

infraconstitucional. São, por tal motivo, conhecidos como recursos de estrito direito, com 

âmbito de devolutividade restrita às quaestiones iuris prequestionadas. Nesse sentido, 

ambos os recursos denominados excepcionais têm a função de preservar a ordem 

jurídica.307 

É de especial interesse para a compreensão dos recursos excepcionais, e, mais 

propriamente, do recurso extraordinário, a menção ao fenômeno da objetivação do controle 

concreto de constitucionalidade. É lugar comum que as ações de controle de 

constitucionalidade abstrato tratam, tipicamente, de processos objetivos. Contudo, dada a 

configuração do recurso extraordinário, tem-se que o ordenamento jurídico instituído em 

1988 iniciou um processo de objetivação do controle concreto da constitucionalidade no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal.308 

                                                             
305 Assim, “O STJ, por meio do REsp, busca alcançar o tríplice objetivo de preservação da higidez da ordem 
jurídica (função nomofilácica), de resolução do caso concreto (função dikeológica) e de fixação da exegese 
do direito federal comum (função paradigmática)”. Ibidem. p. 619. 
306 THEODORO Jr., Humberto. Recurso especial – prequestionamento. Informativo INCIJUR. n. 65. 
Florianópolis: Instituto de Ciências Jurídicas, dez. 2004. p. 2. Apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A 
resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo estado de direito. Op. cit. p. 610-611. 
307 CAVALCANTI, Mantovanni Colares. Recurso especial e extraordinário. São Paulo: Dialética, 2003. p. 
22-24. Apud WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 
2. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 245. A autora menciona, ainda, a classificação dos recursos em ordinários e 
extraordinários, buscando-se naqueles a correção da decisão com o objetivo de corrigir-se a ofensa ao direito 
subjetivo da parte, e nestes o objetivo seria alterar-se decisão que ofendesse direito subjetivo. Segundo ela, 
“A única explicação para o sentido dessa distinção é a seguinte: o direito objetivo é composto das soluções 
normativas previstas em tese, ao passo que o direito subjetivo é a solução normativa incorporada à situação 
circunstancializada de algum sujeito de direitos. O que se pode, então, entender é que a ofensa ao direito 
objetivo é mais perniciosa porque potencialmente implica ou pode implicar uma pluralização das ofensas a 
direitos subjetivos que seriam decorrentes da regra violada, cuja eficácia fica já em tese comprometida.” Op. 
cit. p. 247. 
308 No ponto, indispensável a leitura de MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. Repercussão 
geral no recurso extraordinário. São Paulo: RT, 2007. p. 67-68. Observam que, por isso, “o Min. Celso de 
Mello, no que foi acompanhado por seus pares, fez a seguinte ponderação no julgamento da Reclamação 



 

 

123 

Em harmonia com tal fenômeno, as Leis 11.418/2006 e 11.672/2008 

introduziram no Código de Processo Civil os artigos 543-B e 543-C, criando novo 

tratamento para os recursos extraordinários e especiais repetitivos. O caput do artigo 543-B 

prevê o julgamento de recursos extraordinários repetitivos com “fundamento em idêntica 

controvérsia”, enquanto o caput do artigo 543-C refere-se a “fundamento em idêntica 

questão de direito”. Teresa Arruda Alvim Wambier observa, contudo, haver diferenças 

entre os regimes de sobrestamento previstos nos dois dispositivos legais.309 Explica-se: o 

artigo 543-B foi incluído no Código no contexto da reforma relativa ao requisito da 

repercussão geral da questão constitucional, requisito para cabimento do recurso 

extraordinário. Assim, o cabimento do recurso extraordinário passa a pressupor, com a 

reforma de 2006, a existência de questão constitucional qualificada pela repercussão 

geral310. O artigo 543-C, no entanto, não exige requisito semelhante para as questões 

federais infraconstitucionais questionadas. 311 Também Rodolfo de Camargo Mancuso 

menciona que o regime processual dos recursos extraordinários e especiais repetitivos 

preordena-se à finalidade de possibilitar o julgamento “concentrado ou em bloco dos 

apelos represados na origem, os quais se apresentam uniformizados por envolverem a 

mesma quaestio iuris, fator que enseja o seu julgamento conjunto”.312 O quesito da 

                                                                                                                                                                                         
2986: ‘Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos, vem dando mostras de que o papel 
do recurso extraordinário na jurisdição constitucional está em processo de redefinição, de modo a conferir 
maior efetividade às decisões. Recordo a decisão que se travou na Medida Cautelar no RE 376852, de 
relatoria do Min. Gilmar Mendes (Plenário, por maioria, DJ 27.03.2003). Naquela ocasião, asseverou Sua 
Excelência o caráter objetivo que a evolução legislativa vem emprestando ao recurso extraordinário, como 
medida racionalizadora de efetiva prestação jurisdicional.” 
309 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. Op. cit. p. 
306-307. 
310 Cf., a respeito, MEDINA, José Miguel Garcia. O prequestionamento nos recursos extraordinário e 
especial. 4. ed. São Paulo: RT, 2006. item 3.2.4. 
311 A autora citada anota: “Pensamos que a repercussão geral da questão federal somente poderia ser exigida, 
como requisito para o cabimento do recurso especial, somente após reforma constitucional, tal como ocorreu 
com a Emenda Constitucional 45/2004, que inseriu o §3º no art. 102 da Constituição, estabelecendo a 
repercussão geral da questão constitucional como requisito para o recurso extraordinário.” 
312 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
estado de direito. Op. cit. p. 626. O autor expressa opinião, valendo-se do direito comparado, segundo a qual 
“Não há dúvida quanto à indispensabilidade de algum elemento de contenção para que as Cortes Superiores 
de qualquer país possam funcionar a contento, sem o que elas tendem a se converter em mais uma instância 
de revisão, desvestindo-se de suas elevadas funções de tutor máximo da inteireza positiva, autoridade, 
validade e uniformidade interpretativa da ordem normativa federal em sentido largo. Assim, como se sabe, na 
U.S. Supreme Court, o writ of certiorari abre ensejo a que os Justices escolham (discretionary method of 
review) as causas que lhes pareçam merecedoras de serem efetivamente julgadas (a discuss list, por 
contraposição à dead list); na Argentina, o conhecimento do recurso extraordinário fica a depender de uma 
análise positiva, pela Suprema Corte, quanto à sua gravedad institucional, como alude a doutrina portenha. 
(...) Diz o art. 280 do CPC argentino, alterado pela Lei 23.774: “La corte, según su sana discreción y con la 
sola invocación de esta norma podrá rechazar el recurso extraordinário, por falta de agravio federal suficiente 
o cuando las cuestones planteadas resultarem insustanciales o carentes de transcendência.”. 
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repercussão geral, contudo, é filtro aplicável apenas ao recurso extraordinário, em razão de 

expressa previsão constitucional. 

À parte a repercussão geral, peculiar ao recurso extraordinário, fato é que os 

denominados recursos excepcionais são, por si, métodos de uniformização da interpretação 

jurisprudencial sobre a Constituição e a legislação federal infraconstitucional. O método de 

julgamento por amostragem, aplicável aos recursos repetitivos, é igualmente orientado pela 

necessidade de uniformização e apresenta, ainda, a característica de promover respostas 

judiciais unitárias a questões federais ou constitucionais massivamente questionadas: visa-

se à uniformização da jurisprudência, qualificada pela economia processual. O artigo 543-

C do Código de Processo Civil, e, guardadas as já mencionadas peculiaridades, o artigo 

543-B, introduziram no ordenamento processual pátrio mecanismo que se presta não 

apenas a atender o imperativo da celeridade processual no âmbito dos tribunais superiores, 

mas também a propagar a casos que apresentem teses repetitivas o resultado de seus 

julgamentos – ou seja, tratam de julgamentos por amostragem, técnica vocacionada a 

coletivizar os julgamentos dos tribunais, fazendo que o decisum proferido num recurso 

individual tomado como paradigma tenha alcance subjetivo ampliado, estendido aos 

recursos que se fundamentarem na mesma questão de direito.313 
 

4.1.4.2. Conflitos entre o sistema atual e a proposta de emenda constitucional nº 

15/2011 

 

Cândido Rangel Dinamarco relata que foi com esse espírito de molecularização 

da tutela jurisdicional que “há algum tempo a profa. Ada Pellegrini Grinover tomou a 

iniciativa de convidar três colegas para a tentativa de um anteprojeto de lei que fosse capaz 

de provocar julgamentos de eficácia e autoridade ultra partes, embora proferidos em 

litígios originariamente individuais. Pensava-se em instituir um incidente de coletivização 

da tutela jurisdicional, a ser suscitado em processos individuais sempre que se tratasse de 

causa dependente da solução de questão significativamente reiterada nos tribunais ou, de 

                                                             
313 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Tomo I. 6. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 243-244. Relata que “Trata-se dos julgamentos por amostragem, admissíveis quando em 
um número significativo de recursos especiais (os chamados recursos repetitivos) repetem-se as mesmas 
questões de direito infraconstitucional. O Tribunal toma um ou alguns recursos como paradigmas e a tese 
jurídica que ali vier a ser fixada repercutirá nos processos pendentes perante os Tribunais de Justiça ou 
Regionais Federais, (a) para que não tenham seguimento os recursos especiais já interpostos contra acórdão 
portador de decisão coincidente com a orientação do Superior Tribunal de Justiça (art. 543-B, §7º, inc. I) ou 
(b) para que os acórdãos divergentes da posição assumida pelos Superior Tribunal de Justiça sejam 
reexaminados pela Turma julgadora (inc. II).” 
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todo modo, causa envolvendo direitos ou interesses de membros de algum grupo ou 

categoria ou um número grande de pessoas; proceder-se-ia, como na técnica da 

certification of class actions, à metamorfose ou ampliação do objeto processo, o qual fora 

inicialmente delineado por uma demanda puramente individual e passaria a abranger a 

pretensão de tutela a um universo de pessoas (tutela coletiva).”314 

E noticia que, ao tempo, a ideia não frutificou, principalmente em virtude de 

uma série de preconceitos então em pleno vigor nas mentalidades dos membros da 

comunidade jurídica, tais como a eficácia estritamente inter partes dos provimentos 

jurisdicionais e o dogma da coisa julgada restrita aos litigantes. Mais de duas décadas 

depois, sobrevieram os arts. 543-A a 543-C do Código de Processo Civil, que instituem, no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, técnica semelhante 

à então pretendida. Atualmente, sete anos após a promulgação da Lei n˚ 11.418 de 19 de 

dezembro de 2006, mais uma vez pretende-se a inserção de técnicas de julgamento por 

amostragem já desde a primeira instância, através do incidente de resolução de demandas 

repetitivas projetado para o novo Código de Processo Civil.315 

Assim, a técnica de julgamento de recursos repetitivos colocada nos artigos 

543-B e 543-C almeja para o processo civil brasileiro fins que podem ser postos sob duas 

perspectivas: sob a óptica dos julgadores, a otimização da resposta judicial, evitando-se a 

desnecessária multiplicidade de julgamentos sobre idêntica controvérsia ou idêntica 

questão de direito; sob a óptica dos jurisdicionados,316 a molecularização do julgamento de 

                                                             
314 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. Tomo I. Op. cit. p. 219-221. 
315 Chegou-se a cogitar, nas discussões iniciais do projeto do novo Código de Processo Civil, de denominar o 
novel incidente criado de “incidente de coletivização de demandas”. A alteração do nome para “incidente de 
resolução de demandas repetitivas” mostra-se adequada, já que ele não se presta a vincular as demandas 
individuais, tampouco se destina à instauração de uma demanda coletiva cuja decisão venha a ser usada como 
paradigma para julgamento das demandas individuais (como imaginado na década de 80, conforme relatado 
por Cândido Rangel Dinamarco, nos termos aqui já relatados, e, anos depois, proposto nos anteprojetos para 
um Código Brasileiro de Processos Coletivos, de 2003 e 2005, respectivamente, elaborados no curso de pós-
graduação da Faculdade de Direito da USP sob orientação dos Professores Ada Pellegrini Grinover e Kazuo 
Watanabe (“Anteprojeto USP”) e no curso de pós-graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da 
Universidade Estácio de Sá sob tutela do Professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes (“Anteprojeto 
UERJ/UNESA”). Na mesma linha, tem-se o Projeto de Lei n˚ 5.139/2009, que determinava, no caput do 
artigo 37, a suspensão das demandas individuais até a prolação de sentença nas ações coletivas. No tema, ver 
interessante estudo de caso de FERNANDES, Débora Chaves Martines. Relação entre demandas individuais 
e coletivas: “Projeto Cadernetas de Poupança – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul” – uma análise 
do caso. Revista de Processo. ano 36. v. 201. São Paulo: RT, nov/2011. p. 315-355. O incidente projetado 
aproxima-se, na realidade, da técnica de julgamento por amostragem adotada nas ações de grupo, com a 
instituição de um contraditório adaptado a tal mecanismo. O incidente de resolução de demandas repetitivas 
será abordado em detalhes adiante. 
316 Oportuna menção, mais uma vez, a passagem de Cândido Rangel Dinamarco: “O pensador moderno não 
encara mais o processo, como dantes, a partir do aspecto interno representado pelos atos e relações em que se 
envolvem seus protagonistas, senão pelo ângulo externo a partir do qual seja possível sentir a sua utilidade. 
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recursos repetitivos, com vistas à obtenção de decisões unitárias e isonômicas e, em 

determinda medida, céleres, através da uniformização da interpretação constitucional e 

infraconstitucional federal pelo STF e STJ. 

Resta questionar o que acontecerá com a função uniformizadora dos recursos 

excepcionais e, especialmente com a técnica de julgamento de recursos repetitivos, caso 

venha a ser aprovada a PEC nº 15/2011. O substitutivo em trâmite no Senado Federal visa 

incluir um artigo 105-A na Constituição Federal, para determinar que a interposição de 

recurso extraordinário e recurso especial não obste o trânsito em julgado da decisão que os 

comportar.317 É de se imaginar como será possível que a tese jurídica fixada no julgamento 

de recursos repetitivos repercuta nos processos perante os Tribunais de Justiça e Tribunais 

Regionais Federais, tendo-se em vista que estes não mais estarão sobrestados e pendentes 

de julgamento, já que terão transitado em julgado após a manifestação dos tribunais locais 

competentes. A redação da proposta deixa tal questão em aberto. Seria possível que a 

eficácia rescisória318 de um determinado recurso extraordinário ou especial exercesse o 

mesmo efeito sobre os demais processos trânsitos em julgado? Em caso afirmativo, em que 

medida, então, alcançar-se-iam celeridade e definitividade das decisões judiciais através da 

emenda – que, de todo, permite ainda a “sustação da decisão recorrida por deliberação 

colegiada”? 

Tais dúvidas conduzem à constatação de que a PEC nº15/2011, conforme a 

redação dada pelo substitutivo, pode vir a afetar severamente a efetividade da função 

uniformizadora desempenhada pelos recursos extraordinário e especial. A espécie de 

gradação319 do momento do trânsito em julgado operada pela PEC implica alterações em 

                                                                                                                                                                                         
Daí falar Mauro Cappelletti na indispensabilidade de analisar o sistema processual pela óptica do consumidor 
dos serviços judiciários e não mais pensando exclusivamente nos seus operadores.” Idem. p. 444. 
317 Nos seguintes termos: “Art. 105-A. A interposição dos recursos extraordinário ou especial não obsta o 
trânsito em julgado da decisão que os comporte. 
Parágrafo único. A execução da decisão recorrida somente poderá ser sustada por deliberação colegiada, nos 
termos do Regimento Interno do Tribunal.” 
318 Expressão utilizada pelo Ministro Sidnei Beneti em A reforma do Código de Processo Civil e os recursos 
para os tribunais superiores. In Revista de Informação Legislativa. Ano 48. n. 190. t. 2. Brasília: 
Abril/junho, 2011. p. 248. 
319 Se aprovada a PEC, haveria um trânsito em julgado após o julgamento da apelação pelo órgão de segundo 
grau, independentemente da interposição de recurso extraordinário ou especial. Com a eventual interposição 
e provimento destes, operar-se-ia a mutabilidade dos efeitos da decisão, e com isso, seria possível falar-se em 
novo trânsito em julgado. Por fim, após o decorrer do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, ter-se-ia a 
coisa – por alguns denominada – soberanamente julgada. Dentre estes, José Antonio Pimenta Bueno, em 
1858, em item intitulado “Do que seja a coisa julgada”, apontava: “Em geral, mas em sentido lato e 
impróprio, se diz coisa julgada toda e qualquer decisão estabelecida por uma sentença; mas em sentido 
próprio e jurídico, cousa julgada significa a decisão formulada por uma sentença definitiva, que já não pende 
do recurso de appellação; e cousa soberanamente julgada se diz aquella que não só não pende mais do 
recurso de appellação, porém nem ainda da revista ou acção rescisória ou de nulidade, por não ser no caso 
della admittida pela lei.” In PIMENTA BUENO, José Antonio. Apontamentos sobre as formalidades do 
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todo o processo e, por si, não garante a almejada celeridade.320  Não há que se confundir 

coisa julgada e vedação ope legis do efeito suspensivo dos recursos.321 A redação da PEC 

não deixa claro, ainda, se a mencionada possibilidade de “sustação da execução da decisão 

recorrida” deveria ser compreendida, na realidade, como a suspensividade dos efeitos da 

decisão por meio de medida cautelar.322 

 

                                                                                                                                                                                         
processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Typographia nacional, 1858. item 185. p. 94. Em crítica sobre o rigor do 
conceito de coisa julgada, Pontes de Miranda observa que “A imutabilidade do julgamento proveio de 
considerações práticas de utilidade social, que, rigorosamente, não precisava ser tão acentuada quanto em 
determinados momentos se fez. Não deriva da função de julgar. Começou-se por se entender mal o que era 
res iudicata segundo os Romanos. A passagem “quia res iudicata pro veritate accipitur” significava que não 
se devia rediscutir o fato tido por verdadeiro na sentença, nem a situação jurídica que se afirmou. No 
passado, há exemplos de sistemas jurídicos em que uma sentença pode ser indefinidamente impugnada. 
Por isso, faz sorrir dizer-se que a coisa julgada repousa na santidade do Estado e na sapiência do seu 
julgamento, bem como coisas tais que se escreveram nos últimos séculos. Levou-se muito longe a noção de 
res iudicata, chegando-se ao absurdo de querê-la capaz de criar uma outra realidade, fazer de albo nigrum e 
mudar falso in verum. No entanto, a coisa julgada apenas atende à necessidade de certa estabilidade, de 
ordem, que evite o moto-contínuo das demandas com a mesma causa. 
Se, hoje, a atacabilidade pela acção rescisória constitui excepção, deve-se isso apenas ao facto de se haver 
dotado, como princípio prático, a inatacabilidade.” In PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. A 
acção rescisória contra as sentenças. Rio de Janeiro: Livraria Jacinto, 1934. p. 58-59. 
320Na justificativa apresentada à CCJ, o senador Aloysio Nunes afirma que o substitutivo, “assim, se oferece 
não apenas em atendimento às intensas demandas sociais pela celeridade da Justiça, mas se insere no 
contexto dos esforços de aperfeiçoamento do sistema judicial brasileiro. O bom sucesso dos Pactos 
Republicanos está na demonstração inequívoca de que os três Poderes estão empenhados na adoção de 
medidas nesse sentido, pelo que se espera que a aprovação da proposta seja o marco inicial de um novo 
Pacto, com vistas à modernização da Justiça e à redução da litigiosidade. 
A proposta ora em construção tende a reduzir, drasticamente, o número de recursos interpostos perante os 
tribunais superiores. Se tais recursos respondem por cerca de 70% da atividade dessas Cortes, o STF, o STJ e 
o TST poderão efetivamente se dedicar ao exercício das funções mais relevantes a eles atribuídas pela 
Constituição Federal. Somando-se a isso o aperfeiçoamento dos institutos de uniformização das decisões 
judiciais – a súmula vinculante e, especialmente, a repercussão geral – caminharemos, finalmente, para o 
desenho institucional imaginado pelo legislador Constituinte de 1988.” Disponível em 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/Consulta.asp?STR_TIPO=PEC&TXT_NUM=15&TXT_ANO=
2011&Tipo_Cons=6&IND_COMPL=&FlagTot=1 p. 19-20. Acesso em 24.11.2013. 
321 Nas palavras de Enrico Tullio Liebman, a “autoridade da coisa julgada não é efeito ulterior e diverso da 
sentença, mas uma qualidade dos seus efeitos e a todos os seus efeitos referente, isto é, precisamente a sua 
imutabilidade”. In LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a 
coisa julgada. 4. ed. Atualizada por Ada Pellegrini Grinover. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, 
tradução dos textos posteriores à edição de 1945 de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2006. 
p. 165. 
322 Teresa Arruda Alvim Wambier esclarece que “Porque os recursos extraordinário e especial não têm efeito 
suspensivo, é que se tem admitido o uso de ações cautelares para obstar a produção de efeitos da decisão 
impugnada. Diante disso, o art. 497 do CPC deve ser lido como se comportasse uma exceção, devendo a 
regulação normativa, em sua integralidade, ser assim entendida: a decisão impugnada por recursos 
extraordinário ou especial pode ser imediatamente executada, salvo suspensão cautelar de seus efeitos por 
uma das Cortes superiores (STF ou STJ, conforme o caso).” In Recurso especial, recurso extraordinário e 
ação rescisória. Op. cit. p. 332. No tema, Cássio Scarpinella Bueno pondera que a vedação do efeito 
suspensivo aos recursos excepcionais contraria o que o projeto do novo Código de Processo Civil chama de 
“tutela de urgência” e “tutela da evidência” (arts. 269-286). In BUENO, Cassio Scarpinella. A chamada 
‘PEC dos recursos’ e o projeto de código de processo civil: pontos para uma reflexão conjunta. In FARIA, 
Juliana Cordeiro; JAYME, Fernando Gonzaga e Lauar, Maira Terra (coords.). Processo civil: novas 
tendências: homenagem ao Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. p. 65. 
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4.1.4.3.  Potenciais conflitos entre o projeto do novo Código de Processo Civil e a 

proposta de emenda constitucional nº 15/2011 

 

A uniformização da jurisprudência e a criação de novas técnicas para alcançá-

la permeiam o projeto do novo Código de Processo Civil.323 Da exposição de motivos do 

Anteprojeto, redigida pelo Ministro Luiz Fux, colhe-se que se criaram figuras para evitar a 

dispersão excessiva da jurisprudência, a fim de se atenuar o assoberbamento de trabalho no 

Poder Judiciário, sem, no entanto, comprometer a qualidade da prestação jurisdicional. 

