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RESUMO

O direito processual coletivo, enquanto ramo autônomo da ciência processual, surge

como uma das respostas à crise de acesso ao poder judiciário,  saturado com as múltiplas

demandas  de natureza idêntica e  incapaz  de  atender,  à  luz do Código de Processo Civil,

pretensões que transcendam à esfera individual.

A correta  compreensão desse novo ramo do direito  exige a  releitura de categorias

tradicionais da teoria geral do processo, dentre as quais destacamos a coisa julgada, objeto

deste trabalho.

Com efeito, esta monografia pretende detalhar as principais peculiaridades existentes

em  torno  deste  instituto  processual  multifacetado  e  polêmico,  que  é  a  coisa  julgada  no

processo coletivo.

Palavras-chave:  Processo  Coletivo.  Microssistema  processual  coletivo.  Interesses

transindividuais. Direitos Individuais Homogêneos. Coisa julgada. Lei de Ação Civil Pública.

Código de Defesa do Consumidor. Mandado de Segurança Coletivo.



ABSTRACT

Collective procedural law, while an independent branch of procedural science, arises

as one of the answers to the crisis in access to the judicial system, now overwhelmed with the

multiple  demands  of  identical  nature  and  unable  to  attend,  in  the  light  of  the  brazilian

procedural code (CPC), claims that transcend the individual sphere.

The right  understanding of this  new branch of law requires  the reinterpretation of

traditional categories of the general theory of procedure, among which we highlight claim

preclusion(res judicata), the subject of this paper.

Indeed,  this  monograph aims to  examine in  detail  the main peculiarities revolving

around  this  multifaceted,  controversial  institute  that  is  claim  preclusion  in  collective

procedure.

Keywords: Collective Procedure. Collective Procedure Microsystem. Transindividual

Interests.  Homogeneous  Individual  Rights.  Claim  Preclusion.  Public  Civil  Action  Law.

Consumer Protection Code. Collective Security Warrant.
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INTRODUÇÃO

Hoje, está bastante claro que o modelo processual clássico de cunho individualista e

beligerante  não  tem mais  como  responder  às  necessidades  da  sociedade  contemporânea,

caracterizada  pelo  embate  de  grandes  massas  de  interesses,  em  um  agressivo  ambiente

globalizado, onde se comprimem sociedades numerosas, competitivas e conflitantes.

Neste  diapasão,  a  fim de efetivar  o  comando constitucional  do art.5º,  XXXV da

Constituição Federal (princípio do acesso à justiça), o Estado vem incentivando uma série de

medidas  como,  por  exemplo,  estimular  os  meios  alternativos  de  solução de conflitos  e  o

ajustamento  de  condutas;  tornar  a  justiça  mais  célere  e  informal;  a  criação  de  juizados

especiais e, principalmente, a construção de um modelo processual para tutela de interesses

metaindividuais.

Este modelo é o que ora chamamos de processo coletivo. Um instrumento processual

que possui aptidão para resolver controvérsias de maior amplitude, próprios de uma sociedade

de massa, onde através de uma resposta judiciária é possível resolver grandes conflitos, de

modo isonômico, antes que eles se fragmentem em múltiplas ações individuais. É, em síntese,

um instrumento de jurisdição coletiva.

A origem histórica deste modelo processual remonta à antiguidade, às antigas actio

popularis,  muito  similar  à  atual  ação  popular  e  perpassa  pela  idade  média  (Séc.XII),  na

Inglaterra, onde era usual conflitos de comunidades de aldeões contra os senhores (Lords) por

problemas  relativos  à  utilização  e  administração  das  terras  do  feudo.  Todavia,  o  grande

precedente histórico que serviu de inspiração para o modelo processual brasileiro foram as

class  actions do  sistema  anglo-saxão,  em  especial  as  class  actions of  damages norte

americanas, que inspirou a ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos,

introduzidos no Brasil pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990.

No Brasil, embora não haja uma sistematização normativa do tema, é vislumbrado

por  muitos  um  microssistema  processual  coletivo  ou  um  circuito  de  integração  e

complementariedade de  normas  esparsas  que  tutelam interesses  coletivos  e  trazem regras

processuais sobre o tema.

A destacar, o núcleo do referido circuito de integração é formado pela Lei de Ação

Civil Pública (7347/85) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8079/90), sem embargo de
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outras normas que complementam esse sistema como: a lei de ação popular (lei 4717/65);

Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8069/90); lei de improbidade administrativa (lei

8429/92); lei do mandado de segurança (lei 12.016/09); Estatuto do idoso (Lei 10.741/03) e a

própria Constituição, dentre outras tantas regras no nosso ordenamento. Sem olvidar, que o

Código de Processo Civil continua operando como fonte subsidiária desse sistema.

Como  já  fora  explicitado,  o  que  peculiariza  a  jurisdição  coletiva  é  a  tutela  de

interesses metaindividuais.  Nos termos,  do art.81,  parágrafo único do CDC, teremos dois

direitos  essencialmente coletivos:  os  direitos  difusos  e  os  direitos  coletivos  stricto sensu.

Além  desses,  há  os  direitos  individuais  homogêneos  que,  não  obstante  sua  natureza

individual,  são tutelados de forma coletiva em razão da sua origem comum, ou seja,  são

interesses formalmente coletivos.

Para  melhor  tutela  desses  interesses  é  necessário  o  traslado  de  uma  série  de

categorias e institutos da jurisdição singular. Neste sentido, categorias como as condições da

ação (interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido e, principalmente, a legitimidade); os

pressupostos processuais e, especialmente, a coisa julgada precisam ser adaptados para que

seja possível a efetiva tutela dos direitos coletivos.  

A coisa julgada, elevada ao status de garantia fundamental pela nossa Constituição

(art.5, XXXVI da CF), é instrumento que busca garantir a segurança jurídica e restabelecer a

paz social, a partir da imutabilização da norma concreta vinculativa das partes e produzida em

um procedimento animado por uma relação jurídica em contraditório (art.472 do CPC).

Este  instituto,  que  já  suscita  inúmeras  polêmicas  nos  processos  intersubjetivos,

merece uma releitura e maior aprofundamento na jurisdição coletiva por inúmeros motivos. 

Primeiro,  porque faz-se  necessário  entender  quais  os  motivos  que  levam a  coisa

julgada no processo coletivo, necessariamente, produzir efeitos extra-autos, alcançando um

grupo determinado ou não de pessoas.

Segundo,  porque na  jurisdição  coletiva,  além da  tradicional  coisa  julgada  pro et

contra, temos a coisa julgada secundum eventum  litis vel probationis (para ações que tutelam

interesses essencialmente coletivos) e secundum eventum litis in utilibus (para ações coletivas

que  busquem  tutelar  interesses  individuais  homogêneos)  que,  em  razão  das  suas

peculiaridades, serão objeto de profunda análise, em capítulo próprio. 
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Terceiro, porque faz se mister distinguir os efeitos que a tramitação em paralelo de

ações coletivas ou  individuais podem gerar sobre a coisa julgada. 

E quarto,  porque é necessário esclarecer uma série de divergências doutrinárias e

jurisprudenciais sobre questões colaterais, como por exemplo, a dúvida que reside quanto a

limitação territorial da coisa julgada nos processos coletivos (face infeliz redação do art.16 da

lei 7347/85) e a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao mandado

de segurança coletivo.

Esperamos que ao longo da presente obra todas essas questões sejam devidamente

respondidas, pondo fim às dúvidas mais comuns existentes em torno desse rico tema que é a

coisa julgada no processo coletivo.
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1 O MICROSSISTEMA SISTEMA PROCESSUAL COLETIVO BRASILEIRO

Até a edição da lei  da ação civil  pública (7347/85)  era muito difícil  se falar  em

direito processual coletivo no Brasil, visto que ainda não se cogitava um microssistema de

proteção aos interesses transindividuais tal como existe hoje.

Não  obstante,  Mancuso  afirma  que  o  nascimento  da  normação  brasileira  sobre

processo  coletivo  “remonta  à  Consolidação  das  Leis  Trabalhistas”,  que  em  seu  art.513

autoriza  aos  sindicatos  representar,  perante  as  autoridades  administrativas  e  judiciárias  os

interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal e também prevê, no art.856, o

dissídio coletivo como forma de tutela coletiva, nos quais as decisões judiciais apresentam

eficácia expansiva dentro de uma determinada categoria laboral1.

A partir daí vários textos legais reconheceram a eficácia expandida, em maior ou

menor escala, das decisões judiciais sobre conflitos que abrangessem um grupo de pessoa

determinado ou até mesmo toda a coletividade.

Neste sentido, destaca-se principalmente a lei de ação popular (4717/65), inspirada

na vetusta actio popularis do direito romano, que possibilita a qualquer cidadão agir em favor

do povo em defesa dos interesses de toda a comunidade.

É  inegável,  no  entanto,  que  a  já  mencionada  lei  7347/85  é  a  responsável  por

alavancar a sistematização do processo coletivo brasileiro, inspirado pelo reconhecimento dos

direitos de terceira geração (transindividuais), sendo o modelo processual base para a tutela

desses direitos e de todo e qualquer interesse socialmente relevante, haja vista a cláusula de

abertura constante no inciso IV do art.1º da lei 7347/85.

Após  ela  vieram outras  leis  a  operar,  subsidiariamente,  com a  lei  de  ação  civil

pública,  dentre  as quais  podemos destacar:  lei  da infância  e juventude (lei  8069/90);   de

deficientes físicos (lei 7853/89); investidores no mercado imobiliário (lei 7913/89); ordem

econômica (lei  12.529/11);  probidade administrativa  (lei  8429/92);  idosos  (lei  10.741/03);

torcedores (lei 10.671/03); biossegurança (lei 11.105/05) e igualdade racial (lei 12.288/10).

Vale  destacar  que  os  interesses  transindividuais  protegidos  pelas  ações  coletivas

1 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012, p.48
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destinavam-se  inicialmente  à  proteção  dos  valores  coletivos  mais  comuns,  como  meio

ambiente, consumidor e patrimônio lato sensu. Esse âmbito foi ampliado, e muito, em razão

do art.129, III da Constituição de 1988, admitindo a proteção a outros interesses difusos e

coletivos,  bem como através  da  positivação  de  relevantes  valores  metaindividuais  como:

patrimônio  cultural  (art.216,  §1º);  consumidores  (art.5º,XXXII  e  170,  V);  política  urbana

(art.182) e direitos indígenas (art.232). 

Ademais, foi a Carta Magna a responsável por instaurar uma democracia plural e

participativa  do  Ministério  Público;  ampliar  o  rol  dos  legitimados  a  proteção  da  ordem

constitucional,  notadamente  um interesse  difuso;  credenciar  entidades  associativas  (art.5º,

XXI) e sindicatos (art.8º, II) ao ajuizamento de pleitos coletivos; constitucionalizar a ação

popular  (art.5º,  LXXIII),  até  então  principal  instrumento  disponibilizado  ao  cidadão  de

proteção aos interesses difusos e por criar o mandado de segurança coletivo (art.5º, LXXI),

regulado pela lei 12.016/09.

Posteriormente,  adveio  outro  marco  à  normação  processual  coletiva  brasileira,  o

Código de Defesa do Consumidor, que surgiu por imposição do art.5º, XXXII da CF/88 e do

art.48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Esta norma trouxe diversas inovações ao modelo processual coletivo instituído pela

lei de ação civil pública, alterando-a em diversos pontos e contribuindo para o surgimento da

construção de um sistema integrado no processo coletivo.

 Sobre  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  esclarecem Fredie  Didier  Júnior  e

Hermes Zanetti Jr.:

Ao alterar a Lei de Ação Civil Pública, atuou como verdadeiro agente unificador
e harmonizador, empregando e adequando à sistemática processual vigente do
Código  de  Processo  Civil  e  da  Lei  de  Ação Civil  Pública  para  a  defesa  de
direitos “difusos, coletivos, e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da Lei 8078/90, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.2

Em apertada  síntese,  Rodolfo  de  Camargo Mancuso esclarece  que  a  lei  8078/90

implantou um “regime razoável de integração – complementariedade das normas que regem

as ações  coletivas,  as quais repercutem entre si  em modo de vasos comunicantes”.  Neste

sentido, a lei 8078/90, ao regular a defesa judicial coletiva de consumidores inseriu no art.117

a autorização para o traslado da parte processual do CDC para o âmbito da ação civil pública

2 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.50
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da lei 7347/85, nesta inserindo o art.21; enquanto a lei de ação civil pública evoca no  seu

art.1º, a ação popular3. 

Pelo  exposto,  comprova-se  a  existência  de um microssistema processual  coletivo

(sistema de integração-complementariedade), cujo núcleo duro é composto pelo Código de

Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Civil Pública, sistematizador das regras que regem a

tutela dos interesses coletivos lato sensu, a despeito da inexistência de um código processual

coletivo, facilitando,  assim,  a  compreensão  quanto  ao  traslado  das  tradicionais  categorias

jurídicas  do  processo  individual,  como  legitimidade  ad  causam,  condições  da  ação,

pressupostos processuais e, em especial, a coisa julgada, objeto do presente estudo.

Como o Código de Defesa do Consumidor conjuntamente com a Lei de Ação Civil

Pública cumprem o papel de supernormas do direito processual coletivo comum, logicamente,

as regras sobre coisa julgada, contidas especialmente na lei 8078/90, se espraiam para todas as

leis específicas sobre processo coletivo.

1.1  Processo, jurisdição e ação: aclaramentos conceituais

Tendo  em vista  a  insuficiência  do  modelo  processual  clássico  para  responder  às

necessidades do novo milênio, caracterizado pelos conflitos de massa e embates de interesses

que transcendem à esfera jurídica, surge a necessidade de se buscar novas formas de resolução

de litígios,  viabilizando,  assim,  a  materialização do princípio  constitucional  do acesso ao

poder judiciário, consagrado no art.5º, XXXV da Constituição da República.

 A construção de um sistema processual coletivo busca solucionar esses problemas e

caracteriza-se pela formação de um sistema de integração composto por leis esparsas. Junto

com esse novo sistema são reconhecidos métodos e institutos próprios, com um núcleo, em

torno do qual giram seus elementos.

Neste sentido, o núcleo do direito processual, como se sabe, se sustenta sobre três

pilares: o processo, a jurisdição e a ação. Temas estes, que merecem adequada releitura no

âmbito do processo coletivo, a fim de que seja reconhecida a autonomia desse novo ramo do

direito processual.

 Por  processo  coletivo,  podemos  denominar  a  relação  jurídica  desenvolvida  em

contraditório  com  a  finalidade  de  perseguir  a  tutela  de  um  interesse  metaindividual

3 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012. p.63
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(notadamente aqueles conceituados nos incisos do parágrafo único do art.81 do Código de

Defesa do Consumidor), não bastando para sua configuração processual a circunstância de

figurarem entre os colegitimados ativos os entes políticos e o Ministério Público ou a mera

pluralidade de interesses individuais, como ocorre no litisconsórcio.

Segundo Aluísio Gonçalves de Castro Mendes um processo propriamente coletivo

deve estar preordenado aos seguintes objetivos: 

[…] a ampliação do acesso à justiça para que sejam atendidas as demandas de
massa; que as ações coletivas reduzam o número de processos similares, que
acabam provocando  acúmulo  de  trabalho  e  perda  de  qualidade  na  prestação
jurisdicional;  que  as  ações  coletivas  forneçam  maior  segurança  jurídica  à
sociedade,  evitando  decisões  contraditórias  que  afrontam  a  isonomia  e  o
equilíbrio da parte nos processos.4.

 A jurisdição coletiva, de um modo geral, consiste na proteção dos interesses materiais

metaindividuais  feita  pelo  Estado através  de sua judicialização,  dirimindo assim conflitos

largo espectro ou molecular. Trata-se, em realidade, de um modo de ser do poder judiciário do

Estado, em grande parte por inércia das instâncias administrativas na resolução de problemas

coletivos ou na oferta irregular de políticas públicas.

 Segundo Gregório Assagra de Almeida, “o Poder Judiciário passa a ter papel social

fundamental  como  órgão  transformador  da  realidade  social.  Exerce,  destarte,  empreitada

política fundamental,  que é dar efetividade aos direitos e garantias sociais  constitucionais

fundamentais”5

  O ilustre autor divide a jurisdição, pelo menos para efeitos didáticos, em jurisdição

coletiva comum, que se ocupa com o exercício do poder para a resolução das lides coletivas

ocorridas no plano da concretude e deduzidas em juízo, e jurisdição coletiva especial, em que

o exercício  do  poder  está  voltado para  o controle  abstrato  de constitucionalidade,  com a

finalidade de manter a congruência do ordenamento jurídico, com a retirada dos comandos

normativos com ele incompatíveis, principalmente aqueles que atentam contra os interesses

massificados fundamentais.6

O conceito de ação não sofre grandes mudanças. Até porque trata-se de um direito

4 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro  apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo; Jurisdição Coletiva e 
Coisa Julgada.3ªEd. São Paulo: RT, 2012, p.82

5 DE ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um novo ramo do direito 
processual.2003. Ed.Saraiva. p.530

6   DE ALMEIDA, Gregório Assagra, Op.cit., p.531
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abstrato e autônomo de pleitear uma prestação jurisdicional no caso concreto. Na hipótese, a

ação coletiva visa obter uma prestação jurisdicional sobre um dos direitos  elencados no art.81

do CDC. 

Neste sentido, alerta Antônio Gidi:

[…]  É,  no  mínimo,  curioso  ver  nos  dias  de  hoje  a  publicação  de  livros
intitulados “Comentários à Lei de Ação Civil Pública” ou “Ação Civil Pública”.
No sistema jurídico brasileiro é impossível comentar a Lei de Ação Civil Pública
sem comentar  também o  Código  de  Defesa  do  Consumidor:  trata-se  de  um
sistema  único,  dividido  em  tutela  de  direitos  transindividuais  (difusos  e
coletivos)  e  individuais.  Em  verdade,  um  processo  com  o  nome  ação  civil
pública não existe. O que existe é uma ação de natureza coletiva.7

De maneira mais precisa conceitua Gregório Assagra:

A  ação  coletiva  é  o  instrumento  processual  colocado  à  disposição  de
determinados  entes  públicos  ou  sociais,  arrolados  na  Constituição  ou  na
legislação infraconstitucional – na forma mais restrita, o cidadão – para a defesa
via jurisdicional dos direitos coletivos em sentido amplo.8

A ação coletiva, portanto, diferencia-se tão somente pelo rol taxativo de legitimados e

por seu objeto, os interesses coletivos em sentido amplo. Neste diapasão, as condições da ação

coletiva são as mesmas da ação individual, bem como seus elementos. 

