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RESUMO 

 
A tutela dos interesses metaindividuais em juízo e a busca de mecanismos que assegurem 

que o processo seja instrumento para o acesso substancial à justiça inserem-se no contexto 

das “ondas renovatórias” do processo civil. Embora o movimento em questão situe-se 

cronologicamente na década de 1960, o ordenamento jurídico pátrio ainda não fez fluir 

simultaneamente as três ondas. Os denominados interesses metaindividuais abrangem tanto 

os interesses essencialmente coletivos, nos quais se incluem os difusos e coletivos, quanto 

os interesses doutrinariamente denominados de acidentalmente coletivos, correspondentes, 

nos termos do microssistema processual coletivo, ao conceito de interesse individual 

homogêneo. No Brasil, a tutela jurisdicional de interesses metaindividuais pode se dar 

através do processo coletivo e, também, por meio do processo civil tradicional, caso 

apresentem viés estritamente individual. A dificuldade de enquadramento de determinados 

interesses dentro dos conceitos legais dados pelo microssistema processual coletivo é 

recorrente no cotidiano jurisprudencial. O processo civil vigente não apresenta mecanismo 

normativo apto a evitar a concomitância entre ações individuais e coletivas sobre uma 

mesma questão jurídica, razão pela qual o sistema convive com demandas de massa 

repetitivamente levadas ao Poder Judiciário. O processo coletivo, no entanto, não é a única 

alternativa processual existente para o manejo racional de processos repetitivos: as 

denominadas ações de grupo prestam-se à resolução isonômica de tais demandas sem que, 

para tanto, sejam necessárias ficções representativas e grandes debates acerca da 

legitimidade. O presente trabalho presta-se à análise de tais possibilidades, tendo por norte 

a otimização do alcance subjetivo da decisão judicial que trate de interesse metaindividual. 

Encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados o projeto do Novo Código de Processo 

Civil, que traz, dentre as inovações destinadas ao tratamento de demandas de massa, o 

incidente de resolução de demandas repetitivas, a centralização de processos repetitivos e a 

conversão da ação individual em coletiva, mecanismos estes que integrarão o objeto do 

presente estudo.  

 
Palavras-chave: Direito Processual Civil. Interesses metaindividuais. Demandas 

repetitivas. Processo coletivo. Ações de grupo. Decisões judiciais. Alcance subjetivo.  

 

 



ABSTRACT 

 
The judicial protection of group rights and the search for mechanisms that ensure that civil 

procedure is actually an instrument for substantial access to justice fall into the context of 

the “waves of reform”. Although such motion is chronologically situated in the 1960’s, 

Brazilian Law has not yet fulfilled the task of simultaneously flowing the three waves. The 

so called group rights refer, in Brazilian Law, both essencially and occasionally group 

rights. The latter refers, in Brazilian Civil Procedure, to the concept of “homogeneous 

individual rights”. In Brazil, the judicial protection of group rights can be led through class 

actions or individual suits, as long as the right involved has a strictly individual aspect. The 

difficulty of framing some rights into the legal concepts is iterant in Brazilian Courts’ daily 

routine. The current Civil Procedure does not have tools able to avoid the concomitance 

between individual suits and class actions that refer to the same legal issue. For that reason, 

the judiciary deals with repetitive suits. Class actions, however, are not the only procedural 

alternative to rationally dealing with repetitive suits: group actions also aim to adequately 

resolving suits, but without involving issues as adequacy of representation or further 

concerns related to standing to sue. This research is dedicated to the analysis of such 

possibilities, having in mind the optimization of the subjective range of judicial decisions 

that refer to group rights. The Project of the new Brazilian Civil Procedure Code, currently 

at the Brazilian Chamber of Deputies, brings, among the innovations that intend to deal 

with repetitive suits, the incident of resolution of repetitive suits, the centralization of 

repetitive suits and the possibility of convertion of individual suits into class actions. All of 

these innovations will also be analised. 

 
Keywords: Civil Procedure. Group rights. Repetitive suits. Class action. Group action. 

Courts’ decisions. Subjective range. 
 

 

 

 

 

 



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. 



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. 



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 



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 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 



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 legal6 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 

                                                             
6 Imposto pelas respectivas leis orgânicas: Lei Complementar n˚75/1993 e Lei n˚ 8.625/1993; e Lei 
Complementar n˚80/1994. 



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.7 Segundo informa a Confederação 

                                                             
7 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. 



Brasileira de Futebol,8 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,9 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”.10 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,11 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 

                                                             
8 http://www.cbf.com.br/Not%C3%ADcias/2014/01/10/A%C3%A7%C3%B5es%20propostas%20contra%20
CBF%20e%20STJD%20julgadas%20extintas. Acesso em 14.01.2014. 
9 Autos n˚ 1002020-50.2014.8.26.0100. 
10 Autos n˚ 0000037-12.2014.8.26.0010. 
11 http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/publicacao_noticias/2014/2014_janeiro/EF7D7C2334E
F56D2E040A8C0DE017AB7. Acesso em 14.01.2014. 



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 



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 responsável12 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. 

Houve significativas reformas tanto no âmbito legal quanto constitucional com vistas ao 
                                                             
12 A ideia de transplante responsável é trabalhada por Antonio Gidi.  



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 



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 coletivas13 – 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, 14  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,15 a suspensão de 

demandas, independentemente da natureza do interesse veiculado, observada a preferência 

sobre os demais feitos16; 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 

                                                             
13 Na versão da emenda aglutinativa substitutiva global n˚6. 
14 Hipótese em que o pedido, em seu aspecto estritamente individual, passará a ser processado em autos 
apartados. 
15 Superado tal prazo, cessa a suspensão, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 
16 Ressalvados os que envolvam réu preso e pedidos de habeas corpus. 



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,17 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. 

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, 
                                                             
17 Conforme o projeto do Novo Código de Processo Civil, a prevenção se dará pela distribuição ou registro 
da petição inicial. 



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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