Dentre tais instrumentos, o Ministro destaca “a complementação e o reforço da eficiência 

do regime de julgamento de recursos repetitivos, que passa a abranger a possibilidade de 

suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau, quanto dos 

demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam tramitando nos tribunais 

superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos afetados.” 324 

É fato que há coincidência entre a PEC nº 15/2011 e as versões apresentadas 

para o novo Código de Processo Civil quanto à busca pela celeridade e efetividade da 

prestação jurisdicional. Os mecanismos criados para a consecução de tal objetivo, no 

entanto, em muito se diferem. O projeto do novo Código de Processo Civil intenta 

aprimorar o julgamento de recursos repetitivos já existente e, na mesma linha, cria o 

incidente de resolução de demandas repetitivas. De especial interesse para os recursos 

excepcionais são os artigos 937 e 940 do PL 8.046/2010 e os correspondentes artigos 997 e 

998 da emenda aglutinativa substitutiva global, os quais, respectivamente, possibilitam que 

os legitimados para a instauração do incidente requeiram ao tribunal competente para 

conhecer de recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os processos em curso 

                                                             
323 BUENO, Cassio Scarpinella. A chamada ‘PEC dos recursos’ e o projeto de código de processo civil: 
pontos para uma reflexão conjunta. Op. cit. p. 62. 
324 COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Código de processo civil: anteprojeto Brasília: Senado Federal, 
Presidência, 2010. p. 21-22. Nos termos do § do artigo 991 da versão PL 8.046/2010 aprovada pela Comissão 
Especial, “Os processos em que se discute idêntica controvérsia de direito e que estiverem em primeiro grau 
de jurisdição ficam suspensos por período não superior a doze meses, salvo decisão fundamentada do relator.” 
A emenda aglutinativa substitutiva global apresentada na última semana de outubro de 2013, a seu turno, 
prevê, no §1˚ do artigo 1.049, que o presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal 
Regional Federal selecionará dois ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados 
ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fim de afetação, determinando a 
suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no 
estado ou na região, conforme o caso. Adiante, o artigo 1.050 determina que, selecionados os recursos, o 
relator, no tribunal superior, “determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional” (inciso II). A previsão 
de julgamento dos recursos afetados é de um ano (art. 1050, §4˚), período após o qual, não ocorrendo o 
julgamento, cessam automaticamente a afetação e a suspensão dos processos em todo o território nacional, 
que retomarão seu curso normal (art. 1.050, §5˚). 
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no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente325, e tornam 

presumida, no caso do recurso extraordinário, a repercussão geral, atribuindo-se-lhe efeito 

suspensivo automaticamente. 

Despontam claras divergências entre a PEC 15/2011 e o projeto do novo 

Código de Processo Civil. Enquanto naquela o intuito é que a eventual interposição de 

recursos extraordinário e especial não obste o trânsito em julgado da decisão que os 

comporte, permitindo-se apenas em caráter excepcional a “suspensão da execução da 

decisão”, no projeto do novo Código (além de a técnica de julgamento por amostragem ser 

estendida à primeira e segunda instâncias), cria-se a possibilidade de suspensão de todos os 

recursos extraordinários ou especiais em curso no território nacional, que versem sobre a 

questão jurídica objeto do incidente. Além disso, o recurso especial ou extraordinário 

proposto pela parte que tiver suscitado o incidente terá sua repercussão geral presumida, e 

o efeito suspensivo, neste caso, será dado por força da própria lei. 

Ainda nessa linha, merecem destaque os projetados dispositivos que dão 

disciplina ao procedimento dos recursos extraordinário e especial e permitem que se o 

relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre 

questão constitucional, deverá conceder prazo de quinze dias para que o recorrente deduza 

as razões que revelem a existência de repercussão geral, remetendo, em seguida, os autos 

ao Supremo Tribunal Federal, que procederá à sua admissibilidade, ou o devolverá ao 

Superior Tribunal de Justiça; e, de forma inversa, se o relator, no Supremo Tribunal 

Federal, entender que o recurso extraordinário versa sobre questão legal, sendo indireta a 

ofensa à Constituição da República, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de 

Justiça para julgamento.326 

As técnicas adotadas pelos dois projetos, portanto, não se compatibilizam. Com 

a aprovação da PEC, toda a disciplina relativa aos recursos extraordinário e especial tal 

como prevista no projeto do novo CPC restaria ociosa. Caso o número de recursos 

extraordinários e especiais diminuísse sensivelmente ao longo dos anos, tal como 

idealizado pelos elaboradores da PEC, também a técnica de julgamento por amostragem 

provavelmente se esvaziaria, ficando em aberto, ainda, a discussão sobre a possibilidade de 

a tese jurídica fixada no julgamento vir a ser aplicada pelos tribunais locais, já que os 

processos terão, ali, transitado em julgado. 
                                                             
325 A emenda aglutinativa substitutiva global diz expressamente que tal pedido somente poderá ocorrer na 
hipótese de incidente “já instaurado”. 
326 Artigos 986 e 987 do PL 8.046/2010 e correspondentes artigos 1.045 e 1.046 da emenda aglutinativa 
substitutiva global.  
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A corroborar tal afirmação estão os dispositivos do projeto do novo Código de 

Processo Civil que atribuem ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 

Justiça competência para atuarem no incidente de resolução de demandas repetitivas em 

caso de recurso extraordinário ou especial dele originários.327 Em tal caso, a previsão é que 

a tese jurídica firmada pelo STF ou STJ será aplicada a todos os processos que versem 

idêntica questão de direito e que tramitem em todo o território nacional. Com a aprovação 

da PEC e a consequente inaptidão dos recursos extraordinário e especial para impedir o 

trânsito em julgado, ficará, ao menos a curto prazo (já que, por não estarem sobrestados, 

todos os processos em trâmite no primeiro e segundo graus poderão transitar em julgado), 

inviabilizada a aplicação da tese jurídica firmada nos processos em trâmite em todo o 

território nacional. Em outras palavras: caso em tais processos já tenha se operado o 

trânsito em julgado ao tempo da fixação da tese jurídica pelos tribunais superiores, acabará 

inócua a instauração do incidente. 

 
4.2. Breves considerações sobre a súmula vinculante 

 
Dentre as reformas no ordenamento jurídico pátrio que se dedicaram a 

encontrar soluções para o congestionamento do Poder Judiciário brasileiro, a partir de 

valores como a duração razoável do processo,328 a isonomia e a segurança jurídica, 

destacam-se a inclusão, pela Emenda Constitucional n˚ 45, de 30 de dezembro de 2004, da 

súmula vinculante e do já abordado requisito da repercussão geral das questões 

constitucionais a fim de que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso 

extraordinário. Por tal razão, algumas palavras serão dedicadas à introdução da súmula 

vinculante no ordenamento jurídico brasileiro, dadas as funções nomofilácica e 

paradigmática329 por ela exercida, e a vocação a ter amplo alcance subjetivo.330 

                                                             
327 Artigo 938 do PL 8.046/2010 e correspondente artigo 995, §5˚, da emenda aglutinativa substitutiva global. 
328 Alçada expressamente ao rol de garantia fundamental, dentre os direitos individuais e coletivos, no art. 5˚, 
LXXVIII, da Constituição Federal. 
329 Ver nota de rodapé n˚300. 
330 Não se diz aqui que o alcance da súmula vinculante é erga omnes, tal como a lei, por considerarmos a 
dicção constitucional, segundo a qual ela terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder 
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Concordamos 
com Rodolfo de Camargo Mancuso ao afirmar que “Historicamente, o Brasil integra a família civil law, dos 
direitos codicísticos, reportados à herança romano-germânica, significando que entre nós a força principal de 
expressão do direito – ou, se se quiser, o primado dos direitos e obrigações – reside na norma legal, produto 
final do Estado-legislador, caracterizada pelos traços de generalidade, abstração, impessoalidade e 
obrigatoriedade erga omnes.” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Questões controvertidas sobre a súmula 
vinculante. In MEDINA, José Miguel; CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; CERQUEIRA, Luís Otávio 



 

 

131 

Doutrinariamente, a súmula vinculante é conceituada como “a potencialização 

da eficácia das súmulas do STF, as quais, até a EC 45/2004 (CF, art. 103-A e parágrafos), 

tinham força tão-só persuasiva perante os órgãos jurisdicionais brasileiros, além do efeito 

de dispensarem, perante o STF, “a referência a outros julgados no mesmo sentido” (RISTF, 

§4˚ do art. 102).”331 Os efeitos vinculantes da súmula dizem respeito à interpretação do 

Supremo sobre a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das 

quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração 

pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos 

sobre questão idêntica. 

Os destinatários diretos da súmula vinculante são enumerados pelo próprio 

texto constitucional: trata-se dos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Indireta e reflexamente, 

no entanto, são também destinatárias as pessoas naturais e jurídicas, dado que, 

inevitavelmente, ainda que no aperfeiçoamento de negócios jurídicos privados, 

relacionam-se com os poderes do Estado, quando dirigem suas pretensões ou resistências 

perante as instâncias administrativa e judicial.332 É, portanto, em tal medida, geral – seja 

direta ou reflexamente – o alcance subjetivo da súmula vinculante. 

Antonio Adonias Aguiar Bastos noticia que, em 30.04.2008,  “o STF realizou 

os dois primeiros julgamentos de recursos extraordinários em bloco e cumulou esta técnica 

com a criação de súmulas vinculantes, numa sessão considerada histórica. De acordo com 

as estatísticas do Tribunal, ao fazê-lo, o Supremo decidiu quase 800 processos em 

tramitação na corte – 580 referentes à indexação do salário mínimo e outros 200 sobre o 

soldo dos militares.”333 Há que se considerar, a princípio, que os dois atos-condição334 para 

                                                                                                                                                                                         
Sequeira de e GOMES JUNIOR, Luiz Manoel (coord). Os poderes do juiz e o controle das decisões 
judiciais: estudos em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. São Paulo: RT, 2008. p. 
1.188. 
331 Idem. p. 1.190. 
332 Ibidem. Na opinião de Rodolfo de Camargo Mancuso, a eficácia reflexa da súmula vinculante também 
alcança o Poder Legislativo, que deverá avaliar, no processo legislativo, a conformidade formal ou material 
dos projetos e propostas face ao enunciado da súmula vinculante. p. 1.190-1.191. Em sentido contrário, para 
Roger Stiefelmann Leal, “no caso brasileiro, os órgãos legislativos, além da própria Corte Suprema, não são 
alcançados pelo efeito vinculante.” In LEAL, Roger Stiefelmann. A incorporação das súmulas vinculantes à 
jurisdição brasileira: alcance e efetividade em face do regime legal da repercussão geral e da proposta de 
revisão jurisprudencial sobre a interpretação do art. 52, X, da Constituição. Revista de Direito 
Administrativo. v. 261. Rio de Janeiro: FGV, set/dez 2012. p. 184. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8855/7677 Acesso em 25.11.2013. 
333 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Situações jurídicas homogêneas: um conceito necessário para o 
processamento das demandas de massa. Op. cit. p. 96. Pondera que “Estes números, no entanto, referem-se 
apenas às ações que tramitavam naquela Corte. Inúmeras ações discutem exatamente os mesmos temas e se 
repetem aos milhares nos demais órgãos judiciais brasileiros. Somente o TST possuía, àquela data, 2.405 
ações versando sobre os adicionais.” 
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a plena eficácia do então novo artigo 103-A da Constituição Federal, em certa, medida, 

tardaram a sobrevir. Somente em 19 de dezembro de 2006 a Lei n˚ 11.417 veio a 

regulamentar, com vacatio legis de três meses, o procedimento de edição, revisão e 

cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. A 

primeira súmula vinculante foi publicada no Diário Oficial da União em 06.06.2007 – ou 

seja, seis meses após a regulamentação pela Lei 11.417, e considerando-se a vacatio legis, 

apenas três meses após a entrada em vigência da norma. Naquele ano de 2007, e na mesma 

oportunidade, foram editadas mais duas súmulas vinculantes. Em 2008, foram editadas dez 

súmulas vinculantes; no ano de 2009, quatorze; em 2010, três súmulas vinculantes; e em 

2011, apenas uma. 

O furor inicial, portanto, deu, nos últimos anos, lugar a um estado 

aparentemente latente na utilização do mecanismo.335 No banco de dados do Supremo 

Tribunal Federal não há, atualmente, registro de qualquer proposta de súmula 

vinculante.336 Sintomaticamente, em recente entrevista sobre o tema, questionado sobre o 

atual “estado da arte” da uniformização, coerência e sistematização da jurisprudência no 

direito brasileiro – e sobre se o Brasil estaria se aproximando do caso alemão, em que, nas 

diversas áreas, os casos paradigmáticos e as variantes já se encontram organizados – 

Cândido Rangel Dinamarco afirma que as súmulas, “e ainda mais as vinculantes”, estão 

muito longe disso.337 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         
334Emenda Constitucional n˚ 45/2004: 
“Art. 7º O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a promulgação desta Emenda Constitucional, 
comissão especial mista, destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários à 
regulamentação da matéria nela tratada, bem como promover alterações na legislação federal objetivando 
tornar mais amplo o acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional.” 
“Art. 8º As atuais súmulas do Supremo Tribunal Federal somente produzirão efeito vinculante após sua 
confirmação por dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial.” 
335 Não é possível desconsiderar que, em parte, isto se deve a razões institucionais: a edição, a revisão e o 
cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependem de decisão tomada por dois terços 
dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária – o que exige que ao menos oito  ministros 
tomem tal decisão.  
336 http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaPropostaSumulaVinculante. Acesso 
em 26.11.2013. 
337GABBAY, Daniela Monteiro et. al. (org.). Cândido Rangel Dinamarco e a instrumentalidade do processo 
(uma entrevista). v. 7. n. 4. São Paulo: FGV, julho/2010. p. 36. Disponível em 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/7850/Caderno%20Direito%20GV%20-
%2036%20-%20site.pdf?sequence=5. Acesso em 25.11.2013. 
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4.3. Reformas na legislação processual esparsa 

 

4.3.1. A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal (Lei n˚ 

10.259 de 12 de julho de 2001): o pedido de uniformização de interpretação de lei 

federal 

 

A Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, introduzida 

no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei n˚ 10.259 de 12 de julho de 2001,338 com 

período de vacatio legis de seis meses, previu o pedido de uniformização de interpretação 

de lei federal, cabível quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito 

material339 proferidas por turmas recursais na interpretação da lei. O texto legal, destarte, é 

expresso ao restringir o cabimento do pedido de uniformização a questões de direito 

material. Assim, ao menos da literalidade normativa, extrai-se a inadmissibilidade do 

pedido de uniformização caso a divergência diga respeito à aplicação de regra processual. 

A nosso ver, não se justifica a exclusão de questões processuais do âmbito de cabimento do 

pedido de uniformização. O fato de uma questão ser processual não significa que não se 

apresente de forma geral, massiva e repetitiva ao judiciário, tampouco impede que sobre 

ela seja proferida decisão uniformizadora, a atender a função nomofilácica do Superior 

Tribunal de Justiça. A nosso ver, assim como se dá em relação a outros dispositivos (e.g., 

artigo 285-A e o projetado incidente de resolução de demandas repetitivas), um filtro 

adequado com vistas a tornar menos complexo o processamento do pedido seria limitar o 

cabimento, simplesmente, a questões de direito. A natureza processual da questão de 

direito em nada obstaria o processamento do pedido de uniformização. Tanto assim é que 

não há qualquer limitação, seja de ordem constitucional ou infraconstitucional, à edição de 

súmulas – quer as ditas persuasivas, quer as vinculantes – com conteúdo processual. 

Nos termos do artigo 14, caso a divergência se dê entre turmas da mesma 

região, o julgamento se dará em reunião conjunta das turmas em conflitos, sob presidência 

do “Juiz Coordenador”. Já na hipótese de a divergência se dar entre decisões de turmas de 

                                                             
338Nos termos do artigo 2˚, compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de 
competência da Justiça Federal relativos às infrações de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de 
conexão e continência. Ao Juizado Especial Cível compete processar, conciliar e julgar causas de 
competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas 
sentenças (artigo 3˚), observadas as exceções enumeradas no rol do parágrafo 1˚. Aos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais da Justiça Federal aplicam-se, ainda, no que não conflitarem com a Lei n˚ 10.259/2001, as 
disposições relativas aos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei n˚ 9.099/1995). 
339Nesse sentido, vide CUNHA, Leonardo José Carneiro da. As causas repetitivas e a necessidade de um 
regime que lhes seja próprio. Op. cit. p. 254.  
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diferentes regiões ou em razão de contrariedade da decisão recorrida com súmula ou 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será julgado pela 

denominada turma de uniformização, integrada por juízes de turmas recursais, sob a 

presidência do “Coordenador da Justiça Federal”. 340  O Ministério Público deverá, 

necessariamente, se manifestar em cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam 

partes no processo, poderão se manifestar no prazo de trinta dias. 