Destacando que,  para efeitos de litispendência ou de coisa julgada,  parte na ação

coletiva não é a instituição legitimada, mas o “grupo”  titular do direito.

 Os conceitos de processo, jurisdição e ação coletiva são definidos, portanto, à luz dos

interesses  que  buscam  proteger,  mais  precisamente  os  metaindividuais  ou  coletivos  lato

sensu, subdivididos em difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos pelo Código

de Defesa do Consumidor; e que serão objeto de profunda análise a partir de agora.

2   O OBJETO DO PROCESSO COLETIVO

 Dado o caráter adjetivo da coisa julgada, nos é forçoso reconhecer que sua eficácia

7 GIDI, Antônio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo – A codificação das ações coletivas no Brasil. 
Ed.Forense. Rio de Janeiro. 2008. p 24

8 DE ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um novo ramo do direito 
processual.2003. Ed.Saraiva. p.541
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expandida  e  caráter  eventual  nos  processos  coletivos  decorre  da  natureza  dos  direitos

tutelados nessa espécie de processo.

 O processo  coletivo,  conforme já  fora  ressaltado,  existe  para  a  tutela  de  direitos

transindividuais, qualificados no art.81 do Código de Defesa do Consumidor como difusos,

coletivos e individuais homogêneos, a fim de efetivar o princípio do acesso ao judiciário

(art.5º,  XXXV CF) em seu aspecto formal  (nenhum direito  ficará  sem tutela)  e  material

(prestação jurisdicional com qualidade).

 Durante muito tempo se discutiu se esses direitos poderiam ser qualificados como

interesses públicos ou privados, dicotomia clássica existente em todos os países de tradição

romana de direito.

 Sem  embargo  dessa  dicotomia,  para  muitos  restar  superada  em  face  do  caráter

conflituoso e fragmentário da sociedade atual, Hugo Nigro Mazzili destaca que os interesses

metaindividuais  estão  numa  posição  intermediária   entre  o  que  poderíamos  chamar  de

interesse  privado  e  público.  Segundo  este,  “os  interesses  transindividuais  são,  portanto,

aqueles  compartilhados  por  grupo,  classes  ou  categoria  de  pessoas,  excedendo  o  âmbito

estritamente individual, mas sem constituir propriamente um interesse público”.9

É bom dizer, que há divergência doutrinária de pouca (ou nenhuma) utilidade prática

quanto a utilização do termo “direito” ou “interesse” para qualificar o objeto do processo

coletivo.

Para Rodolfo de Camargo Mancuso, o termo mais correto é interesse por se tratarem

de posições que não são atribuídas a um único sujeito. Neste sentido, destaca: “por cuidarem

os  valores  metaindividuais  de  posições  dessubstantivadas,  nesse  sentido  de  referidas

genericamente a toda coletividade ou a largos segmentos dela […], afigura-se mais adequado

o termo interesse, antes que direito”.10

Seguindo esta esteira, Ricardo Barros de Leonel tem preferido manter a expressão

interesse porque “há evidente ampliação das categorias jurídicas tuteláveis para obtenção da

maior efetividade do processo”11

9 MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Ed. Saraiva. 25ªEd. SP.2012. p.50
1 0 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012. 

p.99
1 1 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. São Paulo. RT.3ªED.2012. p.85
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Em sentido contrário Fredie Didier Jr. E Hermes Zanneti Jr.: 

[…] em nosso entender, o termo “interesses” é expressão equívoca, sendo que
não poucos juristas brasileiros apontaram a questão, seja porque consideraram
não existir  diferença prática  entre  direito e interesses, seja  porque os direitos
difusos e coletivos foram constitucionalmente garantidos e portanto apresentam-
se como direitos. Ao que parece deu-se mera transposição da doutrina italiana,
um italianismo decorrente da expressão interesse legitimi  e que granjeou espaço
na doutrina nacional e, infelizmente, gerou tal fenômeno não desejado.12

Em que pese a razoabilidade dos argumentos apresentados, tal discussão carece de

implicância prática, motivo pelo qual se mostra mais adequado o posicionamento do ilustre

processualista Kazuo Watanabe, autor do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor,

que trata as nomenclaturas como sinônimos:

Os termos “interesses” e “direitos” foram utilizados como sinônimos,  certo é
que,  a  partir  do  momento  em  que  passam  a  ser  amparado  pelo  direito,  os
“interesses”  assumem  o  mesmo status  de  “direitos”,  desaparecendo  qualquer
razão prática, e mesmo teórica, para a busca de uma diferenciação ontológica
entre eles.:13

Por este motivo, neste trabalho os termos serão utilizados indistintamente (embora o

termo “direito” seja mais preciso), tal como prevê o Código de Defesa do Consumidor. São

vocábulos  que  devem  ser  tratados  indistintamente  pelo  intérpretes,  sob  pena  de  haver

denegação de justiça quanto a estes.

Superada tal discussão nos cabe indagar quais as diferenças existentes entre direitos

ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.

2.1 Direitos Difusos 

 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, direitos difusos são:

 "[…] interesses metaindividuais, que não tendo atingido o grau de agregação e
organização necessário à sua afetação institucional junto a certas entidades ou
órgãos representativos de interesses já socialmente definidos, restam em estado
fluido, dispersos na sociedade civil como um todo […]. Caracterizam-se: pela
indeterminação  dos  sujeitos  pela  indivisibilidade  do  objeto,  por  sua  intensa
litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no tempo e no
espaço”.14

12 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.90
13 WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª 
Ed.Forense. 2005. p.623 
14 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – Conceito e legitimação para agir. 7ª ed. São Paulo. 
Ed.RT. 2011. p.145
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Em  linhas  gerais,  o  legislador,  para  caracterização  do  direito  difuso,  exige  a

cumulação  de  quatro  requisitos:  transindividualidade,  objeto  indivisível,  titularidade  da

coletividade (composta por sujeitos indeterminados ou indetermináveis)  e ligação entre esses

sujeitos por força de circunstância de fato.

Os exemplos clássicos são a publicidade enganosa e o dano ambiental que alcançam

um número indeterminado de sujeitos unidos por este elo fático.

Hugo Nigro Mazzili destaca que:

Não  são,  pois,  os  interesses  difusos  mera  subespécie  de  interesse  público.
Embora  em  muitos  casos  possa  até  coincidir  o  interesse  de  um  grupo
indeterminável  de pessoas com o interesse do Estado ou com o interesse da
sociedade como um todo (como o interesse ao meio ambiente sadio), a verdade é
que nem todos os interesses difusos são compartilhados pela  coletividade ou
comungados  pelo  Estado  […]  Há  interesses  difusos:  a)  tão  abrangentes  que
chegam a coincidir com o interesse público; b) menos abrangente que o interesse
público, por dizerem respeito a um grupo disperso, mas que não chegam a se
confundir com o interesse geral da coletividade (como o dos consumidores de
um produto);  c)  em conflito  com o  interesse  da  coletividade  como um todo
(como os interesses dos trabalhadores na indústria do tabaco); d) em conflito
com o  interesse  do  Estado,  enquanto  pessoa  jurídica  (como o  interesse  dos
contribuintes); e) atinentes a grupos que mantém conflitos entre si (interesses
transindividuais  reciprocamente  conflitantes,  como  o  dos  que  desfrutam  do
conforto de aeroportos urbanos, em oposição aos que se sentem prejudicados
pela correspondente poluição sonora.15

Com  efeito,  quando  a  doutrina  refere-se  à  coletividade  como  titular  de  direitos

difusos,  o  faz  no  sentido  de  destacar  que  trata-se  de  grupo  formado  por  sujeitos

indeterminados ou indetermináveis, tendo em vista que a lesão ao direito difuso se dá de

maneira fluida, sendo impossível especificar todos aqueles que foram prejudicados por uma

determinada situação de fato.

Essa  é  a  razão  da  coisa  julgada  ser  erga  omnes,  pois  deve  atingir  a  todos  que

compõem este grupo de pessoas indeterminadas de maneira igual (art.103, I do CDC).

2.2 Direitos Coletivos em sentido estrito 

 Em sentido amplo,  a  expressão direito  coletivo refere-se aos  interesses de grupo,

classes ou categoria de pessoas, conforme larga acepção a que se refere a Constituição em seu

artigo 129, III.

 Paralelamente,  o  Código de  Defesa  do  Consumidor  introduziu  um conceito  mais

15 MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Ed. Saraiva. 25ªEd. SP.2012. p.53 e 54
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restrito  de  direito  coletivo,  limitando-os  aos  interesses  de  um  grupo  determinado  ou

determinável de pessoas reunidas, entre si ou com a parte contrária, por uma relação jurídica

base.

 Cumpre ressaltar que a relação base a qual faz menção o legislador deve ser anterior

à  lesão.  Esta  relação irá  se  formar  entre  os  membros  de um determinado grupo ou pelo

vínculo jurídico com a parte contrária.

Fredie  Didier  Jr.  E  Hermes  Zaneti  Jr.  afirmam que  o  elemento  diferenciador  do

direito difuso e coletivo é  “a determinabilidade  e a decorrente coesão como grupo, categoria

ou classe anterior à lesão que se verifica nos direitos coletivos stricto sensu e não ocorre nos

direitos difusos”16

Com entendimento ligeiramente distinto, Kazuo Watanabe entende que a distinção

entre direitos difusos e coletivos é a determinabilidade das pessoas titulares do direito “seja

através da relação jurídica base que as une entre si, seja por meio do vínculo jurídico que as

liga à parte contrária 17

Em suma, é a possibilidade de identificação do grupo ou das pessoas que o integram

em razão  de  uma relação  base  que  irá  caracterizar  o  direito  coletivo  em sentido  estrito,

afastando-o dos direitos difusos.

Não  por  outra  razão,  a  coisa  julgada  será  ultra  partes,  extrapolando  a  esfera

individual, mas limitada ao grupo que litiga, na forma do art.103, II do CDC.

2.3 Direitos Individuais Homogêneos 

  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  foi  econômico  ao  conceituar  os  direitos

individuais  homogêneos  como  a  soma  dos  direitos  individuais  de  origem  comum,

aproximando-o das hipóteses de litisconsórcio facultativo dos incisos II e IV do art.46 do

Código de Processo Civil.

 A doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para a configuração dos direitos

individuais  homogêneos  é  necessária  a  cumulação  de  outros  requisitos,  notadamente:  a

16 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.79
17 WATANABE, Kazuo, Código brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 
8ª Ed.Forense. 2005 p.625 
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prevalência da dimensão coletiva sobre a individual e superioridade na tutela coletiva.

 Há casos em que apesar da origem comum dos danos, não haja vantagem no manejo

coletivo da controvérsia. Ada Pellegrini Grinover traz o exemplo do pedido de ressarcimento

de danos a fumantes, decorrente do tabagismo:

Pode  imaginar  que  a  sentença  coletiva,  mesmo  se  favorável,  afirme
simplesmente que o fumo pode ocasionar danos à saúde, condenando a ressarcir
aqueles  que efetivamente  sofreram prejuízos,  desde  que  comprovado o  nexo
causal entre suas afecções  e o  uso do tabaco. Toda prova deverá ser feita no
processo de liquidação, e será exatamente a mesma que seria produzida em cada
ação individual de conhecimento 18

 Como as  ações  e  o  processo coletivo  buscam proporcionar  economia  processual,

acesso à  justiça e  segurança jurídica,  não se justifica a  propositura de ação coletiva para

tutelar direito individual homogêneo, quando seu trâmite se mostre mais oneroso do que o rito

da  ação  individual  de  conhecimento.  A tutela  molecular  deve  ser,  portanto,  superior  ao

tratamento atomizado.

 No que tange à prevalência da dimensão coletiva, devemos analisar a questão sob

dois aspectos.

 No aspecto subjetivo,  exige-se que a lesão de origem comum atinja um número

razoável de sujeitos.

 Neste diapasão, é prudente destacar entendimento firmado pela 4ª Turma do Superior

Tribunal de Justiça:

[...] Nas ações em que se pretende a defesa de direitos individuais homogêneos,
não  obstante  os  sujeitos  possam ser  determináveis  na  fase  de  conhecimento
(exigindo-se  estejam  determinados  apenas  na  liquidação  de  sentença  ou  na
execução),  não  se  pode  admitir  seu  ajuizamento  sem  que  haja,  ao  menos,
indícios de que a situação a ser tutelada é pertinente a um número razoável de
consumidores.  O  promovente  da  ação  civil  pública  deve  demonstrar  que
diversos sujeitos, e não apenas um ou dois, estão sendo possivelmente lesados
pelo  fato  de  "origem  comum",  sob  pena  de  não  ficar  caracterizada  a
homogeneidade do interesse individual a ser protegido. Recurso especial a que
se nega provimento19.

  No aspecto objetivo, exige-se que haja uma tese jurídica única capaz de beneficiar

todos os indivíduos unidos pela origem comum dos seus direitos. 

18 GRINOVER, Ada Pellegrini. “Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de 
admissibilidade” .Revista Forense n.352 v.96.  p.10
19 Resp.823.063/PR. Min. Rel. Raul Araújo, 4ª Turma. Dje:22/02/2012. Disponível 
em:https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp  registro=200600360360&dt_publicacao=22/02/2012   
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Seguindo essa orientação, explicita Luiz Paulo da Silva Araújo Filho:

[…]  caracteriza-se  a  ação  coletiva  por  interesses  individuais  homogêneos
exatamente porque a pretensão do legitimado concentra-se no acolhimento de
uma  tese  jurídica  geral,  referente  a  determinados  fatos,  que  pode  aproveitar
muitas pessoas. O que é completamente diferente de apresentarem-se inúmeras
pretensões singularizadas, especificamente verificada em relação a cada um dos
respectivos titulares do direito.20

Dessa forma, não seria errado conceituarmos os direitos individuais como a soma

daqueles de origem comum, no qual haja prevalência das questões coletivas comuns sobre a

individual e superioridade da tutela coletiva.

O Código Modelo Íbero Americano de processo coletivo, inclusive, exige  para a

tutela  de  direitos  individuais  homogêneos  a  necessidade  de  se  reconhecer  também  “a

necessária aferição da predominância das questões comuns sobre as individuais e da utilidade

da tutela coletiva no caso concreto” (art.2º §1º do CM-IIDP)21.

Por  decorrerem  da  soma  de  interesses  individuais,  os  direitos  individuais

homogêneos, embora se originem de circunstância de fato comum como os direitos difusos,

deles se diferem pela divisibilidade do objeto e pela determinabilidade daqueles que foram

violados em seu direito individual.

Não é por outra razão que a liquidação e execução da sentença se dará, via de regra,

em fase posterior postulada por cada um dos beneficiados pelo dispositivo da sentença, que

fará coisa julgada erga omnes, nos moldes do art.103, III do CDC, alcançando os titulares dos

direitos individuais abstrata e genericamente considerados face a origem comum dos seus

direitos.

2.3.1  Direitos  Individuais  homogêneos:  Direitos  coletivos  ou  direitos  individuais

coletivamente tutelados?

 De acordo com estudo elaborado por  José Carlos  de  Barbosa Moreira,  embora a

primeira vista a trinca – direitos difuso, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos

-  sugira  que  estejamos  diante  de espécies  de  um mesmo gênero,  impende distinguir,  nos

termos do ilustre autor, “os direitos essencialmente coletivos dos quais são espécies os direitos

20 ARAÚJO, Luiz Paulo da Silva. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos. 
Rio de Janeiro. Ed.Forense.2000. p.114
21 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.80
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difusos e coletivos em sentido estrito e os direitos acidentalmente coletivos, que são em sua

essência os direitos individuais homogêneos”.22

 Na mesma linha,  alerta Teori Albino Zavascki:

o “coletivo”, consequentemente, diz respeito apenas à “roupagem ao acidental,
ou  seja,  ao  modo  como  aqueles  direitos  podem  ser  tratados.  Porém  é
imprescindível ter presente que o direito material – qualquer direito material –
existe  antes  e  independentemente  do  processo.  Por  isso  não  deixam  de  ser
“genuínos  direitos  subjetivos  individuais”  que  apresentam  características  de
direitos pertencentes a pessoas determinadas, que sobre elas mantém o domínio
jurídico.23

Essa  dicotomia  é  aceita  majoritariamente  pela  doutrina  e  justifica  o  tratamento

processual diverso dispensado a essas duas espécies de direito, inclusive no que tange à coisa

julgada.

Os  direitos  individuais  homogêneos  são,  portanto,  direitos  individuais  ao  qual  é

dispensada a tutela coletiva para melhorar a qualidade da atividade jurisdicional prestada pelo

Estado, reduzindo assim o número de controvérsias idênticas e a quantidade de trabalho do

poder judiciário.

Contudo,  há  quem  considere  o  direito  individual  homogêneo  um  direito

essencialmente coletivo. Freddie Didier Júnior e Hermes Zanetti Júnior assim assentam:

[…] pelo que podemos perceber até aqui, a tutela desses direitos não se restringe
aos direitos individuais da vítima. Vai além, tutelando a coletividade mesmo
quando  os  titulares  dos  direitos  individuais  não  se  habilitarem  em  número
compatível com a gravidade do dano, com a reversão dos valores ao Fundo de
Direitos Difusos. Assim, não se pode continuar afirmando serem esses direitos
estruturalmente  individuais,  sua  função  é  notavelmente  mais  ampla.  Ao
contrário  do que  se  afirma com foros  de obviedade  não  se  trata  de direitos
acidentalmente coletivos, mas de direitos coletivizados pelo ordenamento para
fins de tutela jurisdicional constitucionalmente adequada e integral.24

 Apesar da razoabilidade dos argumentos apresentados, trata-se de posição minoritária

que ainda não ganhou coro na maioria dos tribunais nacionais e da doutrina, motivo pelo qual

conceituamos os direitos individuais homogêneos como acidentalmente coletivos.

