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1. Insuficiência das ações coletivas na resolução dos litígios de massa

As ações coletivas em grande parte dos países estrangeiros submetem-se a regimes processuais
próprios.1 Admite-se que, por meio das técnicas da legitimação autônoma e da legitimação
extraordinária,2 legitimados prévia e expressamente autorizados pelo sistema jurídico ajuízem
demandas, em nome próprio, para a defesa de direitos coletivos.

O sistema processual norte-americano, por exemplo, autoriza a utilização das class actions for
damages como um eficiente mecanismo de resolução de litígios de massa.3 O sucesso desse de tipo
de class actions está intrinsecamente ligado à possibilidade de o magistrado exercer, com qualidade,
o controle judicial da representatividade adequada. Por meio dele, o magistrado verifica se as partes
representativas e os advogados podem efetuar a mais leal e adequada defesa dos interesses da
classe. É, portanto, o fundamento que possibilita os efeitos da decisão coletiva alcançarem todos os
membros do grupo representado, independentemente de seu resultado, favorável ou não.

Com efeito, ajuizado esse tipo de ação de classe, não há necessidade de os indivíduos lesados
ingressarem com ações individuais, abordando causas de pedir e pedidos semelhantes. Veja-se que,
mesmo no caso de o integrante do grupo ter apresentado requerimento de autoexclusão (opt-out),
eventual ação individual não terá muita utilidade prática. Provavelmente, chegará ao mesmo
resultado obtido pela ação coletiva, por força da eficácia normativa dos precedentes no sistema do
common law.4

Essas características do sistema judicial estadunidense são razões suficientes para desmotivar os
indivíduos no dispêndio de recursos com advogados. As ações individuais, ao final, teriam o objetivo
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de discutir direito que poderia ser, perfeitamente, examinado com bem mais profundidade em ação
de classe proposta por representante do grupo, adequadamente controlado pelo magistrado. Enfim,
a Rule 23, por meio das class actions for damages, alcança com certa eficiência a economia
processual, com a redução da utilização da máquina judiciária e, consequentemente, dos custos e do
tempo de julgamento das demandas.5

Por outro lado, há países (como, Inglaterra e Alemanha) em que as ações coletivas não vêm
diminuindo ou desmotivando o ajuizamento de ações repetitivas.6 Ao contrário: a complexidade das
relações jurídicas existentes na sociedade do século XXI faz aumentar exponencialmente o número
de conflitos massificados, que resultam no ajuizamento de milhares de ações repetitivas.7 Essas
ações se caracterizam por veicularem, em larga escala, situações jurídicas homogêneas, ou seja,
são demandas que se apresentam ao Poder Judiciário, em grande número, discutindo causas de
pedir e pedidos similares.8

A doutrina nacional e estrangeira aponta várias razões que explicam porque as ações coletivas, nos
países mencionados, não resolvem adequadamente os conflitos de massa.

Na Inglaterra, por exemplo, existem as representative actions, instituto geneticamente correlato às
class actions do direito estadunidense, apontado pela doutrina, inclusive, como seu progenitor
histórico.9 Por meio delas, a parte autora ajuíza demanda representando a si própria e, ao mesmo
tempo, a classe que tem interesse comum no julgamento da causa. O autor é a única parte da
demanda. Os membros da classe representada não fazem parte do processo. Todavia, esses
integrantes ausentes estarão automaticamente sujeitos aos efeitos da decisão transitada em julgado,
salvo se fizerem requerimento de autoexclusão, optando pelo sistema de opt-out.10

Ocorre que os processos representativos são visivelmente excepcionais na prática judicial inglesa.11

Um dos grandes problemas históricos relacionados às representative actions, que as tornaram pouco
utilizadas na Inglaterra, diz respeito ao fato de o termo “interesses comuns” ter sido interpretado
restritivamente, frustrando a utilidade da regra para resolver os litígios coletivos.12

No direito inglês, acredita-se que o processo representativo não pode ser utilizado para o fim de
obter proteção do tipo ressarcitória, pois a disciplina legal exige que todos os interessados tenham
“interesses comuns”. Segundo a jurisprudência inglesa, isso não ocorre na pretensão indenizatória.
Cada vítima tem interesse distinto na obtenção do montante individual que lhe cabe.13

Outra razão pela qual esses processos são exceções na Inglaterra é o risco de custo pessoal do
autor da demanda, uma vez que, mesmo na hipótese de procedência do pedido, pode não conseguir
recuperar as despesas dos membros da classe. Ademais, se na hipótese de procedência do pedido
o risco de custo já é assustador, torna-se pior na situação de improcedência do pedido, quando,
então, o autor se torna responsável pessoal pelas custas dos opositores.

Por todos esses motivos, as representative actions são relativamente incomuns na Inglaterra.14

Na Alemanha, o direito processual civil é orientado pelo modelo bilateral de processo.15 Ou seja, há
uma concepção de que o processo civil deve servir, principalmente, como meio de resolução de
conflitos individuais, sendo exceção a tutela jurisdicional coletiva.16

Para o professor da Universidade de Tubingen, Rolf Stürner, o pensamento no processo civil alemão
é no sentido de que “é melhor muitos processos bem curtos do que um único processo ‘monstro’
bem longo e com muitos envolvidos”.17

A cultura jurídica alemã dificilmente simpatiza com a ideia de progresso social via ações coletivas e
de massa.18 O direito processual civil alemão tem preferência natural pela resolução de processos
bilaterais, que digam respeito somente a duas partes. Evita-se, assim, vinculação com outras
demandas que possam sobrecarregar ou dificultar a resolução do conflito bilateral. A celeridade da
justiça alemã na resolução de processos individuais é, talvez, a razão para a formatação bilateral do
direito processual civil alemão.19

Entretanto, mesmo que a tutela jurisdicional coletiva seja exceção na Alemanha, diversos estatutos
legais atribuem legitimação às associações para a defesa de direitos coletivos.20 A doutrina tedesca
denomina as ações ajuizadas por entidades associativas de Verbandsklage (“ações de
associações”).21 No sistema jurídico alemão, essas ações coletivas não são regulamentadas, tal
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como nos Estados Unidos da América.22 Não recebem tratamento comum e unificado, de modo que
a disciplina da matéria está espalhada e dispersa em várias leis extravagantes, acompanhadas, na
maioria das vezes, de outras normas de direito processual e/ou material.23

As “ações de associações” permitem que entidades associativas, previamente autorizadas e
arroladas nos registros dos órgãos competentes da Administração Pública, defendam direitos
coletivos de determinada categoria ou grupo homogêneo de pessoas identificáveis (por exemplo, os
consumidores).24 Caracterizam-se, assim, por atribuírem legitimação para agir exclusivamente às
entidades associativas, sobretudo para tutela de direitos da concorrência, do consumidor e do meio
ambiente.25 Nessas ações, a adequação da de das associações é aferida previamente pelos órgãos
da Administração Pública que realizam o controle, verificando os atos constitutivos da entidade
associativa, bem como a existência de recursos humanos, materiais e financeiros aptos a permitir a
adequada tutela jurisdicional desses direitos. Configurada a idoneidade da associação, esta passará
a fazer parte de uma lista autorizativa constante dos registros dos órgãos competentes da
administração pública.26

Além das “ações de associações”, a doutrina tedesca menciona, ainda, a existência de “ações de
grupo” (Gruppenklage).27 Embora os juristas alemães utilizem a expressão “ações de grupo”, estas
últimas não são propriamente ações coletivas. Na verdade, os §§ 59 a 63 do Código de Processo
Civil Alemão (ZPO) permitem que as partes litiguem em conjunto, ativa ou passivamente, através das
regras de litisconsórcio facultativo comum, desde que presentes questões de fato e de direito
comuns.28 Trata-se, portanto, de verdadeira técnica processual de cumulação de demandas, unidas
formalmente por meio das regras de litisconsórcio facultativo comum. Nesses casos, a cumulação de
demandas é feita não só em seu aspecto subjetivo (pluralidade de sujeitos), mas também no objetivo
(somatório de pedidos).29 Embora o litisconsórcio seja facultativo, caso as partes optem por litigar
separadamente, o § 147 do Código de Processo Civil Alemão (ZPO) permite que o tribunal ordene a
reunião dos processos para processamento simultâneo, quando verificar que os objetos das
demandas estão relacionados pelas mesmas questões legais ou que as partes poderiam instaurar as
demandas de maneira conjunta.30

Acontece que as “ações de associações” e as regras de litisconsórcio facultativo comum não vêm
diminuindo ou desmotivando o concomitante ajuizamento de demandas repetitivas na Alemanha. A
doutrina aponta algumas razões para isso:

a) Antonio do Passo Cabral afirma que a ausência de sistematização legislativa acerca da tutela
jurisdicional coletiva acaba gerando problemas de efetividade da prestação jurisdicional, além de
contribuir para a dificuldade doutrinária no estudo e no tratamento do tema.31 Argumenta, ainda, que
a desconfiança com a legitimidade extraordinária na Alemanha impede ou retarda o desenvolvimento
das ações coletivas;32

b) Aluísio Gonçalves de Castro Mendes aduz que, nos termos do § 2, inciso (3), da UKlaG, as “ações
de associações” não se prestam à persecução de indenizações decorrentes de perdas e danos
individualmente sofridos, sendo cabíveis, apenas, para a tutela declaratória ou inibitória.33 No mesmo
sentido, Hein Kötz atesta que “ en Allemagne on ne permet pas aux associations de réclamer en
justice des dommages-intérêts”.34 Assim, não há na Alemanha, até os dias de hoje, a possibilidade
do ajuizamento de ação coletiva voltada para as providências condenatórias em relação às
obrigações de pagar, o que vem sendo reclamado pela doutrina alemã;35

c) Harald Koch explana que as regras de litisconsórcio facultativo não são adequadas para lidar com
litígios de massa, tais como acidentes de avião ou desastres ambientais. Conforme entende, a
utilização da técnica de cumulação de demandas por meio de litisconsórcio facultativo comum é
questão de conveniência processual, com algumas vantagens práticas, embora somente possível em
condições limitadas, nos termos da lei alemã.36Além disso, afirma que o litisconsórcio facultativo
comum não conduz, necessariamente, à uniformização da jurisprudência, tendo em vista que outras
demandas em curso podem ter resultados diversos;37

d) Harald Koch afirma, ainda, que os princípios e as regras do direito processual civil tradicional são
aplicados, irrestritamente, às “ações de associações”, causando dificuldades práticas. Isso significa
que, por exemplo, as regras relativas à coisa julgada se aplicam tanto a uma ação individual como a
uma ação coletiva, proposta por associação legitimada.38

e) Rolf Stürner explica que a doutrina critica o formato bilateral do direito processual civil alemão, sob
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o argumento de que existem litígios de massa que globalmente configuram um dano de grande
repercussão, mas que não compensam a propositura de ações individuais, em razão do irrisório
valor econômico individualmente envolvido (por exemplo, pequenas manipulações no mercado
acionário; falsa indicação de peso de produtos; distorção de preços em virtude de concorrência
desleal, etc.). Alega, ainda, que os processos de massa asfixiam a justiça com uma enxurrada de
ações individuais.39

Em vista de todos esses motivos, a tutela jurisdicional coletiva, também na Alemanha, vem sendo,
constantemente, objeto de críticas pela doutrina.40

2. O surgimento de novas técnicas processuais como alternativas às ações coletivas

Diante de todos esses problemas práticos e/ou teóricos apontados pelos estudiosos do tema, alguns
ordenamentos jurídicos vêm criando novas técnicas processuais de processamento e de julgamento
de demandas repetitivas. Como alternativas às ações coletivas, estabelecem mecanismos
incidentais para a resolução coletiva dos conflitos de massa.

Atualmente, em vários sistemas processuais, inclusive no Brasil, é possível identificar técnicas de
resolução coletiva de demandas repetitivas, através de decisões proferidas nos chamados
procedimentos-modelo ou procedimentos-padrão. Por meio dessas técnicas processuais, instaura-se
um incidente processual coletivo, determinando-se a suspensão do processamento de todas as
demais causas repetitivas, até que o mérito do incidente seja julgado. Para isso, uma ou mais causas
são escolhidas como representativas da controvérsia, servindo de processos paradigmas (causas
pilotos), nos quais serão proferidas decisões com escopo de resolver não apenas os casos
específicos, mas também com o objetivo secundário de servir como referência para a resolução
coletiva de uma quantidade significativa de demandas repetitivas até então suspensas pelo incidente
instaurado.41

Nessa linha, a Inglaterra introduziu em seu ordenamento jurídico as group litigation orders (GLO)
(ordens de litígio em grupo). De acordo com esse instituto, o tribunal, quando identificar a real ou a
potencial multiplicidade de demandas, de ofício ou a requerimento da parte, deve conceder uma
ordem de litígio em grupo, determinando a coletivização do processamento e do julgamento de
ações individuais que apresentem questões comuns ou relacionadas, de fato ou de direito.