À parte a ressalva aqui registrada, tem-se que a medida veio em boa hora, dado 

que as demandas ditas “de massa” são frequentes no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais – a maioria dos processos em curso nas turmas recursais (86,6%) é de naturza 

previdenciária.341 Para melhor compreensão da evolução do incidente de unfirmormização 

de jurisprudência, é recomendável a análise de alguns dados colhidos em recente pesquisa 

empírica realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA – por ocasião do 

aniversário de dez anos dos Juizados Especiais Federais.342 

Foram visitadas as turmas recursais das seções judiciárias, que perfazem um 

total de trinta e nove unidades, dado que, em algumas regiões da Justiça Federal (e até 

mesmo estados343, a depender do volume de trabalho) há mais de uma turma recursal. 

Conforme o estudo quantitativo realizado, nas turmas recursais visitadas, a média de 

estoque de processos em andamento é de 15.775 (quinze mil, setecentos e setenta e cinco). 

Mensalmente, aproximadamente 882 (oitocentos e oitenta e dois) novos casos são 

recebidos. Constatou-se que, muito embora o volume de trabalho nas turmas recursais dos 

Juizados Especiais Federais possa ser considerado grande,344 o efetivo uso de recursos 

                                                             
340Observe-se que, quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de direito 
material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, a parte interessada 
poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência (artigo 14, §4˚), caso em que, presente a 
plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator 
conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos 
processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida (artigo 14, §5˚). O Regimento Interno da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais confere ao relator o poder de 
dar provimento imediato ao pedido de uniformização “se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto 
com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de 
Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, podendo determinar o retorno dos autos à origem para a devida 
adequação” (artigo 8˚, X, da Resolução n˚ 22, de 4 de setembro de 2008, do Conselho da Justiça Federal). 
341Dados obtidos em recente pesquisa do IPEA. Acesso à Justiça Federal: dez anos de juizados especiais. 
Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2012. Disponível em 
http://www.cjf.jus.br/cjf/CEJ-Coedi/pesquisas-cej Acesso em 26.11.2013. p. 151. 
342Idem. 
343O estado de São Paulo, por exemplo, tem cinco turmas recursais. Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina 
possuem três. Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul contam com duas.  
344O estudo enumera algumas razões estruturais para o volume de trabalho nas turmas recursais, dentre as 
quais destacam-se a inexistência de cargos de servidores para serem lotados única e exclusivamente em suas 
secretarias, e a inexistência de espaço próprio para a realização das sessões de julgamento, realidade 
encontrada em 1⁄4 dos casos (25,6%). Op. cit. p. 151. 
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pelas partes não é alto, sendo as ações, em regra, resolvidas em primeiro grau.345 A 

interposição de recurso inominado acontece em um quarto dos casos (24,9%), enquanto em 

apenas 1% há recurso à Turma Regional de Uniformização e em 2% dos casos à Turma 

Nacional de Uniformização. 

Informa o estudo que, no ano de 2011, foram distribuídos nos juizados 

especiais federais 1.182.501 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e um) 

novos processos. Tomando-se em conta os percentuais médios apresentados na pesquisa, 

tem-se, por ano, com base no último ano medido (2011) 11.825 pedidos de uniformização 

dirigidos às Turmas Regionais de Uniformização, e 23.650 pedidos dirigidos à Turma 

Nacional de Uniformização. 

A Turma  Nacional de Uniformização – a quem compete exclusivamente 

processar e julgar o incidente de uniformização de jurisprudência em face de lei federal – 

disponibiliza ementário de jurisprudência selecionada, súmulas e questões de ordem 

apenas até o ano de 2009.346 A partir dos dados coletados pelo IPEA, tem-se que, de 2002 

(ano inicial de vigência da Lei n˚ 10.259/2001) a 2009, foram distribuídos aos Juizados 

Especiais Federais um total de 9.205.205 (nove milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e 

cinco) processos.347Levando-se em consideração que em 2% dos casos há recurso para a 

Turma Nacional de Uniformização, tem-se que, de 2002 a 2009, chega-se a um total de 

184.104 (cento e oitenta e quatro mil, cento e quatro). Até 2009, a Turma Nacional de 

Uniformização registrou um total de quarenta súmulas.348 

                                                             
345 A pesquisa informa, ainda, que a reforma altera muito pouco a natureza do resultado do processo em 
primeira instância: “em termos de resultado, os recursos interpostos geram a reforma das decisões 
impugnadas em 20,2% dos casos e a anulação em apenas 2,3%. Adicionalmente, a reforma altera muito 
pouco a natureza do resultado do processo em primeira instância.” Tome-se, por exemplo, os casos de 
recursos interpostos em razão de improcedência em primeiro grau (30,1%) que, em segunda instância, após o 
julgamento dos recursos, ainda caracterizam o percentual de 29,3% de improcedência. Embora o tema da 
morosidade do Poder Judiciário e a questão sobre se haveria, no ordenamento processual brasileiro, 
demasiados recursos, escape aos estritos limites deste trabalho, é de relevo a seguinte observação feita pelo 
IPEA: “Contudo, se a interposição de recursos tem, no cômputo geral, impacto pequeno no que se refere à 
quantidade de sentenças afetadas e à alteração de seus termos e, consequentemente, do resultado obtido em 
primeira instância, do ponto de vista do tempo de processamento, os recursos afetam significativamente o 
cenário. Enquanto o tempo médio total de trami- tação de um processo no qual não houve qualquer recurso é 
de 493 dias, o tempo médio total de tramitação dos processos nos quais houve algum recurso é de 1.032 dias. 
(…) Logo, é forçoso dizer que, embora o número de ações nas quais haja recurso à turma recursal seja 
relativamente baixo, o congestionamento e a espantosa morosidade existentes nessa instância recursal 
consistem num importante gargalo processual, mais do que dobrando o tempo médio total de tramitação dos 
processos judiciais.” Op. cit. p. 152. 
346Disponível em https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/ Acesso em 26.11.2013. 
347Acesso à Justiça Federal: dez anos de juizados especiais / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 
Op. cit. p. 13. 
348Algumas delas já canceladas pela Turma Nacional de Uniformização. 
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Disso se infere que, em média, uma súmula é editada a cada 4.602 (quatro mil, 

seicentos e dois) pedidos de uniformização. Das quarenta súmulas já editadas, 33 (trinta e 

três) cuidam de matéria previdenciária – quais sejam, súmulas 1 a 6, 8 a 16, 18 a 34 e 40. 

Uma súmula foi editada especificamente para declarar o descabimento de incidente sobre 

questão entendida pela turma como de natureza processual, relativa a honorários 

advocatícios (súmula 7). Uma súmula cuidou expressamente de negar a existência de 

renúncia tácita no Juizado Especial Federal, para fins de competência (súmula 17).349 

Houve uma súmula sobre questão tributária, na qual ficou sedimentado o entendimento 

segundo o qual a Taxa Selic, composta por juros de mora e correção monetária, incide nas 

repetições de indébito tributário (súmula 35). Por fim, uma das súmulas cuidou de ações 

sobre vencimentos de funcionários públicos, assentando que nas ações contra a Fazenda 

Pública, que versem sobre pagamento de diferenças decorrentes de reajuste nos 

vencimentos de servidores públicos, ajuizadas após 24.08.2001, os juros de mora devem 

ser fixados em 6% ao ano (Súmula 39). 

Dessa forma, embora o percentual de pedidos dirigidos à Turma Nacional de 

Uniformização seja aparentemente baixo350 (correspondente, segundo o IPEA, a 2% dos 

processos distribuídos nos Juizados Especiais Federais), constata-se que, em oito anos, 

foram apreciadas quase duzentas mil divergências entre turmas de diferentes regiões ou em 

face de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, das quais resultaram um número 

significativo de súmulas enunciadas pela Turma Nacional de Uniformização. Tais 

enunciados não são dotados de força vinculante, porém filtram comandos judiciais que 

apresentam divergências dispersas pelo território nacional e não deixam, portanto, de 

exercer função paradigmática. Embora reconheçamos ser possível sustentar a existência de 

conflito entre o mister da Turma Nacional de Uniformização e a atribuição constitucional 

da guarda da legislação infraconstitucional federal ao Superior Tribunal de Justiça,351 

                                                             
349A Turma Nacional de Uniformização firmou, assim (em que pese a previsão da Lei n˚ 10.259/2001 no 
sentido da subsidiariedade da Lei n˚ 9.099/1995) entendimento pela impossibilidade de aplicação subsidiária 
do artigo 3˚, §3˚ da Lei n˚ 9.099/1995 aos Juizados Especiais Federais – não havendo, portanto, renúncia ao 
crédito execedente, ainda que o pedido ultrapasse o limite de sessenta salários mínimos. Isto se relaciona, a 
nosso ver, ao fato de a competência ser absoluta no foro onde estiver instalada vara do Juizado Especial 
Federal, por dicção expressa do artigo 3˚, §3˚, da Lei n˚ 10.259/2001 – não havendo que se falar, em tal caso, 
em “opção” por parte do demandante.  
350O que não deixa de ser positivo, por demonstrar a absoluta predominância da resolução das demandas em 
primeiro grau, em benefício da celeridade, além de indicar, em termos gerais, a satisfação dos jurisdicionados 
com a resposta judicial dada pelo juízo de origem. 
351Refere-se, aqui, à competência para apreciação e julgamento do recurso especial (artigo 105, III, CF). A 
favor da constitucionalidade da função da Turma Nacional de Uniformização, poder-se-ia levantar argumento 
no sentido de que o recurso especial é constitucionalmente previsto para causas decididas em única ou última 
instância por Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios – e, 
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pensamos que o legislador, ao assegurar que seja remetida a esta Corte a apreciação de 

questões de direito material que contrariem suas súmulas ou jurisprudência dominante, foi 

justamente ao encontro da função desenhada para o STJ pelo constituinte, assegurando 

mecanismo para a preservação da autoridade de suas decisões e de sua competência de 

guarda da legislação infraconstitucional federal.352 

 

4.3.2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Lei n˚ 12.153 de 22 de dezembro 

de 2009): o pedido de uniformização de interpretação de lei 

 

Ainda na seara do tratamento de demandas repetitivas, foi introduzida, na 

legislação esparsa, instrumento relativamente recente. Trata-se aqui do pedido de 

uniformização de interpretação de lei, previsto na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (Lei 

n˚ 12.153 de 22 de dezembro de 2009), que entrou em vigor em junho de 2010. Tal qual se 

dá no pedido de uniformização de jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais, o pedido de uniformização de interpretação de lei é admissível apenas em casos 

de divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questões de direito 

material. Reiteramos, portanto, a crítica feita por ocasião da análise do pedido de 

uniformização de jurisprudência, no que diz respeito à falta de qualquer justificativa 

razoável para a exclusão de questões de direito processual do âmbito de incidência de tais 

mecanismos. 

A diferença do pedido de uniformização de lei nos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública é que inexiste uma instância intermediária entre as turmas recursais e o 

Superior Tribunal de Justiça – papel exercido, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, 

pela Turma Nacional de Uniformização. Assim, nos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, o pedido fundado em divergência entre turmas do mesmo estado será julgado em 

                                                                                                                                                                                         
no caso dos Juizados Especiais, quer Estaduais ou Federais, o recurso é dirigido a turma do próprio Juizado, e 
não ao Tribunal, razão pela qual o recurso especial não seria exigência constitucional. O argumento é, no 
entanto, um tanto quanto tendencioso e, em certa medida, torpe, uma vez que, à época dos debates que 
levaram à promulgação da Constituição Federal, os juizados especiais estavam longe de ser realidade no 
ordenamento brasileiro. Por outro lado, a estrutura criada para os juizados especiais federais segue o desenho 
constitucional ao assegurar o suprimento de divergências por uma turma nacional de uniformização, cujas 
decisões, aliás, são necessariamente subordinadas à jurisprudência e controle do STJ, nos termos do artigo 
14, §4˚. 
352Artigo 105, I, f, CF. 
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reunião conjunta353 das turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado 

pelo Tribunal de Justiça. Já na hipótese de a divergência ocorrer entre turmas de diferentes 

estados, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior 

Tribunal de Justiça, o pedido não passará por uma turma de “sobreposição”, mas será 

julgado diretamente pelo STJ. 

Também da mesma forma que se dá no pedido de uniformização de 

jurisprudência,354 é possível, no sistema criado para o pedido de uniformização de lei, a 

provocação do Superior Tribunal de Justiça em caso de contrariedade da orientação 

adotada pelas turmas em conjunto em relação a súmula daquela corte superior. Sempre que 

se dê hipótese de submissão do pedido ao STJ, presente a plausibilidade do direito 

invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, 

de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos 

processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. O Ministério Público será ouvido 

nos casos previstos em lei. Assim como prevê a Lei dos Juizados Especiais Federais, o 

relator incluirá o pedido em pauta na sessão, com preferência sobre todos os demais feitos, 

ressalvados os processos com réus presos, os habeas corpus e os mandados de segurança. 

Embora a lei não traga previsão nesse sentido, afirma-se, na doutrina,355 que eventuais 

interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se menifestar, no prazo de 

trinta dias – manifestação essa expressamente prevista, sim, no pedido de uniformização de 

jurisprudência no âmbito dos Juizados Especiais Federais.356 Referida afirmação tem 

fundamento, até mesmo porque, em que pese a omissão da Lei n˚ 12.153/2009 no que toca 

à manifestação de interessados, a aplicação subsidiária da Lei n˚ 10.259/2001 decorre de 

determinação expressa da própria Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.357 

 

4.3.2.1. Análise de dados referentes ao pedido de uniformização de lei no Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo 

 

Embora o pedido de uniformização de lei no âmbito dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública tenha sido previsto e encontre-se, em termos gerais, vigente já há três 
                                                             
353Nos termos do artigo 18, §2˚, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas poderá ser feita por 
meio eletrônico. 
354Porém, no tocante às decisões da TNU. 
355Ver, por exemplo, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. As causas repetitivas e a necessidade de um 
regime que lhes seja próprio. Op. cit. p. 257. 
356Artigo 14, §7˚ da Lei n˚ 10.259/2001. 
357Art. 27.  Aplica-se subsidiariamente o disposto nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 
Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 de julho de 2001. 
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anos, é recente a efetiva mobilização dos Tribunais de Justiça no sentido da criação e 

regulamentação de turmas de uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais. É o 

caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, onde o regimento interno da Turma de 

Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais apenas foi aprovado pela Resolução n˚ 

259/2012358, que entrou em vigor em 30 de janeiro de 2013 – muito embora já houvesse 

sido editada, ainda em 10 de agosto de 2011, a Resolução 553, destinada a instituir, 

especificamente, a turma de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública. A primeira sessão da turma uniformizadora, no entanto, só veio a ser realizada no 

dia 20 de agosto de 2013.359 Na ocasião, segundo noticiado, foram julgados 42 (quarenta e 

dois) pedidos de uniformização de interpretação de lei, originários dos 61 (sessenta e um) 

colégios recursais do estado. No caso do estado de São Paulo, os componentes da turma se 

reunirão na capital pelo menos uma vez a cada dois meses (salvo se não houver pedidos de 

uniformização em condições de julgamento) em sessões que serão designadas pelo seu 

presidente e poderão ser feitas por meio eletrônico. 

No banco de dados disponibilizado ao público pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, no entanto, utilizando-se o termo de busca “fazenda” no campo 

destinado à pesquisa de processos distribuídos à Turma de Uniformização, obtêm-se, até a 

presente data,360 25 (vinte e cinco) resultados.361 Dentre estes, nove foram julgados e três 

                                                             
358 Disponível em 
http://esaj.tjsp.jus.br/gcnPtl/abrirDetalhesLegislacao.do?cdLegislacaoEdit=106950&flBtVoltar=N Acesso 
em 28.11.2013. Observe-se que a Resolução 259/2011 tomou em consideração resolução anterior, datada de 
10 de agosto de 2011, qual seja, a resolução n˚ 553/2011, que “Dispõe sobre a criação, a composição, o 
funcionamento e o procedimento da Turma de Uniformização instituída pela Lei Federal n° 12.153, de 22 de 
dezembro de 2009.” 
359 Notícia divulgada pelo site oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=19463 Acesso em 
28.11.2013. 
36028.11.2013. 
361 Dentre os objetos dos pedidos de uniformização, tem-se os seguintes: 
1) Autos de n˚ 0000054-21.2013.8.26.0968: Sistema de remuneração e benefícios (majoração do valor da 
gratificação por atividade de polícia), ainda nao julgado. 2) Autos de n˚ 0000053-36.2013.8.26.0968: 
Averbação / contagem de tempo especial ("contagem de tempo de atividade insalubre"), ainda não julgado; 
3) Autos de n˚ 0000052-51.2013.8.26.0968: Sistema Remuneratório e Benefícios (Policial militar da reserva 
- Adicional de localidade de Excercício), ainda não julgado; 4) Autos de n˚ 0000051-66.2013.8.26.0968: 
Sistema Remuneratório e Benefícios, ainda não julgado; 5) Autos de n˚ 0000048-14.2013.8.26.0968: Sistema 
Remuneratório e Benefícios (Auxílio Local de Exercício instituído pela Lei Complementar nº 1020 de 
23.10.2007), ainda não julgado; 6) Autos de n˚ 0000047-29.2013.8.26.0968: Sistema Remuneratório e 
Benefícios (Auxílio Local de Exercício instituído pela Lei Complementar nº 1020 de 23.10.2007), ainda não 
julgado; 7) Autos de n˚ 0000045-59.2013.8.26.0968: Sistema Remuneratório e Benefícios (Policial militar - 
Pretensão de incorporação do adicional ao vencimento padrão), ainda não julgado; 8) Autos de n˚ 0000036-
97.2013.8.26.0968: Índice da URV Lei 8.880/1994, processo suspenso em razão de Reclamação ao STJ – 
n˚13.656; 9) Autos de n˚ 0000034-30.2013.8.26.0968: Sistema Remuneratório e Benefícios (adicional de 
local de exercício), ainda não julgado; 10) Autos de n˚ 0000031-75.2013.8.26.0968:  Índice da URV Lei 
8.880/1994, processo suspenso em razão de Reclamação ao STJ – n˚13.656361; 11) Autos de n˚ 0000025-
68.2013.8.26.0968: Licença-Prêmio, ainda não julgado; 12) Autos de n˚ 0000023-98.2013.8.26.0968: 
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versam sobre o índice da URV (Lei 8.880/1994), e encontram-se suspensos em razão de 

Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça (n˚13.656). O primeiro dos pedidos de 

uniformização foi recebido em 30.04.2013.362 Tem-se, assim, que em quase oito meses, a 

turma de uniformização efetivamente julgou, em média, por mês, 1,125 pedidos de 

uniformização. 