2.1 Identificação dos interesses transindividuais

22 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela Jurisdicional dos Interesses Coletivos ou Difusos apud MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012. p.111
23 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São 
Paulo.RT.2006. p.43
24 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.84
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  Mazzili alerta que constitui erro comum supor que “em ação civil pública ou coletiva,

só se possa discutir, por vez, uma só espécie de interesse transindividual”25. Não é raro que em

uma ação civil pública que se discutam interesses de mais de uma espécie, como no caso em

que associação busca combater cobrança ilegal de uma tarifa a alunos de uma determinada

escola (interesse coletivo em sentido estrito), com repetição de indébito (direito individual

homogêneo) e proibição de cobrança a futuros alunos (direitos difusos), como também não é

difícil encontrar situações nas quais é complicado determinar a natureza do interesse violado.

 Nelson Nery Júnior aponta que a doutrina vem incorrendo em engano ao pretender

classificar  o  direito  segundo  matéria  genérica,  dizendo  por  exemplo  que  dano  ao  meio

ambiente sempre configurará lesão à direito difuso. Em realidade, segundo o autor, o que

determina a classificação de um direito como difuso, coletivo em sentido estrito ou individual

homogêneo “é o pedido, isto é, o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando propõe a

competente ação judicial”26.

 O presente entendimento não é imune de críticas. José Roberto dos Santos Bedaque

considera o critério proposto por Nelson Nery Júnior como extremamente processualista, já

que ao seu ver “é o tipo de direito que determina a espécie de tutela, posto que se assim não

fora, inexistiriam direitos transindividuais fora do processo”.27

 Nessa esteira, Rodolfo de Camargo Mancuso  afirma que o elemento pedido deve ser

entendido “em face do trinômio natureza- compreensão- extensão do interesse controvertido,

podendo-se,  assim,  chegar  a  um  critério  misto  ou  eclético,  informado  por  subsídios  da

pretensão material e da ação judicial”28.

 Segundo este critério, que nos parece o mais razoável, revela-se de suma importância

a  correta  individuação,  pelo  advogado,  do  pedido  e  da  causa  de  pedir,  pois  serão  estes

elementos identificadores da ação que serão fundamentais para o esclarecimento da espécie de

interesse que se persegue.

 Os  interesses  transindividuais  preexistem,  portanto,  ao  processo  que  objetive  sua

25 MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Ed. Saraiva. 25ªEd. SP.2012. p.59
26 JÚNIOR, Nelson Nery. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 5ª Ed.São Paulo. Malheiros. 
1999 apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012. 
p.103
27  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Causa de Pedir e Pedido no Processo Civil. São Paulo. Ed.RT.2002 
apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Op.cit. p.104
28 Op.cit.p.104
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tutela, razão pela qual devemos levar em conta os fatos e fundamentos jurídicos (causa de

pedir), bem como a definição da pretensão jurisdicional  pelos entes legitimados à sua defesa

(pedido).

 Um exemplo esclarecedor é o dado por Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior:

 […] em determinada ação onde se afirma a lesão cometida por veiculação de
publicidade enganosa o autor da ação deverá descrever os fatos que justificam a
demanda e embasam a sua pretensão, afirmando que a publicidade foi ao ar nos
dias  x  e  y,  através  de  mídia  televisiva,  atingindo  um  universo  de  pessoas
circunscritas  em determinada  região.  Deverá  afirmar,  ainda,  que  existe  uma
extensão possível de várias pessoas atingidas pela publicidade que adquiriram o
produto em erro e que foram lesadas em seus direitos individuais, e que estes
direitos, pela característica de origem comum, se configuram como individuais
homogêneos. Requererá,  assim e ao final, a “condenação genérica,  fixando a
responsabilidade dos réus pelos danos causados” […] assim trata-se claramente
de uma ação para a tutela de direitos individuais homogêneos.29

 A definição do tipo de interesse metaindividual relaciona-se diretamente com o grau

de  expansão  da  eficácia  da  coisa  julgada  coletiva,  tendo  em vista  que  esta  última  está,

segundo Mancuso, na razão direta do pedido formulado, acoplado “à natureza-compreensão-

extensão dos interesses posto em juízo”30. 

De encontro com esse entendimento vem o §2º do art.4º do Projeto de Lei da Câmara

dos Deputados n.5139/09, sobre a nova ação civil pública: “A extensão do dano será aferida,

em  princípio,  conforme  indicado  na  petição  inicial”  coadunando-se  com  a  teoria  da

substanciação, pela qual o objeto litigioso é definido pelo pedido e pela causa de pedir (CPC,

art.282, III e IV)31.

Por questões didáticas e com o fito de espancar qualquer dúvida que ainda resida

sobre a matéria, é elucidativo a tabela exposta a seguir:

Difusos Coletivos stricto sensu Individuais homogêneos

Transindividualidade real e
ampla (essencialmente

coletivos).

Transindividualidade real e
restrita ao grupo, categoria ou

classe de pessoas
(essencialmente coletivos).

Transindividualidade artificial
e instrumental

(acidentalmente coletivos)

29 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.90
30 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT, 2012. p.105
31 Op.cit. p.103
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 Sujeitos indeterminados Sujeitos determináveis Sujeitos determináveis

Objeto indivisível Objeto indivisível Objeto divisível

Situação de fato Relação jurídica base Origem comum

Mazzili ainda acrescenta:

Para identificar corretamente a natureza dos interesses transindividuais ou de
grupos, devemos, pois, responder a estas questões: a) o dano provocou lesões
divisíveis, individualmente variáveis e quantificáveis? Se sim, estaremos diante
de interesses individuais homogêneos; b) o grupo lesado é indeterminável e o
proveito reparatório, em decorrência das lesões, é indivisível? Se sim, estaremos
diante de interesses difusos; c) o proveito pretendido em decorrência das lesões é
indivisível, mas o grupo é determinável, e o que une o grupo é uma relação
jurídica básica comum, que deve ser resolvida de maneira uniforme para todo o
grupo? Se sim, estaremos diante de interesses coletivos.32

Como os interesses metaindividuais são dessubstantivados e não se confundem com

interesses públicos ou  privados,  embora socialmente relevante e esparso por um número

importante de sujeitos,  compreende-se a eficácia extra-autos da coisa julgada no processo

coletivo, como condição para efetividade prática da tutela jurisdicional.

A correta  noção  dos  interesses  transindividuais,  bem  como  a  compreensão  dos

critérios  que  os  distinguem  tem,  pois,  consequências  práticas,  em  especial,  no  tema  do

presente trabalho, já que a lei trata diversamente a coisa julgada de acordo com a natureza do

interesse ofendido, razão pela qual nos alongamos no presente capítulo.

3  O FENÔMENO PROCESSUAL DA COISA JULGADA

A coisa julgada é um dos institutos processuais que mais apresentam riquezas de

modalidades e controvérsias, possuindo uma natureza multifacetada, permitindo que esta seja

ao mesmo tempo invocada como garantia constitucional, fonte assecuratória de direitos e de

situações jurídicas e categoria processual.
32 MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Ed. Saraiva. 25ªEd. SP.2012. p.59
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Como todo instituto jurídico, a coisa julgada é regulada por um conjunto de normas

jurídicas  que  estruturam  este  fenômeno,  dando-lhe  feições  e  características  próprias,

contribuindo para a formação do seu perfil dogmático.

A análise desse regime jurídico será feita a partir de três dados: os limites subjetivos,

os limites objetivos e o modo de produção.

Todavia, antes dessa discussão é necessário precisar o conceito e a natureza jurídica

da coisa julgada, para só então após dirimida todas as dúvidas sobre o instituto processual

objeto deste estudo, partir para análise do seu regime jurídico.

3.1  Conceito e natureza jurídica.

 Cândido Rangel Dinamarco, fiel aos ensinamentos de Liebman, entende  que a coisa

julgada  distingue-se em material e formal. Sendo a material “a imunidade dos efeitos da

sentença que os acompanha na vida das pessoas depois de extinto o processo, impedindo

qualquer  ato  estatal,  processual  ou  não,  que  venha  a  negá-los”  enquanto  a  coisa  julgada

formal  “é  fenômeno  interno  ao  processo  e  refere-se  à  sentença  como  ato  processual,

imunizada  contra qualquer substituição por outra”33.

 Trata-se de tese dominante entre os processualistas brasileiros, segundo o qual a coisa

julgada tornaria imutável não só a sentença (coisa julgada formal), mas também todos os seus

efeitos (coisa julgada material).

 Com  base  nessa  teoria,  no  momento  em  que  a  sentença  se  tornar  irrecorrível,

transitando em julgado, não mais poderá ser alterada. É a coisa julgada formal. Todavia, se

estivéssemos  diante  de  uma  decisão  de  mérito  proferida  mediante  juízo  de  cognição

exauriente  sobre  os  fatos  e  fundamentos  jurídicos  apresentados,  teríamos  a  coisa  julgada

material, que tornaria imutável os efeitos dessa decisão, projetando-se para fora do processo.

 Por este motivo, afirma-se que a coisa julgada formal seria, assim, um pressuposto

lógico da coisa julgada substancial,  haja vista que seria impossível a formação desta sem

aquela34..

 Todavia, essa tese não é imune de críticas. Neste sentido, o ilustre processualista José

33 DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Ajuris. n.83. V.27. 2001 p.33 e 34
34 Liebman, Eficácia e autoridade da sentença. p.60 apud CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito 
Processual Civil. Vol.1. Editora Atlas.2013.p.521

27



Carlos Barbosa Moreira já expôs:

 A quem observe, com atenção, a realidade da vida jurídica, não pode deixar de
impor-se esta verdade muito simples: se alguma coisa, em tudo isso, escapa ao
selo da imutabilidade, são justamente os efeitos da sentença35.

De fato, a crítica merece amparo. Basta pensarmos que o efeito condenatório de uma

sentença condenatória, por exemplo, pode nunca vir a se implementar na prática, seja por

desinteresse do credor, seja pela insolvabilidade do devedor ou por outro motivo adverso.

Não são, pois, os efeitos da sentença que se tornam imutáveis com a coisa julgada

material, mas sim o conteúdo do julgado de mérito com a agregação da coisa julgada.36

Há quem entenda,  no  entanto,  que  somente  o  conteúdo  declaratório  da  sentença

poderia alcançar o status de coisa julgada material37.

 Esta tese, data vênia, não pode ser aceita, pois recai no mesmo erro da tese defendida

por Liebman e Dinamarco.

Neste sentido, expõe o Desembargador Alexandre Freitas Câmara:

Não se pode, repita-se ainda uma vez, confundir o conteúdo da sentença com os
seus efeitos. Assim é que, por exemplo, na sentença constitutiva o conteúdo é a
modificação  da  situação  jurídica  existente  […].  Já  o  efeito  da  sentença
constitutiva é a nova situação jurídica, surgida por força da sentença. Assim, por
exemplo, numa sentença em “ação de revisão de aluguel”, conteúdo da sentença
é o ato judicial que determina o novo aluguel a vigorar, e efeito da sentença é o
novo valor devido pelo locatário. É certo que este pode ser modificado […], mas
será imutável e indiscutível que, para aquela situação levada à cognição judicial,
deveria o juiz ter determinado a modificação, que, efetivamente, se operou. O
mesmo  pode  se  dizer  mutatis  mutandis  para  o  conteúdo  condenatório  da
sentença […]38

Quanto  à  natureza  jurídica  da  coisa  julgada,  dada  a  complexidade  do  instituto,

também há divergências.

Pontes de Miranda firmou, então, sua posição acerca da natureza da coisa julgada: “A

eficácia da coisa julgada é a eficácia da sentença de que não mais se pode recorrer, seja qual

35 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. Revista dos Tribunais nº416. v.59, 1970. 
p.13
36 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada. AJURIS. n.28.v.10. 
1983.p.27
37 Neste sentido, cf. DA SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil.5ª Ed. São Paulo. Ed.RT.2001. Vol.1, 
p.498 
38 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – volume 1. Editora Atlas. 2013. p.522 e 
523.
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for o recurso, ordinário ou extraordinário”, acentuando ainda, que “qualquer sentença, com

eficácia de coisa julgada material, é necessariamente sentença de eficácia de coisa julgada

formal, porque a materialidade eficacial é plus”.39

Trata-se de posição, inclusive, que parece estar em consonância com o art.467 do

Código de Processo Civil que define coisa julgada como “a eficácia, que torna imutável e

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”, mas que é

vista como mero lapso redacional pela doutrina processual contemporânea.

Com efeito,  o  item 10º  da  Exposição  de  Motivos  do  Código de  Processo  Civil,

evidencia   a  preferência  pela  tese  de Liebman para  explicar  a  natureza  jurídica  da  coisa

julgada.  Segundo  este,  “a  coisa  julgada  não  é  um  efeito  da  sentença,  algo  que  decorra

naturalmente  dela,  mas  sim  é  qualquer  coisa  mais  que  se  ajunta  para  aumentar-lhes  a

estabilidade, e isso vale igualmente para todos os efeitos possíveis das sentenças”. Identificar

a declaração produzida pela sentença com a coisa julgada significa,  portanto,  confundir o

efeito com um elemento novo que o qualifica.40

Repita-se novamente, ser esta a tese dominante na nossa doutrina processual, o que

não  obsta  críticas  doutrinárias  proferida  por  outros  autores,  como  José  Carlos  Barbosa

Moreira.41

A fim de compatibilizar as diversas correntes sobre o tema, Freddie Didier Júnior

entende que:

A coisa julgada é um efeito jurídico (uma situação jurídica, portanto) que nasce
a partir do advento de um fato jurídico composto consistente na prolação de uma
decisão jurisdicional sobre o mérito, fundada em cognição exauriente, que se
tornou inimpugnável no processo em que foi proferida. E este efeito jurídico
(coisa julgada) é,  exatamente,  a imutabilidade do conteúdo do dispositivo da
decisão.42

De  qualquer  forma  sendo  uma  situação  jurídica  ou  qualidade  que  se  agrega  a

sentença tornando seu conteúdo imutável, no processo coletivo, necessariamente produzirá

39 Comentários ao Código de Processo Civil, 3ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1997 p.104 apud MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.184
40 Liebman, Eficácia e autoridade da sentença.p.54 apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva 
e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.181
41 Alexandre Freitas Câmara, em consonância com José Carlos Barbosa Moreira, entende que a coisa julgada é 
uma situação jurídica. Para mais informações: Cf.CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual 
Civil – volume 1. Editora Atlas. 2013. p.523 e 524
42 JÚNIOR, Fredie Didier; BRAGA, Paula Sarno e OLIVEIRA, Rafael.  Curso de Direito Processual Civil – 
Volume 2.  Editora Juspodivm.8ª Edição.2013. p.476
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efeitos extra-autos, visto que atribui imutabilidade e indiscutibilidade à ato jurídico final de

um processo que visa tutelar interesses que transcendem a esfera das partes que integram

(formalmente) esta relação jurídica.

3.2  Limites objetivos da coisa julgada.

 Segundo  o  art.468  do  Código  de  Processo  Civil  a  sentença,  que  julgar  total  ou

parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. Como se

sabe, o item nº 6 da Exposição de Motivos do Código de Processo Civil,  o termo lide é

utilizado, consoante lição de Carnelutti, par indicar o conflito de interesses qualificado pela

pretensão de um dos litigantes e pela resistência de outro. Em suma, designa o mérito da

causa.

 Em outros termos, o que não integrar o pedido, por não ser objeto do processo, não

será alcançado pelo manto da coisa julgada, sem olvidar que a causa de pedir é fundamental

para compreender a extensão e a natureza do pedido.

 Dessa  forma,  somos  capazes  de  observar,  nos  moldes  do  art.468  do  Código  de

Processo Civil, que apenas o que foi deduzido no processo, sendo objeto de cognição judicial,

pode ser alcançado pela coisa julgada.

 Esse sistema é complementado pelos arts.469 e 470 do Código de Processo Civil, que

afirma que apenas o dispositivo da sentença é capaz de transitar em julgado, não alcançando o

relatório e a fundamentação (ressalvada as hipóteses de pedido declaratório incidental – neste

caso a questão prejudicial passa a figurar no dispositivo da sentença).

 Sobre este ponto, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal vem aceitando a

teoria   da transcendência dos motivos  determinantes  nas  ações de controle  concentrado e

abstrato de constitucionalidade, em razão dos efeitos vinculantes da decisão43. Entretanto, pela

especificidade  da  hipótese,  limitada  ao  processo  coletivo  especial,  podemos  afirmar  com

segurança que a tese amplamente majoritária é no sentido de que somente o dispositivo da

sentença faz coisa julgada.

 Não se pode olvidar, no entanto, da eficácia preclusiva da coisa julgada, consagrada

no art.474 do Código de Processo Civil, segundo o qual “passada  em julgado a sentença de
43 Neste sentido, STF, Recl.1987 – Rel. Ministro Maurício Corrêa. Note-se que para Gilmar Ferreira Mendes, os
efeitos vinculantes não se confundem com a coisa julgada.  Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional. 7ªEd. 2012. Ed.Saraiva. p.1440
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mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia

opor assim ao acolhimento como a rejeição do pedido”.

 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso: 

O  efeito  preclusivo  recobre  assim  o  deduzido  e  o  deduzível  (o  chamado
julgamento  implícito  –  tantum  judicatum  quantum  disputatum  vel  quantum
disputari debebat –  CPC, art.473), operando aqui e ali, como uma válvula de
segurança do sistema, a saber: embora as questões decididas incidentemente não
integrem os limites objetivos da coisa julgada (CPC, art.469, III), fato é que,
nem nesse  mesmo processo,  nem em qualquer  outro,  elas  poderão  vir  a  ser
ressuscitadas  com  o  objetivo  de  infirmar  ou  mesmo  diminuir  a  eficácia  e
utilidade do bem da vida ou das situações constituídas/declaradas pela decisão
de mérito recoberta pela coisa julgada.44

 Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça entende que a eficácia preclusiva da

coisa julgada só se opera dentro da causa de pedir  alegada,  isto é,  serão alcançados pelo

binômio indiscutibilidade/imutabilidade que caracteriza a coisa julgada, somente as alegações

cabíveis dentro daquela causa de pedir 45.

 O que o Superior Tribunal de Justiça lembra é que se a ação tiver outra causa de

pedir, evidentemente será uma nova ação, pois foi modificado um de seus elementos. Não

havendo a tríplice identidade das ações, improcedente é a exceção de coisa julgada.