No mesmo caminho, a Alemanha criou o chamado Musterverfahren (procedimento-modelo ou
procedimento-padrão), em que o juízo, de ofício ou por meio de requerimento feito pelo autor ou réu
de um dos processos repetitivos,42 instaura o processamento de um incidente processual coletivo,
provocando a atuação de um tribunal de hierarquia superior, que será responsável por solucionar as
questões coletivamente.

No julgamento do incidente processual coletivo, a Corte fixa o entendimento sobre a questão comum
de fato ou de direito que lhe foi apresentada, e resolve, em bloco, uma quantidade expressiva de
processos em que as partes estejam na mesma situação, não se tratando necessariamente, do
mesmo autor nem do mesmo réu.43

No Brasil, não é diferente. Há algum tempo é possível identificar a tendência do legislador em adotar,
cada vez mais, técnicas processuais que buscam resolver, em bloco, demandas repetitivas, com a
utilização de decisões-modelos, proferidas em julgamentos de causas-piloto. São exemplos: (a) o
pedido de uniformização da interpretação de lei federal no âmbito dos juizados especiais cíveis
federais; (b) a repercussão geral no recurso extraordinário; (c) os recursos repetitivos no âmbito do
STJ; (d) a suspensão de liminares para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas; e (e) o pedido de uniformização da interpretação de lei nos juizados especiais da
Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.

No mesmo caminho, o projeto de lei do novo Código de Processo Civil, recentemente aprovado na
Câmara dos Deputados, sugere a criação de um incidente de resolução de demandas repetitivas.44

Na verdade, a concepção desse incidente processual foi inicialmente idealizada pela comissão de
juristas instituída para elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil.

A exposição de motivos do anteprojeto assume, expressamente, que a ideia teve inspiração no
direito alemão, onde o instituto é chamado de Musterverfahren.45 A proposta foi mantida, com
algumas modificações, tanto pelo Senado Federal, em seu primeiro exame, como pela Câmara dos
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Deputados, no substitutivo aprovado pelo Plenário. Daí a importância de se estudarem os institutos
semelhantes existentes no direito comparado, especialmente o procedimento-modelo alemão.

Adiante, serão traçadas algumas linhas gerais sobre o Musterverfahren do direito alemão, assim
como a respeito das group litigation orders (GLO) do direito inglês. Embora estas últimas não tenham
sido mencionadas na exposição dos motivos do anteprojeto do novo Código de Processo Civil e,
aparentemente, não consideradas para a elaboração do incidente de resolução de demandas
repetitivas, o estudo de seu procedimento se faz importante porque: (a) a regulamentação das GLO
aproxima-se daquela prevista para o incidente de resolução de demandas repetitivas; e (b) desde a
criação do instituto na Inglaterra, no ano de 2000, diversas críticas foram feitas, o que pode servir de
alerta e de sugestão ao legislador brasileiro.46

3. O procedimento-modelo (musterverfahren) do direito alemão

3.1 Evolução histórica

Inicialmente, para melhor compreender a evolução histórica do procedimento-modelo (
Musterverfahren) do direito alemão, é preciso esclarecer que, de acordo com o art. 95 da Lei
Fundamental (Grundgesetz), o Poder Judiciário na Alemanha é dividido, em razão da matéria, nas
seguintes justiças: (a) Justiça comum ou ordinária (ordentliche Gerinchtsbarkeit); (b) Justiça do
trabalho (Arbeitsgerichtsbarkeit); (c) Justiça de finanças (Finanzgerichtbarkeit), Justiça administrativa
(Verwaltungsgerichtsbarkeit); e (d) Justiça previdenciária ou social (Sozialgerichtsbarkeit).47

A partir de 1991, em paralelo às “ações de associações” (verbandsklage), o ordenamento jurídico
alemão começou a introduzir uma espécie de procedimento-modelo, como instrumento de resolução
coletiva de conflitos massificados. Através dessas técnicas processuais o juízo, de ofício ou por meio
de requerimento feito pelo autor ou réu de um dos processos repetitivos, instaura o processamento
de um incidente processual coletivo,48 com o objetivo de obter uma decisão-modelo que resolva
expressiva quantidade de demandas em que as partes estejam na mesma situação.

O Código de Justiça Administrativa (VwGO), que é do ano de 1960, foi revisado em 1991, prevendo
o cabimento do instituto a partir da introdução do §93a ao referido diploma legal.49 Destarte, no
ordenamento alemão, o procedimento-modelo foi disciplinado, inicialmente, apenas no âmbito da
Justiça administrativa.50

Alguns anos depois, em 2005, a Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os Investidores em
Mercado de Capitais (KapMuG) previu o cabimento do referido incidente coletivo no âmbito das
controvérsias do mercado mobiliário. Essa lei foi editada em decorrência de um episódio específico
que aconteceu na Bolsa de Valores de Frankfurt, o qual ficou mundialmente conhecido como “Caso
Telekom”.51

O “Caso Telekom” ocorreu durante os anos de 1999 e 2000, quando a empresa Deutsche Telekom
ofertou publicamente suas ações no mercado financeiro da Bolsa de Valores de Frankfurt, fazendo
constar dos prospectos informativos da empresa elementos e subsídios falsos e equivocados a seu
respeito.52 Pouco tempo depois da oferta pública de ações, o valor mobiliário sofreu considerável
desvalorização, trazendo enormes prejuízos aos mais de 3 milhões de acionistas da empresa.53

Inconformados, os investidores ingressaram com milhares de ações individuais contra a empresa
Deutsche Telekom, o Estado alemão e alguns bancos participantes da operação, requerendo o
ressarcimento pelos prejuízos sofridos. Basicamente, o argumento utilizado foi no sentido de que os
elementos e os subsídios constantes dos prospectos informativos eram lacunosos e errôneos,54 no
sentido de que o patrimônio da empresa estava avaliado em mais de 2 bilhões de euros, o que se
verificou, posteriormente, não ser verdadeiro.55

Somente no período 2001 a 2003, mais de 13 mil ações individuais foram propostas ao tribunal de
primeira instância (Landesgericht) de Frankfurt,56 as quais representavam, em conjunto, mais de 150
milhões de euros de prejuízos dos investidores.57 Essas ações individuais levaram a total paralisia da
Câmara de Direito Comercial do Landesgericht de Frankfurt, que tinha competência exclusiva para
processar e julgar essas demandas.58

Na época, o presidente daquela Câmara chegou a afirmar que, tendo em vista o andamento normal
das referidas demandas individuais, o colegiado competente levaria, no mínimo, 15 anos para
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eliminar o contencioso gerado pelo “Caso Telekom”, mesmo considerando que o Código de
Processo Civil Alemão (ZPO) permite a reutilização de prova técnica produzida em causas paralelas.
59

A partir de 2004, em virtude da lentidão ocasionada pela grande quantidade de ações individuais,
alguns autores começaram a interpor recursos de constitucionalidade diretamente ao Tribunal
Federal Constitucional alemão (BVerfG), alegando violação à garantia da razoável duração ao
processo.60 Embora o BVerfG tenha negado provimento aos recursos, por entender que a lentidão
processual era tolerável em razão das peculiaridades do caso concreto, recomendou que o
Landesgericht de Frankfurt desse celeridade à resolução das aludidas demandas. Referiu-se,
expressamente, à possibilidade de se empregar o instituto do procedimento-modelo.61

Em 2005, o legislador alemão, considerando a decisão proferida pelo Tribunal Federal Constitucional
alemão, editou a Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os Investidores em Mercado de
Capitais (KapMuG), prevendo o cabimento de um incidente de resolução coletiva de conflitos de
massa no âmbito das controvérsias decorrentes do mercado mobiliário.

Vale destacar que a referida lei, que entrou em vigor em 01.11.2005, foi concebida como uma
experiência temporária,62 com previsão de término de vigência em 01.11.2010. Passados alguns
anos de sua edição, o governo federal alemão entendeu que a KapMuG deveria ter sua vigência
prorrogada e que seu objeto necessitaria ser estendido para abranger outros tipos de conflitos de
massa.

Com efeito, em maio de 2010, o Ministro da Justiça alemão confirmou que o governo federal alemão
estava estudando a possibilidade de o Musterverfahren ser introduzido em outras áreas do direito,
principalmente em relação aos litígios massificados decorrentes de danos pessoais e/ou de
responsabilidade do produto.63

A proposta de alargar o âmbito da KapMuG surgiu a partir de relatório elaborado pela Escola de
Finanças e Gestão de Frankfurt no ano de 2009.64 Assim, no intuito de permitir maior tempo de
estudo e de reflexão para a reforma sugerida, o legislador, em seguida, prorrogou a vigência da lei
por mais dois anos, ou seja, até 31.10.2012.65

Após dois anos de estudo e discussões para a reforma legislativa, em 01.11.2012, entrou em vigor a
nova KapMuG, prorrogando por mais oito anos, ou seja, até 01.11.2020, o instituto do
Musterverfahren no âmbito das controvérsias do mercado de capitais.

Embora o legislador reformista alemão tenha decidido manter as linhas mestras da então vigente
KapMuG, introduziu algumas modificações relevantes. Umas das principais foi ampliar o âmbito de
aplicação da KapMuG para alcançar os casos em que as informações relacionadas ao mercado de
capitais têm sido utilizadas na venda e na distribuição de produtos financeiros e/ou na prestação de
serviços de investimento.

A partir de então, o instituto passou a ser aplicado às demandas propostas, com esse objeto, contra
bancos e consultorias de investimento.66 Ao assim prever, o legislador alemão superou a
interpretação restritiva adotada, até o momento, pelo Tribunal Federal de Justiça (BGH).

Por fim, vale mencionar que, em 2008, o legislador alemão introduziu o instrumento do
Musterverfahren no âmbito da Justiça Previdenciária ou Social, com a inserção do § 114a à Lei dos
Tribunais Sociais (SGG), que tem a mesma redação do § 93a do Código da Justiça Administrativa (
VwGO).67

Portanto, existem na Alemanha três textos legais que preveem o cabimento do Musterverfahren para
a resolução coletiva de conflitos de massa. São eles: (a) o § 114a da Lei dos Tribunais Sociais (SGG
); (b) o art. 93a do Código da Justiça Administrativa (VwGO); e (c) a nova Lei de Introdução do
Procedimento-Modelo para os Investidores em Mercado de Capitais (KapMuG).

Adiante, serão examinados os aspectos processuais dessas três legislações, escolhendo-se por
tratar, em conjunto, o § 114a da Lei dos Tribunais Sociais (SGG) e o § 93a do Código de Justiça
Administrativa (VwGO), em razão de possuírem idêntica redação.
3.2 O procedimento-modelo no âmbito da Justiça Administrativa e da Justiça Previdenciária e
Social
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De acordo com o inciso (1) dos referidos dispositivos, na hipótese de uma mesma questão jurídica
ser deduzida, repetitivamente, em mais de 20 demandas judiciais, o órgão judicial competente, no
âmbito das Justiças administrativa e/ou social, poderá determinar, inclusive de ofício, a suspensão
do processamento dessas ações.

Em seguida, selecionará uma ou mais causas-piloto, que servirão de processos paradigmas nos
quais serão proferidas decisões-modelos com escopo de resolver não apenas os casos específicos,
mas também com o objetivo secundário de servir como referência para a resolução das demandas
suspensas.68

Além disso, a primeira parte dos dispositivos mencionados assegura, em respeito ao contraditório,
que as partes sejam ouvidas, previamente, antes do julgamento-modelo. Por último, dispõe que a
decisão proferida de acordo com o procedimento-modelo é irrecorrível.69

Aluísio Gonçalves de Castro Mendes observa que, ao menos na esfera de atuação da Jurisdição
administrativa e da previdenciária e social, não há qualquer regra especial quanto à fixação da
competência ou mesmo ao processamento e ao julgamento do Musterverfahren.70 Assim, explica que
o tribunal de primeira instância (Landgericht) é quem deverá realizar o juízo de admissibilidade, bem
como o processamento e o julgamento do incidente processual coletivo.71

No inciso (2) dos dispositivos mencionados, o legislador alemão preocupou-se com o contraditório e
com os efeitos da decisão-modelo sobre as demandas repetitivas suspensas.72 Prevê que, com o
trânsito em julgado das decisões preferidas nas causas-piloto, o tribunal deve dar oportunidade de
manifestação às partes das demandas suspensas, que podem demonstrar a existência de alguma
peculiaridade significativa, de natureza factual ou jurídica, que justifique a não aplicação da
decisão-modelo, proferida no incidente coletivo.