                                                                                                                                                                                         
Adicional por tempo de serviço, ainda não julgado361; 13) Autos de n˚ 0000021-31.2013.8.26.0968: Sistema 
remuneratório e benefícios (adicional de local de exercício), já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, com 
dissídio jurisprudencial reconhecido, porém improvido, declarando-se uniformizada a  orientação no sentido 
de que o adicional por tempo de serviço tem cálculo semelhante ao da sexta-parte, ou seja, incide sobre os 
vencimentos integrais, excluídas as vantagens eventuais. Também, devem ser excluídas as vantagens de 
natureza pro labore faciendo, salvo aquelas que a lei prevê a incorporação e desde que esta esteja efetivada. 
Firmou-se, assim, que resta admitida a tese de legalidade da exclusão do Adicional de Local de Exercício 
(ALE) da base de cálculo para todos os fins legais; 14) Autos de n˚ 0000019-61.2013.8.26.0968: Sistema 
remuneratório e benefícios (adicional de local de exercício), ainda não julgado; 15) Autos de n˚ 0000018-
76.2013.8.26.0968: Juros de mora legais/contratuais, já julgado, e disponibilizado em 05.09.2013. A 
divergência dizia respeito à definição do termo “a quo” de incidência de juros de mora em ação objetivando a 
cobrança de diferenças resultantes de recálculo de quinquênios. O dissídio foi reconhecido, uma vez que o 
acórdão recorrido que determinava a incidência a partir de cada parcela indevidamente paga, enquanto os 
acórdãos paradigmas determinavam a incidência dos juros de mora a partir da citação. Foi dado provimento  
ao pedido de uniformização, restando decidido que o termo “a quo” de incidência dos juros de mora em 
ações objetivando a cobrança de diferença de vencimentos resultante de recálculo de adicionais é a data da 
citação, e não a partir de cada parcela indevidamente paga, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil 
combinado como artigo 219 do Código de Processo Civil. De resto, a turma de uniformização reconheceu 
que a questão já foi objeto da súmula 204 do STJ, dada como inteiramente aplicável ao caso “porque tanto 
benefícios previdenciários como a retribuição pelos desempenho da função pelo servidor têm fundamento em 
obrigações de natureza administrativa.”; 16) Autos de n˚ 0000013-54.2013.8.26.0968: Adicional de local de 
exercício da polícia civil, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, no qual o pedido não foi conhecido 
ante a falta de demonstração analítica da divergência;17) Autos de n˚ 0000010-02.2013.8.26.0968: Adicional 
de insalubridade com reajuste pelo salário mínimo, ainda não julgado;18) Autos de n˚ 0000006-
62.2013.8.26.0968: Gratificação incorporada, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, reconhecida a 
divergência, a turma de uniformização deu provimento ao pedido, para decidir que o adicional por tempo de 
serviço deve incidir sobre todas as gratificações e vantagens pecuniárias constantes dos demonstrativos de 
pagamento, incorporadas ou não, salvo as verbas eventuais; 19) Autos de n˚0000005-77.2013.8.26.0968: 
Gratificação incorporada, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, no qual a turma deu parcial 
provimento ao pedido de uniformização, para esclarecer que auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio 
transporte, que têm a natureza de verbas eventuais, não podem ser consideradas para o cálculo dos adicionais 
temporais; 20) Autos de n˚ 0000015-24.2013.8.26.0968: Índice da URV Lei 8.880/1994, processo suspenso 
em razão de Reclamação ao STJ – n˚13.656; 21) Autos de n˚ 0000014-39.2013.8.26.0968: Honorários 
advocatícios em execução contra a Fazenda Pública, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, pedido este 
não conhecido pela Turma, que entendeu pela inexistência de questão de direito a justificar o cabimento de 
pedido de uniformização de interpretação de lei, uma vez que “a análise pelo órgão julgador dos critérios do 
art. 20, §§3º e 4º do CPC, é de ordem fática e o arbitramento dos honorários advocatícios envolve juízo 
discricionário, insuscetível de apreciação por esta via recursal”; 22) Autos de n˚ 0000009-17.2013.8.26.0968: 
Honorários advocatícios em execução contra a Fazenda Pública, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, 
pedido este não conhecido pela Turma, que entendeu que não houve atendimento dos requisitos da Resolução 
533/2011 do TJSP, uma vez que não foram indicados “de maneira analítica e clara, os fundamentos e 
“circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”; 23) Autos de n˚ 0000008-
32.2013.8.26.0968: Cálculo da atualização da execução, já julgado e disponibilizado em 10.09.2013, pedido 
este não conhecido, em razão da ausência de demonstração analítica da divergência; 24) Autos de n˚ 
0000007-47.2013.8.26.0968: Tempestividade, já julgado e disponibilizado em 05.09.2013, pedido não 
conhecido ante a ausência de demonstração analítica da divergência; 25) Autos de n˚ 0000003-
10.2013.8.26.0968: Dados ainda não disponíveis, há apenas registro do cadastro do pedido de uniformização, 
datado de 15.05.2013. 
362Autos de n˚ 0000007-47.2013.8.26.0968. 
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Do total de nove pedidos julgados, cinco não foram sequer conhecidos pela 

turma: quatro deles por falta de demonstração analítica da divergência (exigida, em termos 

gerais, pela Lei n˚ 12.153/2009 e, em termos específicos, pela Resolução n˚ 553/2011, que 

estabelece como requisito a exposição das razões, com explicitação das circunstâncias que 

identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, acompanhadas de prova da 

divergência), e um deles, que versava sobre honorários em execução contra a Fazenda 

Pública, não foi conhecido por entender a turma pela inexistência de questão de direito a 

justificar o cabimento de pedido de uniformização de interpretação de lei, uma vez que “a 

análise pelo órgão julgador dos critérios do art. 20, §§3º e 4º do CPC, é de ordem fática e o 

arbitramento dos honorários advocatícios envolve juízo discricionário, insuscetível de 

apreciação por esta via recursal”.363 

Já dentre os quatro pedidos com divergência jurisprudencial reconhecida, cujo 

mérito foi efetivamente julgado, houve um caso de improvimento, um parcial provimento e 

dois provimentos integrais. Foram fixadas, assim, por ora, quatro orientações pela turma de 

uniformização no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

i) o adicional por tempo de serviço tem cálculo semelhante ao da sexta-parte, 

ou seja, incide sobre os vencimentos integrais, excluídas as vantagens 

eventuais; 

ii) o termo “a quo” de incidência dos juros de mora em ações objetivando a 

cobrança de diferença de vencimentos resultante de recálculo de adicionais é a 

data da citação, e não a partir de cada parcela indevidamente paga – conforme 

dispõe o artigo 405 do Código Civil combinado como artigo 219 do Código de 

Processo Civil, além da Súmula 204 do STJ; 

iii) o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre todas as gratificações e 

vantagens pecuniárias constantes dos demonstrativos de pagamento, 

incorporadas ou não, salvo as verbas eventuais; 

iv) auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio transporte, que têm a natureza 

de verbas eventuais, não podem ser considerados para o cálculo dos adicionais 

temporais. 

Salta aos olhos que dos apenas quatro pedidos  de uniformização cujo mérito 

foi apreciado, três digam respeito diretamente à remuneração de servidores públicos – mais 

especificamente ainda à questão do cálculo das verbas adicionais. O quarto caso, embora 

                                                             
363Autos de n˚ 0000014-39.2013.8.26.0968. 
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não cuide do cálculo da remuneração em si, também aborda o tema, ao buscar a 

uniformização da divergência sobre o termo inicial de incidência dos juros de mora.  

Os registros disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

extirpam quaisquer dúvidas sobre a frequência da massividade nas demandas nas quais a 

Fazenda Pública é parte. De 25 (vinte e cinco) pedidos já registrados, 15 (quinze) dizem 

respeito ao sistema de remuneração e benefícios de servidores públicos (sendo que três 

deles cuidam de incorporação de gratificações; dez tratam de adicional por tempo ou local 

de serviço e dois versam sobre contagem de tempo especial em razão de atividade 

insalubre); 3 (três) tratam do índice da URV (Lei 8.880/1994) e encontram-se suspensos 

em razão de Reclamação ao Superior Tribunal de Justiça; 2 (dois) trazem a questão dos 

honorários advocatícios contra a fazenda pública; 1 (um) cuida de licença-prêmio; 1 (um) 

questiona o cálculo da atualização da execução contra a fazenda pública; 1 (um) trata de 

tempestividade; 1 (um) trata do termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de 

diferenças resultantes de recálculo de quinquênios e 1 (um) deles ainda não tem qualquer 

dado disponibilizado. Do relativamente pequeno universo amostral (25 casos), já é possível 

identificar o quão repetitivas são as questões de direito sobre as quais ainda há 

divergências entre as turmas recursais: 60% dos pedidos de uniformização de lei visam 

esclarecer questões sobre sistema de remuneração e benefícios de servidores públicos e 

dentre estes, 66% tratam de adicional por tempo ou local de serviço. 

A repetitividade das questões é evidente, do que se extrai a conveniência e a 

utilidade de mecanismos tais como o pedido de uniformização de interpretação de lei 

federal e o pedido de uniformização de lei, introduzidos no ordenamento jurídico 

brasileiro, respectivamente, pelas Leis n˚s 10.259/2001 e 12.153/2009. Vale anotar, por 

fim, que em que pese a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tenha 

expressamente disposto que caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando 

houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de 

direito material, no Estado de São Paulo, a Resolução n˚553/2011 atribui à Turma de 

Uniformização competência para  julgar pedido de uniformização de interpretação de lei, 

quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões 

de direito material ou processual. A inclusão de questões de ordem processual, a nosso ver, 

é salutar e em nada conflitua com a Lei n˚ 112.153/2009, que estabelece para os tribunais o 

dever de, no mínimo, uniformizarem sua interpretação acerca de questões de direito 

material. O Código de Processo Civil, no entanto, já há anos, insere-se na tendência de 

valorização dos precedentes judiciais, razão pela qual incentiva os tribunais a 
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uniformizarem sua jurisprudência, atribuindo-lhes mecanismos para tanto.364 Não se trata 

de inovação legislativa em matéria processual – competência esta atribuída privativamente 

à União. Por fim, nenhuma obrigação é criada, tampouco há criação ou supressão de 

recurso, dado que as orientações firmadas pela Turma Uniformizadora não têm força 

vinculante e não obstam o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, nos exatos termos do 

artigo 18, §3˚, e 19, da Lei n˚ 12.153/2009. 

 

4.4. O projeto do novo Código de Processo Civil: o incidente de resolução de 

demandas repetitivas e demais inovações com vistas ao manejo de demandas de 

massa 

 

4.4.1. O incidente de resolução de demandas repetitivas 

 
O Livro IV do projeto do novo Projeto de Lei n˚ 8.046/2010365 é dedicado aos 

processos nos tribunais e aos meios de impugnação das decisões judiciais. Dentro do Título 

I – Dos processos nos tribunais –  da referida versão do Projeto do Novo Código de 

Processo Civil, encontra-se o Capítulo VI, que entre os artigos 930 e 941 disciplina aquele 

que vem sendo tido como a grande novidade do projeto: o incidente de resolução de 

demandas repetitivas. Na versão da emenda aglutinativa substitutiva global que veio a ser 

aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2013 o incidente é previsto nos 

artigos 988-999 do Título I – Da ordem dos processos e dos processos de competência 

originária dos tribunais – do Livro III (Dos processos nos tribunais e dos meios de 

impugnação das decisões judiciais).  

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux, ainda quando o Projeto 

tramitava no Senado Federal sob o n˚ 166/2010, manifestava-se favoravelmente à 

inovação, sustentando que tais demandas, ao serem decididas isoladamente,366 geram, além 

de um volume quantitativo inassimilável por juízos e tribunais, “o risco de decisões 

diferentes para causas iguais, com grave violação da cláusula pétrea da isonomia, como 
                                                             
364 É o caso, por exemplo, dos artigos 476 a 479 e 555, §1˚, que foram objeto de análise própria neste 
trabalho.  
365  Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=490267. 
Acesso em 14.09.2013. 
366 O autor explica que “o projeto não regulamentou a tutela coletiva de direitos, o que continuará a cargo da 
legislação complementar. O incidente de coletivização, todavia, indiretamente alcança os conflitos 
potencialmente coletivos”. FUX, Luiz. O novo processo civil. In FUX, Luiz (coord.). O novo processo civil 
brasileiro: direito em expectativa (Reflexões acerca do Projeto do novo Código de Processo Civil). Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. p. 22-24. Nota 78. 
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adverte Dennys Loyd.”367 Informa ainda que o incidente imaginado pelo anteprojeto 

permite a seleção de causas piloto com base na experiência germânica do mercado de 

capitais (Musterverfahren), as quais, uma vez julgadas, servem de paradigma obrigatório 

para as inúmeras ações em curso na mesma base territorial da competência do tribunal 

local encarregado de admitir o incidente por provocação das partes, do juiz368, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública. 

Ao que tudo indica, o referido incidente poderia contribuir para a resolução do 

problema da multiplicidade de ações individuais relativas a interesses que também se 

configuram, na jurisdição coletiva, como individuais homogêneos. A inovação prevista não 

diz respeito à tutela coletiva de direitos369 e aos problemas decorrentes da concorrência de 

ações coletivas entre si, ou entre estas e as ações individuais. Nas palavras de Ricardo de 

Barros Leonel, 370  o incidente de resolução de demandas repetitivas consistirá em 

mecanismo processual para enfrentamento, desde o juízo de origem, de determinadas 

controvérsias – denominadas pela doutrina de pretensões isomórficas, demandas de massa, 

ou ilícitos pluriofensivos – próprias da vida contemporânea, que, por uma série de razões, 

reproduzem-se em larga escala. 

 

4.4.1.1. Legitimidade para postulação da instauração do incidente 

 

Longe de ser uma panaceia para o tema estudado no presente trabalho, o 

incidente de resolução de demandas repetitivas pode vir a ensejar uma diminuição 

quantitativa das ações (quer individuais ou coletivas) cujo objeto se refira a controvérsia 

sobre questão de direito relativa a um mesmo interesse que, adotado o processo civil 

tradicional, poderá ser tratado como essencialmente individual, e, utilizado o processo 

coletivo, poderá ser tutelado coletivamente, por apresentar homogeneidade e ser, em tal 

sentido, contingentemente coletivo. O escopo é a diminuição, também, do número de 

respostas judiciais heterogêneas sobre um mesmo objeto – já que será possível extirpar, ao 

                                                             
367 FUX, Luiz. O novo processo civil. Op. cit. p. 23. 
368Esclarecemos, no entanto, com a devida vênia à afirmação do Ministro Luiz Fux, que diferentemente do 
incidente de resolução de demandas repetitivas projetado para o processo civil brasileiro, a instauração do 
Musterverfahren de ofício, pelo juiz, não é possível. Sobre o tema, ver o subitem 3.1.1. Antecedentes, escopo, 
procedimento e alcance subjetivo do Musterverfahren. 
369 A tese jurídica firmada no incidente, no entanto, caracterizar-se-á como precedente judicial e será aplicada 
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na 
área de jurisdição do respectivo tribunal (art. 995, caput). 
370LEONEL, Ricardo de Barros. Intervenção do Ministério Público no incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. n.1. São Paulo:  Centro 
de Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, 2012. p. 173-185. 
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menos na área de jurisdição do tribunal onde o incidente for instaurado, as controvérsias 

sobre a mesma questão de direito, com possibilidade, ainda, de extensão da aplicação da 

tese a todo o território nacional se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, 

pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Merece elogios, ainda, o fato de a instauração do incidente não se restringir ao 

arbítrio do juiz (que pode determiná-la de ofício), uma vez que se permite, também às 

partes, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, o pedido de instauração do incidente, 

nos termos do inciso II do artigo 895 da versão do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010 aprovada 

em julho de 2013, e conforme dispõe a emenda substitutiva aglutinativa global no §3˚ do 

artigo 988. Nesta última versão, além do relator ou órgão colegiado (inciso I) e das partes, 

Ministério Público e Defensoria Pública, também é atribuída legitimidade à pessoa jurídica 

de direito público ou à associação civil cuja finalidade institucional inclua a defesa do 

interesse ou direito objeto do incidente (inciso II). 

A locução “finalidade institucional”, expressamente adotada na versão da 

emenda aglutinativa substitutiva global, não deixa dúvidas sobre a presença do requisito da 

pertinência temática para que seja aferida a legitimidade do postulante – exigência essa 

também aplicável aos demais legitimados, cada qual dentro de sua respectiva atribuição. 

Assim é que, ao Ministério Público, caberá postular a instauração do incidente 

em defesa dos interesses que lhe são constitucionalmente atribuídos, ou seja, para defesa 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis.371 Caso não atue como postulante, a intervenção do Ministério Público no 

incidente na função de fiscal da lei, no entender de Ricardo de Barros Leonel,372 será 

indispensável, ainda que os interesses em disputa sejam disponíveis, uma vez que são 

intrínsecos ao incidente de resolução de demandas o interesse social e a promoção do 

respeito à ordem jurídica e ao regime democrático. 

À Defensoria Pública, na condição de legitimada ativa, competirá postular a 

instauração do incidente em defesa dos interesses dos necessitados, na forma do artigo 5˚, 

LXXIV da Constituição Federal, que atribui ao Estado o dever de prestar assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Sua atuação no 

incidente de resolução de demandas repetitivas deverá se dar conforme a função típica que 

lhe é atribuída pelo ordenamento jurídico – o mesmo se aplicando aos demais legitimados. 

                                                             
371 Art. 127, CF. 
372 LEONEL, Ricardo de Barros. Intervenção do Ministério Público no incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Op. cit. p. 182. 
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Por fim, quanto à pessoa jurídica de direito público e à associação civil – legitimados 

ativos incluídos na versão da emenda aglutinativa substitutiva global –, o texto projetado é 

claro ao exigir que a finalidade institucional inclua a defesa do interesse ou direito objeto 

do incidente. 

 Caso o postulante não logre demonstrar pertinência temática – ou, em outros 

termos, legitimidade  ou representatividade adequada –, embora a solução não tenha sido 

especificamente adotada em qualquer das versões dos projetos, entendemos, com Antonio 

Gidi e Leonardo Carneiro da Cunha, que “não deve o tribunal rejeitar, desde logo, o 

incidente, devendo, isto sim, proporcionar prazo e oportunidade para que o requerente 

inadequado seja substituído por outro, adequado.373”374 É a solução, aliás, indiretamente 

admitida pelo §7˚ do artigo 988 da emenda aglutinativa substitutiva global, segundo o qual 

a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer 

de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez presente o pressuposto 

antes considerado inexistente, seja o incidente novamente suscitado. 

 

4.4.1.2. Instrução do pedido de instauração do incidente 

 

O pedido deverá ser instruído com os documentos necessários à instauração do 

incidente, ou seja, na redação do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010, documentos que 

demonstrem que a controvérsia em questão tem potencial de gerar relevante multiplicação 

de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança 

jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. 