 Neste mesmo diapasão, Alexandre Freitas Câmara:

 […] uma vez alcançada a sentença definitiva pela autoridade da coisa julgada
tornam-se irrelevantes todas as alegações que poderiam ter sido trazidas a juízo e
que  não  o  foram.  Isso  se  dá,  diga-se,  porque  os  motivos  não  transitam  em
julgado, sendo, pois, irrelevante o caminho trilhado pelo raciocínio do juiz para
proferir sua decisão. Apenas o dispositivo da sentença transita em julgado e, por
consequência, não se poderia permitir que a coisa julgada fosse infirmada toda
vez que a parte vencida se lembrasse de alguma alegação que poderia ter feito
mas não fez.46

 A respeito  do  fenômeno  processual  da  eficácia  preclusiva  no  processo  coletivo,

salienta Sérgio Gilberto Porto:

Se o direito posto em causa for transindividual ou individual homogêneo, na
medida  em  que  a  divergência  de  tratamento  existente  diz  com  os  limites
subjetivos apenas. Também desimporta, aos efeitos da eficácia preclusiva, se o
direito  posto  em  causa  é  disponível  ou  indisponível  em  razão  do  alcance
atribuído  ao instituto,  daí  também sua  perfeita  aplicabilidade  nos  parâmetros
sustentados,  circunstância  que  não  seria  verdadeira  se  pretendesse  consumir

44 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.167
45 Resp.875.635/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje:03/11/2008
46 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – volume 1. Editora Atlas. 2013. p.534
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todas as causas, em face de possível indisponibilidade de certo direito.47

Naturalmente,  a eficácia preclusiva do julgado coletivo apresenta maior difusão e

intensidade, pois neste o objeto litigioso, conforme já demonstrado, é metaindividual, o que

potencializa a resposta judiciária com eficácia extra-autos, tendo o legislador, por isso mesmo,

buscado prevenir o risco de contradição lógica entre julgado coletivo e os individuais.

3.3 Limites subjetivos da coisa julgada

  Nos termos do art.472 do Código de Processo Civil,  “a sentença só faz coisa julgada

às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas

relativas  ao  estado  de  pessoas,  se  houverem sido  citados  no  processo,  em litisconsórcio

necessário, todos os interessados, a sentença produzirá coisa julgada em relação a terceiros”.

 Nesse sentido, o brocardo res inter alios acta nec nocet nec prodest (a coisa julgada

entre  os  outros,  não pode,  nem prejudicar,  nem beneficiar  terceiros).  Contudo,  a doutrina

começou  observar  que,  embora  a  coisa  julgada  somente  vinculasse  as  partes,  a  sentença

produzia certos efeitos sobre a situação jurídica de outras pessoas que não compunham a

relação processual48.

 Liebman buscou explicar fenômenos desse gênero com a chamada eficácia natural do

julgado partindo das seguintes premissas:

O processo não é, pois, negócio combinado em família e produtor de efeitos
somente  para  as  pessoas  iniciadas  nos  mistérios  de  cada  feito,  atividade
processual singular, mas atividade pública exercida para garantir a observância
da lei;  e já que a esta estão todos sujeitos indistintamente, devem todos, por
igual,  sujeitar-se ao ato que é pelo ordenamento destinado a valer  como sua
aplicação  imparcial  […]  Por  isso,  enquanto,  abstratamente,  estão  todas  as
pessoas submetidas à eficácia da sentença, praticamente lhe sofrem os efeitos
aqueles em cuja esfera jurídica entra mais ou menos diretamente o objeto da
sentença: assim, antes de tudo e necessariamente, as partes, titulares da relação
afirmada e deduzida em juízo, e, depois gradativamente, todos os outros cujos
direitos estejam de certo modo com ela em relação de conexão, dependência ou
interferência  jurídica ou prática,  quer quanto à  sua existência,  quer quanto à
possibilidade de sua efetiva realização. A natureza dessa sujeição é para todos,
partes ou terceiros, a mesma; a medida da sujeição determina-se, ao revés, pela
relação de cada um com o objeto da decisão. Entre as partes  e terceiros só há
esta grande diferença: que para as partes, quando a sentença passa em julgado,
os  seus  efeitos  se  tornam  imutáveis,  ao  passo  que  para  terceiro  isso  não
acontece.49

47 PORTO, Sérgio Gilberto. Reflexões sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada. Revista Ajuris. n.44. p.40
48 GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil – Vol.II.. Ed.Forense. 2ª Ed. 2011. p.312.
49 Liebman,, Eficácia e autoridade da sentença.p.124 e 125 apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição 
Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.188
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 Em  linhas  gerais,  poderemos  ter  terceiros  juridicamente  indiferentes;  terceiros

juridicamente interessados e  terceiros  juridicamente  interessados,  cujo  interesse jurídico  é

subordinado ao de uma das partes, que poderão sofrer os efeitos da decisão,  em razão do que

se denominou eficácia natural da sentença, que não se confunde com a autoridade da coisa

julgada.

 Os terceiros juridicamente indiferentes, com mero interesse prático na controvérsia,

não poderão opor-se à coisa julgada por falta de interesse de agir. Por sua vez, os terceiros

juridicamente interessados, são aqueles que se consideram titulares de direito ou bem da vida

disputado pelas partes, possuindo título diverso e independente, podendo persegui-lo contra o

vencedor da demanda anterior; e o terceiro tipo, diz respeito àqueles que possuem interesses

dependentes do direito material de uma das partes (o sublocatário, por exemplo). Como sua

relação depende da principal, ele será alcançado pela eficácia natural da sentença, mas não

pela coisa julgada, podendo eventualmente opor demanda indenizatória contra aquele que foi

vencido no processo, titular da relação jurídica principal.

 No processo coletivo, estes postulados clássicos sobre os limites subjetivos da coisa

julgada e eficácia natural da sentença merecem uma releitura, pois, de um lado, não há como

viabilizar a participação direta no processo dos sujeitos titulares do interesse metaindividual e,

de  outro,  essa  participação  no  processo  se  dará  através  de  um  representante  adequado

(adequacy  of  representation).  O  apelo,  portanto,  à  teoria  da  eficácia  natural  da  sentença

mostra-se  infértil  no  plano  coletivo.  De  certo,  se  a  coletividade  ou  segmento  dela  foi

adequadamente representado em juízo, a eficácia do julgado terá que se expandir em maior ou

menor  intensidade,  conforme  se  trate  de  direito  difuso,  coletivo  em  sentido  estrito  ou

individual homogêneo, e assim, aquele que pretendia apresentar-se como “terceiro” será parte

material da lide. Neste sentido, esclarece Mancuso que:

a rigor aqueles sujeitos...não são terceiros, ou ao menos não o são na acepção em
que esse termo é utilizado na jurisdição singular. Essas premissas é que estão na
base  dos  dispositivos  legais  como os  arts.7º  e  18  da  lei  9868/99  vedando a
intervenção de terceiros nas ADIns e ADCons, ou o art.104 do Código de Defesa
do  Consumidor  (Lei  8078/90)  condicionando  o  aproveitamento  da  decisão
coletiva na ação individual a que o autor desta última tenha sobrestado o seu
andamento. Não admira que tenha o art.19 da Lei de Ação Civil Pública (lei
7347/85) dito que aí se aplica o CPC, mas só naquilo que não contrarie suas
disposições: é que a muitos respeitos é diverso o ambiente processual coletivo,
na comparação com o plano individual.50

50 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.189
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3.4  O binômio imutabilidade/indiscutibilidade na coisa julgada.

 Como já fora esclarecido, a coisa julgada se divide em formal e material. A coisa

julgada formal opera-se a partir do momento em que precluir o direito do interessado em

impugnar a decisão internamente à relação processual. É a imutabilidade da sentença (art.6º,

§3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), também denominada de preclusão

máxima.

Já a coisa julgada material consiste na imutabilidade e indiscutibilidade do conteúdo

da decisão, produzido efeitos que extrapolam a relação jurídica processual. O que irá ocorrer

sempre  que  a  sentença  for  de  mérito,  proferida  mediante  cognição  exauriente  e  tenha

alcançado a preclusão máxima.51

 Cada um dos termos da  equação (imutabilidade  + indiscutibilidade)  se  evidencia

quando levamos em conta que a coisa julgada material apresenta-se bifronte, com duas cargas

eficaciais, uma de caráter negativo – a imutabilidade – que impede o juiz de transgredir a

coisa julgada precedente e uma positiva – a indiscutibilidade – que obriga o juiz a reconhecer

a eficácia da coisa julgada precedente e preservá-la.

Sobre o tema, manifesta-se Humberto Theodoro Júnior:

A coisa julgada tem, objetivamente, duas dimensões: uma exterior, a lide, e outra
interior,  as  questões decididas.  Quando,  pois,  em outra  causa,  a  parte  repete
todas as questões solucionadas na anterior, a res iudicata inviabiliza totalmente
o julgamento de mérito do novo processo. Os limites objetivos da coisa julgada
afetam  todo  o  objeto  do  feito  repetido.  Quando,  porem,  o  objeto  da  nova
demanda  compreende  questões  velhas  e  questões  novas,  a  coincidência  de
elementos será apenas parcial. Não haverá, por isso, lugar para o trancamento do
processo  pela  preliminar  de  coisa  julgada,  muito  embora  continue  vedada  a
reapreciação  das  questões  acobertadas  pela  intangibilidade  própria  da  res
iudicata.  Deve-se,  nessa  ordem  de  ideias,  admitir  que  a  execução  da  coisa
julgada possa ser total ou parcial. No limite, porém, de sua incidência, haverá
sempre  de  configurar-se  a  tríplice  identidade  entre  partes,  causa  de  pedir  e
pedido.52

 Na esteira do exposto, é possível concluir que a eficácia negativa só se manifestará

quando estivermos diante de ações idênticas, isto é, com mesmas partes, causa de pedir e

51 Cumpre destacar que para Leonardo Greco as sentenças que não apreciam o mérito da ação sequer produzem 
coisa julgada formal, pois o fenômeno da coisa julgada está vinculado aos limites do pedido que não foi 
apreciado. Cf. GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Vol.II. Ed. Forense. 2ª Ed.2011. p.300 e 301
52 JÚNIOR, Humberto Theodoro. Código de Processo Civil Anotado. Ed.Forense. 17ª Ed. 2013. p.535
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pedido. Já o alcance positivo depende de que as ações não sejam idênticas, mas obrigam o

juiz  da  causa  a  julgar  o  mérito,  tomando como premissa  de  sua  decisão  a  conclusão  da

sentença anterior transitada em julgado.

No processo coletivo, a verificação da identidade entre as ações deve ter em vista a

peculiaridades dessa espécie de ação. Primeiramente, porque o polo ativo será ocupado por

um legitimado extraordinário,  que comprove a  legitimidade para agir  através  do binômio

relevância  social  do  interesse  e  adequada  representação.  Dessa  forma,  as  partes  serão

consideradas em seu sentido material, isto é, uma comunidade no caso de ação que vise tutelar

direitos difusos; a coletividade no caso de proteção de interesses coletivos em sentido estrito e

as vítimas de uma lesão de origem comum (e seus sucessores), na hipótese de proteção aos

direitos individuais homogêneos.53

Nesse esteira, conclui Antônio Gidi:

Em  que  pese  o  fato  de  as  pessoas  não  serem  empiricamente  as  mesmas,
entendemos que, para efeito de legitimidade, litispendência, efeitos da sentença
e  sua  imutabilidade  (autoridade  da  coisa  julgada)  juridicamente,  trata-se  da
mesma parte54.

Já o pedido e a causa de pedir deverão ser analisados em conjunto, pois, como já fora

exposto no capítulo segundo, a análise da causa de pedir é essencial para a compreensão da

extensão  e  natureza  do  pedido,  já  que  a  depender  da  hipótese  um dano  ambiental  com

poluição de um rio pode dar azo a: pedido de realização de obras para recuperar o bem difuso;

ou a condenação das indústrias poluidoras para proteger comunidade pesqueira que sobrevive

próximo ao rio poluído, um interesse  coletivo em sentido estrito; ou ainda pedir a indenização

pelos  prejuízos  concretos  gerados  aos  pescadores,  notadamente  interesse  individual

homogêneo. Trata-se da aplicação da teoria da substanciação nos processos coletivos.

De qualquer modo, a imunização do julgado permite a estabilização da situação ou

bem da vida outorgado pela decisão de mérito, sendo uma fonte assecuratória de direitos,

corolário do princípio da segurança jurídica. Não por outra razão, é elevada à condição de

cláusula pétrea pela Constituição (art.5º, XXXVI da CRFB/88)55.

53 A litispendência se verificará quanto à proteção coletiva desses direitos, não impedindo a propositura de ações
individuais autônomas (ver cap.4.3). 
54 GIDI, Antônio. Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São Paulo. Saraiva.1995. p.218
55 A garantia da cláusula pétrea visa evitar o ataque direto contra coisa julgada pela lei (irretroatividade das leis)
ou pelo julgado, mas não impede que a lei ordinária processual diga o que é coisa julgada, defina sua extensão e
compreensão, até porque trata-se de categoria predominantemente processual.
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A  relevância  constitucional  da  coisa  julgada  justifica  suas  exceções  segundo

Mancuso, que afirma:

Esse largo espectro do tema na seara constitucional tem a ver com os chamados
fundamentos políticos da coisa julgada, porque, para além do enfoque técnico
processual (onde ela aparece como um impeditivo à repropositura de causas já
decididas),  a  coisa  julgada  se  legitima  por  finalidades  metaprocessuais,  de
prevalente cunho social, como a desejável estabilidade das decisões de mérito; o
próprio  prestígio  da  função  jurisdicional  do  Estado  perante  a  população;  a
pacificação dos conflitos, visto que a lide pendente é um fator desestabilizante e
desagregador  do  tecido  social  […]  Um  forte  indicativo  dos  fundamentos
políticos da coisa julgada advém da simples observação de sua  praxis:  como
antes visto, há casos onde ela simplesmente não atua, outros em que sua eficácia
é  condicionada,  outros  em  que  ela  se  apresenta  mitigada  em  seus  limites
objetivos  ou  subjetivos;  e,  enfim,  outros  em  que  sua  carga  eficacial  é
otimizada.56

 A coisa julgada, portanto, se embasa em questões de política judiciária, cabendo ao

legislador,  nos  moldes  do  art.22,  I  do  CPC,  avaliar  quando  é  socialmente  conveniente  e

adequado  que  sobre  certas  decisões  recaiam  a  estabilidade  gerada  pelo  binômio

indiscutibilidade  e  mutabilidade,  sempre  que  outro  valor  se  mostrar  preponderante  à

segurança  jurídica  diante  de uma hipótese  abstratamente  considerada,  sem desnaturar  seu

porte eminentemente constitucional.

 3.5 Modo de produção da coisa julgada.

 A coisa julgada pode ser produzida de três modos distintos. A regra do nosso Código

de Processo Civil é a coisa julgada pro et contra, na qual a situação jurídica de imutabilidade

e indiscutibilidade do conteúdo da sentença é produzida independentemente da procedência

ou improcedência da ação.

Com efeito, no processo coletivo, considerando que há a judicialização de uma massa

de direitos,  a  coisa  julgada  necessariamente  deverá  projetar-se extra-autos,  com maior  ou

menor intensidade, a depender da faixa de universo ocupada pelo pelo objeto do litígio.

 Para que o legislador  compatibilizasse o trâmite entre ações coletivas e individuais,

com o  objetivo  de  prevenir  contradição  entre  o  julgados  oriundos  desses  dois  planos  de

interesse,  são  previstos  em lei  dois  outros  modos  de  produção  da  coisa  julgada:  a  coisa

julgada  secundum eventum litis vel probationis e a coisa julgada  secundum eventum litis in

utilibus, que serão melhor analisadas no próximo capítulo.

56 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.134 e 135
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4  A EVENTUALIDADE E A COISA JULGADA COLETIVA 

A coisa julgada no plano coletivo  não é uma categoria processual nova, pois, sendo

esta  uma  qualidade  que  agrega  valor  bifronte  ao  conteúdo  da  sentença

(imutabilidade/indiscutibilidade), o modo de sua produção no plano coletivo é diferenciado

em razão dos efeitos substantivos do comando judicial no plano coletivo.

Neste  sentido,  não  seria  exagero  afirmar  que  a  técnica  secundum  eventum  litis

representa de fato a única grande diferença entre a coisa julgada tradicional dos processos
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interssubjetivo e coletivos. Este é o entendimento, inclusive, de Luiz Guilherme Marinoni e

Sérgio Cruz Arenhart:

Na  verdade,  bem  observada  a  disciplina  da  questão,  nota-se  que  nenhuma
particularidade  (exceto  pela  questão  da  possibilidade  de  propor  nova  ação
mediante prova nova, em caso de improcedência por falta de prova, a ser adiante
examinada)  tem ela  em relação  ao  trato  comum da  coisa  julgada  no  direito
brasileiro. Em essência, não é a coisa julgada que opera efeitos  erga omnes, e
sim os efeitos diretos da sentença.57

Conforme já fora explicitado, a coisa julgada é uma categoria processual movida por

fundamentos  de  política  judiciária.  Cabe  ao  legislador,  portanto,  mediante  um  juízo  de

conveniência  e  oportunidade  pautado  pelos  interesses  públicos  excepcionar  a  segurança

jurídica  gerada  por  este  instituto  processual  quando  estiver  diante  de  outros  direitos  e

garantias fundamentais igualmente relevantes.

Neste diapasão, nos cabe indagar quais foram os motivos que levaram o legislador a

criar  esse  dado  diferenciador  na  coisa  julgada  coletiva,  com a  introdução  do  quesito  da

eventualidade na coisa julgada coletiva.

4.1 A coisa julgada secundum eventum litis vel  probationis .

 Os incisos I e II do art.103 do Código de Defesa do Consumidor trazem em seu bojo

regra que excepciona a formação da coisa julgada , permitindo ao legitimado coletivo intentar

outra ação com idêntico fundamento, para a proteção de interesses difusos e coletivos, sempre

que a ação coletiva originária for julgada improcedente por falta de prova.