Ademais, estabelece a possibilidade de o órgão judicial utilizar provas produzidas no
procedimento-modelo em benefício do julgamento das demais demandas suspensas. Permite,
também, que o tribunal, a seu critério, determine a produção de novas provas como, por exemplo, a
oitiva de uma testemunha, inclusive daquelas já inquiridas em outros processos, ou a realização de
prova pericial. Na hipótese de repetição de perícia, a sua realização pode ser conduzida pelo mesmo
perito anteriormente nomeado ou por qualquer outro a sua escolha.

Por outro lado, dispõe que o tribunal pode recusar requerimento de produção de provas sobre fatos
que já tenham sido examinados nas causas-piloto. Igualmente, o requerimento será indeferido se, de
acordo com seu livre convencimento, o tribunal entender que as provas requeridas não servirão para
comprovar fatos relevantes que distingam o caso específico das causas-piloto julgadas ou, ainda,
que a dilação probatória contribuirá para procrastinar o processo. Na ocasião de o tribunal indeferir o
requerimento de provas, a legislação prevê o cabimento de recurso.
3.3 O procedimento-modelo no âmbito das controvérsias do Mercado de Capitais (KapMuG)

Além da previsão legislativa do cabimento do Musterverfahren no âmbito da Justiça administrativa e
da Justiça previdenciária e social, a nova Lei de Introdução do Procedimento-Modelo para os
Investidores em Mercado de Capitais (KapMuG) também permite a utilização de um incidente
processual coletivo para a resolução de conflitos de massa.

Todavia, a nova KapMuG introduziu um regime próprio para o Musterverfahren nas controvérsias
decorrentes do mercado mobiliário, diferenciando-se73 bastante daqueles previstos no § 114a da Lei
dos Tribunais Sociais (SGG) e no § 93a do Código da Justiça administrativa (VwGO), além de ser
bem mais completo e complexo do que esses.

A KapMuG está repartida em três Seções, igualmente subdivididas em diversos artigos. A seguir,
serão estudados os principais aspectos das três fases processuais do procedimento-modelo, no
campo de atuação da nova KapMuG.
3.3.1 Requerimento de instauração do procedimento-modelo

A área de aplicação (Anwendungsbereich) da nova KapMuG abrange as ações cíveis que versam
sobre: (a) pretensões indenizatórias por prejuízos causados por informações públicas falsas,
enganosas ou omissas no mercado de capitais; (b) pretensões indenizatórias por prejuízos causados
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em razão da utilização de informações públicas falsas ou enganosas sobre mercado de capitais ou
pela omissão quanto ao pedido de esclarecimento sobre o fato de que determinada informação
pública sobre mercado de capitais é falsa ou enganosa; ou (c) pretensões condenatórias de
adimplemento contratual, o qual se baseia em uma oferta nos termos da Lei de Aquisição e
Transmissão de Valores Mobiliários.74

O item (b), suprarreferido, não estava previsto na redação original da KapMuG, tendo sido
introduzido pela reforma de 2012. Ampliou-se o objeto da referida lei para alcançar os casos em que
as informações públicas relacionadas ao mercado de capitais têm sido utilizadas na venda e na
distribuição de produtos financeiros e/ ou na prestação de serviços de investimento. Aplica-se,
portanto, às demandas propostas, com esse objeto, contra bancos e consultorias de investimento.75

O objetivo do legislador alemão foi superar a interpretação restritiva adotada, até o momento, pelo
Tribunal Federal de Justiça (BGH).

Destaque-se, também, que o objeto do incidente coletivo pode versar tanto sobre questões de fato
como de direito.76

Para efeito de aplicação da KapMug, o termo “informações públicas” deve ser entendido como
informações dirigidas a um grande número de investidores, relativas a fatos, circunstâncias,
estatísticas e outros dados empresariais que digam respeito a emitentes de valores mobiliários ou
qualquer outro agente do mercado de investimentos.

Essas “informações públicas” consistem, basicamente, em: (a) prospectos e fichas informativas; (b)
prospectos de vendas, informativos de investimentos e informações fundamentais dos investidores;
(c) divulgação de informações privilegiadas; (d) apresentações, declarações, discursos e
informações, divulgados em assembleia geral, sobre as condições da empresa, inclusive a respeito
das suas relações com as empresas coligadas; (e) balanços anuais, relatórios, balanços das
empresas coligadas, relatórios sobre a situação das empresas coligadas, assim como relatórios
financeiros semestrais do emitente; e (f) comprovantes de oferta.

Ao oposto dos Musterverfahrens da Lei dos Tribunais Sociais (SGG) e do Código da Justiça
administrativa (VwGO), a nova KapMuG exige que a instauração do incidente decorra de expresso
requerimento (Musterfeststellungsantrag) formulado pelo autor ou pelo réu de uma das ações
repetitivas, não havendo a possibilidade de o juiz de origem ou o tribunal instaurá-lo de ofício.77

O requerimento de instauração de um procedimento-modelo deve ser apresentado ao juízo em que
tramitam as ações individuais (Prozessgericht),78 indicando o conteúdo e o objeto das informações
públicas questionadas, relativas ao mercado de capitais. Ademais, deverá conter informações sobre
todos os fatos e circunstâncias legais que sirvam para justificar a instauração do incidente coletivo. O
requerente precisa apresentar uma descrição detalhada de todas as provas que pretende utilizar
para fundamentar suas afirmações e demonstrar que a decisão sobre o pedido de instauração do
Musterverfahren terá reflexo em casos semelhantes.

Em respeito ao contraditório, o juízo de origem deve assegurar ao requerido (autor ou réu, a
depender de quem fizer o requerimento) a oportunidade de apresentar seus argumentos sobre o
requerimento de instauração do incidente coletivo.

Após requerimento e abertura de oportunidade de manifestação ao requerido, o juiz de origem tem o
prazo de seis meses para apreciar a admissibilidade do pedido de instauração do
procedimento-modelo, contado da data de seu recebimento. Eventual atraso deve ser justificado
mediante decisão irrecorrível.

Nos termos da lei, o incidente coletivo deve ser inadmitido por decisão irrecorrível se: (a) um
processo semelhante já estiver próximo de ser julgado; (b) o meio de prova indicado for inadequado;
(c) as razões do requerente não justificarem o pedido de instauração do procedimento-modelo ou
quando não demonstrarem que o incidente alcançará casos semelhantes; e (d) o requerimento de
instauração do incidente for realizado com objetivos protelatórios.

Como se observa, o juízo de admissibilidade do procedimento-modelo, no âmbito da KapMuG, é
realizado pelo juízo de origem.79 Presentes esses primeiros requisitos de admissibilidade, o juízo de
origem deve tornar público o requerimento de instauração do incidente coletivo mediante a
publicação das informações nos órgãos oficiais, fazendo constar o título “Cadastro conforme a Lei de
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Procedimento-Modelo dos Investidores de Capitais”.

Desse modo, a decisão que determina a publicação dos dados concernentes ao aludido
requerimento é proferida pelo juízo de origem no qual a questão está sob análise, não havendo a
possibilidade de interposição de recurso em face dessa decisão.

Além do referido anúncio público, os dados inerentes ao requerimento de instauração do incidente
coletivo deverão ser registrados em um cadastro eletrônico de acesso público e gratuito (
Klageregister).80

Para a divulgação e o registro dos dados são suficientes as seguintes informações: (a) o nome
completo da parte demandada e de seu representante legal; (b) o nome do emitente de valores
mobiliários ou de qualquer outro tipo de investimento; (c) o nome do juízo de origem no qual a
questão está sob análise; (d) o número do processo no juízo de origem; (e) o objetivo do
requerimento de instauração de um procedimento-modelo; (f) uma descrição sucinta das questões
comuns de fato; e (g) a data de recebimento do requerimento de instauração do
procedimento-modelo pelo juízo de origem e a data de publicação e do registro das respectivas
informações no cadastro eletrônico público.

Havendo mais de um requerimento de instauração do procedimento-modelo sobre a mesma matéria,
estes devem ser indicados cronologicamente no cadastro público eletrônico de acordo com a data de
sua publicação.

O juízo de origem é responsável pela proteção e privacidade dos dados por ele publicados no
cadastro público eletrônico, devendo zelar, em especial, pela legalidade dos dados coletados,
confiabilidade e exatidão das informações.

A consulta ao cadastro é gratuita e de livre acesso a qualquer interessado e os dados armazenados
no cadastro eletrônico deverão ser excluídos em caso de rejeição do procedimento-modelo.

Por outro lado, quando o processamento do incidente coletivo for deferido, as informações
registradas deverão ser eliminadas apenas após a decisão final e vinculativa proferida no incidente
coletivo.

O Ministério da Justiça é o órgão com competência para regulamentar e controlar o cadastro
eletrônico público, especialmente no que diz respeito ao conteúdo, à estrutura do cadastro, ao direito
de acesso, à segurança, à privacidade e às inserções, alterações e exclusões de dados. Esse órgão
deve tomar medidas para que os registros públicos (a) permaneçam intactos, completos e atuais,
assim como (b) possam ser verificadas as origens das informações, a qualquer momento.

Com a publicação e o registro dos dados no cadastro público eletrônico, os processos são
automaticamente interrompidos (Unterbrechung des Verfahrens).

Em sequência, o juízo de origem, por decisão judicial (Vorlagebeschluss), deve provocar a
competência do tribunal de instância imediatamente superior, o tribunal de segunda instância (
Oberlandesgericht – OLG), o qual será incumbido de resolver o mérito do incidente coletivo. A
Vorlagebeschluss, portanto, surge como verdadeira ordem de remessa de uma questão coletivizada
para o OLG.81

A nova KapMuG prevê que o juízo de origem competente para proferir a decisão de instauração do
incidente coletivo deve ser aquele que primeiro tornou públicas as informações atinentes aos
requerimentos. Essa decisão é irrecorrível e vinculativa para o OLG, devendo conter: (a) os objetivos
da instauração do procedimento-modelo; e (b) um breve resumo das questões comuns de fato
relativas aos requerimentos de instauração do procedimento-modelo.

Todavia, para que o juízo de origem possa proferir a Vorlagebeschluss, a lei exige que, no prazo de
seis meses contados da primeira publicação e do registro das informações no cadastro eletrônico
público, pelo menos outros nove requerimentos sobre a mesma matéria tenham sido apresentados.

Assim, é preciso que, em um prazo de seis meses, os interessados apresentem, no mínimo, dez
requerimentos de instauração do procedimento-modelo a respeito de um mesmo tema.82 Não sendo
obtida essa quantidade, os requerimentos já apresentados devem ser rejeitados,83 por decisão
irrecorrível. Nessa hipótese, o juízo de origem deve determinar a exclusão de todos os dados que
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constam do cadastro eletrônico público, relativos aos requerimentos indeferidos. Além disso, deve
prosseguir, normalmente, com o julgamento das demandas individuais, na forma processual
tradicional.

Por outro lado, verificada a presença mínima de dez requerimentos e, portanto, presentes os
requisitos legais, o juízo de origem deve, por decisão judicial, submeter o incidente coletivo ao OLG,
divulgando e registrando a data de envio no cadastro público eletrônico.

Em resumo, se os interessados apresentarem, no prazo de seis meses, o mínimo de dez
requerimentos de instauração de procedimento-modelo sobre uma mesma controvérsia massificada,
o juízo de origem proferirá a Vorlagebeschluss, irrecorrível e vinculativa para o OLG, o qual será
incumbido de examinar o mérito do incidente coletivo.

O OLG está vinculado ao exame das questões comuns apresentadas pelo juiz de origem em sua
decisão, não sendo possível ampliar seu objeto, salvo algumas exceções que serão examinadas em
seguida. Logo, o juiz de origem é quem define a amplitude do mérito do incidente coletivo84 e o
tribunal de segunda instância (OLG) é quem tem competência para julgá-lo.