Em estudo375 sobre o Projeto de Lei n˚ 8.046/2010, ao analisar a potencialidade 

referida no artigo projetado, anota Leonardo Carneiro da Cunha que, literalmente, o 

dispositivo prevê o incidente de resolução de causas repetitivas de forma preventiva, uma 

vez que, naqueles termos, caso o juiz venha a identificar uma controvérsia que possa gerar 

relevante multiplicação de processos fundados na mesma questão de direito, deverá 

suscitar o incidente. Pondera o autor,  no entanto, que seria mais adequado prever o 

incidente apenas quando já existissem algumas sentenças antagônicas a respeito da mesma 

questão de direito, ou seja, quando efetivamente – e não apenas potencialmente – houvesse 
                                                             
373 GIDI, Antonio. A representação adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Revista de 
Processo. São Paulo: RT. ano 27. v. 108. Out/Dez. 2002. p. 61. 
374 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: RT. ano 36. v. 193. 
mar/2011. p. 255-279. 
375 Idem. 
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controvérsia. A referida observação, a nosso ver,  vai ao encontro do escopo tanto das 

ações coletivas quando das chamadas ações de grupo não representativas – denominação 

na qual se insere o incidente de resolução de demandas repetitivas projetado para o direito 

brasileiro. Ora, a intenção é resolver pretensões isomórficas que sobrecarregam o Poder 

Judiciário, com vistas à isonomia e à unicidade da resposta judicial sobre litígios que 

versem sobre o mesmo objeto ou thema decidendum. E, como bem apontado por Leonardo 

Carneiro da Cunha, para que se possa fixar uma tese jurídica a ser aplicada a casos futuros, 

é preciso que sejam examinados todos os pontos de vista, com a possibilidade de análise do 

maior número possível de casos, o que não se coaduna com a característica preventiva do 

incidente, pois esta não permite a maturação da discussão: 
“Definir uma tese sem que o assunto esteja amadurecido ou amplamente discutido acarreta o 
risco de haver novos dissensos, com a possibilidade de surgirem, posteriormente, novos 
argumentos que não foram debatidos ou imaginados naquele momento inicial em que, 
previamente, se fixou a tese jurídica a ser aplicada a casos futuros. 
A propósito, é digna de nota a advertência feita por Ronald Dworkin, segundo a qual: “O 
problema que surge em todos os casos é saber se os assuntos em discussão estão maduros para 
uma decisão judicial e se a decisão judicial resolveria esses assuntos de forma a diminuir a 
probabilidade de (ou eliminar as razões para) novos dissensos”.376”377 
 
 Não por outra razão, o Procedimento-Modelo alemão estabeleceu um requisito 

objetivo para que a questão submetida ao Musterverfahren possa ser indubitavelmente tida 

                                                             
376Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 337. 
377 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. cit. p. 262. Observa que, em qualquer assunto, “o dissenso inicial 
gera ambivalência, incerteza e, até mesmo, ignorância a respeito da amplitude das questões envolvidas e de 
suas implicações na vida de cada um dos sujeitos interessados no tema.” Novamente com fundamento em 
Ronald Dworkin, com quem concordamos, pondera que tolerar o disenso por algum tempo é, na verdade, 
uma maneira de permitir que o debate continue até que se alcance maior clareza sobre o assunto. É, na 
realidade, forma de permitir o amadurecimento das teses sobre a questão, fornecendo-se substrato para que o 
tribunal julgue com maior reflexão, diminuindo-se o risco de decisões que procurem afastar a aplicação do 
precedente através do distinguinshing, overruling ou overriding. Vale mencionar que mecanismos de 
superação de precedentes foram contemplados nas versões projetadas do novo Código de Processo Civil. No 
Projeto de Lei n˚ 8.046/2010, o overruling – mecanismo que permite a releitura e abandono do precedente 
firmado, em razão de alteração nas hipóteses fáticas ou jurídicas que lhe deram, originalmente, substrato –  é 
previsto no art. 882, §§1˚ e 2˚, que possibilitam a mudança de entendimento sedimentado desde que haja 
“fundamentação adequada e específica, considerando-se o imperativo de estabilidade das relações jurídicas”, 
ficando atribuída ao regimento interno dos tribunais a previsão de formas de revisão da jurisprudência em 
procedimento autônomo, “franqueando-se inclusive a realização de audiências públicas e a participação de 
pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a elucidação da matéria”. Também o overriding – 
mecanismo de superação parcial do precedente em razão da superveniência de regra ou princípio – é 
admitido no art. 882, V: “na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal 
e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos 
efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. Na versão da emenda aglutinativa 
substitutiva global apresentada no final de outubro de 2013, que, de forma diversa da versão anterior, busca 
estabelecer propriamente um sistema de precedente judicial, os mecanismos de superação são disciplinados 
ao longo dos parágrafos 1˚ a 6˚ do artigo 521, bem como no §9˚, que prevê também o distinguishing, nos 
seguintes termos: “O precedente ou jurisprudência dotado do efeito previsto nos incisos do caput deste artigo 
poderá não ser seguido, quando o órgão jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando 
fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não 
examinada, a impor solução jurídica diversa.” 



 

 

148 

como controversa e, destarte, apta a ser apreciada pelo tribunal: no período de seis meses a 

contar da data do registro do primeiro requerimento de instauração do procedimento, 

devem ter sido requeridos, naquele ou mesmo em outros juízos, ao menos outros nove 

pedidos de instauração do Musterverfahren.378 No incidente projetado para o direito 

brasileiro, no entanto, não se optou pela exigência de demonstração da controvérsia através 

de um requisito numérico – o que, conjuntamente com os demais pressupostos de 

admissibilidade379, poderia corroborar a efetividade do incidente, através da concreta 

identificação da existência de controvérsia sobre a questão jurídica. 

Já conforme a versão da emenda substitutiva global, o pedido de instauração 

deverá ser instruído com os documentos necessários à demonstração da presença do “risco 

de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”, quando houver “efetiva repetição de 

processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”. 

Ainda que a redação em questão não se refira – como faz o PL 8.046/2010 – a um 

potencial de gerar relevante multiplicação de processos, o artigo 988 da emenda 

aglutinativa menciona um “risco” de ofensa à isonomia e à insegurança jurídica. A melhor 

interpretação, a nosso ver, é que a forma preventiva do incidente, existente na versão do PL 

8.046/2010, não subsiste, pois ainda que a emenda aglutinativa mencione um “risco”, este 

deve ser demonstrado pela concreta e efetiva repetição de processos que contenham a 

mesma controvérsia. A sustentar tal entendimento, tome-se o §2˚ do artigo 988, segundo o 

qual o incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer causa de 

competência do tribunal. 

 

4.4.1.3. Desistência ou abandono do incidente 

  

Caso o incidente não seja requerido por membro do Ministério Público, este 

atuará na função de custos legis, ressalvando-se, ainda, que o Parquet assumirá a 

titularidade na hipótese de desistência ou de abandono do incidente. Andou bem a versão 

                                                             
378KapMug, §6(1). 
379 Que, nos termos do artigo 930, caput, do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010, é o “potencial de gerar relevante 
multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica, 
decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes”. Conforme a redação da emenda aglutinativa 
substitutiva global, o pressuposto de admissibilidade é a presença de risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica, havendo efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 
unicamente de direito (art. 988, caput). Além disso, esta última versão inclui, como pressuposto de 
admissibilidade negativo do incidente, que nenhum tribunal superior tenha, no âmbito de sua competência, 
afetado recurso para discussão de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva (art. 988, 
§8˚).   



 

 

149 

apresentada na emenda aglutinativa substitutiva global ao expressamente consignar que a 

desistência ou o abandono da causa individual não impede o exame do mérito do incidente 

(art. 988, §5˚). Privilegia-se, assim, a solução da questão de direito que motivou a 

instauração do incidente, cujo escopo, que há que se ter em mente, é a promoção do 

respeito à ordem jurídica, à isonomia, e à própria credibilidade do Poder Judiciário, através 

de resposta judiciária única e, tanto quanto possível, célere380, a pretensões isomórficas 

repetitivas. 

No ponto, defendendo a indispensabilidade da intervenção do Ministério 

Público no incidente de resolução de demandas repetitivas, afirma Ricardo de Barros 

Leonel que, além da promoção da ordem jurídica, em razão da dimensão (coletiva ou 

massificada) do conflito, “a aplicação da lei corretamente ao litígio implicará, 

necessariamente, o respeito ao próprio regime democrático” 381 , sendo, destarte, 

inquestionável o interesse social na decisão sobre o incidente. 

 

4.4.1.4. Juízo de admissibilidade e julgamento do incidente 

 

O juízo de admissibilidade e o julgamento do incidente, nos termos do Projeto 

de Lei n˚ 8.046/2010, são conferidos ao plenário do tribunal ou, onde houver, ao órgão 

especial. A atribuição a um órgão dentro da estrutura administrativa do tribumal foi 

                                                             
380 O prazo para que o incidente seja julgado é, em regra, de um ano, período durante o qual incide a 
obrigatoriedade da suspensão dos processos pendentes. Comparativamente às atuais taxas de 
congestionamento do Poder Judiciário, o almejado prazo de um ano pode ser considerado célere – muito 
embora se reconheça que nele não está incluída a atividade satisfativa em cada processo individual, já que o 
incidente se presta apenas à definição da tese jurídica. Ainda assim, considerado todo o trâmite do processo 
de conhecimento entre primeira, segunda instância e, eventualmente, instâncias recursais superiores, o prazo 
de um ano projetado mostra-se vantajoso. O relatório Justiça em Números 2013 informa que, como panorama 
geral na Justiça Estadual, a proporção de processos baixados ante os casos novos vem diminuindo todos os 
anos, chegando, em 2012, ao patamar de 96,2%: “Isso significa que 3,8% dos processos que deram entrada 
em 2012 irão colaborar para o aumento de casos pendentes para o próximo ano. Observa-se que esse 
resultado foi ocasionado pelo primeiro grau e pelos Juizados Especiais. No segundo grau e nas Turmas 
Recursais, a avaliação é positiva, visto que o índice de baixados por caso novo está subindo. A produtividade, 
mensurada pela média de sentenças por magistrado, caiu quase 8% e alcançou o patamar de 1.423, 
equivalente a uma média de 120 sentenças proferidas a menos por magistrado.” Já na Justiça Federal a 
realidade é outra: “Com o aumento da quantidade de sentenças e de processos baixados e a redução dos casos 
novos, é natural que o resultado seja uma queda na taxa de congestionamento, que atingiu 65% em 2012, em 
todas as instâncias. O índice de baixados por caso novo também apresentou desempenho satisfatório, com 
crescimento de 16,5 p.p. e atingiu o patamar de 125%.” In CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça 
em números 2013: ano-base 2012. Brasília: CNJ, 2013. p. 81 e 187. 
381 LEONEL, Ricardo de Barros. A intervenção do Ministério Público no incidente de resolução de 
demandas repetitivas. Op. cit. p. 182. 
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criticada por Leonardo Carneiro da Cunha, para quem a proposta é inconstitucional382, já 

que não cabe ao legislador indicar que órgão interno do tribunal deve julgar o incidente. 

Eis a irretocável explicação do autor: 
“Segundo estabelece o art. 96 da CF/1998, compete privativamente aos tribunais elaborar seus 
regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos 
jurisdicionais e administrativos. 
A legislação infraconstitucional pode indicar o tribunal competente, seguindo as regras já 
traçadas pela Constituição Federal. O legislador deve apontar qual o tribunal competente, não 
estabelecendo qual o órgão interno do tribunal que deva realizar determinado julgamento. Se o 
órgão julgador, num determinado tribunal, é uma câmara cível, um grupo de câmaras, a corte 
especial ou o plenário, isso há de ser definido pelo seu respectivo regimento interno. O que 
importa é que o tribunal seja aquele previsto na Constituição Federal, a não ser em casos 
especificamente previstos no próprio texto constitucional, como na hipótese da regra de reserva 
de plenário: somente o plenário ou o órgão especial é que pode decretar, incidentemente, a 
inconstitucionalidade de lei ou tratado (art. 97 da CF/1998).”383 
 

A redação apresentada na emenda aglutinativa substitutiva global foge à 

referida crítica, ao dispor simplesmente que após a distribuição, o órgão colegiado 

competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade (art. 990, 

caput). Da mesma forma, adiante, o julgamento do mérito do incidente é atribuído ao 

órgão do tribunal que o regimento interno indicar (art. 991, caput), ressalvando-se que tal 

órgão deverá possuir, dentre suas atribuições, competência para editar enunciados de 

súmula (art. 991, §1˚) e, sempre que possível, deverá ser integrado, em sua maioria, por 

desembargadores que componham órgãos colegiados com competência para o julgamento 

da matéria discutida no incidente (art. 991, §2˚). A atribuição da competência para 

julgamento do incidente ao plenário ou órgão especial do tribunal fica reservada apenas à 

hipótese de ocorrer controle difuso de constitucionalidade, nos termos do artigo 960, o que 

se justifica pela expressa determinação constitucional nesse sentido (art. 97 da Constituição 

Federal).  

Quanto à admissibilidade, impende consignar, na versão do Projeto de Lei n˚ 

8.046/2010, que, além da presença dos requisitos do artigo 930, caberia ao tribunal analisar 

“a conveniência de se adotar decisão paradigmática” (art. 933). Tal previsão merece 

críticas, já que, uma vez presentes os requisitos objetivos para instauração do incidente – 

os quais se fundamentam em valores eleitos pelo legislador como essenciais, tais como a 

isonomia, a segurança jurídica e a necessidade de evitar-se a multiplicação de demandas 

repetitivas –, não exerce o juiz faculdade (ou seja, não tem poder discricionário, na 
                                                             
382 Em sentido contrário posiciona-se Ricardo de Barros Leonel, para quem “a sistemática de julgamento pelo 
tribunal ou pelo respectivo órgão especial se justifica pela ampla proteção jurídica e social que a decisão 
alcançará”. Op. cit. p. 182. 
383 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Anotações sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas 
previsto no projeto do novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. ano 36. v. 193. mar/2011. p. 271. 
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acepção tradicional de juízo de conveniência e oportunidade), mas tem, sim, o poder-dever 

de instaurá-lo.  Tanto assim deve ser que, no Musterverfahren alemão, modelo que 

confessadamente inspirou o incidente projetado para o direito brasileiro, o legislador 

chegou a enumerar, em rol exaustivo, as hipóteses em que o pedido de instauração poderá 

ser licitamente rejeitado pelo juízo de origem.384 

 A emenda aglutinativa substitutiva global, de maneira salutar, deixa de fazer a 

injustificável ressalva acerca do juízo de “conveniência” para instauração do incidente. Por 

outro lado, e de maneira consentânea com a racionalidade do incidente, e com o próprio 

espírito do projeto do novo Código de Processo Civil, que preza pela uniformização da 

jurisprudência e pelo respeito aos precedentes no sistema processual brasileiro, 385 

consignou-se expressamente pressuposto de admissibilidade negativo do incidente de 

resolução de demandas repetitivas, quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua 

respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de 

direito material ou processual repetitiva (art. 988, §8˚). 

 

 

 

 

                                                             
384 Nos termos do §3˚(1), o pedido deverá ser rejeitado nas seguintes hipóteses: 1. quando a decisão do litígio 
não guardar relação com os objetivos do procedimento; 2. quando os meios de prova requeridos forem 
inadequados; 3. quando não ficar demonstrada a influência que a decisão do litígio poderá ter em casos 
similares. 4. quando do acolhimento do pedido puder resultar indevida procrastinação do processo. 
385 Ver especialmente o capítulo XV do Livro I – Do precedente judicial, da emenda aglutinativa substitutiva 
global. Os artigos 520 a 522 cuidam da sistemática de precedente judicial a ser observada no processo civil, e 
estabelecem o dever de os tribunais uniformizarem sua jurisprudência e mantê-la íntegra, estável e coerente 
(art. 520, caput) – obrigação esta, aliás, já de longa data vigente no processo trabalhista, nos termos do artigo 
896, §3˚, da CLT. Além disso, as seguintes disposições deverão ser observadas, nos termos dos incisos do 
artigo 521: I – os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade; II – os juízes e os tribunais seguirão os enunciados de súmula 
vinculante, os acórdãos e os precedentes em incidente de assunção de competência ou de resolução de 
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; III – os juízes e 
tribunais seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do 
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; IV – não havendo enunciado de súmula da 
jurisprudência dominante, os juízes e tribunais seguirão os precedentes: a) do plenário do Supremo Tribunal 
Federal, em controle difuso de constitucionalidade; b) da Corte Especial ou das Seções do Superior Tribunal 
de Justiça, nesta ordem, em matéria infraconstitucional; V – não havendo precedente do Supremo Tribunal 
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, os juízes e órgãos fracionários de tribunal de justiça ou de 
tribunal regional federal seguirão os enunciados de suas respectivas súmulas e, não havendo estes, os 
precedentes do plenário ou do órgão especial respectivo, nesta ordem; VI – os juízes e os órgãos fracionários 
de tribunal de justiça seguirão, em matéria de direito local, os precedentes do plenário ou do órgão especial 
respectivo, nesta ordem. Na versão do Projeto de Lei 8.046/2010 já era possível localizar dispositivos que 
procuravam valorizar os precedentes no capítulo I – Disposições Gerais –  do Livro IV, intitulado Dos 
processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. O artigo 882, caput, enunciava: 
“Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela estabilidade da jurisprudência.” 
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4.4.1.5. Registro, publicidade e identificação dos processos sujeitos ao incidente 

 

A versão do Projeto de Lei n˚ 8.046/2010 não prevê, contudo, como será feita, 

em cada juízo de origem ou tribunal, a identificação dos processos que tratem da matéria 

apontada no incidente, limitando-se a determinar que, admitido o incidente, o presidente do 

tribunal determinará, na própria sessão, a suspensão dos processos pendentes, em primeiro 

e segundo graus de jurisdição (art. 934). Tal ponto é crucial para o adequado 

funcionamento do imaginado incidente. Ora, uma vez admitido o incidente, cabe ao 

presidente do tribunal determinar a suspensão dos “processos pendentes”. Pois bem. O 

projeto não prevê critério de identificação de tais processos. A quem caberá elaborar, em 

primeiro e segundo graus de jurisdição, a lista dos processos que versam idêntica questão 

de direito e que, em razão da admissão do incidente, deverão ser suspensos?386 

Embora se trate de pressuposto para a efetividade do imaginado incidente de 

resolução de demandas repetitivas, o Projeto de Lei n˚ 8.046/2010,  na versão aprovada 

pela Comissão Especial em julho de 2013, não se dedicou à elaboração de resposta para a 

questão. É possível antever os malefícios daí decorrentes: não há mecanismo que garanta 

que, uma vez instaurado o incidente, serão, de fato, suspensos todos os processos que 

versem sobre a mesma questão de direito. Não há, repita-se, naquela versão do projeto, 

qualquer artigo que discipline o controle dos processos que deverão ser suspensos. O 

parágrafo único do artigo 931 limita-se a afirmar que os tribunais promoverão a formação e 

atualização de banco eletrônico de dados específicos sobre questões de direito submetidas 

ao incidente, comunicando, imediatamente, ao Conselho Nacional de Justiça, para inclusão 

no cadastro. Observe-se: o referido dispositivo está a tratar de um banco de dados, a ser 

criado nos tribunais, no qual serão relacionadas as questões de direito submetidas ao 

incidente. Não se trata de um banco de dados criado para a identificação e controle de 

todos os processos distribuídos  que versem a mesma questão de direito de determinado 

incidente. 

A emenda aglutinativa substitutiva global, por sua vez, procurou dar, ao menos 

em parte, solução ao problema, ao determinar, no §2˚ do artigo 989, que, para possibilitar a 
                                                             
386 Nesse sentido é também a preocupação de Ana Surany Martins Costa, que anota, ainda com base na 
versão do Projeto de Lei n˚8.046/2010, que: 
“Há alguns aspectos pontuais que merecem reflexão, tal como, por exemplo, a previsão de um banco de 
dados alimentado pelos Tribunais e administrado pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme o art. 931. 
Sobre isso resta saber se esse registro será efetivo e bem gerido, sob pena de se ter a multiplicação de um 
mesmo incidente acaso o cadastro não seja atualizado devidamente.” As luzes e as sombras do incidente de 
resolução de demandas seriadas no novo projeto de Código de Processo Civil. Revista Síntese de Direito 
Civil e Processual Civil. v. 12. n. 75. jan/fev. 2012. p. 44-62. 



 

 

153 

identificação das causas abrangidas pela decisão do incidente, o registro eletrônico das 

teses jurídicas constantes do cadastro conterá, no mínimo, os fundamentos determinantes 

da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados. Conforme essa versão, a 

suspensão dos processos pendentes não mais ficará a cargo do presidente do tribunal, e sim 

do relator do incidente (art. 990, §1˚). Enfatizou-se que a suspensão deverá abranger 

processos individuais e coletivos ou coletivos que tramitem no estado ou na região, 

conforme o caso (a se tratar, respectivamente, de causa de competência da justiça estadual 

ou federal). 

Para facilitar a identificação dos processos pelo relator, este poderá, ainda, 

requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto 

do incidente (art. 990, §1˚, II). Nos termos do §2˚ do artigo 990, a suspensão será 

comunicada aos juízes diretores dos fóruns de cada comarca ou seção judiciária, por ofício. 

Embora o texto normativo tenha sido omisso, deixando passar a oportunidade de ser 

satisfatoriamente claro e assim evitar futura celeuma, subentende-se do §2˚ que caberá a 

cada juiz diretor, a fim de dar cumprimento ao ofício a ele encaminhado pelo relator do 

incidente, tomar as providências necessárias à efetiva identificação e consequente 

determinação de suspensão, em cartório, de todos os processos “pendentes” – ou seja, 

aqueles nos quais se discuta o objeto do incidente. 