 Para  a  doutrina  majoritária,  estes  incisos  trazem  um  exemplo  de  coisa  julgada

secundum eventum litis, pois sempre que houver improcedência por falta de prova não será

formada a coisa julgada58. No entanto, cumpre salientar a observação de Antônio Gidi: 

Rigorosamente, a coisa julgada nas ações coletivas do direito brasileiro não é
secundum eventum litis. Seria assim, se ela se formasse nos casos de procedência
do  pedido,  e  não  nos  de  improcedência.  Mas  não  é  exatamente  isso  o  que
acontece. A coisa julgada sempre se formará, independentemente  de o resultado
da demanda ser pela procedência ou pela improcedência. A coisa julgada nas
ações coletivas se forma pro et contra […] O que diferirá com o “evento da lide”
não é a formação ou não da coisa julgada, mas o rol de pessoas por ela atingidas.
Enfim, o que é secundum eventum litis não é a formação da coisa julgada, mas a
sua extensão erga omnes ou ultra partes à esfera jurídica individual de terceiros

57 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2 – Processo de
Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008 p.761
58 Por todos, DE ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um novo ramo do 
direito processual.2003. Ed.Saraiva. p.556
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prejudicados pela conduta considerada ilícita na ação coletiva.59

Para  essa  doutrina,  a  via  coletiva  estará  definitivamente  preclusa  e  nenhum dos

demais autores coletivos poderá propor a mesma ação coletiva para tutelar os direitos daquele

grupo,  seja  ele  difuso,  coletivo  ou  individual  homogêneo,  ressalvada  a  hipótese  de

insuficiência  probatória  daí  preferir  a  nomenclatura  secundum  eventum  probationis,  não

fazendo referência à procedência ou improcedência. 

Esse modo de produção da coisa julgada, como se viu, se aplica apenas aos direitos

difusos  e  coletivos  em sentido  estrito  e  foi  adotado  por  opção  do  legislador  para  evitar

eventual fraude ou simulação entre as partes formais do processo e para proteger às partes que

não intervieram diretamente no processo.

Com esse pensamento, Ada Pellegrini Grinover:

Na verdade, era preciso fazer uma opção entre duas alternativas possíveis: de um
lado, a coisa julgada erga omnes, estendendo sua eficácia independentemente do
resultado  do  processo,  a  quem  não  integrou  a  relação  processual  e  só  foi
artificialmente representado pelo portador em juízo de interesses coletivos. De
outro,  um  certo  desequilíbrio  das  partes,  apenas  em  termos  de  chances,
temperado ao máximo pelo fato de que, em cada liquidação para a apuração dos
danos  pessoais,  o  contraditório  se  restabelece  por  inteiro,  discutindo-se
amplamente  a  pretensão  indenizatória  de  cada  um. Não se  podia  olvidar,  na
escolha das advertências feitas quanto aos riscos da legitimação concorrente e
disjuntiva dentre os quais o da colusão entre um dos colegitimados e o réu,  no
intuito mesmo de formar uma coisa julgada negativa, oponível a todos.60

Com efeito, o intuito do legislador foi prevenir  o risco de colusão e evitar o uso

abusivo e desvirtuado do processo coletivo como instrumento prejudicial a toda comunidade,

em  razão  da  incapacidade  do  autor  coletivo  em  promover  adequadamente  a  atividade

instrutória.

Entende-se, portanto, que nos processos coletivos onde se busca a tutela de direitos

difusos ou coletivos em sentido estrito, não há formação de coisa julgada material quando não

houver sucesso na obtenção de provas, sendo possível nova propositura da ação, desde que

haja prova nova, ainda que existente e conhecida, mas não usada por má-fé ou despreparo.61

Subsiste  dúvida,  no  entanto,  quanto  a  necessidade  do  magistrado  declarar

59 GIDI, Antônio. Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São Paulo. Saraiva.1995. p.74
60 GRINOVER,  Ada  Pellegrini.  Código  Brasileiro  de  Defesa  do  Consumidos  Comentado pelos  autores  do
anteprojeto. Ed.Forense. 8ª Edição.2005. p.909
61 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2 – Processo de
Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008 p.763
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expressamente no dispositivo da sentença se a improcedência decorreu de falta de prova ou

não.

Para Leonardo Greco “não há no processo civil nenhum dispositivo que obrigue o

juiz a declarar na sentença que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas” ,

bem  como  “ficou  suficientemente  provado  que  os  fatos  alegados  pelo  autor  não  são

verdadeiros, se no processo posterior for apresentada prova tão robusta para infirmar aquela

conclusão”62

No mesmo sentido Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior ao dispor que “não

há necessidade,  enfim,  de  a  decisão  ser  clara:  julgo  improcedente  o  pedido por  falta  de

provas. Sem dúvida, porém, essa fórmula é a mais conveniente, uma vez que deixa evidente

para as partes que não se trata de decisão estabilizada quanto ao mérito.63

De fato, se o objetivo da coisa julgada secundum eventum probationis é  preservar o

valor  justiça  em  detrimento  da  segurança  jurídica,  por  meio  da  prevenção  de  fraudes

processuais ou do despreparo do autor coletivo, não faz sentido deixar de admitir uma nova

ação fundada em prova específica que se antes fosse apresentada seria suficiente para resultar

eventualmente  na  procedência  do pedido,  pelo  fato  do  magistrado não ter  expressamente

afirmado na sentença que a improcedência se deu por falta de prova.

Conclui-se, portanto, que a coisa julgada  secundum eventum probationis traz uma

exceção à vedação ao non liquet em matéria probatória.

4.2 Coisa Julgada secundum eventum litis in utilibus

 O art.103, III do Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que  a coisa

julgada só produzirá efeito  erga omnes,  nas ações de defesa coletiva de direitos individuais

homogêneos,  quando  houver  procedência  do  pedido,  para  beneficiar  a  vítima  e  seus

sucessores.

 Este  sistema é complementado pelo art.103,  §2º,  aplicável  às demais espécies  de

direitos coletivos lato sensu, segundo o qual “em caso de improcedência, os interessados que

não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a

62 GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil. Vol.II. Ed. Forense. 2ª Ed.2011. p.325
63 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.389

40



título  individual”.  Aquele  que  aderiu  à  relação jurídica  processual  como litisconsorte,  na

forma do art.94 do Código de Defesa do Consumidor, exerceu diretamente o contraditório e a

ampla defesa,  razão pela qual não está coberto pelo manto de proteção do art.103, III do

CDC.

 Sobre a questão salienta Pedro Lenza que “a autoridade da coisa julgada em caso de

improcedência (seja por suficiência ou insuficiência de provas) só não atingirá aqueles que

não intervieram no processo,  restando a estes imaculado o direito de ação (art.5º,  XXXV

CF)”. 64

 Neste sentido, muitos autores entendem se tratar de coisa julgada pro et contra já que

irá  operar  plenamente  no  plano  coletivo,  tanto  em  caso  de  procedência  quanto  de

improcedência,  não importando se foi  em cognição exauriente  ou não, sendo vedado, tão

somente, o transporte para esfera individual em prejuízo àqueles que desejem se valer do seu

direito de ação.65

 A necessidade de se prevê o transporte  in  utilibus da coisa julgada produzida no

plano coletivo é bem explicada por Ada Pellegrini Grinover:

Pelas regras clássicas sobre coisa julgada,  não haveria  como transportar, sem
norma expressa, julgado da ação civil pública às demandas individuais: não só
por  se  tratar  de  ações  diversas,  pelo  seu  objeto,  como  também  porque  a
ampliação do objeto só pode ser feita por lei. Todavia, por economia processual,
o Código prevê o aproveitamento da coisa julgada favorável oriunda da ação
civil  pública,  possibilitando  às  vítimas  e  seus  sucessores  serem  por  ela
beneficiados, sem necessidade de nova sentença condenatória, mas passando-se
incontinenti à liquidação e execução da sentença, nos termos do disposto nos
arts.97 a 100 do Código. Ocorre aqui, além da extensão subjetiva do julgado, a
ampliação do objeto do processo,  ope legis,  passando o dever de indenizar a
integrar o pedido, exatamente como ocorre na reparação do dano ex delito,  em
que a decisão sobre o dever de indenizar integra o julgado penal.66

 Segundo  a  ilustre  processualista,  o  motivo  de  aproveitamento  da  coisa  julgada

coletiva no processo individual se dá por questões de economia processual e ocorre de forma

similar a ação civil ex delito, ou seja, na ação coletiva a sentença de procedência reconhecerá,

genericamente, o dever de indenizar os indivíduos titulares daquele direito de origem comum,

cabendo a cada um desses indivíduos promover liquidação (e posteriormente a execução) para

64 LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. 2ª Ed. São Paulo. Ed.RT. 2005. p.247
65 Por todos, MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. 
p.521
66. GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidos Comentado pelos autores do 
anteprojeto. Ed.Forense. 8ª Edição.2005. p.935
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comprovar a titularidade do interesse, bem como especificar o quantum devido.

 Sobre a fórmula adotada pelo art.103 do Código de Defesa do Consumidor pairam

inúmeras críticas. Na doutrina italiana Mario Cappelleti apresentou-se frontalmente contrário

à  ideia  da  coisa  julgada  secundum  eventum  litis,  pois  seu  casuísmo  afrontaria  o  devido

processo legal e a isonomia, onerando excessivamente o réu.67.

 Nesse  diapasão  José  Rogério  Cruz  e  Tucci  analisa  que  “esse  sistema  trata

desigualmente  as  partes,  privilegiando  o  consumidor,  além  de  adotar  uma  simplificação

incompatível com a complexidade do problema”68

 Antônio  Gidi,  por  sua  vez,  é  crítico  a  adoção  da  nomenclatura  coisa  julgada

secundum eventum litis, pois são os efeitos subjetivos da sentença que poderão se estender ao

plano individual e não a coisa julgada. A imutabilidade do conteúdo da decisão sempre será

alcançada, independentemente do resultado final do processo69.

 Seguindo essa esteira, Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior ponderam que “o

nosso sistema não adotou a coisa julgada secundum eventum litis, o que é secundum eventum

litis é a repercussão da coisa julgada no plano individual.70

 Já para Ricardo de Barros Leonel não há ofensa à igualdade e ao devido processo

legal no critério da eventualidade para a formação da coisa julgada, tendo em vista que:

O fator diferencial – tutela de interesses supraindividuais, legitimação restrita,
impossibilidade concreta de interferência dos indivíduos na demanda coletiva –
justifica o tratamento diverso da coisa julgada. Também não há, com relação ao
demandado,  violação  ao  princípio  do contraditório  e  da  ampla  defesa  ou do
devido  processo  legal.  O  contraditório  não  é  sacrificado,  pois  o  demandado
integra a relação processual  e tem condições de exercer a sua defesa, certamente
com  o  redobrado  empenho  e  concentração  de  esforço  pela  importância  e
grandeza da controvérsia. É maior, ao contrário, a probabilidade de prejuízo aos
indivíduos  ausentes  da  relação  processual,  pois  não  podem  ter  recebido  a
adequada representação na demanda julgada improcedente. Ademais, é viável
supor  que  só  excepcionalmente  ações  individuais  venham  a  ser  propostas
(normalmente  a  lesão  individualmente  considerada  é  ínfima).  E  ainda  que
algumas  fossem  propostas,  pela  experiência  comum  e  a  lógica  dos  fatos,
calcadas no que ordinariamente acontece, teriam pequena probabilidade de êxito

67 CAPPELLETTI, Mauro. Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi. p.190 e 191 apud.
JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo.
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.395
68 CRUZ e TUCCI, José Rogério. Código do Consumidor e Processo Civil: aspectos polêmicos . RT. v.671. p.36 
e 37. apud MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. 
p.337
69 GIDI, Antônio. Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São Paulo. Saraiva.1995. p.74
70 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. op.cit. p.395
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[…] a extensão do julgado só quando da procedência não configura negativa de
acesso  ao responsável  pela  lesão,  mas só encargo  eventual  de suportar  nova
demanda sobre o mesmo assunto. Se algum preço deve ser pago para o alcance
da  economia  processual  e  da  pacificação  rápida  e  uniforme  dos  conflitos
coletivos,  que  seja  o  preço  menor:  onera  menos  o  sistema  a  sujeição  do
responsável pela lesão a nova demanda, que a inviabilização do acesso à justiça
por parte do indivíduo interessado.71

Este  parece  ter  sido  o  entendimento  do  legislador  com  a  criação  das  fórmulas

previstas no art.103 do Código de Defesa do Consumidor.

Para completar a análise do quesito da eventualidade na coisa julgada é necessário

abordar outras questões envolvendo a relação entre as ações coletivas e individuais.

4.3 A relação entre as ações coletivas e individuais

 Sobre o ponto, o art.104 do CDC é taxativo: “as ações coletivas, previstas nos incisos

I e II do parágrafo único do art.81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas

os efeitos da coisa julgada  erga omnes ou  ultra partes a que aludem os incisos II e III do

artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida a sua

suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação

coletiva”.

 Independentemente da previsão legal, no que tange aos direitos difusos e coletivos

em sentido estrito, sequer deveria ser cogitada a litispendência com as ações individuais, pois

sendo aqueles essencialmente transindividuais, haveria pedido e causa de pedir diversa.

 No que tange aos direitos individuais homogêneos, por serem estes, acidentalmente

coletivos, ao menos em tese,  é possível a configuração da litispendência. E aqui, vale fazer

um alerta: segundo melhor doutrina, o art.104 do CDC traz um equívoco nas remissões feitas

em seu dispositivo,  sendo melhor  compreender  que a  remissão abrange os  três  inciso do

art.103, valendo, portanto, os efeitos ali descritos, para todas as espécies de ação coletiva.72

 Dessa forma, não é equívoco afirmar que não há litispendência entre ações coletivas

e individuais, por força do exposto no art.104 do Código de Defesa do Consumidor.

 Vale  um  adendo,  no  entanto,  para  o  que  Kazuo  Watanabe  denomina  de  ações

pseudoindividuais  ao  analisar  caso  paradigmático  ocorrido  no  Juizado  Especial  Cível  da

71 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. 2ª Ed. São Paulo. Ed.RT. 2011. p.282 e 283
72 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2 – Processo de
Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008 p.764
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Capital de São Paulo “onde, foram distribuídas mais de 30.000 demandas individuais para

discutir  a  legalidade  de  tarifas  telefônicas,  que  em  nosso  sentir,  na  conformidade  das

ponderações a seguir desenvolvidas, são demandas pseudoindividuais”73.

 Neste caso, sendo a relação tarifária incindível, pois é fixada pelo Estado com base

no seu poder regulatório, alcançando a todos, definitivamente seria mais adequado o uso de

ação coletiva.

 Até o momento não há regra dispondo sobre a  inadmissão por inadequação destes

processos,  todavia,  cumpre destacar  que o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos

Coletivos traz norma prevendo a suspensão de processos  individuais  até  o  julgamento da

demanda coletiva, quando estivermos diante dessas hipóteses74.

 Retornando ao art.104 do CDC, constatamos que ele também traz previsão quanto a

necessidade de se suspender as ações individuais no prazo de 30 dias a contar do ajuizamento

da  ação  coletiva,  como  requisito  para  que  o  sujeito  seja  beneficiado  pela  coisa  julgada

coletiva.

 Trata-se da liberdade de adesão ao processo coletivo,  conferido ao indivíduo que

queira se valer do resultado do decisum. 

 Segundo relatado por Zavascki, “na class action for damages, uma vez aceita a ação

coletiva pelo juiz, os possíveis titulares dos direitos subjetivos individuais são dela notificados

da  maneira  mais  eficaz  permitida  pelas  circunstâncias  do  caso”75.  É  o  que  a  doutrina

denomina de  right to opt out,  isto é, a notificação é feita para que o indivíduo exerça seu

direito de ser excluído do resultado final do processo. Permanecendo em silêncio, o próprio

será alcançado pelos efeitos da coisa julgada.

 A esta solução contrapõe-se o  right to opt in, o direito de ser incluído no processo

após o recebimento da notícia  do processo coletivo (fair  notice),  o  que torna essencial  a

anuência expressa para que o indivíduo seja beneficiado pelos efeitos da coisa julgada.

 No Brasil, o legislador adotou solução diversa, nos arts.94, 103 e 104 do CDC, que

73 WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Revista de Processo. São 
Paulo: RT, 2006 n.139 p.29-35 apud JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito 
Processual Civil 4 – Processo Coletivo. Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.97
74 Op.cit.p.98
75 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São 
Paulo.RT.2006. p.157

44



não se compatibiliza integralmente com nenhum desses dois sistemas.

 Nos dizeres do Ministro Teori Albino Zavascki:

 Entre nós vigora o princípio da integral liberdade de adesão ou não ao processo
coletivo,  que,  em caso positivo,  deve ser  expressa e inequívoca por parte  do
titular do direito. Compreende-se nessa liberdade de adesão, (a) a liberdade de
litisconsorciar-se ou não ao substituto processual autor da ação coletiva, (b) a
liberdade de promover ou de prosseguir a ação individual, simultânea à ação
coletiva,  e,  finalmente  (c)  a  liberdade  de  executar  ou  não,  em  seu  favor,  a
sentença de procedência resultante da ação coletiva.76

Daí é forçoso concluir que o indivíduo que opta por não aderir a demanda coletiva

fica a salvo de qualquer efeito desfavorável que a sentença genérica possa vir a causar. Como

se vê o art.94 do CDC produz  efeito reflexo e indesejável, consistente na percepção pelo

lesado individual,  de que lhe é mais interessante manter-se inerte  do que aderir  ao pleito

coletivo, apenas aguardando os acontecimentos, pois, assim estará livre para retomar a ação

sobrestada, sem ser prejudicado por eventual coisa julgada.

Por  outro  lado,  a  regra  do  art.104  do  CDC  desestimula  a  propositura  e  o

prosseguimento de demandas individuais, na medida em que a suspensão da ação (ou sua não

propositura) permite que o indivíduo seja alcançado pela coisa julgada coletiva, que só irá

operar em seu benefício. 

Considerando que um dos escopos do processo coletivo, especialmente na tutela de

direitos individuais homogêneos, é a economia processual, a medida é extremamente positiva,

pois  possibilita  a  redução  do  número  de  demandas  individuais  idênticas,  permitindo  ao

Magistrado que realize seu trabalho com maior eficiência e menor dispêndio de energia.

Ademais,  não  se  pode  perder  de  vista  que  a  liberdade  de  adesão  é  plenamente

compatível com a ideia de direitos individuais homogêneos. Ora, se o direito é individual, seu

titular poderá dispor dele, não havendo transferência desse poder ao substituto processual.