A nova KapMuG autoriza que o juízo de origem dispense a publicação do requerimento de
instauração do procedimento-modelo nos órgãos de publicação oficial, quando puder verificar, desde
logo, que já existem 10 ou mais pedidos de processamento do incidente coletivo.

Decidida a submissão da questão ao OLG e registrada no cadastro público eletrônico a data de
remessa do incidente coletivo, os juízes de origem devem determinar a suspensão (
Aussetzungsbeschluss) ex officio de todos os processos repetitivos pendentes.85 Com a
determinação da suspensão do processamento dos processos individuais, não serão admitidos,
também, novos requerimentos de instauração de procedimentos-modelo sobre o mesmo assunto.

A ordem de suspensão dos processos repetitivos deve ser aplicada independentemente de o autor
da demanda individual ter sido um dos requerentes da instauração do Musterverfahren, cabendo ao
juízo de origem dar oportunidade de manifestação às partes, salvo se tiverem renunciado a esse
direito. A decisão é irrecorrível.

A lei permite que o autor da demanda repetitiva exerça, sem consentimento do réu, no prazo de um
mês contado da comunicação da decisão que suspendeu seu processo, o direito de pedir desistência
da demanda individual, como forma de não ser alcançado pelos efeitos da decisão-modelo, proferida
nos autos do incidente coletivo.

Não há, portanto, a possibilidade de o autor apresentar simples requerimento de autoexclusão, tal
como ocorre no direito norte-americano (opt-out) ou, até mesmo, na própria KapMuG (Austritt), na
hipótese de acordo (Vergleichs) firmado entre as partes-principais do incidente coletivo, como
adiante será visto. A única forma de não ser alcançado pela decisão de mérito proferida nos autos do
procedimento coletivo é por meio do pedido de desistência do processo individual ajuizado.86

Com a decisão de suspensão, o juízo de origem deve informar aos interessados que as despesas do
procedimento-modelo serão proporcionalmente somadas aos custos dos processos individuais
suspensos. Entretanto, se o interessado, no prazo de um mês após a comunicação da decisão que
suspendeu os processos individuais, exercer o direito de desistência, não terá de arcar com as
despesas proporcionais do incidente coletivo.

Por último, a KapMuG dispõe que o juízo de origem tem o dever de informar ao tribunal de segunda
instância (OLG) a suspensão dos processos individuais e o valor da pretensão indenizatória da parte
interessada.
3.3.2 Processamento do procedimento-modelo

Depois de publicada e registrada no cadastro público a decisão que determina a instauração do
procedimento-modelo (Vorlagebeschluss), o OLG elegerá,87 por meio de decisão irrecorrível, as
partes-principais que figurarão no incidente coletivo. O tribunal deve tomar como base para sua
escolha os autores e os réus que litigam nos processos individuais em trâmite no juízo de origem.88

Os demais litigantes não escolhidos não saem prejudicados, pois, igualmente, são considerados
partes do procedimento-modelo (Beteiligte des Musterverfahrens), e podem ingressar, a qualquer
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momento, no incidente coletivo, na qualidade de partes-intervenientes. Nesse caso, valem-se de
todos os meios processuais para a defesa de seus interesses, desde que seus atos e manifestações
não sejam contrários aos das partes-principais.89

Assim, submetida a questão ao tribunal de segunda instância (OLG), este escolherá 90 um
“autor-principal” e um, ou mais de um, “réu-principal”, que serão a ponte de interlocução entre o
tribunal e as partes-interessadas não escolhidas, litigantes dos processos individuais suspensos.91

Na verdade, a escolha do OLG deve ser feita apenas com relação ao autor-principal, visto que a
própria KapMuG determina que todos os réus dos processos suspensos serão considerados
réus-principais do procedimento-modelo.

Portanto, de acordo com a KapMuG, são partes do incidente coletivo: (a) o autor-principal (
Musterkläger); (b) os réus-principais (Musterbeklagten); e (c) as partes-interessadas (Beigeladenen),
que são os litigantes das demandas repetitivas suspensas.

Cabe ao autor-principal e aos réus-principais, em conjunto com seus advogados, discutir a estratégia
e a forma de condução do Musterverfahren, visando a alcançar a melhor defesa possível de seus
interesses.

Por outro lado, as partes-interessadas, autores e réus dos processos individuais suspensos,
desempenham papel menor, embora possam intervir, de ofício ou por provocação do tribunal, no
curso do processo, acrescentando argumentos para a defesa de seus interesses, com a única
limitação de que seus atos não podem entrar em conflito com os das partes-principais.92

Vale destacar que a KapMuG considera os litigantes individuais dos processos suspensos
verdadeiras partes (partes-interessadas) do procedimento-modelo, independentemente de terem
ingressado no incidente coletivo na qualidade de partes-intervenientes. É como se a decisão que
determina a suspensão dos processos individuais automaticamente transformasse os litigantes dos
processos individuais em partes-interessadas do procedimento-modelo. Apenas não terão a
qualidade de parte aqueles que, no prazo de um mês contado da Aussetzungsbeschluss, pedirem
desistência da respectiva demanda individual.

Dessa forma, em regra, todos aqueles prejudicados por atos ilícitos, no âmbito do mercado de
capitais, que optarem por ingressar em juízo com suas demandas individuais, tornam-se,
automaticamente, partes-interessadas do incidente coletivo, independentemente de manifestação de
sua vontade ou de terem ingressado no incidente coletivo como partes-intervenientes.93

Embora a KapMuG mencione ter a eleição das partes-principais caráter discricionário,94 dispõe
alguns critérios que devem ser observados, obrigatoriamente, pelo OLG, no momento de se efetivar
a seleção do autor-principal: (a) o candidato deve ser escolhido dentre as partes que tiveram os
processos individuais suspensos; (b) o candidato deve ter representatividade adequada para
defender os interesses das partes envolvidas no litígio de massa; (c) a Corte deve verificar a
existência de um acordo firmado entre os autores dos processos individuais com o objetivo de
indicação de um autor-principal; e (d) o tribunal deve considerar o montante da dívida discutida no
processo individual.

A decisão que seleciona as partes-principais do Musterverfahren é irrecorrível. Todavia, o OLG pode
exonerar, a pedido das partes-interessadas, o autor-principal do incidente coletivo, quando restar
comprovado que aquele inicialmente selecionado não tem condições de representar adequadamente
os interesses da coletividade.

Da mesma forma, se o autor-principal desistir de sua demanda individual ou sofrer processo de
insolvência, o OLG deverá substituí-lo, observando todos os requisitos e critérios exigidos pela
KapMuG. Por outro lado, a desistência requerida pelas partes-interessadas, ou seja, pelos litigantes
no âmbito dos processos individuais suspensos, não tem nenhuma repercussão no andamento do
incidente coletivo.

Depois de selecionar as partes-principais do procedimento-modelo, o OLG tornará públicos e
registrará no cadastro público eletrônico: (a) o nome do autor-principal e de seu representante legal;
(b) o nome dos réus-principais e de seus representantes legais; e (c) o número do processo no
Tribunal Regional Superior.
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Uma das principais mudanças introduzidas pela reforma KapMug diz respeito à possibilidade de os
interessados apresentarem requerimento de registro de uma pretensão (Anmeldung eines Anspruchs
) diretamente ao tribunal de segunda instância (OLG), solicitando a aplicação das regras do
Musterverfahren, antes mesmo de, eventualmente, ingressarem em juízo com suas demandas
individuais.

O requerimento da parte interessada deve ser assinado por advogado e apresentado no período de
seis meses contados da divulgação e do registro dos nomes das partes-principais e do número do
incidente coletivo no cadastro eletrônico público. Esse requerimento deve conter: (a) o nome do
requerente e de seus representantes legais; (b) o número do processo do procedimento-modelo e as
razões que justificam a necessidade de registrar sua pretensão; (c) os nomes dos réus-principais
contra os quais é apresentado o requerimento de registro da pretensão; (c) e os fundamentos e o
montante do valor cobrado.

Uma vez apresentado o requerimento, o prazo de prescrição é suspenso e só começa a correr três
meses após a conclusão do Musterverfahren.95 Portanto, o principal objetivo do requerimento é a
suspensão do prazo prescricional, viabilizando, assim, que os requerentes tenham conhecimento do
resultado do incidente coletivo, antes mesmo de decidir se apresentarão suas demandas individuais.

Como o simples requerimento de registro de uma pretensão tem custo bem inferior comparado com
o de um processo individual, os interessados podem facilmente colocar pressão sobre os réus,
incentivando o maior número de registros possível. Ademais, com a efetivação dos registros, os réus
poderão avaliar de forma global os riscos da conduta questionada, facilitando, portanto, a
ponderação acerca de eventual transação entre as partes.

Na sequência, o presidente do OLG, ou outro membro designado por ele, poderá designar audiência
(Vorbereitung des Termins) para a oitiva das partes-interessadas, que deverão apresentar
acréscimos às razões já fornecidas pelas partes-principais do incidente coletivo. Permite-se, ainda, a
fixação de prazo para a apresentação de esclarecimentos sobre alguns pontos que exijam maiores
detalhes.

As manifestações das partes e as decisões do OLG no incidente coletivo devem ser registradas em
um sistema de informação eletrônico somente acessível às partes. Essas informações devem ser
excluídas imediatamente após a decisão final do incidente coletivo.

Após a publicação e o registro da Vorlagebeschluss, o OLG somente poderá ampliar o objeto do
incidente coletivo (Erweiterung das Musterverfahren) quando, por meio de requerimento das partes
do procedimento-modelo, restar demonstrado que: (a) a decisão depende da ampliação do objeto do
incidente; (b) os pedidos adicionais estão relacionados com as mesmas questões de fato trazidas na
decisão (Vorlagebeschluss) do juízo de origem que fixou o mérito do procedimento-modelo; e (c) os
pontos adicionais têm relevância para a resolução da controvérsia massificada.

O requerimento de extensão do objeto do incidente coletivo deve ser apresentado diretamente ao
OLG, indicando os pedidos adicionais e as respectivas informações públicas sobre o mercado de
capitais. Com o deferimento do requerimento, o OLG deve fazer com que as informações relativas à
extensão objeto do incidente coletivo sejam publicadas e registradas no cadastro público eletrônico.

Quando o OLG verificar que o procedimento-modelo está maduro para julgamento, proferirá uma
decisão-modelo (Musterentscheid) que resolverá o mérito do próprio incidente coletivo e, ao mesmo
tempo, servirá de referência para o julgamento de todas as demandas repetitivas suspensas (
ausgesetzten Verfahrene).

A decisão-modelo deverá ser comunicada a todas as partes do procedimento-modelo e aos
requerentes de registro de uma pretensão. Todavia, embora os litigantes dos processos suspensos
sejam, igualmente, partes-interessadas do procedimento-modelo, a KapMuG determina que eles não
devem ser mencionados na decisão-modelo.

O OLG pode, no lugar da intimação pessoal das partes e dos requerentes, determinar que a
comunicação da decisão seja feita por edital, com a publicação nos órgãos oficiais. Por outro lado, a
decisão referente à custa proporcional do procedimento-modelo deve ser proferida pelo juízo de
origem.
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Outra importante mudança trazida pela recente reforma da KapMuG diz respeito à forma de
celebração de acordo entre as partes. Antes de 2012, um acordo somente poderia ser firmado se
todas as partes do procedimento-modelo (autor-principal, réu-principal e todas as
partes-interessadas) concordassem com os termos propostos, o que tornava quase impossível o
cumprimento dessa exigência.

Com a reforma da KapMuG, a formalização e a aprovação do acordo são feitas da seguinte forma: o
autor-principal e os réus-principais do incidente coletivo negociam a formalização da avença,
apresentando, previamente e por escrito, uma proposta de acordo (Vergleichsvorschlag) ao OLG.
Em qualquer hipótese, as partes-interessadas serão ouvidas sobre a transação sugerida.

Se a proposta, por algum motivo, não for aceita, o tribunal, poderá sugerir às partes uma nova forma
de acordo, no lugar daquela inicialmente apresentada. Por outro lado, se a minuta de acordo for
preliminarmente aprovada pelo OLG, este deverá proferir decisão a ser obrigatoriamente
comunicada (Bekanntmachung des Vergleichs) às partes-interessadas, fazendo constar da
notificação a advertência da possibilidade de, no prazo de um mês, exercerem o direito de
autoexclusão (Austritt), com o objetivo de não aderirem ao acordo transacionado. Mesmo que o OLG
acate e aprove o acordo sugerido, este não terá qualquer eficácia se mais de 30% das
partes-interessadas apresentarem pedidos de autoexclusão, como forma de não participarem da
avença proposta.