  

4.4.1.6. Julgamento e recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente 

 

Conforme a versão da emenda aglutinativa substitutiva global, feita a 

exposição do objeto do incidente pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, 

ao autor e ao réu do processo originário, e ao Ministério Público, pelo prazo de trinta 

minutos,387 para sustentar suas razões. Os demais interessados, em seguida, também 

poderão manifestar-se no prazo de trinta minutos, divididos entre todos, sendo exigida 

inscrição com dois dias de antecedência. Havendo muitos interessados, o prazo poderá ser 

ampliado, a critério do órgão julgador. 

Divorciando-se da orientação dominante na jurisprudência no sentido de que, 

ao julgar, o juiz não precisa analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes,388 o 

                                                             
387Considerando o número de inscritos, o órgão julgador poderá aumentar o prazo para sustentação oral. 
388Vide, a título meramente exemplificativo, STJ, 6ª Turma, EDROMS nº 9702-PR, Relator: Ministro Paulo 
Medina. Decisão unânime. Brasília, 15.04.2004. DJ: 10.05.2004; STJ, 4ª Turma, Recurso Especial nº 
717265-SP, Relator: Ministro Jorge Scartezzini. Decisão unânime. Brasília, 03.08.2006. DJ: 12.03.2007; 
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artigo 994, §3˚, regra especialmente estabelecida para o incidente de resolução de 

demandas repetitivas, determina de forma expressa que o conteúdo do acórdão abrangerá a 

análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida. A regra é 

mais do que acertada, tendo-se em vista que é da natureza do incidente a objetivação do 

julgamento, com aplicação da tese jurídica a todos os processos individuais ou coletivos 

que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do 

respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo 

estado ou região. Também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que 

venham a tramitar no território de competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo 

tribunal a revise,389 será a tese aplicável. 

Ademais, se o escopo do incidente é justamente evitar a repetição de processos 

que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, nada mais 

razoável do que, em um único incidente, otimizar o julgamento de todas as eventuais 

causas de pedir – ou “fundamentos” – que poderiam ensejar o ajuizamento de novas 

demandas sobre a mesma questão de direito. 

Salutar é a inclusão, na versão da emenda aglutinativa, de dispositivo que 

determina que, se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço 

concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão 

ou à agência reguladora competente para fiscalização do efetivo cumprimento da decisão 

por parte dos entes sujeitos a regulação. A medida mostra-se atenta aos percalços 

enfrentados pelo Judiciário ao lidar com demandas repetitivas originadas de relações 

jurídicas que envolvem a atividade das agências reguladoras, tal qual o “contencioso da 

tarifa telefônica”, analisado no presente estudo por tratar-se, inegavelmente, de caso 

paradigmal. Não sofrerão as agências reguladoras prejuízo caso não figurem, diretamente, 

como autoras ou rés no processo originário, uma vez que a disciplina do incidente cuidou 

de assegurar o efetivo contraditório ao permitir aos interessados, “inclusive pessoas, órgãos 

e entidades com interesse na controvérsia”, que, no prazo comum de quinze dias, 

requeiram a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação 

da questão de direito controvertida. A sustentação oral dos interessados, na ocasião da 

sessão de julgamento, é igualmente assegurada, permitindo-se, ainda, que o julgador se 
                                                                                                                                                                                         
STJ, 5ª Turma, Recurso Especial nº 717265-PR. Relator: Ministra Laurita Vaz. Decisão 
unânime.Brasília,26.06.2007.DJ:06.08.2007. 
389Art. 995, §3˚ da emenda aglutinativa substitutiva global: “O tribunal, de ofício, e os legitimados 
mencionados no art. 988, § 3˚, inciso II, poderão pleitear a revisão da tese jurídica, observando-se, no que 
couber, o disposto no art. 521, §§ 1˚ a 6˚.” 
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valha de seus poderes de direção do julgamento para ampliar o prazo, caso haja muitos 

interessados. 

Contra a decisão que julgar o incidente caberá recurso especial ou recurso 

extraordinário, conforme o caso. Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu 

mérito, pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese jurídica 

firmada será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre 

idêntica questão de direito e que tramitem no território nacional. A versão do PL n˚ 

8.046/2010 previa o prazo de seis meses para julgamento do incidente. Já a emenda 

aglutinativa, de forma menos ambiciosa e mais adequada às diversas fases do 

procedimento, estabeleceu o prazo de um ano, com preferência do julgamento do incidente 

sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas 

corpus. Superado tal prazo, cessa a suspensão dos processos, salvo decisão fundamentada 

do relator em sentido contrário. Conforme já tivemos a oportunidade de mencionar em 

item anterior,390 o recurso especial ou extraordinário interposto contra a decisão proferida 

no incidente tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão 

constitucional discutida. Há peculiaridade também quanto ao juízo de admissibilidade: 

interposto recurso especial ou extraordinário, os autos serão remetidos ao tribunal 

competente, independentemente da realização de prelibação na origem. Em face de decisão 

que deixe de observar acórdão ou precedente proferido em julgamento de casos repetitivos, 

é cabível reclamação perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão 

jurisdicional cuja competência se busca preservar ou autoridade se pretenda garantir. 

 

4.4.2. Demais inovações com vistas ao manejo de demandas de massa 

 

O incidente de resolução de demandas repetitivas não é a única novidade 

trazida no Projeto do Novo Código de Processo Civil no que diz respeito ao manejo das 

denominadas demandas de massa. Em verdade, os escopos de racionalização e 

uniformização da prestação jurisdicional inspiram todo o projeto, como, aliás, já se 

esclarecia, ainda em 2010, na exposição de motivos do anteprojeto então apresentado ao 

Senado Federal,391 segundo a qual novas figuras seriam criadas a fim de evitar a dispersão 

                                                             
390Vide subitem 4.1.4.3.  Potenciais conflitos entre o projeto do novo Código de Processo Civil e a proposta 
de emenda constitucional nº 15/2011. 
391  COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Código de processo civil: anteprojeto Brasília: Senado Federal, 
Presidência, 2010. p. 21-22. 
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excessiva da jurisprudência, atenunado-se o assoberbamento de trabalho no Poder 

Judiciário, sem, no entanto, comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.  

Não é possível olvidar, ademais, que na versão da emenda aglutinativa 

substitutiva global finalmente votada na Câmara dos Deputados,392 a isonomia processual 

foi expressamente incluída como norteadora da atividade do juiz, a quem cabe assegurar 

paridade de tratamento no curso do processo, competindo-lhe velar pelo efetivo 

contraditório, ao mesmo tempo em que deve ser efetivado o direito das partes de obterem, 

em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Embora a 

inserção da isonomia processual e da duração razoável do processo nos artigos 4º e 7º do 

novo Código de Processo Civil possa ser tachada de ociosa e desnecessária, dado que tais 

garantias fundamentais são asseguradas pelo texto constitucional (respectivamente, artigo 

5º, LIV, LV e LXXVIII) – que deve ser intrinsecamente observado pelo Estado-juiz ao 

longo de todo o processo de prestação jurisdicional, sob pena de esta ser inconstitucional –

, julgamos salutar a inclusão de tais princípios no texto legal, mormente tendo-se em vista 

a expressa inclusão da atividade satisfativa no conceito de solução do litígio, além de 

restar claro que o dever – em linha com a boa-fé processual393 – de cooperação para que a 

jurisdição seja prestada em tempo razoável é imputável também às partes (artigo 6º). 

No intento de alcançar tais objetivos é que, além do novel incidente de 

resolução de demandas repetitivas, o projeto do novo Código de Processo Civil disciplina, 

na Parte Geral, a denominada cooperação nacional, incumbindo aos órgãos do Poder 

Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de 

jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, o dever de recíproca cooperação, por meio de 

seus magistrados e servidores. O pedido de cooperação, que prescinde de forma específica 

e deve ser “prontamente atendido” pode ser executado, nos termos do artigo 69, como: I - 

auxílio direto, II - reunião ou apensamento de processos, III - prestação de informações e 

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes. 

Especialmente no que diz respeito à expansão do alcance subjetivo das 

decisões judiciais e ao manejo de demandas de massa, interessa que os atos concertados 

entre os juízes cooperantes poderão consistir no estabelecimento de procedimento para “a 

                                                             
392  Disponível em 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1176221&filename=Tramitacao-
PL+6025/2005. Acesso em 10.12.2013. 
393 Que, aliás, já de longa data orienta expressamente o processo civil, que reputa de má-fé e sanciona atos 
processuais manifestamente infundados e com intuito meramente protelatório. Ver, por exemplo, artigos 14, 
II; 17, VI e VII; 31; 273, II; 538, parágrafo único; 739, III; 740, parágrafo único; 746, §3º; 995, II, da Lei nº 
5.869/1973. 
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centralização de processos repetitivos”. Vale observar, ainda, que nos termos do artigo 69, 

§3º, o pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de 

diferentes “ramos” do Poder Judiciário. É previsível, uma vez vigente o novo Código de 

Processo Civil, que surjam dúvidas acerca de eventual ofensa às regras de competência 

pelo procedimento da “centralização de competência”. A nosso ver, a centralização da 

competência deverá se dar, sempre, junto ao juízo prevento – que, para o novo Código de 

Processo Civil, será aquele onde primeiro houve o registro ou distribuição da petição 

inicial – e não mais aquele no qual tenha havido citação válida394 ou o juízo que tenha 

proferido despacho em primeiro lugar.395 Caso se trate de ação coletiva para a defesa de 

interesses individuais homogêneos, essa regra deverá ser cumulada com aquela segundo a 

qual, ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente o foro do local onde 

ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, e o foro da Capital do Estado ou 

do Distrito Federal, para danos de âmbito nacional ou local. É possível afirmar que o novo 

Código de Processo Civil, ao fixar como prevento o juízo onde houve o registro ou 

distribuição da petição inicial, se alinha com o microssistema processual coletivo 

brasileiro396 – guardada a imprecisão conceitual do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, 

que dá como prevento o juízo onde houve a “propositura” da ação, para todas as “ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.” 

Na mesma linha da centralização de processos repetitivos situa-se a projetada 

conversão da ação individual em ação coletiva – hipótese já outrora aventada397 nas 

versões dos anteprojetos de Código Brasileiro de Processos Coletivos, bem como em 

recente sugestão de projeto de lei para instituir processo especial para o controle e 

intervenção em políticas públicas pelo poder judiciário,398 de iniciativa dos Professores 

Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover. 

Nos termos do artigo 334 da versão da emenda aglutinativa substitutiva global 

aprovada na Câmara dos Deputados, atendidos os pressupostos da relevância social e da 

dificuldade de formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou 

da Defensoria Pública, e ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual 

que veicule pedido que: I – tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico 

                                                             
394 Artigo 219 do vigente Código de Processo Civil. 
395 Artigo 106 do vigente Código de Processo Civil. 
396 A respeito da existência de um microssistema processual coletivo no Brasil, vide nota de rodapé nº 81. 
397 Ver, a respeito, a nota de rodapé nº 309. 
398 A respeito, remetemos o leitor ao item 2.4. Perspectiva de lege ferenda: a sugestão de projeto de lei para 
instituir processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo poder judiciário 
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difuso ou coletivo,399 e cuja ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e 

da coletividade; ou II – tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma 

mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, 

deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os 

membros do grupo. 

Em tal ponto, evidencia-se a influência do sistema das class actions400 no 

projeto do novo Código de Processo Civil. A redação do inciso II guarda clara 

correspondência com a incompatible standards class action – Rule 23(b)(1)(A), segundo a 

qual uma class action pode ser certificada sob tal denominação se o processamento de 

ações individuais em separado puder criar o risco de decisões inconsistentes ou  variáveis 

com respeito a indivíduos de um mesmo grupo, o que resultaria em padrões de conduta 

incompatíveis para a parte contra a qual a ação é deduzida.401 

O requerimento da conversão da ação individual em coletiva poderá, ainda, ser 

feito, além do Ministério Público e Defensoria Pública, pelos demais legitimados referidos 

na Lei da Ação Civil Pública e no Código de Defesa do Consumidor – quais sejam, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a autarquia, empresa pública, 

fundação ou sociedade de economia mista; e a associação, atendidos os requisitos da pré-

constituição402 e da pertinência temática. Salvo, naturalmente, quando o requerimento de 

conversão houver sido formulado pelo próprio Ministério Público, circunstância em que 

este deverá ser ouvido na condição de custos legis. 

Não se admitirá a conversão se, I – já iniciada, no processo individual, a 

audiência de instrução e julgamento; II – houver processo coletivo pendente com o mesmo 

objeto; ou III – o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado. 

Determinada a conversão, o juiz intimará o autor do requerimento para que, no prazo 

fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à tutela coletiva. Caso haja 

aditamento ou emenda, o réu será intimado para manifestação em quinze dias. O autor 

                                                             
399 Assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 
400 Já tivemos a oportunidade de fazer a mesma observação em relação à sugestão de projeto de lei para 
instituir processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo poder judiciário, de 
iniciativa dos Professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover. A respeito, ver nota de rodapé nº 167. 
401 No original: “(b) TYPES OF CLASS ACTIONS. A class action may be maintained if Rule 23(a) is 
satisfied and if: (1) prosecuting separate actions by or against individual class members would create a risk 
of: (A) inconsistent or varying adjudications with respect to individual class members that would establish 
incompatible standards of conduct for the party opposing the class.” 
402 Observada a possibilidade de a pré-constituição ser afastada pelo juiz quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 
protegido. 
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originário da ação individual – que não será responsável por qualquer despesa processual 

decorrente da conversão em ação coletiva – atuará na condição de litisconsorte unitário do 

legitimado para condução do processo coletivo, conforme determina o §6º do artigo 334. 

Após a conversão, incidirão as regras do microssistema processual coletivo. 

O fato de o autor da ação individual originária ter deduzido pedido de natureza 

estritamente individual não obstará a conversão: em tal hipótese, o processamento de tal 

pedido dar-se-á em autos apartados. Por tal razão, com a devida vênia, entendemos que o 

litisconsórcio entre o autor individual originário e o autor coletivo não será, de fato, 

unitário, já que tal modalidade litisconsorcial apenas se caracteriza caso os litisconsortes 

devam ter exatamente a mesma sorte no plano do direito material. Conforme observado por 

Eduardo Arruda Alvim, basta a mera possibilidade de o desfecho da demanda ser distinto 

para cada qual dos litisconsortes para que não se esteja diante de hipótese de litisconsórcio 

unitário.403 Nos termos do artigo 114 do próprio projeto do Novo Código de Processo 

Civil, o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de 

decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. De tal causa decorre o 

efeito de que, exatamente por ser a lide única, não incide princípio da independência entre 

os litisconsortes previsto no artigo 48 do vigente Código de Processo Civil (e 

correspondente artigo 118 do Novo Código). Mais exatamente, concordamos com José 

Manoel de Arruda Alvim Neto, ao afirmar que o princípio da independência entre os 

litisconsortes “há de ser aplicável, só pela metade, ao litisconsórcio unitário em que, 

também, os atos de uns não prejudicarão os outros; mas, ao reverso, em que os atos 

benéficos (úteis, ativos) de um (uns) aproveitarão ao(s) outro(s)”.404 

Ora, é o próprio texto legal projetado que admite a conversão da ação 

individual em coletiva ainda que o autor tenha cumulado pedido de natureza estritamente 

individual. O referido pedido é, inquestionavelmente, elemento constitutivo da demanda. 

Aliás, não se pode olvidar que se trata de elemento identificador da ação individual 

originária, razão pela qual se insere na lide submetida ao Poder Judiciário. A circunstância 

de o pedido, em seu aspecto estritamente individual, uma vez determinada a conversão, 

passar a ser processado em autos apartados, não faz com que ele deixe de integrar a 

                                                             
403 ALVIM, Eduardo Arruda. Notas sobre o litisconsórcio no direito processual civil brasileiro. Disponível 
em http://www.arrudaalvimadvogados.com.br/visualizar-
artigo.php?artigo=6&data=30/01/2011&titulo=notas-sobre-o-litisconsorcio-no-direito-processual-civil-
brasileiro Acesso em 15.12.2013. 
404 ALVIM NETO, José Manoel de Arruda. Código de Processo Civil Comentado. v. 2. São Paulo: RT, 1975. 
p. 422. 
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demanda: o processamento em apartado é medida de natureza apenas procedimental, que 

visa permitir a clara separação entre as perspectivas coletiva e individual de um pedido 

que, frise-se, havia sido originariamente deduzido em juízo por um autor individual. E, em 

tal medida, será não apenas inevitável, como também esperado, que o juiz decida o mérito 

de forma parcialmente heterogênea para o autor coletivo e para o autor individual, já que 

este poderá ter deduzido pretensão apenas a ele concernente, e que, no entanto, não poderá 

deixar de ser apreciada. Por tais razões é que nos posicionamos no sentido de que o 

litisconsórcio na, hipótese aventada, será, por determinação legal, necessário, e não 

unitário.405   

À parte tal observação, é merecedor de atenção o §2º do artigo 334, segundo o 

qual a conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de 

direitos individuais homogêneos. A intenção do legislador, ao estabelecer tal exceção, 

parece ser valorizar o incidente de resolução de demandas repetitivas, este sim 

vocacionado à resolução de controvérsias massivamente apresentadas ao Poder Judiciário e 

que contenham a mesma questão unicamente de direito. Ao mesmo tempo, pretensões de 

alcance estritamente individual – e, nos termos utilizados por Barbosa Moreira, apenas 

acidentalmente406 coletivas – não sofreriam nenhuma influência da projetada conversão em 

ação coletiva. A busca é pelo equilíbrio entre dois vetores aparentemente opostos: i) de um 

lado, a isonomia e a uniformização da jurisprudência através do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que permite, por um lapso temporal restrito a um ano,407 a suspensão 

de demandas, ainda que elas veiculem interesses estritamente individuais, observada a 

preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e pedidos de 

habeas corpus; ii) de outro lado, a inafastabilidade da apreciação jurisdicional, já que as 

ações individuais que veiculem litígios apenas acidentalmente coletivos não serão 

convertidas em ações coletivas, garantindo-se seu trâmite regular, sem que incidam as 

regras do processo coletivo – tais como as ficções representativas –, prestigiando-se a 

garantia à apreciação da alegada lesão ou ameaça a direito. 

                                                             
405 Esta foi, aliás, a nomenclatura adotada pelos Professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover no 
texto da sugestão de processo especial para o controle e intervenção do Poder Judiciário em políticas 
públicas, no qual se previa que, atendido o requisito da relevância social e ouvido o Ministério Público, o juiz 
poderia converter em coletiva a ação individual, atendidos determinados requisitos. Uma vez determinada a 
conversão, o autor manteria a condição de legitimado para a ação, mas em litisconsórcio necessário com o 
Ministério Público ou outro co-legitimado para a ação coletiva (artigo 26, §1˚). 
406 Sobre a distinção entre lítigos essencialmente coletivos e litígios acidentalmente coletivos, ver nota de 
rodapé nº 101. 
407 Superado tal prazo, cessa a suspensão, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 
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Os mecanismos adotados no projeto do novo Código de Processo Civil são, 

portanto, distintos daqueles imaginados na versão do Anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos de 2007 e no Projeto de Lei nº 5.139/2009, que optavam pela 

suspensão das demandas individuais caso apresentassem “idêntico bem jurídico” ou 

“objeto correspondente” ao das ações coletivas (sem excepcionar os intersses individuais 

homogêneos). A solução apresentada no projeto do novo Código de Processo Civil nos 

parece potencialmente mais apropriada a evitar divergências acerca do cabimento ou não 

da conversão da ação individual em coletiva, ao, por um lado, ater-se à nomenclatura da 

Lei nº 8.078/1990 e excecpcionar a tutela de direitos individuais homogêneos e, por outro, 

disciplinar as duas hipóteses que justificam a conversão, também a partir dos conceitos já 

utilizados no Código de Defesa do Consumidor mas, ao mesmo tempo, esclarecer e inovar, 

ao positivar, com densidade normativa adequada, a – já de longa data abordada, tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência408 – noção de relação jurídica plurilateral, entendida 

como aquela cuja solução, pela sua natureza ou por disposição de lei, deva ser 

necessariamente uniforme em relação a todos os membros do grupo, em obediência ao 

imperativo constitucional da isonomia. 