Como salienta Luiz Paulo da Silva Araújo Filho:

A garantia constitucional da tutela coletiva de interesses individuais, não quer –
e não pode! - evidentemente significar o desrespeito a outras garantias previstas
na  própria  Constituição,  como  o  da  livre  atuação  dos  próprios  indivíduos,
titulares do direito, em defesa dos seus bens e propriedades (art.5º,XXII CF).77

76 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São 
Paulo.RT.2006. p.157
77 ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais 
homogêneos. Ed. Forense. Rio de Janeiro.2000
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Outrossim, o art.5º, XXXV impõe que se tolere a concorrência entre ações coletivas e

demandas individuais, sujeita cada um aos seus parâmetros específicos.

Conclui-se,  portanto,  que  o  sistema  de  intromissão  e  extromissão  das  demandas

coletivas estão em consonância com a ordem constitucional.

Em que pese a suspensão da ação individual seja benéfica àquele que demandou

individualmente, por desconhecimento (ou má-fé) muitos advogados sugerem ao seus clientes

que não suspendam sua ação individual, perdendo a oportunidade de se beneficiar da coisa

julgada formada na ação coletiva.

Atento a isto a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento

de que a propositura da ação coletiva gera suspensão automática do processo individual, por

força do art.543-C  do CPC. Neste sentido, segue a ementa do julgado:

RECURSO  REPETITIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  COLETIVA.  MACRO-LIDE.  CORREÇÃO  DE  SALDOS  DE
CADERNETAS  DE  POUPANÇA.  SUSTAÇÃO  DE  ANDAMENTO  DE
AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 

1.-  Ajuizada  ação  coletiva  atinente  a  macro-lide  geradora  de  processos
multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento
da ação coletiva. 

2.- Entendimento que não nega vigência aos aos arts. 51, IV e § 1º, 103 e 104 do
Código de Defesa do Consumidor; 122 e 166 do Código Civil;  e 2º e 6º do
Código  de  Processo  Civil,  com  os  quais  se  harmoniza,  atualizando-lhes  a
interpretação extraída da potencialidade desses dispositivos legais ante a diretriz
legal resultante do disposto no art. 543-C do Código de Processo Civil, com a
redação dada pela Lei dos Recursos Repetitivos (Lei n. 11.672, de 8.5.2008).

3.- Recurso Especial improvido.78

 Embora  a  decisão  tenha  sido  tomada  com base  no  princípio  da  celeridade  e  da

economia processual, o entendimento consagrado nesse acórdão me parece equivocado.

Primeiro, por negar vigência ao art.104 do Código de Defesa do Consumidor (muito

embora, o relator se esforce para provar o contrário), tendo em vista que todo conflito que

envolva objeto tutelado por processo coletivo, possui potencial para gerar múltiplos processos

individuais  com  fundamento  em  idêntica  questão  de  direito  (art.543-C  do  CPC),  afinal

envolvem uma megamassa  de  interesses.  Trata-se,  portanto,  de  uma postura  ativista,  que

afronta a vontade do legislador e o princípio fundamental da separação entre os poderes (art.2º

78 Resp.1.110.549/RS.2ª Seção. Rel. Min. Sidnei Beneti. Dje. 28/10/2009. Disponível 
em:https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200900070092&dt_publicacao=14/12/2009 
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CRFB).

Ademais, ignora a liberdade das partes para disporem dos seus direitos, violando o

direito fundamental à liberdade consagrado no art.5º caput da CRFB/88.

Outra questão relevante é o risco de contradição lógica entre a decisão proferida no

processo individual e no processo coletivo. Trata-se de um risco que o trâmite concomitante

destas ações pode gerar.

A questão é bem explicada em exemplo fornecido por Rodolfo de Camargo Mancuso:

[…] ação coletiva julgada improcedente após cognição exauriente e prova plena,
com trânsito  em julgado, onde se  pleiteava a  interdição de medicamento por
conter  princípio  ativo  afirmadamente  perigoso,  significa  na  prática  uma
declaração  negativa  quanto  à  indigitada  periculosidade,  e,  desse  modo,  os
usuários  desse  medicamento  que  tenham  se  litisconsorciado  ao  pleito
coletivo[...]  ficarão  sujeitos  à  eficácia  da  declaração  ali  emitida;  os  demais
indivíduos  estão  livres  para   ajuizar  suas  demandas  ou  prosseguir  nas  que
estavam sobrestadas,  para  ganhá-las ou perdê-las,  conforme as alegações que
façam e as provas que produzam. O exemplo evidencia que a preocupação da
ciência processual, não é tanto com a preservação de uma relação lógica entre os
julgados  coletivos  e  individual-  até  porque  não  é  essa  a  finalidade  da  coisa
julgada – mas sim evitar  que a  possível  discrepância  desborde para  o plano
prático, tornando antitéticos os respectivos comandos.79

Em outras palavras, embora não seja salutar à confiabilidade depositada no poder

judiciário a contradição lógica, a ciência processual se preocupa com o mal maior, que é a

contradição no plano prático, a fim de evitar que um comando judicial esvazie o conteúdo do

outro, o que não ocorre no exemplo acima fornecido.

A contradição lógica é até certo ponto justificável, como conclui Mancuso:

[…] tecnicamente é  possível  entender-se  que os planos judiciários coletivo e
individual concernem a dimensões diversas, partindo de pressupostos específicos
e buscando alcançar finalidades diferenciadas, tanto no aspecto subjetivo como
no objetivo: na ação coletiva os sujeitos estão indeterminados e concernem a um
objeto indivisível, ao contrário do que se passa no plano individual. O comando
coletivo  não  considera,  portanto,  as  singularidades  das  situações  pessoais
subjacentes ao conflito metaindividual, aí não se aplicando, pois, o axioma “o
que se afirma a todos se estende às partes componentes”. É, por isso que, na
ação individual, o sujeito lesado segue livre para demonstrar que em seu caso
houve nexo causal entre os fatos, a conduta e o resultado [...]80

A contradição no plano prático, por sua vez, é evitado pelo sistema de convivência

entre os planos coletivos e individuais estudado neste tópico: a ação coletiva não impede o

79 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.557
80 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 2012. p.560
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ajuizamento de ações individuais que sejam concernentes ao mesmo thema decidendum, mas

o autor individual não poderá se beneficiar da coisa julgada no plano coletivo. Caso queira ser

por esta beneficiado, deverá deixar de propor a ação ou requerer a sua suspensão dentro do

prazo legal; por sua vez, o réu na ação coletiva, rejeitada no mérito, após cognição plena e

exauriente e com trânsito em julgado, não poderá figurar no polo passivo de uma segunda

demanda coletiva, embora possa ser demandado em ações individuais.

Como sintetiza, Ricardo de Barros Leonel:

A tutela coletiva tem como grandes motes a prescindibilidade da presença em
juízo  de  todos  os  interessados  e  a  possibilidade  de  extensão  dos  efeitos  do
julgado a quem não foi 'parte' em sentido formal, com a finalidade última de
obter-se a pacificação social com economia processual, evitando-se a todo custo
o conflito prático e teórico de julgados.81

5  PONTOS CONTROVERTIDOS

Dissecado os principais  aspectos  da coisa julgada no processo coletivo,  nos cabe

agora analisar dois dos principais pontos atinentes à matéria em exame, que vem causando

celeuma dentro da ciência processual: os limites territoriais da coisa julgada fixados no art.16

da Lei  de Ação Civil  Pública (Lei  7347/85) e o regime da coisa julgada no mandado de

segurança coletivo.

5.1 O suposto limite territorial da coisa julgada.

 O  art.16  da  Lei  de  ação  civil  pública  é  o  responsável  pela  criação  dos  limites

territoriais  ao dispor  que “a sentença civil  fará coisa julgada  erga omnes,  nos limites da

competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por

81 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. 2ª Ed. São Paulo. Ed.RT. 2011. p.246
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insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com

idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.

 A este  artigo  soma-se  o  art.2º-A da  Lei  Federal  9494/97  que  estende  os  efeitos

subjetivos da coisa julgada àqueles que na data da propositura da ação tinham domicílio no

âmbito de competência territorial do órgão prolator.82

O dispositivo legal é alvo de muitas críticas, já que o legislador confunde os limites

subjetivos da coisa julgada com competência territorial.

Os limites da coisa julgada como já explicitado ao longo dessa decorrem do conteúdo

do  decisum e da natureza do direito tutelado e não da coisa julgada propriamente dita, que

limita-se  a  tornar  imutável  e  indiscutível  a  sentença  nas  hipóteses  em  que  o  legislador

considerou conveniente, conforme o interesse público, a sua produção.

Dessa  forma,  faz-se  pertinente  a  observação  feita  o  Luiz  Guilherme  Marinoni  e

Sérgio Cruz Arenhart:

[…]  Ora,  pensar  que  uma  qualidade  de  determinado  efeito  só  existe  em
determinada porção do território, seria o mesmo que dizer que uma fruta só é
vermelha  em certo  lugar  do  país.  Ora,  da  mesma  forma  que  uma fruta  não
deixará de ter sua cor apenas por ingressar em outro território da federação, só se
pode pensar em uma sentença imutável frente à jurisdição nacional e nunca em
face da parcela dessa jurisdição.83

Em consonância, aduz Ricardo de Barros Leonel:

A coisa julgada nas ações coletivas apresenta peculiaridades que decorrem da
natureza  da  relação  jurídica  de  direito  material  tutelada.  A necessidade  de
reconhecimento  de  maior  extensão  aos  efeitos  da  sentença  coletiva  é
consequência  da  indivisibilidade  dos  interesses  tutelados  (material  ou
processual),  tornando impossível  cindir  os  efeitos  da  decisão  judicial,  pois  a
lesão  a  um interessado  implica  a  lesão  a  todos,  e  o  proveito  a  um a  todos
beneficia. É a indivisibilidade do objeto que determina a extensão dos efeitos do
julgado a quem não foi “parte” no sentido processual, mas figura como titular

82 [...] Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na 
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da 
propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da 
assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e 
indicação dos respectivos endereços.  Disponível 
em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.htm 

83 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2 – Processo de
Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008 p.764
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dos interesses em conflito.84

E não é só. Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior ainda vislumbram outros

argumentos a justificar a teratologia da norma em análise:

Caso admitíssemos uma ação civil pública – cujo objeto diga respeito a uma
categoria  dos  servidores  públicos  federais,  por  exemplo  –  pudesse  produzir
efeitos apenas para os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, estaríamos por
tabela defendendo: a) que seria possível o ajuizamento de outras tantas ações
civis públicas, cada uma ajuizada em seção judiciária de igual teor àquela que já
fora ajuizada e julgada; b) que essas outras causas poderiam chegar a resultado
diverso daquele primeiramente alcançado; c) que, em razão disso, poderiam os
servidores desses outros estados não lograrem obter reconhecimento judicial de
um  direito  que  outros  em  igual  situação  já  obtiveram.  O  legislador
infraconstitucional não poderia autorizar uma prática que feriria o princípio da
igualdade,  pois  pessoas  na  mesma  situação  poderiam  receber,  do  poder
judiciário, solução diferente.85

Pelos exemplos dados constata-se que as tentativas de limitação territorial da coisa

julgada que tentou se implantar com o art.16 da lei 7347/85 e o art.2-A da lei 9494/97 também

viola  o  princípio  da  isonomia,  do  acesso  à  jurisdição  e  à  economia  processual,  além de

fomentar o conflito prático entre os julgados.

Não se pode deixar de registrar, todavia,  respeitáveis posicionamentos em sentido
contrários. 

Teori Albino Zavascki, embora reconheça que a interpretação literal do art.16 da lei

7347/85 leve a um resultado incompatível com o instituto da coisa julgada, propõe a seguinte

exegese em tom conciliatório:

O sentido da limitação territorial contida no art.16, antes  referido, há de ser
identificado por interpretação sistemática e histórica. Ausente do texto original
da lei 7347/85, sua gênese foi a nova redação dada ao dispositivo pelo art.2º da
lei 9494/97. Essa lei, por sua vez, tratou de matéria análoga no seu art.2º-A […]
Aqui  o desiderato  normativo  se  expressa  mais  claramente.  O que ele  visa  é
limitar a eficácia subjetiva da sentença (e não da coisa julgada), o que implica,
necessariamente,  limitação  do  rol  dos  substituídos  no  processo  (que  se
restringirá aos domiciliados no território de competência do juiz). Ora, entendida
nesse ambiente, como se referindo à sentença (e não a coisa julgada), em ação
para  tutela  coletiva  de  direitos  subjetivos  individuais  (e  não  em  ação  civil
pública para a tutela de interesses transindividuais), a norma do art.16 da lei
7347/85 produz algum sentido. É que, nesse caso, o objeto do litígio são direitos
individuais  e  divisíveis,  formados  por  uma  pluralidade  de  relações  jurídicas
autônomas, que comportam tratamento separado, sem comprometimento de sua
essência. Aqui sim é possível cindir a tutela  jurisdicional por critério territorial,
já que as relações jurídicas em causa admitem divisão segundo o domicílio dos

84 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. 2ª Ed. São Paulo. Ed.RT. 2011. p.282 e 283
85 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.153
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respectivos titulares, que são perfeitamente individualizados.86

Mesmo  nesse  caso,  o  raciocínio  do  eminente  Ministro  não  parece  ser  o  mais

adequado. Como lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

[…] O objetivo do dispositivo é limitar a abrangência dos efeitos da sentença
(dentre os quais, certamente, não se encaixa a coisa julgada). Mas nem para isso
ele se presta. Os efeitos concretos da decisão (que se operam no mundo rela)
operam-se em sentidos imprevisíveis e não podem ser contidos pela vontade do
legislador. Assim como uma pessoa divorciada não pode ser divorciada apenas
na cidade onde foi prolatada a sentença de seu divórcio (passando a ser casada
em outros municípios), uma sentença proferida em ação coletiva não pode ter
seus  efeitos  limitados  a  certa  porção  do  território  nacional.  Os  efeitos  da
sentença operam-se onde devem operar-se, e não onde o legislador queira que
eles se verifiquem.87

Pela  constitucionalidade  do  dispositivo,  o  Ministro  Relator  Marco  Aurélio  se

manifestou  em  medida  liminar  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade  contra  a  Medida

Provisória 1570/97 – que deu origem à lei 9494/97, assentando que:

O art.16 da lei 7347/85 é harmônico com o sistema judiciário pátrio, jungia,
mesmo na redação primitiva, a coisa julgada erga omnes da sentença civil à área
de atuação do órgão que viesse a  prolatá-la.  A alusão à eficácia  erga omnes
sempre esteve ligada à ultrapassagem dos limites subjetivos da ação, tendo em
conta até mesmo o interesse em jogo – difuso ou coletivo – não alcançando,
portanto, situações concretas, quer sob o ângulo objetivo, quer subjetivo, notadas
além das fronteiras fixadoras do juízo. Por isso, tenho a mudança de redação
como pedagógica,  a  revelar  o  surgimento  de  efeitos  erga  omnes na  área  de
atuação  do juízo e,  portanto,  o  respeito  à  competência  geográfica delimitada
pelas leis de regência. Isso não implica esvaziamento da ação civil pública nem
tampouco, ingerência indevida do poder executivo e judiciário.88

No Superior Tribunal de Justiça, durante muito tempo a regra foi aplicada de maneira

acrítica,  limitando-se  a  reproduzir  a  literalidade  do  artigo,  aceitando  que  a  coisa  julgada

coletiva  se  restrinja  aos  limites  da  competência  territorial  do  juiz  prolator  da  sentença,

reservando os limites da competência do Tribunal que julga o recurso.89

Em decisão recente, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça pareceu ter avançado

ao afirmar que a limitação territorial imposta pelo art.16 da Lei de Ação Civil Pública e o

86 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São 
Paulo.RT.2006. p.65
87 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume 2 – Processo de
Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008 p.766
88 ADIn 1576-1 Pleno, maioria, DJU 24.04.97. Vale destacar que não houve julgamento definitivo dessa 
demanda, que foi extinta em razão da reedição da medida provisória atacada sem aditamento da inicial por parte 
do demandante . Cf. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada. 3ª Ed. São Paulo. 
2012. p.374
89 Cf. Eresp n.º293.407/ SP, Corte Especial,  Rel. Ministro João Otávio de Noronha  j.07/06/06 e AgRg no Resp 
nº.167.079/SP 4ª Turma  j.19/03/09
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art.2º-  A da  lei  9494/97  é  inócua,  pois  os  efeitos  da  sentença  produzem-se  erga  omnes,

ultrapassando a competência territorial do órgão julgador, conforme se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA
POR  SINDICATO.  SOJA TRANSGÊNICA.  COBRANÇA DE  ROYALTIES.
LIMINAR  REVOGADA  NO  JULGAMENTO  DE  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CABIMENTO  DA AÇÃO  COLETIVA.  LEGITIMIDADE
DO  SINDICATO.  PERTINÊNCIA TEMÁTICA.  EFICÁCIA DA DECISÃO.
LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.

1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente
modificadas de soja, nos termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da
inaplicabilidade  da  Lei  de  Patentes  à  espécie,  consubstancia  causa
transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido
estrito, e de direitos individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à
discussão da matéria pela via da ação coletiva.

2. Há relevância social na discussão dos royalties cobrados pela venda de soja
geneticamente  modificada,  uma  vez  que  o  respectivo  pagamento
necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado.

3.  A exigência  de pertinência  temática  para que se  admita  a  legitimidade  de
sindicatos na propositura de ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º,
II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte Suprema, o objeto do
mandado  de  segurança  coletivo  será  um  direito  dos  associados,
independentemente  de  guardar  vínculo  com  os  fins  próprios  da  entidade
impetrante do 'writ', exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido
nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja
peculiar, próprio, da classe. Precedente.

4.  A  Corte  Especial  do  STJ  já  decidiu  ser  válida  a  limitação  territorial
disciplinada pelo art.  16 da LACP, com a redação dada pelo art.  2-A da Lei
9.494/97. Precedente. Recentemente, contudo, a matéria permaneceu em debate.

5.  A distinção,  defendida  inicialmente  por  Liebman,  entre  os  conceitos  de
eficácia  e  de  autoridade  da sentença,  torna  inóqua  a  limitação  territorial  dos
efeitos  da coisa  julgada  estabelecida  pelo  art.  16 da  LAP.  A coisa  julgada  é
meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os
efeitos  da  sentença  produzem-se  erga  omnes,  para  além  dos  limites  da
competência territorial do órgão julgador.