Em outros termos: uma vez proferida e comunicada a decisão que aprova preliminarmente o acordo
sugerido pelas partes, seus efeitos alcançarão, além dos signatários da avença, ou seja, o
autor-principal e os réus-principais, todos aqueles interessados que tiveram os seus processos
individuais suspensos. Estes últimos, caso não concordem com os termos do acordo proposto,
poderão, no prazo de um mês contado da comunicação da decisão do OLG, apresentar
requerimentos de autoexclusão, como forma de não sofrerem os efeitos da avença pactuada.

Na hipótese de mais de 30% das partes-interessadas convocadas apresentarem o aludido
requerimento de autoexclusão, o acordo será tido como ineficaz. Se, por outro lado, não forem
formulados requerimentos de autoexclusão por mais de 30% das partes-interessadas convocadas, o
OLG proferirá decisão atestando que o acordo pactuado é eficaz. Dessa decisão não será cabível
recurso.

Não sendo hipótese de simples decisão que declara a eficácia do acordo, mas de verdadeiro
julgamento de mérito do incidente coletivo pelo OLG, a KapMuG prevê o cabimento de recurso (
Rechtsbeschwerde) em face da decisão-modelo, aplicando-se, subsidiariamente, o Código de
Processo Civil alemão (ZPO).

A fundamentação do Rechtsbeschwerde é vinculada quanto ao mérito do Musterverfahren, não
sendo possível, por exemplo, impugnar a decisão de admissibilidade do incidente coletivo, proferida
pelo juiz de origem. De acordo com a KapMuG, tem legitimidade para interpor o recurso qualquer
das partes do incidente coletivo, ou seja, o autor-principal, o réu-principal e qualquer das
partes-interessadas.

O Tribunal Federal de Justiça (Bundesgerichtshof – BGH), órgão jurisdicional competente para julgar
o recurso, verificando que este foi interposto na forma e no prazo da lei, proferirá decisão de
admissibilidade recursal, a qual deverá ser comunicada às partes do Musterverfahren e ao próprio
recorrente (Musterrechtsbeschwerdeführer). O BGH pode, no lugar da notificação pessoal das
partes, determinar que a comunicação da decisão de admissibilidade recursal seja feita por edital,
com publicação nos órgãos oficiais.

Após a comunicação da decisão de admissibilidade, as partes do incidente coletivo podem, no prazo
de um mês, aderir ao Rechtsbeschwerde, trazendo acréscimos às razões já apresentadas pelo
recorrente originário. Todavia, se também em um mês as partes do incidente coletivo (autor-principal,
réu-principal ou partes interessadas) não intercederem no processo do recurso interposto, este
deverá prosseguir seu trâmite normalmente, sem considerar, todavia, a parte não interveniente.

Proferida a decisão no processo de julgamento do Rechtsbeschwerde, o BGH deverá notificar as
partes do Musterverfahren. Admite-se que a comunicação da decisão seja feita por meio de edital,
devidamente publicado nos órgãos oficiais.
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Da mesma forma como acontece na primeira fase do incidente coletivo, os interesses das partes, em
instância recursal, são defendidos por meio de partes-principais, denominadas de
Musterrechtsbeschwerdeführer (recorrente-principal) e de Musterrechtsbeschwerdegegner
(recorrido-principal).96

Conforme estabelece a nova KapMuG, se o autor-principal ou os réus-principais figurarem como os
recorrentes da decisão-modelo, estes devem permanecer na condição de parte-principal, assumindo
a qualidade de recorrente-principal, independentemente de qualquer tipo de escolha ou de seleção
por parte do BGH.

Se o Rechtsbeschwerde não for interposto por uma das partes-principais do incidente coletivo, mas
sim por uma, ou mais de uma, das partes-interessadas convocadas, o BGH designará como
recorrente-principal aquele que primeiro interpuser o recurso. Igualmente, se um – ou mais de um –
réu-principal interpuser o Rechtsbeschwerde, o BGH designará como recorrente-principal aquele que
primeiro efetuar a interposição do recurso. Nesse caso, o recorrido-principal será obrigatoriamente o
autor-principal do incidente coletivo.

Na hipótese de o recorrente-principal desistir do recurso, o BGH designará novo recorrente dentre
aquelas pessoas que apresentarem requerimento de intervenção na fase recursal, salvo se estes
também tiverem desistido de continuar com o recurso.
3.3.3 Os efeitos da decisão-modelo e da aprovação do acordo; Despesas processuais

A terceira parte da KapMuG preocupa-se, especialmente, em regulamentar os efeitos da
decisão-modelo (Musterentscheid) e da decisão de aprovação de acordo (Vergleichs) firmado entre
as partes-principais do incidente coletivo.

Nos termos da KapMuG, a decisão-modelo, preferida pelo OLG no julgamento de mérito do incidente
coletivo, tem efeito vinculante (Bindungswirkung) para os juízes de origem nos quais tramitam os
processos individuais suspensos. Portanto, deve ser aplicada aos processos em tramitação no juízo
de origem, independentemente de os litigantes dos processos individuais terem requerido a
instauração ou atuado, como partes-intervenientes, no Musterverfahren.

É preciso esclarecer que os efeitos vinculantes da decisão-modelo não atingem os processos
individuais futuros, ou seja, aqueles propostos após o julgamento do incidente coletivo. Isso porque,
para que a decisão seja vinculante aos juízes de origem, a KapMuG exige que as demandas
individuais tenham sido suspensas por ordem judicial durante a tramitação do Musterverfahren. Em
outros termos: para que os juízes de origem estejam vinculados ao resultado de mérito do incidente
coletivo, as respectivas demandas individuais já devem ter sido ajuizadas e suspensas quando da
prolação da decisão-modelo.97

Portanto, a decisão de mérito do incidente coletivo, independentemente do resultado, emanará
efeitos vinculantes para todas as partes do procedimento-modelo, ou seja, o autor-principal, o
réu-principal e as partes-interessadas, ainda que não tenham participado ou se manifestado sobre
todos os pontos da questão deduzida no incidente coletivo.98

Outrossim, mesmo que o autor-principal ou as partes-interessadas requeiram a desistência de suas
ações individuais, como autoriza a nova KapMuG, os efeitos vinculantes da Musterentscheid
alcançarão essas demandas desistidas, quando o pedido for formulado fora do prazo estabelecido
pela lei.

Além dos efeitos vinculantes, a KapMuG estabelece, ainda, que a decisão-modelo, pro et contra, fará
coisa julgada (Rechtskraft) em relação às partes-principais do incidente coletivo e aos litigantes
individuais, intervenientes ou não, que tiveram suas demandas repetitivas suspensas no juízo de
origem. No direito alemão, portanto, o fato de os efeitos da coisa julgada alcançarem os litigantes
individuais ausentes, ou seja, aqueles que não intervieram no Musterverfahren, justifica-se porque,
para a KapMuG, estes são considerados verdadeiras partes do procedimento-modelo,
independentemente de terem requerido, formalmente, o ingresso nos autos, na qualidade de
partes-intervenientes.99

Trata-se de postura inversa daquela assumida pelo direito brasileiro no que diz respeito às ações
coletivas para a defesa dos direito individuais homogêneos. No Brasil, o art. 103, § 2.º, do CDC100
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estabelece que, na ação civil pública ajuizada para a tutela dos direitos individuais homogêneos, a
sentença de improcedência somente faz coisa julgada em relação aos interessados que tiverem
intervindo no processo como assistentes litisconsorciais. Ou seja, aqueles que não fizerem tal
requerimento não serão alcançados pelos efeitos da decisão e da coisa julgada material, de modo
que estão legalmente autorizados a ajuizar ações de indenização a título individual.

De toda forma, a KapMuG autoriza que as partes-interessadas apresentem objeção à formação da
coisa julgada, na hipótese de entenderem que o autor-principal conduziu o incidente coletivo de
forma deficiente, sobretudo: (a) quando, em razão da suspensão dos processos individuais ou em
virtude das atitudes tomadas pelo autor-principal, não conseguirem utilizar todos os meios
processuais para a defesa de seus interesses; e/ou (b) quando as alegações de defesa e de ataque
desconhecidas das partes-interessadas não forem, intencionalmente ou por negligência grave,
utilizadas pelo autor-principal.

Proferida a decisão-modelo, o processamento das demandas individuais suspensas é retomado,
devendo o juízo de origem aplicar ao caso concreto a orientação enunciada pelo OLG no julgamento
de mérito do incidente coletivo. Destaque-se, ainda, que os efeitos da decisão-modelo, favoráveis ou
não, também alcançam as partes que não interpuseram ou que não aderiram ao recurso interposto
para o BGH.

Quanto à eficácia do acordo (Vergleichs) firmado entre as partes-principais do Musterverfahren, a
nova KapMuG estabelece que, se não forem formulados requerimentos de autoexclusão por mais de
30% das partes-interessadas, o OLG proferirá decisão atestando que a avença pactuada é eficaz. A
decisão é irrecorrível e deve ser publicada nos órgãos oficiais. A partir de então seus efeitos
alcançarão todas as partes do procedimento-modelo, inclusive as partes-interessadas, desde que
estas não tenham apresentado, dentro do prazo legal, o requerimento de autoexclusão.

A decisão que atesta a eficácia do acordo encerra o procedimento-modelo. Em seguida, o juiz de
origem, ao verificar que as partes-interessadas não apresentaram pedido de autoexclusão, proferirá
decisão encerrando os processos individuais e fixando, também, a forma de pagamento proporcional
das custas do Musterverfahren. Para tanto, deverá considerar os critérios de cálculos estabelecidos
expressamente no termo de acordo.

Com a decisão do juiz de origem, as partes-interessadas podem interpor recurso (Beschwerde),
devendo o recorrido, em respeito ao contraditório, ser ouvido antes do julgamento. Na eventualidade
de o acordo não ser cumprido, as partes-interessadas podem requerer o reabertura do processo
individual, o qual observará, a partir de então, o procedimento legal para o cumprimento forçado do
acordo pactuado. Em qualquer hipótese, a decisão final proferida pelo juízo de origem no processo
individual não pode ser impugnada sob o argumento de que o OLG não era o órgão judicial
competente para proferir decisão no respectivo procedimento-modelo ou que os requisitos de
admissibilidade do incidente coletivo não foram satisfeitos.

Por último, a KapMuG estabelece algumas regras relativas à distribuição das custas (Kosten) pelo
processamento e julgamento do Musterverfahren. O legislador pretendeu tornar atraente a
instauração do incidente coletivo por meio de uma regulamentação que distribui os custos entre os
vários litigantes dos processos individuais suspensos, considerando, para tanto, a proporção dos
valores das pretensões individuais deduzidas em juízo.101

Em conclusão ao estudo do Musterverfahren no campo de atuação da KapMuG, vale mencionar as
lições de Claudio Consolo e de Dora Rizzardo. Segundo os autores, a essência do
procedimento-modelo do direito alemão consiste em: (a) diminuir as dificuldades ligadas à
legitimação extraordinária, porque cada interessado, sendo parte no litígio, mantém seu direito de ser
ouvido e pode, também, exercer a supervisão direta sobre andamento do incidente coletivo; (b)
estabelecer que todos os litigantes prejudicados pelo ilícito massificado fiquem sujeitos à coisa
julgada pro et contra, como partes do procedimento-modelo; e (c) determinar que todos os litigantes
tenham participação proporcional nos custos do procedimento-modelo, o que se justifica à luz do fato
de que estes são considerados partes do procedimento-modelo.102

4. As ordens de litígio em grupo (group litigation order – GLO) do direito inglês

4.1 Evolução histórica
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Antes de 26.04.1999, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil (Civil Procedure Rules), o
direito processual civil inglês não dispunha de meios práticos para lidar adequadamente com os
litígios coletivos.103

As Rules of the Supreme Court, que previam, desde 1965, o cabimento das representative actions (
Order 15, Rule 12),104 quando houvesse grande número de pessoas com interesses comuns em
qualquer questão jurídica, não funcionavam adequadamente e raramente eram utilizadas,105

sobretudo devido à interpretação restritiva dada ao termo “interesses comuns”.106

Ademais, as regras previstas na Order 15, Rule 4; e Order 4, Rule 9 (1) das Rules of the Supreme
Court, que tratavam do “litígio consolidado” (consolidated litigation ou ordinary joinder of co-claimants
), correspondente ao litisconsórcio ativo simples do direito brasileiro,107 eram tidas como solução
grosseira para a tutela jurisdicional dos conflitos coletivos.108 Isso porque o “litígio consolidado”, além
de envolver quantidade reduzida de interessados, somente poderia ser utilizado quando dois
escritórios de advocacia representassem os mesmos grupos relevantes dos réus e autores, e ser
aplicado se os processos já estivessem em andamento.109

Assim, durante vários anos, os tribunais ingleses depararam-se com litígios coletivos de grande
repercussão, os quais trouxeram enormes dificuldades práticas para a efetivação da adequada tutela
jurisdicional coletiva. Dois casos são emblemáticos: (a) o caso Daves (Joseph Owen) v. Eli Lilly, de
1987, também conhecido como o “Caso Opren Litigation” , que versou sobre pretensões
indenizatórias em razão de danos sofridos por mais de 1.500 pessoas, decorrentes do uso do
medicamento Opren; e (b) o caso Hogson v. Imperial Tobacco Ltd., do ano de 1999, que discutiu o
direito de indenização pelo diagnóstico de doenças oriundas da utilização contínua do tabaco.110

Nesse cenário, os anseios reformistas ingleses começaram a se manifestar com maior intensidade.
111 Uma nova regulamentação da matéria era, pois, necessária.112 A atividade jurisdicional inglesa
vinha tendo seu desempenho criticado, especialmente pelos seguintes motivos: excessiva lentidão,
custo exorbitante, desnecessária complexidade e consequentes incertezas.113

Em 1994, foi dado um passo decisivo, quando o então Lord Chancellor encarregou o magistrado
Lord Woolf, presidente da Seção Civil da Court of Appeal, com o objetivo de elaborar pesquisa
relativa ao sistema judicial inglês e apresentar sugestões para a melhoria da justiça.