Outro ponto é digno de nota. A conversão da ação individual em coletiva nos 

termos dispostos no projeto do Novo Código de Processo Civil preza pela adequada 

representação dos interesses transindividuais de alcance essencialmente coletivo. Explica-

se. Ainda que determinada pretensão tenha alcance coletivo – em razão da presença de 

interesse coletivo ou difuso –, caso ela apresente faceta individual e afete diretamente a 

esfera jurídica do indivíduo, nada há, no direito vigente, que obste o ajuizamento da ação 

individual. Nesse caso, via de regra, o indivíduo deduzirá os fundamentos da lide tendo em 

vista a busca de procedência de sua pretensão individual – o que nem sempre será 

adequado à tutela daquele interesse no que diz respeito ao seu alcance transindividual. O 

microssistema processual coletivo brasileiro, aliás, optou por presumir, ope legis, a 

representatividade adequada de alguns legitimados para a tutela de interesses 

transindividuais, rol este no qual não foi incluído, em regra, o cidadão.409 

                                                             
408  Sobre o tema de relações jurídicas plurilaterais e também sobre os denominados “interesses 
pseudoindividuais”, remetemos o leitor ao subitem 2.2. Análise de caso paradigmático: o contencioso da 
“tarifa telefônica”. 
409 Não se está, aqui, a afirmar que a inclusão do cidadão como legitimado para a propositura de ação civil 
pública seria prejudicial. Apenas se constata a opção, no ordenamento processual coletivo brasileiro, por um 
sistema de controle de representatividade ope legis, sem que haja, de lege lata, o controle ope judicis, ou até 
mesmo pelas partes, da qualidade da condução da demanda coletiva pelos entes legitimados. Trata-se, assim, 
de opção do legislador, que, no caso brasileiro, houve por bem conferir legitimidade para a defesa coletiva de 
interesses aos entes públicos constitucionalmente vocacionados para tanto, na medida de suas respectivas 
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Tal impasse já foi vivenciado pela jurisprudência brasileira em diversas 

oportunidades, como restou delineado no presente trabalho – a título exemplificativo e 

paradigmal – através do estudo do caso do contencioso da tarifa telefônica, no qual, 

embora inegável o interesse de agir de cada indivíduo em questionar a legalidade da 

cobrança, era impossível questionar, também, a existência de uma relação jurídica 

plurilateral – de natureza multifacetada,410 entre milhares de indivíduos contratantes, 

concessionárias e agência reguladora – cuja solução, por força de lei, deveria ser 

necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico a todos os membros do 

grupo composto pelos consumidores do serviço de telefonia fixa. Os exemplos são 

inúmeros. Tome-se, na seara dos interesses difusos, a hipótese de indivíduo que possua 

residência vizinha a uma fábrica que emita dejetos poluentes e, incomodado, ajuíze 

demanda, visando obter comando judicial que determine a interrupção da emissão. O 

indivíduo não necessariamente requererá a instalação de filtros ou a correta destinação dos 

dejetos da fábrica: a ele pode bastar a interrupção da emissão próxima à sua residência, 

pouco importando o futuro destino daqueles poluentes. O prisma individual do interesse, 

destarte, nem sempre servirá, satisfatoriamente, à proteção do interesse difuso, de todos, a 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não há que se olvidar, jamais, que, para a 

defesa dos direitos e interesses transindividuais, são admissíveis todas as espécies de ações 

capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. Por tal razão, indispensável a 

determinação do projeto do Novo Código de Processo Civil no sentido de que o autor do 

requerimento de conversão seja intimado para que, em prazo a ser fixado pelo juiz, adite 

ou emende a petição inicial para adaptá-la à tutela coletiva. Além disso, caso na ação 

originária tenha sido feito pedido de natureza estritamente individual, este será processado 

em autos apartados – lembrando que o autor individual, originário, atuará na condição de 

litisconsorte “unitário” do legitimado à tutela coletiva. Equaciona-se, assim, a adequada 

                                                                                                                                                                                         
atribuições, guardada, ainda, e especialmente no caso de entidades e órgãos da Administração Pública e 
associações, a pertinência temática. 
410 Como já tivemos a oportunidade de afirmar, no caso do contencioso da tarifa telefônica, não se tratava de 
uma típica lide consumerista ou que envolvesse mero negócio jurídico de direito privado. Concordamos com 
Luiz Paulo Veríssimo, que à época, afirmou que a perplexidade do caso se deve ao fato de um mesmo 
conjunto de relações ser visto por três prismas distintos: pelo órgão regulador, sob o prisma do direito 
regulatório, das normas regulatórias e do contrato de concessão, que sempre têm em mente o conjunto dos 
usuários e o conjunto do setor; pelas associações de consumo e eventualmente pelo próprio poder judiciário, 
sob o prisma do direito privado de consumo, que desconsidera os aspectos coletivos do caso, e enfoca a 
relação privada e bilateral individualmente existente entre cada consumidor e a prestadora de serviços, 
tomando tal relação por autônoma e independente de todas as demais relações mantidas entre a prestadora e 
seus demais consumidores. Para aprofundamento no tema, vide nota de rodapé nº 128. 
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tutela do interesse transindividual e a defesa do direito estritamente individual pelo seu 

maior interessado, que atua na condição de litisconsorte.   

Por fim, desponta a questão sobre como se compatibilizarão as projetadas 

centralização de processos repetitivos e conversão da ação individual em coletiva e a 

restrição dos efeitos da coisa julgada erga omnes aos limites da “competência territorial do 

órgão prolator”, imposta pelo artigo 16 da Lei nº 7.347/1985 e artigo 90 da Lei nº 

8.078/1990, que desenhou o microssistema processual coletivo brasileiro, ao determinar a 

completa integração entre a parte processual do Código de Defesa do Consumidor e a Lei 

da Ação Civil Pública. 

Com relação ao estabelecimento de procedimento para a centralização de 

processos repetitivos, cujo escopo – aliás, autoexplicativo – é justamente evitar a 

dispersão, já nos manifestamos linhas atrás no sentido de que os atos deverão ser 

verdadeiramente concertados entre os juízes, de tal forma que, uma vez prevento, pela 

distribuição ou registro da petição inicial, o juízo competente, nele deverão se centralizar 

todos os processos que versem a mesma questão de direito material ou processual,411 até 

mesmo para que seja possível ao juiz identificar412 demanda potencialmente ensejadora, 

uma vez competente o tribunal,413 de incidente de resolução de demandas repetitivas. 

Exsurge, então, a questão sobre a compatibilização entre o §3º do artigo 69 e o artigo 16 da 

Lei da Ação Civil Pública. Enquanto o primeiro expressamente autoriza que o pedido de 

cooperação – e, por conseguinte, a centralização de processos repetitivos – seja realizado 

entre órgãos jurisdicionais de “diferentes ramos” do Poder Judiciário, o segundo, objeto de 

conhecidas críticas, busca restringir a coisa julgada erga omnes aos “limites da 

competência territorial do órgão prolator”. O aventado conflito, no entanto, é apenas 

aparente. A regra do artigo 69 do projeto do Novo Código de Processo Civil encontra-se na 
                                                             
411 Para os fins do projeto do Novo Código de Processo Civil, casos repetitivos são entendidos como aqueles 
que têm por objeto a mesma questão de direito material ou processual: “Art. 522. Para os fins deste Código, 
considera-se julgmento de casos repetitivos a decisão proferida em: I – incidente de resolução de demandas 
repetitivas; II – recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo único. O julgamento de casos 
repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.”  
412 Frise-se que dentre os deveres do juiz estabelecidos na Parte Geral do novo Código de Processo Civil está, 
nos termos do inciso X do artigo 139, a incumbência de, “quando se deparar com diversas demandas 
individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros 
legitimados a que se referem os arts. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e 82, da Lei nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva”. A nosso ver, o 
legislador perdeu a oportunidade de expressamente incluir, ainda, como dever do juiz – além da possibilidade 
de oficiar para a propositura de ação coletiva – a alternativa de que os legitimados requeiram a conversão da 
demanda individual em coletiva, atendidos os pressupostos para tanto (art. 334), ou, caso o processo já se 
encontre no tribunal, o dever do relator ou órgão colegiado de suscitar, de ofício, a instauração do incidente 
de resolução de demandas repetitivas (art. 988, §3º, I). 
413 Nos termos do art. 988, §2º, o incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer causa de 
competência do tribunal. 
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Parte Geral, que estabelece, no Título III (do Livro II, dedicado a reger a função 

jurisdicional), as normas que disciplinam a Competência Interna, dentre as quais é criada, 

no Capítulo II, a denominada Cooperação Nacional. Dentre as formas de cooperação, 

destacam-se, justamente, a reunião ou apensamento de processos (art. 69, II) e a 

centralização de processos repetitivos (art. 69, §2˚, VI). Uma vez centralizados vários 

processos num mesmo juízo – observada a regra da prevenção pela distribuição ou registro 

da petição inicial – deflui da própria regra de competência interna disposta pelo projeto do 

novo Código de Processo Civil, que possibilita a centralização, que os efeitos das decisões 

judiciais proferidas atingirão, objetiva e subjetivamente, todos os processos “repetitivos”, 

assim entendidos, como já se tratou aqui, aqueles que tratem da mesma questão de direito 

material ou processual. O exercício da competência será, portanto, centralizado, e os 

efeitos da coisa julgada não sofrerão indevida restrição territorial, tal como preconizado 

pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A centralização, caso os processos repetitivos 

digam respeito a interesses individuais homogêneos, deverá apenas observar a regra já 

instituída na lei especial – Lei n˚ 8.078/1990 – que amplia os limites da competência 

territorial, nos processos coletivos, ao âmbito nacional ou regional, devendo, tais limites, 

portanto, serem observados em consonância com o projetado artigo 69, §2˚, VI, até mesmo 

para que os efeitos da coisa julgada atinjam, como sói ser, o local e os sujeitos situados 

onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. 

Neste sentido, aliás, anteriormente à inovação ora trazida pelo projeto do Novo 

Código de Processo Civil ao permitir a centralização de processos repetitivos – e, por 

conseguinte, a ampliação dos limites da competência territorial –, já afirmavam os autores 

do Anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, com toda a propriedade, que o 

indigitado dispositivo da medida provisória que resultou no artigo 16 da Lei da Ação Civil 

Pública tentou, sem êxito, limitar a competência, e em nenhum momento aludiu ao objeto 

do processo.414 É cediço que a abrangência dos efeitos da coisa julgada é determinada pelo 

pedido, e não pela repartição da jurisdição (competência) – que “nada mais é do que a 

relação de adequação entre o processo e o juiz, nenhuma influência tendo sobre o objeto do 

processo”: amplo o pedido, o juiz competente o será para apreciar todo o objeto do 

processo, e sobre ele prestar a jurisdição. 
                                                             
414 GRINOVER, Ada Pellegrini; NERY JUNIOR, Nelson e WATANABE, Kazuo. Código Brasileiro de 
Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto: Processo Coletivo (arts. 81 a 104 e 109 a 
119). v. II. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 193. Observam ainda que os tribunais têm sabido 
discerner entre competência e coisa julgada, negando eficácia à nova redação do art. 16 da LACP, e o 
Superior Tribunal de Justiça tem desprezado a aplicação do referido artigo, continuando a julgar 
normalmente ações civis públicas em que o dano é de âmbito nacional. 
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As mesmas observações feitas no que diz respeito à centralização de processos 

repetitivos aplicam-se à conversão da ação individual em coletiva. Verificada a presença 

de interesse difuso ou coletivo (hipótese do inciso I), ou a existência de relação jurídica 

plurilateral que exija resposta judicial unitária e isonômica (hipótese do inciso II), dar-se-á, 

a requerimento dos legitimados, a conversão da ação individual em coletiva, com a 

ampliação – que decorre, de lege lata, do próprio microssistema processual coletivo – dos 

limites da competência territorial ao âmbito de irradiação dos efeitos do dano, e não aos 

limites da competência territorial do órgão prolator. Não há, ainda, conflito com o artigo 

16 da Lei da Ação Civil Pública, mesmo que se insista em sustentar415 que os efeitos da 

coisa julgada limitam-se à competência territorial do órgão prolator: é que em razão, quer 

da centralização de processos, quer da conversão da ação individual em coletiva, operar-se-

á, por força de lei, a ampliação da competência territorial do órgão competente e prevento, 

que passará a englobar todo o âmbito de incidência do dano suportado pelo bem jurídico, 

para que seja, de fato, possibilitada, de forma otimizada e com o máximo alcance subjetivo 

de indivíduos dispersos,416 a adequada e efetiva proteção dos interesses transinviduais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
415 Interpretação essa, no entanto, da qual discordamos, em razão da atecnia do legislador ao afirmar, no 
artigo 16 da Lei n˚ 7.347/1985, que a competência é que determina a abrangência da coisa julgada, e não o 
pedido deduzido pelo autor (observada, nos processos coletivos, a ampliação da competência territorial caso 
se trate de dano de âmbito nacional ou regional). 
416 A observação é mais nitidamente perceptível no que diz respeito aos interesses individuais homogêneos, 
cuja tutela será mais isonômica, quer por meio do processo individual tradicional, quer através da ação para 
sua defesa coletiva, caso se reconheça, como quer o projeto do Novo Código de Processo Civil, a 
possibilidade de centralização de processos repetitivos (art. 334) e de fixação de tese jurídica única nos 
tribunais de justiça, federais ou, se for o caso, superiores (art. 997, caput) verificada a repetição de processos, 
quer individuais ou coletivos, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (art. 988). Contudo, a 
constatação aplica-se igualmente aos interesses coletivos e difusos: e.g., em razão da ampliação dos limites 
da competência territorial, a coisa julgada que determine a proibição de veiculação de publicidade abusiva e 
reconheça a existência de an debeatur individual e/ou difuso surtirá efeitos não apenas no território onde se 
localiza, fisicamente, o juízo em que se deu a conversão da ação individual em coletiva – mas produzirá 
efeitos onde quer que os sujeitos que possam ser lesados se encontrem, dentro do território nacional. 
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CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 
O desenvolvimento do trabalho ora apresentado nos permite tecer algumas 

considerações à guisa de conclusão acerca do cenário vigente e projetado para o processo 

civil brasileiro no que toca ao alcance subjetivo das decisões judiciais sobre os interesses 

ditos metaindividuais – expressão que abrange tanto os interesses essencialmente coletivos 

quanto aqueles que o sejam em aspecto acidental ou contingente. Com vistas à consecução 

de uma exposição sintética e elucidativa, parece-nos conveniente enumerar, adiante, nossas 

reflexões. 

1. O processo coletivo é vocacionado à garantia da efetividade dos interesses 

metaindividuais e se insere no contexto do acesso à justiça – compreendido tanto em seu 

aspecto formal, de representatividade junto aos órgãos do Poder Judiciário, quanto 

substancial, de concretização de interesses materialmente assegurados pelo ordenamento 

jurídico. No Brasil, um microssistema próprio foi desenhado com o especial fim de dar 

tratamento processual aos interesses positivamente denominados de “transindividuais”, 

conceito que abrange não apenas os interesses difusos e coletivos (que, considerada a 

indivisibilidade, são doutrinariamente conhecidos como essencialmente coletivos), mas 

também os individuais homogêneos, para cuja defesa a lei autoriza a determinados entes 

legitimados a utilização de ações coletivas, embora a via do processo civil tradicional não 

seja obstruída para os indivíduos que se entendam titulares de direito ameaçado ou 

lesionado.  

2. É estreme de dúvidas que o sistema das class actions dos Estados Unidos 

influenciou, em muito, a disciplina legal do processo coletivo brasileiro. No entanto, 

alguns institutos caros ao processo estadunidense foram aqui incorporados com 

significativas peculiaridades ou, em alguns casos, não foram absolutamente adotados. 

3. Na primeira hipótese inserem-se a representatividade adequada e a 

notificação dos membros do grupo. Enquanto nos Estados Unidos o controle da 

representatividade dos interesses metaindividuais cabe ao juiz e se dá ao longo de todo o 

trâmite processual – devendo, aliás, ser feito previamente à certificação, e, portanto, a 

rigor, antes mesmo da existência da ação coletiva –, no Brasil o legislador optou por 

enumerar, ope legis, entes legitimados, cuja aptidão para representar adequadamente os 

interesses metaindividuais é presumida. Conquanto haja na doutrina vozes que sustentem 

que incumbe ao juiz, sim, zelar pela qualidade da condução da ação coletiva pelos 
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legitimados ativos, inexiste, de lege lata, a imposição de tal dever aos magistrados. 

Impende-nos consignar, no entanto, que, no caso do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, na condição de funções essenciais à justiça, é-lhes inerente o dever constitucional 

e legal417 de adequadamente exercerem a tutela dos interesses metaindividuais no âmbito 

de suas atribuições – afirmação que pode ser estendida aos demais entes públicos 

legitimados, embora, a nosso ver, com as reservas atinentes ao fato de esses últimos não 

terem, como função precípua, a tutela judicial de interesses metaindividuais. No que diz 

respeito às associações, ainda que se tomem em conta os requisitos formais da pertinência 

temática e da pré-constituição, o controle meramente legal e apriorístico da 

representatividade não se nos revela suficiente. 

4. Outro instituto que no Brasil foi adotado com significativas diferenças em 

relação ao sistema das class actions é a notificação dos membros. Entre nós, optou-se, 

simplesmente, pela publicação da proposição da ação coletiva em edital no órgão oficial, a 

fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo 

de “ampla divulgação” pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa 

do consumidor. Já no sistema estadunidense, as Federal Rules of Civil Procedure exigem, 

para determinadas ações, appropriate notice, ao passo que para as conhecidas class actions 

for damages – Regra 23(b)(3) –, correspondentes à nossa ação coletiva para defesa de 

interesses individuais homogêneos, a rigidez da regra é significativamente ampliada: 

impõe-se aos magistrados a melhor forma de notificação possível (best notice) aos 

membros do grupo, o que inclui a possibilidade de notificação individual de todos os 

membros que possam ser identificados através de esforços razoáveis. O intento dessa 

exigência é, justamente, ampliar o alcance subjetivo da class action, dado o efeito 

vinculante (binding effect) sobre os membros que, após a devida notificação, não exerçam 

seu direito de autoexclusão. 