6. O art. 2º-A da Lei 9.494/94 restringe territorialmente a substituição processual
nas  hipóteses  de  ações  propostas  por  entidades  associativas,  na  defesa  de
interesses  e  direitos  dos  seus  associados.  A presente  ação  não  foi  proposta
exclusivamente  para  a  defesa  dos  interesses  trabalhistas  dos  associados  da
entidade. Ela foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de
todos os produtores rurais que laboram com sementes transgênicas de Soja RR,
ou  seja,  foi  ajuizada  no  interesse  de  toda  a  categoria  profissional.  Referida
atuação  é  possível  e  vem  sendo  corroborada  pela  jurisprudência  do  STF.  A
limitação do art. 2-A, da Lei nº 9.494/97, portanto, não se aplica.

7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. Recurso dos
Sindicatos provido.90

90 Resp n. 1.243.386/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Dje: 26/06/2012. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201100371991&dt_publicacao=26/06/2012
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Perceba-se que a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art.2º-A

da lei 9494/97 está em consonância com o entendimento firmado por Hugo Nigro Mazzili:

[…] o que se deve entender é que, se o dano tiver caráter nacional ou regional, a
ação coletiva poderá ser proposta na Capital do Estado ou do Distrito Federal
(art.93, II do CDC), e o juiz terá competência para decidir a lide para todos,
residentes ou não na respectiva Capital. Assim, se a ação for proposta perante a
autoridade judiciária que tenha competência para resolver a questão regional ou
nacional, a associação poderá fazer pedido que abranja os interesses de todos
seus  associados,  independentemente  da  relação  nominal  destes  ou
independentemente da relação nominal destes ou independentemente do foro do
juiz prolator da sentença.91

Inexplicavelmente, no entanto, em julgado ainda mais recente a Relatora Ministra

Nanci Andrighi, contrariando seu próprio entendimento, aplicou literalmente o art.16 da Lei

de Ação Civil Pública e o art.2º-A da lei 9494/97. Confira-se a ementa:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVOS  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
COLETIVA.  IDEC.  LITISPENDÊNCIA.  FUNDAMENTO  DO  ACÓRDÃO
NÃO  IMPUGNADO.  SÚMULA  283/STJ.  LEGITIMIDADE  ATIVA
EXTRAORDINÁRIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA  DO  STJ.  EFICÁCIA  DA  DECISÃO.  JURISDIÇÃO.
ÓRGÃO PROLATOR. - A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado – quando suficiente para a manutenção de suas conclusões – impede
a apreciação do recurso especial. - O acórdão recorrido que adota a orientação
firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - Em sede de ação civil
pública,  a  sentença  civil  fará  coisa  julgada  erga  omnes  nos  limites  da
competência territorial do órgão prolator, consoante o art. 16 da Lei n.º 7.347/85,
alterado pela Lei n.º 9.494/97. - Recurso especial conhecido em parte e, nesta
extensão, provido. - Agravos não providos.92

Essas  decisões  dissonantes  (da  mesma  relatora!)  retratam um certo  casuísmo  do

Superior Tribunal de Justiça, que põe em risco a segurança jurídica ao permitir a aplicação

dos teratológicos arts.16 da lei 7347/85 e do art.2º- A da lei 9494/97, prejudicando o escopo

do processo coletivo de conferir tratamento molecular aos megaconflitos de interesses e de

garantir maior celeridade e economia processual.

Perfeita é a conclusão de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery:

A norma,  na  redação  dada  pela  L  9494/97,  é  inconstitucional  e  ineficaz.
Inconstitucional  por  ferir  princípios  do  direito  de  ação  (CF,  5º,  XXXV),  da
razoabilidade e da proporcionalidade e porque o Presidente a editou por meio de
medida provisória, sem que houvesse autorização constitucional para tanto, pois
não havia urgência (o texto anterior vigorava há doze anos, sem oposição ou
impugnação)  nem  relevância,  requisitos  exigidos  pela  CF,  62,  caput […]
Ineficaz, porque a alteração ficou capenga, já que incide o CDC 103 nas ações

91 MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. Ed. Saraiva. 25ªEd. SP.2012. p.301 e 302
92 AgRg no Resp 1.134.957. Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª Turma. Dje: 17/12/2012. Disponível em: 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901590223&dt_publicacao=17/12/2012 
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coletivas ajuizadas com fundamento na LACP, por força do LACP 21 e CDC 90.
Para que tivesse eficácia, deveria ter havido alteração da LACP 16 e CDC 103.
De  consequência,  não  há  limitação  territorial  para  eficácia  erga  omnes da
decisão proferida em ação civil pública, quer esteja fundada na LACP, quer no
CDC.93

5.2 A coisa julgada no mandado de segurança coletivo

O mandado de segurança coletivo consiste em inovação oriunda da Constituição da

República de 1988 prevista no art.5º, LXX da CRFB/88, possibilitando a proteção de direitos

líquidos e certos no plano coletivo.94

O  caput   do  art.22  da  lei  12.016/09,  responsável  pela  regulamentação  da  coisa

julgada  no  mandado de  segurança  coletivo,  encontra-se  assim disposto:  “no mandado de

segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou

categoria substituídos substituídos pelo impetrante”.

A primeira vista, não há qualquer inovação, tendo em vista que os limites subjetivos

da  coisa  julgada  são  os  mesmos  estabelecidos  pelo  Código  de  Defesa  do  Consumidor

(art.103, II) e, também não poderia ser diferente, já que é a extensão do objeto litigioso que

determinará o alcance da coisa julgada.

Não obstante, é preciso definir  qual é o método de produção da coisa julgada no

mandado de segurança coletivo. Como se percebe, a regra do art.103, II do CDC define a

coisa julgada como ultra partes e secundum eventum probationis, enquanto na lei 12.016/09

não há qualquer disposição quanto à eventualidade da coisa julgada. Há, portanto, uma lacuna

normativa.

Há  quem entenda  que,  face  a  ausência  de  expressa  previsão  legislativa,  a  coisa

julgada  será  pro et  contra.  Neste  diapasão,  se  manifestou o Superior  Tribunal  de  Justiça

conforme trecho da seguinte ementa:

[…] A incompatibilidade  do  regime de  substituição  processual  de  pessoa  de
direito público por entidade privada se mostra particularmente evidente no atual
regime do mandado de segurança coletivo, previsto nos artigos 21 e 22 da Lei

93 NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 2ªEd.
São Paulo. RT.2003. P 1558
94 LXX – O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b)  organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento 
há pelo menos um ano, em defesa dos interesse de seus membros ou associados.

54



12.016/90,  que  prevê  um  sistema  automático  de  vinculação  tácita  dos
substituídos processuais ao processo coletivo, podendo sujeitá-los inclusive aos
efeitos de coisa julgada material em caso de denegação da ordem.95

Uma segunda corrente entende que a coisa julgada no mandado de segurança coletivo

segue o modelo do mandado de segurança individual.  Neste sentido,  segue Alexandre de

Freitas Câmara:

Aliás, vale aqui recordar que no caso do mandado de segurança coletivo não há
necessidade de se estabelecerem ressalvas equivalentes àquelas que, no art.103
(incisos I  e II)  do Código de Defesa do Consumidor,  foram feitas  acerca da
formação da coisa julgada nos casos de rejeição da demanda por insuficiência de
prova. É que, como se pôde ver anteriormente, é típico do sistema de mandado
de segurança que no caso de rejeição da demanda por insuficiência de prova
(que nesse tipo de processo, nada mais é do que a declaração de que não existe
“direito líquido e certo”), a sentença (que é de mérito, como já se viu) faça coisa
julgada apenas tornar imutável e indiscutível a declaração de que não se tem
direito ao mandado de segurança […], o que impede nova impetração, mas não
veda o acesso às vias ordinárias.96

Essa posição não passa imune de crítica. Para Fredie Didier Júnior e Hermes Zanetti

Júnior:

A opção é aceitável,  mas não é  conveniente.  É que o módulo probatório do
mandado  de  segurança  é  exclusivamente  documental.  Pode  acontecer  de  a
decisão  denegatória  do  mandado  de  segurança  basear-se  na  prova  produzida
(denega-se por ausência de direito, e não por ausência da prova documental):
nesse caso,  há coisa  julgada material,  a despeito  do juízo de improcedência.
Mesmo se o impetrante obtiver outra prova documental, não poderá renovar a
sua demanda, por mandado de segurança ou por qualquer outro procedimento.
Há coisa julgada.97

Os ilustres processualistas então propõem:

Diante da lacuna, busca-se no microssistema a solução para o impasse. O modo
de produção da coisa julgada no mandado de segurança coletivo é o  mesmo
previsto genericamente para as ações coletivas e está regulado no art.103 do
CDC:  secundum eventum probationis, sem qualquer limitação quanto ao novo
meio de prova que pode fundar a repropositura da demanda coletiva. A extensão
subjetiva  da  coisa  julgada  será  secundum  eventum  litis,  sem  prejuízo  da
pretensão dos titulares de direitos individuais, mesmo no caso de desistência do
processo prevista no §1º do mesmo artigo, já que sabidamente a desistência não
embaça a repropositura da demanda (art.267, VIII do CPC).98

A solução proposta nos parece mais adequada, pois prestigia a visão sistêmica do

95 STJ, 1ª Turma, RMS 34.270/MG, Min. Rel. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, Dje.28/10/2011. 
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201100893201&dt_publicacao=28/10/2011 
96 CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Mandado de Segurança. Ed. Atlas. São Paulo.2013. p.386
97  JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.400
98 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.400
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processo  coletivo,  defendida  neste  trabalho,  além  de  se  afigurar  como  a  hipótese  mais

razoável,  pois  como  já  fora  exposto  a  eventualidade  no  processo  coletivo  decorre  da

necessidade de se evitar fraudes e contradição prática entre os julgados bem como, preservar o

direito de ação e o contraditório daqueles que não participaram diretamente do processo.

Outra dúvida que subiste quanto ao mandado de segurança são as espécies de direito

que serão por ele tutelados. Antes da lei 12.016/09 face ao silêncio legislativo, havia muita

controvérsia  quanto  ao  objeto  deste  remédio  constitucional  coletivo.99 Com o advento  do

art.21 da lei 12.016/09 a questão mudou de figura , pois este passar a afirmar expressamente

que o mandado de segurança coletivo destina-se apenas a  proteção de interesse coletivos

stricto sensu ou individuais homogêneos.

Trata-se de posição a qual sempre se filiou a jurisprudência. Destaca-se, inclusive, o

enunciado nº101 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que não admite a utilização do

mandado de segurança como sucedâneo da ação popular.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  MANDADO DE SEGURANÇA.  SINDICATO  DOS
POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS DE MINAS GERAIS. DEFESA DE
INTERESSES DIFUSOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA N. 101/STF.

1. Evidenciado o caráter difuso da impetração, fulcrada, essencialmente, na
defesa dos interesses dos usuários das rodovias federais – universo de pessoas
passíveis de ser atingidas pelos supostos efeitos nefastos do ato coator, impõe-se
o reconhecimento da incapacidade postulatória do sindicato autor. 

2. É vedada a utilização do mandado de segurança como substitutivo da ação
popular (Súmula n. 101/STF).

3. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito.100

Havendo  consonância  entre  jurisprudência  e  lei,  poderíamos  concluir,

precipitadamente, não haver qualquer discussão quanto aos limites do objeto do mandado de

segurança coletivo. Todavia, não é essa a posição majoritária na doutrina.

Evidencia-se o exposto, nas palavras de Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior:

A regra é flagrantemente inconstitucional. Trata-se de violação do princípio da
inafastabilidade (art.5º, XXXV CF/88), que garante que nenhuma afirmação ou

9 9 Cf. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de 
direitos. São Paulo.RT.2006. p.194-198

1 00 STJ, MS 11.399/DF. Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje.13/12/2006. Cf. CÂMARA, Alexandre 
Freitas. Manual de Mandado de Segurança. Ed. Atlas. São Paulo.2013. p.355
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lesão a direito será afastada da apreciação do poder judiciário. Esse princípio
garante o direito ao processo jurisdicional, que deve ser adequado, efetivo, leal e
com  duração  razoável.  O  direito  ao  processo  adequado  pressupõe  a  um
procedimento adequado,  o que nos remete ao mandado de segurança, direito
fundamental para a tutela de qualquer situação jurídica lesada ou ameaçada, que
garante o direito. Afasta-se a possibilidade de o direito difuso ser tutelado por
mandado de segurança, um excelente instrumento processual para a proteção de
direitos ameaçados ou lesados por ato de poder.101

Alexandre  Freitas  Câmara   também se  mostra  favorável  à  proteção  dos  direitos

difusos  por mandado de segurança coletivo,  mas apresenta como principal  fundamento o

diálogo que necessariamente deve ser estabelecido entre a lei 12.016/09 e o Código de Defesa

do Consumidor. Assim, observa:

[…] Apesar do silêncio do texto legal, não como sustentar-se que a lei 12.016/09
tenha excluído o cabimento do mandado de segurança para a tutela de interesses
difusos.  Também  estes  podem  ser  protegidos  pelo  mandado  de  segurança
coletivo. E o grande fundamento legal para isso é o disposto no art.83 do Código
de Defesa do Consumidor[...] Impende aqui recordar, antes de tudo, que o CDC
prevê, expressamente mecanismos para a tutela de todos os tipos de interesses
transindividuais, inclusive os interesses difusos (conforme se vê pela leitura do
seu art.81, parágrafo único). E nos termos do art.83 daquele mesmo diploma a
tutela dos direitos e interesses por ele protegidos (o que definitivamente inclui
os interesses difusos) pode se dar por todas as espécies de ações capazes de
propiciar sua adequada e efetiva tutela.102

Como se vê, trata-se de interpretação que reconhece a integração existente entre as

normas esparsas de processo coletivo, tendo como núcleo essencial, notadamente, o Código

de Defesa do Consumidor, responsável por centralizar a maior parte do regramento sobre a

matéria.

Destaca-se  ainda  que  sendo  o  mandado  de  segurança  coletivo  uma  garantia

fundamental, evidentemente deve receber a interpretação que lhe atribua máxima efetividade,

pois como afirma Canotilho “a uma norma constitucional deve ser atribuída a maior eficácia

que lhe dê”103

101 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.131
1 02 CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Mandado de Segurança. Ed. Atlas. São Paulo.2013. p.360
1 03  J.J Gomes Canotilho. Direito Constitucional e teoria da Constituição. p.1097 apud. MENDES, Gilmar 

Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 7ªEd. 2012. Ed.Saraiva. p.94
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6 NOVOS PARADIGMAS

Durante a exposição desse trabalho foi esclarecido que o processo coletivo é regido

por normas esparsas, cujo núcleo essencial  formado pelo código de defesa do consumidor e a

lei  de  ação  civil  pública,  permite  a  formação  de  um  sistema  integrado  a  despeito  da

inexistência de um código de processo coletivo.

Não obstante, é preciso considerar que a inexistência de uma norma codificada sobre

processo coletivo gera algumas dificuldades para os operadores do direito, sendo uma das

principais causas de erros, ambiguidades e divergências no trato da matéria.

A fim de solucionar as dificuldades que grande parte dos juristas possuem na aplicação

das normas de direito coletivo, foram idealizados diversos projetos de Códigos de Processo

Coletivo.

Esses projetos serão expostos agora, no que tange à matéria da coisa julgada, para que
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possamos  indicar  o  (possível)  futuro  do  processo  coletivo  pós  –  codificação,  com  a

apresentação das principais regras dos projetos da USP, UERJ/UNESA,  Código Modelo de

Processos Coletivos para Íbero- América e o proposto por Antônio Gidi.

O projeto da USP de Código de Processo Coletivo, capitaneado pela Professora Ada

Pellegrini Grinover, não traz muitas inovações quanto à coisa julgada secundum eventum litis,

como se conclui na análise do art.13, §2º do Anteprojeto: 

§ 2º Os efeitos da coisa julgada nas ações em defesa de interesses ou direitos
difusos ou coletivos (art. 3º, I e II, deste Código) não prejudicarão as ações de
indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na
forma  prevista  neste  código,  mas,  se  procedente  o  pedido,  beneficiarão  as
vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos
termos dos arts. 28 e 29 deste Código104

Já, no que tange à coisa julgada secundum eventum probationis, há algumas mudanças

significativas. A primeira está no art.12, parágrafo único do Anteprojeto ao exigir do juiz que

explicite a improcedência por insuficiência de provas no dispositivo da decisão,  a fim de

evitar qualquer dúvida quanto à formação da coisa julgada.

Segundo Antônio Gidi,  a  técnica é  equivocada,  pois “o juiz da causa não está em

posição adequada para determinar se julga com falta de provas ou prova suficiente”105.

Por  sua  vez,  o  art.13,  §5º  deste  Anteprojeto  prevê  que  mesmo  no  caso  de

improcedência,  fundada  nas  provas  produzidas,  qualquer  legitimado  poderá  intentar  outra

ação se houver nova prova, desde que o faça em dois anos. E complementa no §6º que, nas

mesmas condições, fica assegurado ao demandado da ação coletiva julgada procedente, tal

prerrogativa.

Mais uma vez, Antônio Gidi faz severas críticas:

[…] O equívoco é manifesto. Primeiro, porque há desigualdade substancial entre
as partes: enquanto o réu é uma empresa organizada, litigando pessoalmente,
com  experiência  na  área,  o  autor  é  um  grupo  anônimo  e  desorganizado  de
pessoas,  sem  qualquer  experiência,  representado  por  uma  entidade.  O  réu
individual não precisa de proteção contra os riscos do  non liquet: para quem
litiga pessoalmente a plenitude do contraditório é bastante para fazer surgir a
cognição exauriente. Segundo, porque o grupo, depois da vitória no processo
coletivo já estará disperso, vulnerável, tornando-se uma presa fácil para o réu
propor uma espécie de “ação coletiva passiva” completamente sem precedentes,
pegando o grupo de surpresa.106

104.Disponível em: http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf 
105  GIDI, Antônio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo. Ed. Forense. Rio de Janeiro.2008. p.295.
106 Op.cit. p.296
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No art.13, §4º desse Anteprojeto, há regra que afirma não representar limitação à coisa

julgada  a  competência  territorial  do  órgão.  Evidentemente,  o  escopo  dessa  norma  é  a

revogação do famigerado art.16 da lei de ação civil pública já tratado neste trabalho. Não por

outra  razão,  o  Anteprojeto  de  Código  Modelo  Íbero-Americano  (art.33,  §5º)  e  o  modelo

proposto em conjunto pela UERJ/UNESA (art.20,§4º) reproduzem essa regra.