Os estudos perpetrados por Lord Woolf encontraram apoio em dois relatórios sobre o acesso à
justiça, o Interim Report de 1995 e o Find Report de 1996. As conclusões do Relatório Woolf
empreenderam reações diversas, de apoio e de rejeição. Em 1997, o Civil Procedure Act anunciou o
advento de um código unificador. Assim, Sir Peter Middleton, designado para reexaminar o assunto,
elaborou novo relatório, publicado ainda em 1997, no qual recomendou, com algumas modificações,
a adoção das sugestões propostas por Lord Woolf.114

O Capítulo 17 do Relatório Woolf, denominado Access to Justice – Final Report,115 tratou
especificamente dos litígios coletivos. De acordo com o referido trabalho, o tratamento dado à tutela
jurisdicional coletiva na Inglaterra vinha, até aquele momento, causando enormes problemas para o
sistema de justiça civil inglês. Verificou-se que, ao contrário da posição adotada por outros países
que seguem o sistema do common law (por exemplo, os Estados Unidos da América), não existiam,
no sistema judicial inglês, regras que regulamentavam, satisfatoriamente, a tutela jurisdicional dos
direitos coletivos. Outrossim, alertou que os processos coletivos tinham custos altíssimos, o que,
certamente, dificultaria o amplo acesso à justiça.116

Com base nessas premissas, o Relatório Woolf sugeriu a criação de novos mecanismos processuais,
que deveriam alcançar os seguintes objetivos: (a) viabilizar o amplo acesso à justiça quando um
grande número de pessoas for afetado pela conduta de outrem, mas que, pelo valor individualmente
considerado, a propositura de uma ação individual seja inviável; (b) permitir a resolução ágil, eficaz e
proporcional dos casos que envolvam danos individuais abrangentes o suficiente para justificar o
ajuizamento de ações individuais, mas que não podem ser satisfatoriamente tratadas nos moldes do
procedimento tradicional, em razão do número de autores e da natureza das questões envolvidas; e
(c) alcançar o equilíbrio entre os direitos dos autores e dos réus, que devem ter assegurado o direito
de litigar individualmente ou de defender seus direitos coletivamente, de maneira eficaz.117

Em seguida, o Relatório Woolf, no intuito de aprimorar a tutela jurisdicional dos direitos coletivos,
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apresentou diversas sugestões para a introdução de novas técnicas processuais. Por exemplo,
recomendou que a possibilidade de propositura de demandas repetitivas deveria ser comunicada,
com a maior antecedência possível, ao órgão jurisdicional competente. Segundo o relatório, quanto
mais rapidamente o Poder Judiciário tomar conhecimento do potencial ajuizamento de demandas
repetitivas, maior chance terá de gerenciá-las satisfatoriamente.118 Assim, o relatório apresentou
diversas propostas como forma de assegurar que o órgão jurisdicional competente seja comunicado,
com brevidade, do possível ajuizamento dessas demandas.

Foi sugerido, ainda, que o tribunal, ao tomar conhecimento dessa possibilidade, providencie uma
série de medidas com extrema importância para o tratamento bem-sucedido das demandas
repetitivas. Tais providências seriam adotadas com três principais objetivos: (a) a verificação
(certificação) de que uma questão configura situação jurídica de múltiplas partes (multi-party situation
– MPS), a nomeação de um juiz competente e a verificação da representatividade do “líder” do
grupo; (b) a escolha de estratégias prioritárias para o gerenciamento das demandas repetitivas,
incluindo a definição de um grupo, a criação de um registro e a fixação dos custos; e (c) a proteção
dos interesses dos litigantes, mediante a supervisão dos advogados e a nomeação de um
administrador.119

De acordo com o relatório, a identificação ou certificação de uma questão como uma situação de
litígio coletivo, ou melhor, nos dizeres do Lord Woolf, como uma multi-party situation (MPS), deve
considerar a existência de questões de fato e de direito comuns, mas não necessariamente
idênticas. Recomendou que essa verificação deve ser efetivada com o mínimo de despesa possível.
Isto é, propõe que o órgão jurisdicional possa reconhecer uma situação de conflito coletivo (MPS) por
meio de simples requerimento das partes ou, até mesmo, de ofício (ex officio), por iniciativa própria.
Para Lord Woolf, a simplicidade do requerimento e a inexistência de custos elevados incentivam as
partes na formalização de tal requerimento, garantindo, assim, que a matéria seja levada ao
conhecimento do órgão jurisdicional competente, o mais breve possível.120

Em seguida, o Relatório Woolf menciona que para configurar uma questão como situação de litígio
coletivo (MPS) é preciso observar a presença dos seguintes requisitos: (a) deve haver dez ou mais
processos contra uma ou mais partes; (b) os processos devem estar relacionadas a circunstâncias
idênticas ou semelhantes; (c) deve haver um número substancial de demandas que suscitem
questões comuns de fato ou de direito; e (d) os interesses da Justiça devem ser alcançados com a
aplicação do procedimento escolhido.121

Todavia, Lord Woolf fez duas observações: (a) primeiro, o número mínimo de dez partes não deve
constar da regra escrita, mas apenas ser considerado como uma orientação para configurar a
questão como potencial situação de conflito coletivo (MPS). Ressalvou que, sobretudo nos casos
locais, cinco demandas podem ser quantidade suficiente para caracterizar um litígio de massa (MPS)
; (b) em segundo lugar, as questões comuns não precisam, necessariamente, prevalecer sobre as
questões de direito ou de fato individuais. Basta que o Tribunal esteja convencido de que o grupo
será suficientemente numeroso e homogêneo em relação a uma situação jurídica de conflito coletivo,
entendendo pela superioridade da tutela coletiva sobre a individual, em termos de justiça e eficácia
da decisão.122

Para o Relatório Woolf, portanto, uma situação jurídica de conflito coletivo (MPS) pode ser
adequadamente resolvida por meio de procedimentos-modelo (test claims ou lead cases) ou,
simplesmente, das já existentes, embora não satisfatórias, representative actions. Além disso,
sugere que todas as ações relacionadas à situação de conflito coletivo (MPS) devem ser suspensas,
reduzindo, assim, os custos, sem abarrotar o Poder Judiciário com o fluxo de novas demandas.123

Como fruto desses anseios reformistas,124 no final do século XX, mais precisamente em 26.04.1999,
foi aprovado para a Inglaterra e o País de Gales o Código de Processo Civil (Rules of Civil Procedure
– CPR). Este substituiu a disciplina anterior, que era fragmentária e não regulava a matéria
sistematicamente. Segundo José Carlos Barbosa Moreira, o Código de Processo Civil inglês “vem
sendo apregoado como a maior transformação legislativa, nesse terreno, há mais de século”.125

Desse modo, refletindo as preocupações do Relatório Woolf, as novas CPR expressamente
estabeleceram regras sobre mecanismos de resolução coletiva de litígios coletivos, as quais ficaram
agrupadas em sua Part 19 (Parties and Group Litigation), dividida nas Seções I (Addition and
Substitution of Parties), II (Representative parties) e III (Group litigation).
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Atualmente na Inglaterra e no País de Gales, os litígios coletivos podem ser discutidos em juízo por
meio de dois principais mecanismos processuais: (a) as representative actions (processos por
representação); e (b) as group litigation orders (GLO) (ordens de litígio em grupo).126

O primeiro mecanismo processual mencionado, as representative actions, está previsto na Rule 19:6
do Código de Processo Civil Inglês, que praticamente reproduz outra regra já existente desde 1873.
127 Trata-se de verdadeiras ações coletivas, as quais, inclusive, estão geneticamente ligadas às
famosas class actions do direito norte-americano.128

O segundo e mais importante mecanismo processual para a tutela jurisdicional de direitos coletivos
na Inglaterra são as group litigation orders (GLO), previstas nas Rules 19:10 até 19:15 e na Practice
Direction 19B das CPR. Na verdade, as GLO não são propriamente ações coletivas, mas sim
verdadeiro incidente processual de resolução coletiva de litígios de massa. Importante destacar que
as group litigation order (GLO) não estavam previstas na redação original das CPR, tendo sido
introduzidas por meio de uma emenda (Amendment Rules, 2000, n. 221), que entrou em vigor no dia
02.05.2000.

Assim, para os objetivos do presente estudo, serão a seguir traçadas algumas linhas gerais sobre os
principais aspectos processuais das group litigation orders (GLO) do direito Inglês.
4.2 Aspectos processuais relevantes

4.2.1 Conceito e procedimento

A Rule 19:10 das CPR define as group litigation orders (GLO) (ordens de litígio em grupo) como uma
determinação (ordem) conferida nos termos da Rule 19:11, por meio da qual se estabelece um
gerenciamento (case management) coletivo de demandas que versam sobre questões comuns ou
relacionadas, de fato ou de direito, denominadas “questões de ordem de litígio em grupo” (GLO
issues). Ou seja, quando o tribunal identificar a real ou a potencial multiplicidade de demandas, deve
conceder uma ordem de litígio em grupo (GLO), determinando o processamento e o gerenciamento
coletivo das ações individuais que versam sobre “questões de ordem de litígio em grupo” (GLO
issues). Trata-se, portanto, de decisão judicial que instaura uma espécie de incidente de resolução
coletiva de conflitos de massa.

Nos termos da Rule 19B, n. 4, da Pratice Direction das CPR, o tribunal pode conceder a referida
ordem por iniciativa própria (ex officio) ou por meio de requerimento das partes.129

As CPR não exigiram um número mínimo de demandas como critério para a concessão das GLO.
Acolheu-se, portanto, a orientação contida no Relatório Woolf, no sentido de que o número mínimo
de dez partes não deve constar da regra escrita, mas apenas ser considerado uma orientação para
configurar a questão como potencial situação de conflito coletivo (MPS). O tribunal deve conceder a
ordem de litígio em grupo quando subjetivamente identificar a real ou a potencial multiplicidade de
demandas. O critério é subjetivo e, portanto, deve ser verificado no caso concreto, sem levar em
conta qualquer número mínimo de demandas, embora a quantidade de dez tenha servido de
parâmetro para os tribunais ingleses.130

Assim, é possível extrair do conceito legal das GLO dois importantes aspectos,131 quais sejam: (a) as
GLO são um instituto de gerenciamento e de administração de demandas com questões comuns ou
simplesmente relacionadas, de fato ou de direito. O objetivo é permitir que uma estrutura mínima do
Poder Judiciário possa gerenciar e julgar, em bloco, grande quantidade de demandas repetitivas;132 e
(b) o objeto das ações que podem ser atingidas pela ordem judicial de litígio em grupo é bastante
amplo, não havendo restrição quanto à matéria discutida, seja de fato ou predominantemente de
direito. Qualquer forma de litígio pode ser considerada questão passível de sofrer uma ordem de
processamento coletivo, desde que demonstrada a existência de questões comuns ou relacionadas,
de fato ou de direito.133

Antes de se efetivar uma ordem de litígio em grupo, o requerente, por meio de seu advogado, deve
consultar, previamente, o serviço de informações de ações coletivas da Law Society, a fim de obter
informações sobre a existência de outros processos repetitivos, versando sobre questões comuns ou
relacionadas.