5. No microssistema processual coletivo brasileiro, além do mencionado direito 

de autoexclusão, inexiste a fase de certificação da ação coletiva. A certificação é de suma 

importância no sistema das class actions, por atestar não apenas a possibilidade de 

prosseguimento da ação coletiva (caso atendidos os pré-requisitos legais), mas também por 

destinar-se à delimitação dos contornos do grupo e do objeto da demanda. O direito de 

autoexclusão – indissociavelmente relacionado, no modelo das class actions, à certificação 

                                                             
417 Imposto pelas respectivas leis orgânicas: Lei Complementar n˚75/1993 e Lei n˚ 8.625/1993; e Lei 
Complementar n˚80/1994. 
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e à notificação – tampouco foi incorporado ao direito brasileiro. O Código de Defesa do 

Consumidor partiu de lógica diversa: caso o autor de ação individual em curso deseje ser 

atingido pelos efeitos da coisa julgada coletiva, deverá requerer sua suspensão em trinta 

dias a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva, para que, então, seja 

“incluído” no grupo defendido pela ação coletiva. Em desfavor da ampliação do alcance 

subjetivo da ação coletiva tem-se que a inexistência de um sistema de notificação eficaz e 

amplamente acessado pela população leva à ignorância dos autores individuais – bem 

como de demais indivíduos detentores do mesmo interesse e que ainda não tenham 

ajuizado demanda – sobre a existência da ação coletiva. Concluímos que, no Brasil, a 

inexistência da fase de certificação – que se prestaria à clara definição do objeto da ação 

coletiva e, por via de consequência, evitaria o ajuizamento de segunda demanda coletiva 

substancialmente idêntica –, aliada à fragilidade do sistema de notificação adotado pelo 

legislador, são fatores que operam contrariamente à ampliação do alcance subjetivo das 

decisões judiciais sobre interesses metaindividuais e resultam na concorrência entre 

diversas ações coletivas e individuais sobre o mesmo thema decidendum. 

6. A aplicação jurisdicional dos conceitos legais de interesses difusos, coletivos 

e individuais homogêneos tem gerado controvérsias. Tanto é assim que parte da doutrina 

chegou até mesmo a aventar – embora com grande resistência – a existência de interesses 

pseudoindividuais, hipótese em que, ante a homogeneidade da situação global, seriam 

inadmissíveis ações individuais. Em muitos casos não há sequer consenso sobre a natureza 

do interesse sub judice. Como paradigma de tal celeuma, optamos por abordar, no segundo 

capítulo do trabalho, caso que ficou conhecido como “contencioso da tarifa telefônica”. Os 

exemplos, no entanto, são inúmeros e alastrantes na jurisprudência brasileira. 

7. Embora não seja de rigor científico apresentarem-se novos exemplos em 

sede de conclusão, dado o interesse para o tema do trabalho entendemos adequado 

mencionar a recente polêmica instaurada em torno do possível rebaixamento da 

Associação Portuguesa de Desportos em razão da escalação de jogador suspenso por 

decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.418 Segundo informa a Confederação 

                                                             
418 O mérito da questão, que extrapola o tema da presente dissertação e, menos ainda, cabe nos limites destas 
considerações conclusivas, diz respeito à violação ou não da publicidade da decisão do STJD nos termos 
exigidos pelo artigo 35 do Estatuto do Torcedor (Lei n˚10.671/2003), e versa, ainda, sobre eventual conflito 
entre referida previsão legal e o artigo 133 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. 
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Brasileira de Futebol,419 já foram extintas de plano doze ações individuais ajuizadas por 

torcedores da Portuguesa pretendendo a anulação da decisão proferida pelo STJD, a qual 

resultou na perda de quatro pontos do referido clube. Uma ação, no entanto, foi recebida 

por magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,420 com concessão de 

medida liminar. A questão que emerge é justamente sobre a legitimidade de um torcedor 

ajuizar ação individual para a tutela de interesse que, embora diga-lhe respeito 

individualmente, ao menos no campo emocional e de afeto pelo clube, versa sobre 

interesse de toda a coletividade de torcedores não apenas da Portuguesa, mas também dos 

demais clubes atingidos pelos efeitos da decisão judicial, além, naturalmente, dos 

interesses jurídicos dos clubes e da Confederação Brasileira de Futebol. A legitimidade do 

torcedor foi extraída, na decisão concessiva da liminar, do artigo 34 do Estatuto do 

Torcedor, segundo o qual é direito do torcedor que os órgãos da Justiça Desportiva, no 

exercício de suas funções, observem os princípios da impessoalidade, da moralidade, da 

celeridade, da publicidade e da independência. O fundamento adotado foi que “seria negar 

vigência ao mencionado artigo permitir que só o clube de futebol, no caso específico, 

tivesse direito de ingressar com a ação”. Em sentido oposto, dentre as decisões que 

extinguiram ações conexas por ilegitimidade ativa do torcedor, tem-se, por exemplo, o 

fundamento de que a tutela protetiva prevista pelo Estatuto do Torcedor passível de 

invocação individual pelos torcedores limitar-se-ia a temas como segurança nos estádios, 

venda de ingressos, higiene, alimentação e transporte, ao passo que o interesse em eventual 

anulação de julgamento realizado pela Confederação Brasileira de Futebol através do 

STJD caberia, a princípio, aos clubes de futebol interessados, bem como aos legitimados 

previstos no rol taxativo do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, por “tratar-se 

de direitos individuais homogêneos”. 421  Paralelamente, a Promotoria de Justiça do 

Consmidor da Capital do Estado de São Paulo instaurou, no dia 08 de janeiro de 2014, 

inquérito civil contra a CBF e o STJD,422 a fim de assegurar os direitos dos torcedores. 

8. Trata-se, como se vê, de novo caso em que, a analisar-se a questão sobre o 

prisma estritamente individual, ter-se-á a possibilidade de que milhares de ações 

demandem do Estado-juiz a solução de questão jurídica idêntica, ainda que não haja 

                                                             
419 http://www.cbf.com.br/Not%C3%ADcias/2014/01/10/A%C3%A7%C3%B5es%20propostas%20contra%2
0CBF%20e%20STJD%20julgadas%20extintas. Acesso em 14.01.2014. 
420 Autos n˚ 1002020-50.2014.8.26.0100. 
421 Autos n˚ 0000037-12.2014.8.26.0010. 
422http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2014/2014_janeiro/EF7D7C2334E
F56D2E040A8C0DE017AB7. Acesso em 14.01.2014. 
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identidade formal de partes. A nosso ver, a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo que concedeu a liminar valeu-se de premissa equivocada ao afirmar que, caso a 

ação individual do torcedor não fosse recebida, a única alternativa restante seria o 

ajuizamento de demanda pelo próprio clube de futebol, o que equivaleria à negativa de 

vigência do artigo 35 do Estatuto do Torcedor. A decisão olvida que o Estatuto do 

Torcedor integra o microssistema processual coletivo brasileiro, o qual dá disciplina 

especial à defesa de interesses metaindividuais através das ações coletivas, para as quais 

determinados entes são especialmente legitimados. Destarte, existe a alternativa do 

ajuizamento de ação coletiva para a tutela do direito dos torcedores a que o STJD observe 

o princípio da publicidade em suas decisões. E o interesse em questão é indivisível, uma 

vez que não pode ser assegurado a um torcedor e, simultaneamente, ser negado a outro. Por 

essa razão, entendemos também equivocada a decisão que indeferiu o pedido liminar 

deduzido em outra ação individual sob o fundamento de que o interesse na anulação de 

jogo teria natureza individual homogenêa e, como tal, apenas poderia ser tutelado pelo 

próprio clube ou pelo rol de entes legitimados do artigo 82 do Código de Defesa do 

Consumidor. A decisão parte de premissa equivocada justamente porque, caso se entenda 

que o interesse em questão é individual homogêneo, aí então não pode haver obstrução às 

ações individuais, sob pena de violação da inafastabilidade do controle jurisdicional. E do 

próprio Código de Defesa do Consumidor extrai-se que, no caso dos interesses individuais 

homogêneos, a ação coletiva é facultada aos entes legitimados, sem que, no entanto, 

impeça ou induza litispendência para as ações individuais. 

9. O interesse na observância da publicidade das decisões do STJD assume 

contornos próximos à conceituação legal de interesse coletivo – e, numa interpretação 

ampla, trata-se mesmo de interesse público, já que a observância dos princípios do 

processo administrativo não interessa apenas aos torcedores de determinado clube, mas a 

qualquer indivíduo brasileiro, bem como aos próprios entes públicos e privados, dado que, 

em última análise, cuida-se da defesa da ordem jurídica. Destarte, a adequada tutela do 

interesse dos torcedores, no caso, se dá por meio de ação coletiva, quer pelo Ministério 

Público, quer por associações, observados, quanto a estas, os requisitos legais da 

pertinência temática e da pré-constituição (este último, como cediço, dispensável na 

hipótese do artigo 82, §1˚, do Código de Defesa do Consumidor). 

10. Além das ações coletivas, que valem-se de ficções representativas, existe a 

alternativa de manejarem-se demandas de massa através das denominadas group actions 
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ou ações de grupo. O sistema é adotado em alguns ordenamentos jurídicos da Europa 

Continental, dentre os quais destacamos, na Alemanha, o Musterverfahren ou 

Procedimento-Modelo – inspirador do incidente de resolução de demandas repetitivas 

projetado para o processo civil pátrio e, por isso, analisado com o aprofundamento que os 

limites do presente trabalho permitiram. A adequada compreensão do Procedimento-

Modelo demanda alguma incursão nos fundamentos do direito alemão, dentre eles, no 

campo material, a preferência do legislador tedesco por prevenir desequilíbrios e danos 

sociais antecipadamente e, no campo processual, os poderes ordenadores conferidos ao juiz 

com o escopo de conferir ao processo tramitação célere sem que, no entanto, as partes 

sejam surpreendidas. 

11. Na busca de uma comparação responsável423 entre o Musterverfahren e o 

incidente de resolução de demandas repetitivas, foram analisadas as críticas tecidas pela 

doutrina alemã ao Procedimento-Modelo. Concluímos que também o instituto projetado 

para o processo civil brasileiro perdeu a oportunidade de permitir o opt-in, ou seja, não é 

possível que um indivíduo que não tenha ajuizado sua própria demanda venha a requerer a 

inclusão de sua pretensão caso sinta-se incentivado – seja em razão da economia de tempo, 

dinheiro ou desgaste psicológico – e opte por se sujeitar, já no procedimento daquele 

incidente, aos efeitos da decisão a ser proferida. Além disso, especificamente no que diz 

respeito ao incidente de resolução de demandas repetitivas, entendemos injustificável a 

ausência de inclusão do próprio relator no rol dos legitimados a requererem ao tribunal 

competente para conhecer de recurso extraordinário ou especial a suspensão de todos os 

processos inviduais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a 

questão objeto do incidente já instaurado. Se ao relator ou órgão colegiado, por ofício, é 

atribuído o poder de dirigir ao Presidente do Tribunal o pedido de instauração do incidente, 

causa espécie que os próprios tribunais – aos quais, afinal, atribuiu o projeto a 

responsabilidade pela formação e atualização do banco de dados específicos sobre questões 

de direito submetidas ao incidente – não tenham o poder-dever de requerer a referida 

suspensão, caso exista hipótese de incidência da mesma. 

12. Além do processo coletivo, o processo brasileiro conta, de longa data, e 

mesmo desde a redação original da Lei n˚ 5.869/1973, com regras destinadas ao manejo de 

ações com identidade de elementos, como, por exemplo, o litisconsórcio facultativo. 

                                                             
423 A ideia de transplante responsável é trabalhada por Antonio Gidi.  
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Houve significativas reformas tanto no âmbito legal quanto constitucional com vistas ao 

manejo de demandas de massa. Nesse contexto, observa-se claramente a tendência de 

valorização da jurisprudência, ainda que inexista no processo civil brasileiro vigente, 

propriamente, um sistema de precedentes judiciais – fator do qual emergem algumas 

incongruências, notadamente no que diz respeito à compreensão do que seja a 

jurisprudência e em que medida ela deva ser vinculante. Destacam-se, no ponto, a título 

exemplificativo, os inúmeros questionamentos direcionados à constitucionalidade dos 

artigos 285-A e 518, §1˚, do Código de Processo Civil, instituídos na reforma de 2006, 

respectivamente, pelas Leis n˚s 11.277 e 11.276. 

13. A criação, pela Lei n˚ 11.418 de 2006, do método de julgamento de 

recursos repetitivos pelos tribunais superiores (artigos 543-B e 543-C do Código de 

Processo Civil) denota outra tendência verificada no sistema processual civil brasileiro: a 

objetivação do controle concreto de constitucionalidade e legalidade – fenômeno, aliás, 

diretamente relacionado à escalada rumo à valorização da jurisprudência. 

14. O estudo de projetos de lei é tarefa desafiadora para os estudiosos do 

direito. As diversas versões apresentadas pelas Casas do Congresso Nacional durante o 

trâmite legislativo conduzem a conclusões sempre sujeitas aos riscos da precocidade e 

precariedade, em razão da constante possibilidade de que surjam novas redações. O próprio 

acesso ao texto projetado junto aos sítios oficiais da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal no mais das vezes não se dá simultaneamente à divulgação da notícia do 

surgimento de uma nova versão – razão pela qual o acadêmico, muitas vezes, vale-se de 

versões extraoficiais até que se dê a publicação do texto pelas Casas legislativas. Foi assim 

com o projeto do Novo Código de Processo Civil. A “emenda aglutinativa substitutiva 

global n˚6” – após o longo trâmite que se iniciou no Senado Federal, com o então projeto 

166/2010 – veio a ser aprovada pela Câmara dos Deputados, com a ressalva de destaques 

ainda não votados. 

15. Dentre as inovações previstas pelo referido projeto que interessam ao tema 

de que tratamos, destacam-se, além do já mencionado incidente de resolução de demandas 

repetitivas, a cooperação nacional para a centralização de processos repetitivos e a 

conversão da ação individual em coletiva. Entendemos que tais institutos são compatíveis 

entre si e apresentam como ponto em comum os escopos de racionalização e 

uniformização do processo civil sem que haja comprometimento da qualidade da prestação 
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jurisdicional. Embora os escopos sejam, em última análise, comuns, os três mecanismos 

projetados guardam peculiaridades entre si. 

16. O incidente de resolução de demandas repetitivas é vocacionado à 

resolução de controvérsias massivamente apresentadas ao Poder Judiciário – quer através 

de demandas individuais ou coletivas424 – e que contenham a mesma questão unicamente 

de direito. Para os fins da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

portanto, não é de relevo a classificação legal do interesse: se difuso, coletivo, individual 

homogêneo ou estritamente individual. Caso esteja presente o risco de ofensa à isonomia e 

à segurança jurídica e haja efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 

sobre a mesma questão unicamente de direito, o incidente poderá ser instaurado, a pedido 

de qualquer dos legitimados. 

17. A conversão da ação individual em coletiva, por sua vez, embora possível 

até mesmo quando o autor da ação individual tenha cumulado pedido de natureza 

estritamente individual, 425  presta-se à molecularização de demandas que abranjam 

pretensões que tragam exclusivamente interesses difusos ou coletivos: o texto do projeto 

do Novo Código de Processo Civil é expresso ao proibir que a conversão resulte na 

formação de processo coletivo para a tutela de interesses individuais homogêneos. A 

intenção do legislador, ao excepcionar tal hipótese, nos parece ser valorizar o incidente de 

resolução de demandas repetitivas e, ao mesmo tempo, assegurar que pretensões de alcance 

estritamente individual não sofram influência da projetada conversão em ação coletiva. 

18. Reiteramos nosso entendimento no sentido de que o projeto almeja a 

conciliação entre dois vetores aparentemente opostos: de um lado, a isonomia e a 

uniformização da jurisprudência através do incidente de resolução de demandas 

repetitivas, que permite, por um lapso temporal restrito a um ano,426 a suspensão de 

demandas, independentemente da natureza do interesse veiculado, observada a preferência 

sobre os demais feitos427; de outro lado, a inafastabilidade da apreciação jurisdicional, já 

que as ações individuais que veiculem litígios apenas acidentalmente coletivos não serão 

convertidas em ações coletivas, garantindo-se seu trâmite regular, sem que incidam as 

                                                             
424 Na versão da emenda aglutinativa substitutiva global n˚6. 
425 Hipótese em que o pedido, em seu aspecto estritamente individual, passará a ser processado em autos 
apartados. 
426 Superado tal prazo, cessa a suspensão, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 
427 Ressalvados os que envolvam réu preso e pedidos de habeas corpus. 
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regras do processo coletivo – tais como as ficções representativas –, prestigiando-se a 

garantia à apreciação da alegada lesão ou ameaça a direito. 

19.  No que toca à centralização de processos repetitivos, entendemos que o 

projeto foi omisso ao deixar de conferir a necessária disciplina ao procedimento, 

limitando-se a prever que o pedido de cooperação nacional pode ser executado através de 

atos concertados entre os juízes cooperantes, atos esses que podem consistir no 

“estabelecimento de procedimento” para a centralização de processos repetitivos. Em que 

pese a ausência de regramento expresso, entendemos que os atos deverão ser 

verdadeiramente concertados entre os juízes, de tal forma que, uma vez prevento o juízo 

competente,428 nele deverão se centralizar todos os processos que versem sobre a mesma 

questão de direito material ou processual, inclusive para que o juiz esteja apto a identificar 

demanda potencialmente ensejadora de incidente de resolução de demandas repetitivas. 

20. O potencial conflito entre o artigo 69, §3˚, do projeto, e o artigo 16 da Lei 

da Ação Civil Pública, por nós aventado em passagem do presente trabalho, é apenas 

aparente. A regra do artigo 69 do projeto do Novo Código de Processo Civil encontra-se na 

Parte Geral, que estabelece a denominada cooperação nacional. Dentre as formas de 

cooperação, destacam-se a reunião ou apensamento de processos e a centralização de 

processos repetitivos. Uma vez centralizados vários processos num mesmo juízo, deflui da 

própria regra de competência interna disposta pelo projeto, que possibilita a centralização, 

que os efeitos das decisões judiciais proferidas atingirão, objetiva e subjetivamente, todos 

os processos “repetitivos”, assim entendidos, nos termos do projeto, como aqueles que 

tratem da mesma questão de direito material ou processual. O exercício da competência 

será, portanto, centralizado, e os efeitos da coisa julgada não sofrerão indevida restrição 

territorial, tal como preconizado pelo artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. A 

centralização, caso os processos repetitivos digam respeito a interesses individuais 

homogêneos, deverá apenas observar a regra já instituída na lei especial, que amplia os 

limites da competência territorial, nos processos coletivos, ao âmbito nacional ou regional, 

devendo tais limites serem observados em consonância com a projetada centralização de 

processos repetitivos, até mesmo para que os efeitos da coisa julgada atinjam, como sói 

ser, os sujeitos situados onde ocorreu ou deva ocorrer o dano. 

                                                             
428 Conforme o projeto do Novo Código de Processo Civil, a prevenção se dará pela distribuição ou registro 
da petição inicial. 
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21. De todo o estudo, concluímos que o processo civil brasileiro não dispõe, de 

lege lata, de mecanismo que impeça a concorrência entre ações individuais e coletivas, 

tampouco, entre as próprias ações coletivas. Não há, ainda, instituto que permita a 

avocação, num mesmo órgão julgador, de demandas que massivamente apresentem ao 

Poder Judiciário o mesmo objeto jurídico repetitivo. O processo coletivo, como se viu, não 

é a única alternativa processual para o manejo de demandas de massa. O próprio 

ordenamento processual brasileiro já adotou determinados mecanismos inspirados nas 

ações de grupo. É o caso do julgamento em bloco de recursos especiais e extraordinários 

repetitivos. 

22. O direito brasileiro admite a tutela de determinados interesses de feição 

metaindividual quer através do processo civil individual tradicional, quer por meio da ação 

coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos. O processo, no entanto, não 

pode se desvencilhar do direito material. Ao contrário, sua vocação é, justamente, 

viabilizar a efetividade do acesso  substancial à justiça, noção indissociável do trinômio 

isonomia, segurança jurídica e duração razoável do processo. Portanto, não são apenas 

benvindas, mas imperiosas as inovações legislativas que se prestem à consecução de tais 

fins. A eficácia plena das celebradas novidades, no entanto, muito mais do que sobre o 

texto normativo, repousa sobre a forma de aplicação das normas e a fidelidade ao 

declarado espírito de uniformização e racionalização das decisões judiciais, aliado, sempre, 

à atividade satisfativa e à qualidade da prestação jurisdicional. 
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