Diga-se de passagem que o modelo UERJ/UNESA em muito se assemelha ao da USP,

trazendo apenas uma diferença, que é a adoção do right to opt out em seu art.33, §§ 2º e 4º. 

Neste sentido, dispõe:

§2º  Dentro  do  prazo  previsto  no  parágrafo  anterior,  os  autores  das  ações
individuais  poderão  requerer,  nos  autos  do  processo  individual,  sob pena de
extinção sem julgamento do mérito, que os efeitos das decisões proferidas na
ação coletiva não lhes sejam aplicáveis, optando, assim, pelo prosseguimento do
processo individual.

[…]

§4º  Não tendo o juiz  deliberado acerca  da  forma de exclusão,  esta  ocorrerá
mediante simples manifestação dirigida ao juiz do respectivo processo coletivo
ou ao órgão incumbido de realizar a nível nacional o registra das ações coletivas,
que poderão se utilizar eventualmente do sistema integrado de protocolo.107

Tal artigo está em plena consonância com o §3º do art.22 deste Anteprojeto que afirma

que  na  hipótese  de  direitos  individuais  homogêneos  só  não  estarão  vinculados  ao

procedimento aqueles que exerceram regular e tempestivamente o direito de ação ou exclusão.

O  Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos para Íbero- América, por sua

vez, traz apenas uma grande inovação em relação ao anteprojeto da USP, que é o fim da

categoria dos interesses coletivos em sentido estrito, reunindo-os na categoria dos interesses

difusos (art.1º, II). Esta orientação é a mesma firmada no código proposto por Antônio Gidi.

O modelo de código elaborado por Antônio Gidi traz como grande diferencial o fim do

transporte  in utilibus da coisa julgada produzida no processo coletivo de tutela dos direitos

individuais homogêneos (art.18), já que prevê a vinculação erga omnes independentemente do

resultado da demanda.

Neste sentido, afirma:

[…]  Embora  constitucional,  a  coisa  julgada  secundum  eventum  litis é  uma

107 JÚNIOR, Fredie Didier; JUNIOR, Hermes Zanetti. Curso de Direito Processual Civil 4 – Processo Coletivo. 
Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013. p.523 -540
108 GIDI, Antônio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo. Ed. Forense. Rio de Janeiro.2008. p.296
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técnica covarde, imatura e ineficiente, não sendo a opção adequada por vários
motivos: a) em primeiro lugar, a extensão da coisa julgada  secundum eventum
litis não permite acordos coletivos, pelo menos nos casos de direitos individuais
homogêneos. E o motivo é óbvio: o fato de a coisa julgada vincular o grupo
somente para beneficiar os seus membros, conflita com o fato de que o acordo,
por definição, é feito de concessões mútuas; b) em segundo lugar, a coisa julgada
secundum eventum litis inviabiliza o processo coletivo passivo. Se a sentença
coletiva somente vincula os membros individuais se ela for favorável ao grupo, a
sentença  de  procedência  em  uma  demanda  coletiva  passiva  não  vinculará
nenhum membro do grupo; c) em terceiro lugar, se existe controle judicial da
adequação da representação dos interesses do grupo em juízo, um sistema de
ampla notificação e intervenção e o direito de auto-exclusão, nada mais justo que
a coisa julgada vincular todos os membros do grupo; d) por fim, um sistema
chamado  secundum eventum litis ou  in utilibus é intelectualmente desonesto e
cria uma falsa sensação de segurança, o que é muito perigoso. Ele dá a aparência
de que a sentença coletiva só faz coisa julgada se o processo coletivo for julgado
procedente  o  que,  como vimos,  é  uma falácia  e  dificulta  a  compreensão  do
fenômeno.108

Pelo exposto,  podemos  extrair  alguns pontos  de convergência  entre  os  anteprojetos,

como  a  manutenção  da  coisa  julgada  secundum  eventum  probationis sem  maiores

questionamentos e a repulsa à regra do art.16 da lei de ações civis públicas.

Por outro lado, há divergências quanto aos seguintes pontos: a divisão dos interesses

coletivos (bipartíde ou tripartíde);  manutenção da coisa julgada julgada com transporte  in

utilibus; o sistema de notificação dos interessados (sistema de liberdade de adesão ou right to

opt out) e a exigência de inclusão no dispositivo que a improcedência se deu por insuficiência

de prova. Resta agora saber qual desses projetos irá vingar a fim de que possam ser avaliados

os efeitos sistêmicos gerados pelas regras ora examinadas.
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7 CONCLUSÕES

Neste  último capítulo  serão expostos,  em síntese,  os  principais  temas  abordados  ao

longo desta obra:

 O processo coletivo é  regido por um conjunto de normas esparsas que formam um

sistema de integração – complementariedade. São exemplos de normas desse sistema: a lei de

ação  popular  (lei  4717/65);  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (lei  8069/90);  lei  de

improbidade  administrativa  (lei  8429/92);  lei  do  mandado  de  segurança  (lei  12.016/09);

Estatuto do idoso (Lei 10.741/03) e especialmente a Constituição.

 O núcleo essencial desse sistema é composto pelo Código de Defesa do Consumidor e a

Lei  de  Ação  Civil  Pública,  responsáveis  pela  consolidação  da  proteção  conferida  aos

interesses  coletivos  lato  sensu.   Com efeito,  considerando  que  estas  leis  são  verdadeiras

supernormas do direito processual coletivo, as regras de coisa julgada neles contida aplicam-

se às demais normas que tutelam algum interesse coletivo específico.

 O  reconhecimento  desse  microssistema  exige  também  a  releitura  de  certas  noções

nucleares da teoria geral do processo: jurisdição, processo e ação.  Por processo coletivo,
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entende-se aquele que identifica-se pelo propósito de atender de modo unitário e isonômico

um direito  (ou  interesse)  pertencente  a  um número  expressivo  de  sujeitos,  a  uma classe

específica ou toda coletividade.  A jurisdição coletiva consiste em uma forma de ser do Estado

voltada  a  resolução  de  controvérsias  de  largo  espectro.  Enquanto,  a  ação  coletiva  é  o

instrumento colocado a disposição de certos  legitimados específicos  para  a  defesa  desses

interesses de caráter molecular.

 Como se observa todos esses conceitos trabalham com a ideia de uma faixa ampla de

interesses, intermediários entre os interesses públicos e privados,  que podem ser classificados

em: difusos, coletivo stricto sensu e individuais homogêneos.

 Os  direitos  ou  interesses  difusos  são  aqueles  qualificados  pela  indeterminação  dos

sujeitos,  pela  indivisibilidade  do  objeto,  por  sua  intensa  litigiosidade  interna  e  por  sua

tendência à transição ou mutação no tempo e no espaço. Por essa razão, a coisa julgada será

erga omnes, estendendo-se a toda coletividade.

 Os direitos ou interesses coletivos em sentido estrito são aqueles titulados por um grupo

de pessoas unidas por uma relação jurídica base existente entre os membros deste grupo ou

destes com a parte contrária e caracterizam-se pela determinabilidade do grupo ou do sujeitos

que  a  integram.  Por  este  motivo,  a  coisa  julgada  será  necessariamente  ultra  partes,

ultrapassando a esfera individual, mas com um alcance limitado ao grupo unido pela relação

jurídica anterior ao conflito.

 Os direitos individuais homogêneos são a soma daqueles de origem comum, no qual

haja prevalência das questões coletivas comuns sobre a individual e superioridade da tutela

coletiva.  Tratam-se,  em  verdade,  de  direitos  acidentalmente  coletivos,  que  recebem  esse

tratamento  processual  para  melhorar  a  qualidade  da  atividade  jurisdicional  prestada  pelo

Estado, reduzindo assim o número de controvérsias idênticas e a quantidade de trabalho do

poder judiciário. Neste caso, a coisa julgada será erga omnes alcançando todos os indivíduos

que tiveram seus direitos violados, que serão determinados apenas na fase de liquidação e

execução individual.

 Vale ressaltar que esses direitos não podem ser classificados a priori, dependendo da

individuação da causa de pedir e do pedido para que possam ser corretamente identificados.  

 A definição do tipo de interesse metaindividual relaciona-se diretamente com o grau de
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expansão da eficácia da coisa julgada coletiva, tendo em vista que esta última está na razão

direta do pedido e da causa de pedir formulados, daí a importância do seu estudo.

 Quanto  à  coisa  julgada,  foi  preciso  que  esta  pode  ser  definida  como uma situação

jurídica que agrega a qualidade da imutabilidade e indiscutibilidade ao conteúdo da decisão

vinculando as partes do processo.

 Essas premissas teóricas merecem releitura no direito processual coletivo a fim de se

adequar com a maior amplitude desse objeto. 

 Neste sentido, a tese da eficácia natural da sentença, criada por Liebman, que justifica a

sujeição de terceiros aos efeitos da sentença, deve ser ignorada no processo coletivo, pois

neste a defesa dos interesses coletivos é feita por um legitimado extraordinário (adequacy of

representation), que atua em nome próprio para defender os interesses de uma coletividade,

comunidade ou grupo de indivíduos, não havendo, portanto, “terceiros” propriamente dito.

 Quanto aos limites objetivos não se pode olvidar que a eficácia  preclusiva da coisa

julgada  se  observa  com muito  mais  intensidade,  em razão  do  largo  espectro  de  direitos

manejados no processo coletivo.

 A  coisa  julgada,  ainda,  justifica-se  mais  por  razões  de  política  judiciária  e  de

conveniência social do que por imposição técnica-jurídica, sendo ao mesmo tempo garantia

constitucional,  fonte  assecuratória  de  direitos  e  categoria  processual.  Por  tal  razão,  nem

sempre a coisa julgada será produzida  pro et contra, formando-se segundo o resultado do

litígio.

 No processo coletivo, quando tutelados os direitos essencialmente coletivos, teremos a

coisa julgada secundum eventum probationis ou secundum eventum litis vel probationis. Nesta

hipótese, a situação jurídica da coisa julgada não será gerada sempre que estivermos diante de

uma sentença de improcedência por falta de provas.

 A ideia  aqui  é  evitar  que  as  pessoas,  que  não  puderam  participar  diretamente  do

processo, sejam prejudicados por um legitimado que atuou de maneira despreparada ou de

má-fé. Prevalece, portanto, o valor justiça face à segurança jurídica.

 Na coisa  julgada  secundum eventum litis  in  utilibus,  temos  na  realidade  uma coisa

julgada  pro  et  contra no  plano  coletivo,  mas  que  não  pode  ser  transportada  para  esfera
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individual,  em razão  da  autonomia  dos  indivíduos  e  da  garantia  constitucional  do  art.5º,

XXXV da CRFB/88.

 A fim  de  evitar  maiores  transtornos  no  trâmite  concomitante  de  ações  coletivas  e

individuais, o art.104 do CDC afirma não haver litispendência entre essas ações e traz regra

que dá às partes do processo individual o prazo de 30 dias para suspender suas ações para que

possam se beneficiar da coisa julgada produzida no processo coletivo.

 Trata-se de sistema regido pelo princípio da integral liberdade de adesão ao processo

coletivo. Por ele, o indivíduo tem liberdade para escolher se adere ao processo coletivo como

litisconsorte ou não; se segue ou suspende a ação individual e se executa ou não a sentença

produzida na ação coletiva.

 Trata-se  do  sistema  que  melhor  se  adapta  ao  nosso  ordenamento  constitucional,

respeitando a autonomia das partes, o patrimônio individual e o direito de ação.

 Essas regras de convivência evitam, por sua vez, que haja contradição prática entre os

julgados  proferido  no  plano  coletivo  e  individual,  já  que:  a  ação  coletiva  não  impede  o

ajuizamento de ações individuais que sejam concernentes ao mesmo thema decidendum, mas

o autor individual não poderá se beneficiar da coisa julgada no plano coletivo. Caso queira ser

por esta beneficiado, deverá deixar de propor a ação ou requerer a sua suspensão dentro do

prazo legal; por sua vez, o réu na ação coletiva, rejeitada no mérito, após cognição plena e

exauriente e com trânsito em julgado, não poderá figurar no polo passivo de uma segunda

demanda coletiva, embora possa ser demandado em ações individuais.

  Também  concluímos  que  o  art.16  da  lei  de  ação  civil  pública  é  manifestamente

inconstitucional e ineficaz, já atribui à coisa julgada um papel que não lhe cabe, qual seja

limitar  o  alcance  territorial  do  decisum.  Ora,  cabe  à  coisa  julgada  apenas  atribuir

imutabilidade ao conteúdo da decisão e não determinar o alcance do seu conteúdo. Os limites

territoriais  dependerão  necessariamente  da  espécie  de  dano gerado (nacional,  regional  ou

local), daí porque o art.16, face a sua teratologia, não pode ser aplicado por nossos tribunais.

 Outra  polêmica apresentada nessa obra  diz  respeito  ao art.22 da lei  12.016/09 que

disciplina os efeitos da coisa julgada no mandado de segurança coletivo. Como se sabe, tal

norma  não  faz  qualquer  referência  à  coisa  julgada  secundum  eventum  probationis, ao

contrário do CDC. Pactuamos com a ideia  que reforça a  existência  de um microssistema
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processual coletivo: a regra do art.103 do CDC deve ser aplicada genericamente a todas as

espécies de ação coletiva.  Até porque não há razoabilidade em afastar a eventualidade da

coisa  julgada  produzida  no  mandado  de  segurança  coletivo.  Com  base  nesse  mesmo

raciocínio,  também  deve  ser  reconhecida  a  possibilidade  de  manejo  desse  remédio

constitucional para a tutela de direitos difusos, em que pese a omissão legislativa.

 Por  fim,  foram  apresentadas  as  principais  mudanças  propostas  por  ilustres

processualistas  no  que  tange  à  coisa  julgada,  com  uma  breve  exposição  dos  pontos

convergentes e de confrontos dos anteprojetos analisados.

REFERÊNCIAS

Livros:

ARAÚJO, Luiz Paulo da Silva. Ações Coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais

homogêneos. Rio de Janeiro. Ed.Forense.2000

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil – volume 1. Editora Atlas.

2013. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Manual de Mandado de Segurança. Ed. Atlas. São Paulo.2013.

DA SILVA, Ovídio Baptista. Curso de Processo Civil.5ª Ed. São Paulo. Ed.RT.2001. Vol.1.

DE ALMEIDA, Gregório Assagra. Direito Processual Coletivo Brasileiro – Um novo ramo do

66



direito processual.2003. Ed. Saraiva. 

DINAMARCO, Cândido  Rangel.  Relativizar  a  coisa  julgada  material.  Ajuris.  n.83.  V.27.

2001.

GIDI, Antônio. Rumo a um Código de Processo Civil Coletivo – A codificação das ações

coletivas no Brasil Ed.Forense. Rio de Janeiro. 2008. 

GIDI, Antônio. Coisa julgada e litispendência nas ações coletivas. São Paulo. Saraiva.1995. 

GRECO, Leonardo. Instituições de Processo Civil – Vol.II.. Ed.Forense. 2ª Ed. 2011.

GRINOVER, Ada Pellegrini. “Da  class action for damages  à ação de classe brasileira: os

requisitos de admissibilidade” .Revista Forense n.352 v.96.  

GRINOVER, Ada Pellegrini. Código Brasileiro de Defesa do Consumidos Comentado pelos

autores do anteprojeto. Ed.Forense. 8ª Edição.2005. 

LENZA, Pedro. Teoria Geral da Ação Civil Pública. 2ª Ed. São Paulo. Ed.RT. 2005. 

LEONEL, Ricardo de Barros. Manual de Processo Coletivo. São Paulo. RT.3ªED.2012. 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – Conceito e legitimação para agir. 7ª

ed. São Paulo.

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição Coletiva e Coisa Julgada.  3ªEd. São Paulo: RT,

2012.

MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil. Volume

2 – Processo de Conhecimento. Ed.RT. 7ª Ed. 2008.

MAZZILI,  Hugo  Nigro.  A Defesa  dos  Interesses  Difusos  em Juízo.  Ed.  Saraiva.  25ªEd.

SP.2012. 

67



MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 7ªEd. 2012. Ed.Saraiva. 

MOREIRA,  José  Carlos  Barbosa.  Ainda e  sempre  a  coisa  julgada.  Revista  dos  Tribunais

nº416. v.59, 1970. 

MOREIRA,  José  Carlos  Barbosa.  Eficácia  da  sentença  e  autoridade  da  coisa  julgada.

AJURIS. n.28.v.10. 1983.

NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil Comentado e legislação

extravagante. 2ªEd. São Paulo. RT.2003.

JÚNIOR, Fredie Didier;  JUNIOR, Hermes Zanetti.  Curso de Direito Processual Civil  4 –

Processo Coletivo. Ed.Juspodivm; 8ªEd. 2013.

JÚNIOR,  Fredie  Didier;  BRAGA,  Paula  Sarno  e  OLIVEIRA,  Rafael.   Curso  de  Direito

Processual Civil – Volume 2. Editora Juspodivm.8ª Edição.2013.

JÚNIOR, Humberto Theodoro. Código de Processo Civil Anotado. Ed.Forense. 17ª Ed. 2013.

PORTO,  Sérgio  Gilberto.  Reflexões  sobre  a  eficácia  preclusiva  da  coisa  julgada.  Revista

Ajuris. 

WATANABE, Kazuo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores

do anteprojeto. 8ª Ed.Forense. 2005. 

ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo: Tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de

direitos. São Paulo.RT.2006. 

Sites Pesquisados:

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=200600360360&dt_publicacao  22/02/2012   

68

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200600360360&dt_publicacao=22/02/2012
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=200600360360&dt_publicacao


https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=200900070092&dt_publicacao=14/12/2009 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.html

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp  registro=201100371991&dt_publicacao=26/06/2012  

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=200901590223&dt_publicacao=17/12/2012     

https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.aspregistro=201100893201&dt_publicacao=28/10/2011     

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf     

69

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201100893201&dt_publicacao=28/10/2011
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200901590223&dt_publicacao=17/12/2012
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201100371991&dt_publicacao=26/06/2012
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9494.html
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200900070092&dt_publicacao=14/12/2009

	Vinício Guimarães Salvarezza
	NITERÓI/RJ