Quando houver mais de um interessado na concessão da ordem de litígio em grupo, a legislação
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permite que seus advogados formem um “grupo de advogados” (solicitors’ group), que escolherá um
advogado-principal (lead solicitor) para atuar na fase de admissibilidade e de julgamento do
procedimento coletivo.134 O advogado-principal tem a obrigação de manter a interlocução com os
outros advogados membros do grupo, e os atos que podem ser tomados em nome deles devem
estar cuidadosamente definidos por escrito.

O interessado, antes de requerer a concessão da ordem de litígio em grupo, e o órgão jurisdicional
competente, ao considerar a possibilidade de proferi-la, devem verificar se existem outros meios
mais apropriados para a resolução do litígio coletivo. Em particular, de acordo com as circunstâncias
do caso concreto, devem examinar se, no lugar de conceder uma ordem de litígio em grupo, não é
mais eficiente e eficaz: (a) determinar que os litígios sejam “consolidados” em litisconsórcio (
consolidated litigation ou ordinary joinder of co-claimants); ou (b) aplicar as regras relativas às ações
coletivas (representative actions), previstas na Seção II da Parte 19 das CPR.135

Portanto, as GLO somente deverão ser concedidas, subsidiariamente, na hipótese de o tribunal
competente entender que a regras relativas ao “litígio consolidado” ou às ações coletivas não são as
mais apropriadas para a resolução do litígio coletivo sob exame.136 Há, portanto, uma preferência
natural pela utilização das ações coletivas e das regras sobre o litisconsórcio.

Embora o tribunal possa conceder a referida ordem por iniciativa própria (ex officio), o autor e/ou o
réu podem formular, a qualquer momento, antes ou depois do ajuizamento de qualquer demanda
relevante, o requerimento de instauração do procedimento coletivo. Nessa última hipótese, o
requerimento deve conter as seguintes informações: (a) um resumo da natureza do litígio; (b) o
número e a natureza das demandas já ajuizadas; (c) o número de interessados que podem estar
envolvidos com o litígio de massa; (d) as questões comuns de fato ou de direito (GLO issues)
envolvidas no litígio; e (e) a existência de questões que distingam grupos menores de litigantes de
um grupo mais abrangente.

Na High Court de Londres, o requerimento de concessão de uma GLO deve ser formulado perante o
Senior Master da Queen’s Bench Division ou o Chief Chancery Master da Chancery Division. Fora de
Londres, o requerimento deve ser feito ao Presiding Judge ou ao Chancery Supervising Judge do
District Registry. Ademais, nas County Courts o pedido de uma GLO deve ser apresentado ao
Designated Civil Judge.

O tribunal no qual foi formalizado o requerimento de concessão de uma GLO, entendendo pela
presença dos requisitos legais, deve, antes ou depois da realização da audiência, encaminhar ao
Lord Chief Justice, ao Vice-Chancellor ou ao Head of Civil Justice, conforme o caso: (a) a cópia do
requerimento de instauração do procedimento coletivo; (b) a cópia de qualquer prova escrita
relevante; e (c) as razões pelas quais a concessão da ordem de litígio em grupo é considerada
adequada para a resolução do litígio coletivo.

Há, portanto, um sistema de dois níveis de aprovação da ordem de litígio em grupo.137 Primeiro, o
tribunal perante o qual o requerimento foi formulado deve decidir acerca do cabimento da
instauração do procedimento coletivo, muito embora possa, de ofício, expedir a ordem de litígio em
grupo. Em segundo lugar, um senior judge deve, em seguida, ratificar a decisão preliminar do
tribunal.138 Essa ratificação é feita, geralmente, pelo Lord Chief Justice. Entretanto, no caso de
processos enviados à Chancery Division, a ratificação é de competência do Vice-Chancellor. E a
ratificação será concedida pelo Head of Civil Justice quando as demandas tiverem tramitação nas
County Courts.139

Uma vez aprovada a instauração do procedimento coletivo, deve ser enviada cópia da decisão que o
admitiu para a Law Society e para o Senior Master da Queen’s Bench Division, com o objetivo de
que seja dada ampla publicidade à ordem de litígio em grupo.140

A Rule 19:11, (2), da CPR, estabelece algumas determinações que devem, obrigatoriamente, constar
das GLO: (a) orientar a criação de um cadastro coletivo (the group register) no qual as informações
relativas às ações abrangidas pelas GLO serão registradas; (b) especificar as questões comuns ou
relacionadas, de fato ou de direito (GLO issues), referentes às demandas que serão gerenciadas
coletivamente no âmbito das GLO; e (c) estabelecer qual tribunal será responsável pelo
gerenciamento (the management court) das ações registradas no cadastro coletivo.
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Além dessas determinações, as GLO podem dispor a respeito: (a) da remessa das demandas
repetitivas para o Tribunal Gestor competente; (b) da suspensão dos processos até nova ordem; (c)
do registro das informações das demandas individuais no cadastro coletivo; (d) da designação de
uma data específica para proposição das demandas repetitivas diretamente no Tribunal Gestor e
registro das informações no cadastro coletivo; e (e) das instruções para a ampla divulgação das
GLO.

Concedida a ordem de litígio em grupo, deve-se criar um cadastro coletivo (the group register), no
qual serão inseridas todas as informações e os detalhes concernentes aos casos que serão objeto
do procedimento coletivo.141 A legislação inglesa não permite que o registro seja feito antes do
ajuizamento da demandas. Para que as informações possam ser registradas, a ação precisa estar
regularmente em tramitação.

O requerimento de registro das informações no cadastro coletivo pode ser feito por qualquer das
partes da demanda. Essa é uma das características mais importantes das GLO. Ou seja, o
julgamento coletivo envolve a necessidade de requerimento do interessado (opt-in).142 Em outros
termos: para que as partes de uma demanda individual possam participar do julgamento na sua
forma coletivizada, o autor e/ou o réu devem optar expressamente pela sua inclusão no cadastro
coletivo.

Exatamente o contrário ocorre com as representative actions inglesas e com as class actions
norte-americanas, nas quais impera a regra da opt-out.143 Nessa hipótese, os membros da
coletividade serão automaticamente atingidos pelos efeitos da decisão transitada em julgado,
proferida nos autos do processo coletivo. Todavia, para não sofrerem esses efeitos, devem optar
expressa e negativamente por não serem representados pelo autor da demanda com a qual têm
interesse comum.

Do mesmo modo, as GLO não se assemelham, nesse aspecto, com o procedimento-modelo do
direito alemão, no qual a decisão de mérito, independentemente de requerimento, emana efeitos
vinculantes para todas as partes do procedimento-modelo, ainda que não tenham participado ou se
manifestado sobre todos os pontos da questão deduzida no incidente coletivo. A única forma de o
autor não ser alcançado pela decisão de mérito proferida nos autos do Musterverfahren é por meio
do pedido de desistência do processo individual ajuizado.144

Como visto, no caso das GLO ocorre o oposto. Cada parte interessada deverá optar positivamente (
opt-in) por participar do julgamento coletivizado das demandas atingidas pela ordem de litígio
coletivo. Se já ultrapassado o prazo para opção (cut-off date), não haverá prejuízo ao indivíduo, que
pode ajuizar demanda individual fora do sistema das GLO.145

De qualquer forma, o requerimento (opt-in) somente será deferido se o caso envolver, pelo menos,
uma das questões comuns ou relacionadas, de fato ou de direito, sob exame no procedimento
coletivo. O tribunal pode indeferir o requerimento se não estiver convencido de que o caso pode ser
adequadamente administrado com os demais já inseridos no cadastro coletivo. Igualmente, o
requerimento será indeferido se o registro de um caso com grandes particularidades for suficiente
pode afetar negativamente a gestão dos demais. Portanto, ainda que o caso já tenha sido registrado,
nada impede que a Corte determine a exclusão de suas respectivas informações do cadastro
coletivo, quando entender que assim será mais eficiente e eficaz para a gestão coletiva das demais
demandas repetitivas.

Além disso, a própria Rule 19:14, (1), das CPR, autoriza que as partes de uma das demandas já
registradas requeiram, a qualquer momento, perante o Tribunal Gestor, o direito de serem excluídas
do cadastro coletivo, como forma de não participar do procedimento coletivo. No caso de deferimento
da exclusão, o tribunal deve estabelecer orientações acerca de como se realizará o processamento
futuro da demanda.

O cadastro coletivo (the group register) deve ser mantido pelo Tribunal Gestor, muito embora este
possa determinar que o advogado de uma das partes de um caso registrado seja o responsável pela
sua gestão. Após a concessão de uma GLO, assim como do deferimento do requerimento de registro
das informações no cadastro coletivo, as respectivas demandas cadastradas são afetadas,
automaticamente, pela instauração do incidente coletivo.
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Simultaneamente à determinação de criação de um cadastro coletivo, a ordem de litígio em grupo
deve estabelecer qual tribunal será o responsável pela tarefa de gerir as várias demandas com
questões comuns ou relacionadas, chamado de Tribunal Gestor (the management court).146 A
legislação inglesa, todavia, não indica previamente qual a Corte competente para essa incumbência.
Na prática, porém, a competência é atribuída àquele tribunal que concedeu a ordem de litígio em
grupo.

Depois de identificado o Tribunal Gestor, um grupo de três juízes-gestores (the managing judge) é
designado para assumir a responsabilidade pelo gerenciamento das demandas repetitivas e,
geralmente, julgar o mérito do incidente coletivo acerca das questões comuns ou relacionadas.147 Um
Master ou District Judge pode ser nomeado para lidar com questões processuais, desde que
observadas as condições impostas pelos juízes-gestores.

O Tribunal Gestor deve designar uma data específica para a proposição, diretamente a ele, de todas
as demandas que versem sobre questões comuns ou relacionadas. O não cumprimento dessa
determinação não invalida o processo, mas a demanda deve ser encaminhada, imediatamente, para
o Tribunal Gestor e as informações inseridas no cadastro coletivo.

Quando o Tribunal Gestor for uma county court e a demanda alcançada pela ordem de litígio em
grupo estiver tramitando na High Court, a determinação de remessa dos respectivos processos para
o Tribunal Gestor assim como as orientações acerca do registro das informações no cadastro
coletivo somente poderão ser proferidas pela High Court.

O Tribunal Gestor, ao conceder a ordem de litígio em grupo, pode estabelecer, desde logo, todas as
instruções necessárias para o efetivo e adequado gerenciamento dos casos repetitivos. Não sendo
possível determiná-las de imediato, ou seja, no momento da concessão da referida ordem, o Tribunal
Gestor está autorizado a, posteriormente, emitir nova decisão contendo todas as orientações para o
gerenciamento coletivo das demandas repetitivas. Essas orientações, em geral, vinculam todas as
demandas inseridas no cadastro coletivo, inclusive aquelas ajuizadas após sua emissão.

Nos termos da Rule 19:13 das CPR, as instruções do Tribunal Gestor poderão dispor sobre: (a) a
modificação do objeto da ordem de litígio em grupo, isto é, das questões comuns ou relacionadas, de
fato ou de direito (GLO issues); (b) a escolha de uma ou mais ações inseridas no cadastro coletivo
como ações-modelo (test claims); (c) a indicação de um advogado (solicitor) de uma ou mais partes
para ser o advogado-principal dos demais autores ou dos réus; (d) a especificação de detalhes a
serem incluídos em um relatório do caso, como forma de demonstrar que foram cumpridos todos os
requisitos necessários para o registro da demanda no cadastro coletivo; (e) a fixação de um prazo
após o qual nenhuma ação poderá ser incluída no cadastro coletivo (cut-off dates), a menos que o
Tribunal Gestor a autorize expressamente; e (f) direções para a inclusão de ações que, embora
apresentem questões particulares, versem também sobre uma ou mais questões comuns ou
relacionadas à ordem de litígio em grupo. Além disso, o Tribunal Gestor deve decidir, previamente,
acerca da forma de pagamento das custas relativas aos processos individuais e às ações-modelos (
test claims).

Caso a ação indicada para ser processada como ação-modelo (test claim) seja extinta por acordo
entre as partes, o Tribunal Gestor poderá determinar que outra ação já registrada no cadastro
coletivo a substitua. Nesse caso, toda decisão proferida na ação-modelo até a data da substituição é
vinculante em relação à ação substituída, salvo determinação diversa do tribunal.

O Tribunal Gestor pode determinar, ainda, que algumas ações constantes do cadastro coletivo
formem um “Grupo de Ações com Questões Particulares”, possibilitando, assim, que algumas
demandas, embora apresentem questões particulares, participem do procedimento coletivo relativo
às questões comuns. Há, portanto, uma divisão do procedimento, de modo que as questões
predominantemente coletivas serão examinadas no âmbito do procedimento coletivo, enquanto as
questões de natureza individual serão examinadas separadamente.

Para a criação do referido grupo, o Tribunal Gestor deve demonstrar: (a) quais as questões comuns
discutidas nas demandas repetitivas; e (b) um resumo contendo informações relativas a todas as
ações individuais peculiares, especificando quais das questões comuns são invocadas por elas e
quais as particularidades fáticas relevantes.
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Depois de tomadas todas as medidas necessárias para o gerenciamento e o processamento das
demandas repetitivas, o Tribunal Gestor julgará as ações-modelo, proferindo decisão que resolverá
as questões comuns ou relacionadas, de fato ou de direito e servirá de referência para o julgamento
das demais ações individuais cadastradas.

Logo, as questões comuns e as ações-modelo são normalmente julgadas pelo Tribunal Gestor,
enquanto as questões individuais são examinadas e julgadas pelo tribunal cuja localidade seja a
mais conveniente para as partes.
4.2.2 Efeitos da decisão e despesas processuais

Como já mencionado, para que as partes de uma demanda individual possam participar do
julgamento na sua forma coletivizada, o autor e/ou o réu devem optar expressamente (opt-in) por sua
inclusão no cadastro coletivo. Assim, a decisão proferida pelo Tribunal Gestor, quanto a uma questão
comum, tem efeito vinculante e alcança todas as demandas que, no momento do julgamento,
estavam registradas no cadastro coletivo, salvo se o tribunal decidir diferentemente.

Contudo, a legislação não impede que novas demandas sejam posteriormente registradas no
cadastro coletivo, ainda que o Tribunal Gestor já tenha decidido a respeito das questões comuns,
assim como julgado as ações-modelo (test claims). Nesse caso, caberá ao Tribunal Gestor
estabelecer em qual extensão os efeitos vinculantes da decisão alcançarão as demandas registradas
no cadastro coletivo após o julgamento.

Quando a decisão for desfavorável, a parte prejudicada poderá requerer permissão para recorrer. O
recurso somente é cabível para as partes que obtiveram o registro no cadastro coletivo antes de o
Tribunal Gestor julgar o incidente coletivo. Portanto, a parte que apenas conseguiu o registro de sua
demanda depois do julgamento do procedimento coletivo não poderá requerer anulação, alteração
ou suspensão, nem recorrer da decisão. Nesse último caso, somente é possível à parte demonstrar
que a decisão vinculativa não lhe é aplicável.

Salvo determinação diversa do tribunal, a divulgação de qualquer documento relativo às questões
relativas à ordem de litígio em grupo, por qualquer das partes de uma ação registrada no cadastro
coletivo, configura divulgação desse documento em relação a todas as demais partes das ações
inseridas no cadastro coletivo.

Por derradeiro, quanto ao pagamento das custas processuais, vale dizer que o Tribunal Gestor deve
decidir, previamente, acerca da forma de pagamento das custas relativas aos processos individuais e
às ações-modelos (test claims). Assim, os membros do grupo compartilham, proporcionalmente, a
responsabilidade pelas custas que decorrem das questões comuns.148

Portanto, a fixação das custas deve considerar dois aspectos principais: (a) a existência de uma ou
mais questões comuns ou relacionadas, de fato ou de direito (GLO issues); (b) e a presença de
questões relevantes atinentes exclusivamente ao processo individual. Se o Tribunal Gestor não fixar
a proporção das custas relacionadas às questões comuns e às questões individuais, o cost judge
decidirá a respeito.

Em resumo a tudo que foi acima explanado, pode-se dizer que a ordem de litígio em grupo instaura
uma espécie de incidente de resolução coletiva de conflitos de massa com os seguintes principais
componentes: (a) o tribunal é quem deve aprovar a GLO; (b) ao contrário do modelo das
representantive actions, a participação no incidente coletivo instaurado pela GLO exige requerimento
expresso do interessado (opt-in); (c) o membro do grupo é titular tanto de uma cota do grupo quanto
do status geral de parte do processo; (d) durante a tramitação das GLO, o tribunal exerce
administração intensa do caso e da instrução; (e) os efeitos da decisão sobre as questões comuns
atingem o grupo; e (f) os membros do grupo compartilham a responsabilidade pelas custas que
decorrem das questões comuns.149

4.2.3 Panorama atual: críticas doutrinárias e resposta do governo inglês

Em que pese o Relatório Woolf ter sugerido que o tribunal deveria ter o poder de escolher entre os
sistemas de “opt-out ” e de “opt-in ”, elegendo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto,
qual seria o melhor para a efetiva e eficiente resolução do litígio coletivo,150 o legislador inglês
acabou adotando para as GLO o regime de opt-in. Destarte, o interessado em participar do

Mecanismos de resolução de demandas repetitivas no
direito estrangeiro:

Página 22



procedimento coletivo deve requerer o registro de sua demanda no cadastro coletivo. Somente
aqueles que fizerem tal requerimento serão alcançados pelos efeitos da decisão proferida no
procedimento coletivo das GLO.

Em julho de 2007, a australiana Rachael Mulheron, professora da Universidade de Londres, publicou
importante artigo para a Modern Law Review, intitulado Justice Enhanced: Framing an Opt-out Class
Action for England.151 A partir do referido texto, a autora iniciou um debate acerca dos sistemas de “
opt-out” e de “opt-in”, revelando, ao final, sua preferência pelo regime de opt-out.

Na visão da autora, o regime de opt-out acaba fazendo com que o relutante ou o vulnerável seja
também abrangido pela decisão proferida no procedimento coletivo, o que promove a observância de
dois dos princípios básicos do processo civil moderno: o acesso à justiça e a alocação eficiente dos
recursos judiciais. Em resposta à alegação de que regimes de opt-out tendem a trazer para a ação
coletiva aqueles que não desejam litigar ou, até mesmo, os que são indiferentes, vários mecanismos
têm sido empregados para suprir essas dificuldades. Estes incluem: requisitos de notificação
detalhada explicando o direito de optar por não participar (opt-out); notificação rigorosa individual e
amplamente disseminada; e direito de requerer sua autoexclusão (opt-out) do processo em diversos
momentos do litígio.

Por fim, aponta que outra principal vantagem do regime de opt-out é que este garante, de forma
eficaz, que os réus sejam avaliados pela completa extensão das perdas e danos que causaram. Em
contrapartida, o regime de opt-in tende a permitir uma indenização em menor montante global, visto
que muitos membros da classe podem não requerer a participação na ação coletiva (opt-in).152

Partindo dessa ideia, Rachael Mulheron explica que vários dos argumentos defendidos na Inglaterra
para a rejeição de um regime de opt-out em preferência ao sistema de opt-in são equivocados.
Argumenta, também, que a opção da reforma legislativa pelos processos por representação (
representantive actions) traz algumas dificuldades legais e práticas que merecem ser
cuidadosamente consideradas.

Entretanto, a autora defende que a implementação de um regime de opt-out, sem “freios” suficientes
para seu funcionamento, pode caminhar em sentido contrário à proporcionalidade exigida pelas CPR
. A esse respeito, afirmou que a previsão de uma fase de certificação, preliminar ao mérito, e a
existência de regras rígidas a respeito da coisa julgada seriam um bom ponto de partida. Ao final,
conclui afirmando que o objetivo do artigo publicado não é substituir o regime processual que a
Inglaterra já possui, mas, na verdade, propor o fortalecimento e a complementação do regime
existente.153

No ano de 2008, Rachael Mulheron, com base em seu aludido artigo de 2007, elaborou minucioso
relatório, denominado Reform of collective redress in England and Wales: a perspective of need154 e
submetido ao Civil Justice Council, que estimulou, novamente, o debate e sugeriu mudanças para
um modelo de opt-out de reparação coletiva.155

De acordo com o Relatório Mulheron, a experiência inglesa em litígios coletivos indica, pelo menos,
20 razões pelas quais os membros da classe não vêm utilizando-se do requerimento de opt-in.
Conforme explica a autora, esses motivos podem ser resumidos em: (a) razões sociais e/ou
psicológicas: (b) medo de represálias ou recriminações por parte do réu; (c) dificuldades de
compreensão do sistema processual; e (d) razões econômicas.156

O Relatório Mulheron demonstrou que, desde 02.05.2000, data em que entrou em vigor a emenda
que introduziu o procedimento coletivo das GLO no Código de Processo Civil inglês, poucas ordens
de litígio em grupo foram concedidas. Segundo o relatório, que se baseou nos registros mantidos
pelo Her Majesty’s Court Service, entre os anos de 2000 e 2008, foram concedidas somente 62
ordens de litígio em grupo.157 Nesse contexto, concluiu que o sistema das GLO, pelo menos durante
o período de 2000 a 2008, não criou acesso eficaz à justiça.158

Atualmente, os dados constantes do cadastro mantido pelo site www.justice.gov.uk demonstram que
entre os anos de 2000 e 2012, foram concedidas somente 76 ordens de litígio em grupo. O cenário,
portanto, permanece o mesmo daquele que se tinha no ano da elaboração do aludido relatório.

Na visão geral do Relatório Mulheron, a pesquisa demonstra uma “necessidade não atendida” de
reforma dos mecanismos de resolução de conflito coletivos do direito processual civil inglês.
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Segundo o estudo, é essencial que algum regime complementar seja redigido de forma ponderada e
equilibrada com “freios”, e com os requisitos incorporados para proporcionar a equidade processual
para as partes. Um desses requisitos “incorporados” deve ser a análise de superioridade (superiority
analysis), de modo que uma ação coletiva ressarcitória deve ter seu processamento admitido pelo
tribunal com a observância do sistema de opt-out se, de fato, restar demonstrado que esse regime é
preferível para a resolução do conflito coletivo.159

Desse modo, a principal recomendação do Relatório Mulheron foi no sentido de se criar uma ação
coletiva geral ressarcitória que possibilitasse ao tribunal avaliar, por meio de uma fase de
certificação, qual o melhor sistema para a resolução do litígio coletivo: opt-in ou opt-out.

Em novembro de 2008, o Civil Justice Council160 aprovou a proposta de Rachael Mulheron. Todavia,
em julho de 2009, o governo inglês, através de seu Ministry of Justice, rejeitou definitivamente a ideia
de criar uma ação coletiva genérica.161 Entendeu-se que a reforma deve ser feita em relação a
setores específicos (sector-by-sector), considerando as diferenças e peculiaridades de cada área.

Além disso, de acordo com a resposta do governo, a ação coletiva de opt-out somente deve ser
introduzida se, no contexto, o referido mecanismo de resolução coletiva de litígios for justificado
como proporcional e de boa relação custo-benefício. Outro motivo para a rejeição é que, para o
governo inglês, as atividades regulatórias dos setores específicos devem ser sempre consideradas
antes de se propor uma solução pela via judicial.162

A resposta do governo inglês destacou, ainda, algumas dificuldades na aplicação do modelo de
opt-out como, por exemplo, a identificação e a mobilização, em estágio inicial, dos membros de uma
classe, a fim de demonstrar o custo-benefício da demanda, e o medo das entidades públicas e
comerciais de serem expostas a litígios dispendiosos e custosos.163

O real motivo da rejeição, portanto, está relacionado à indisposição do governo inglês em lidar com
litígios coletivos de alto valor financeiro.164 Desse modo, até que venha uma reforma do sistema
processual civil inglês, as pretensões indenizatórias, em regra, somente podem ser defendidas
coletivamente por meio das GLO, que obedecem ao sistema de opt-in.

As representative actions, embora observem o modelo de opt-out, na Inglaterra, não são utilizadas
para o fim de obter proteção do tipo ressarcitória, pois a disciplina legal exige que todos os
interessados tenham “interesses comuns”. Para a jurisprudência inglesa, na pretensão indenizatória
cada vítima tem interesse distinto na obtenção do montante individual a que lhe cabe.165
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