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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende demonstrar as proposições normativas sobre a coisa 

julgada na ação coletiva lato sensu e, diante da dinâmica e escopo desse tipo de 

ação, o referido instituto jurídico deve operar. Para tanto são consideradas as 

disposições legais e os princípios norteadores constitucionais e do processo 

coletivo, conduzindo a uma interpretação conforme para que se possa dar o 

resultado mais adequado possível observando-se a sistemática do ordenamento 

jurídico e a essência da ação coletiva lato sensu. 

A grande questão que se apresenta é se haveria ou não a limitação dos efeitos 

subjetivos da coisa julgada, tendo em vista a existência de regra legal expressa para 

tanto.  

O tema suscita bastante discussão e precisa ser enfrentado com assertividade para 

que o sistema jurídico se adéqüe em si mesmo. 

Buscou-se o método lógico dedutivo para apresentar a conclusão que indica à 

inconstitucionalidade de qualquer limitação à eficácia ampla e irrestrita 

territorialmente da coisa julgada no processo coletivo. 

 

Palavras chave: Coisa julgada. Processo coletivo. Efeitos subjetivos. Limitação. 

Interpretação conforme e inconstitucionalidade legal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

This paper discusses the normative propositions about the res judicata broadly in 

collective action and, given the dynamics and scope of this kind of action, that legal 

institution should operate. To be considered both the legal and the guiding principles 

of constitutional and collective process leading to interpretation from constitucion as 

to who can give the best possible outcome observing the systematic legal and 

essence of collective action lato sensu. 

 

The big question that arises is whether or not there would be a limitation of the 

subjective effects of res judicata in view of the existence of express statutory rule for 

both. 

 

The issue raises a lot of discussion and must be faced with assertiveness that fits the 

legal system itself. We tried the method to present deductive logical conclusion 

indicates that the unconstitutionality of any limitation on the effectiveness of 

geographically broad and unrestricted res judicata in the collective process. 

 

Keywords: Res judicata. Collective process. Subjective effects. Limitation. 

Interpretation from constitucion as legal unconstitutional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Notadamente, é alvo de discussão a abrangência da coisa julgada em 

ações coletivas lato sensu, com efeito erga omnes. 

 

O enfrentamento da questão pelo Poder Judiciário existe comumente, 

embora ainda não se tenha pacificado a questão. Nesse sentido, mister a reflexão 

doutrinária, como auxiliar de hermenêutica, interpretação, integração e aplicação do 

direito pertinente. 

 

Algumas ponderações sobre a limitação territorial da abrangência da 

coisa julgada acabam por mitigar a amplitude de uma decisão reconhecidamente 

com efeito erga omnes, como é intrínseco em uma ação coletiva lato sensu. Isto, 

além de contrariar patentemente o sistema processual no que se relaciona às ações 

coletivas, infringe o princípio da segurança jurídica. Afinal, com o prevalecimento de 

qualquer limitação territorial, incentivar-se-á a procura de outras pessoas ao Poder 

Judiciário, inclusive individualmente, percorrendo novamente todo o iter processual 

para o reconhecimento de questão já enfrentada em demanda coletiva. 

 

Ademais, não se pode desconsiderar o sistema de condenação coletiva 

imposto pelo microssistema jurídico de tutela jurisdicional coletiva, bem como a 

literalidade dos pedidos formulados nas respectivas ações judiciais e que são 

amplificados, justamente porque visam atender a toda a massa indeterminada de 

sujeitos (assim considerada, num primeiro momento), sob pena de violar o princípio 

do direito de ação, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

Além disso, aspecto que merece consideração e aclaramento é a 

diferença entre coisa julgada e competência territorial. Aqui, cumpre esclarecer que, 

quanto à questão da abrangência da coisa julgada, esta jamais pode se confundir 

com os critérios para a fixação de competência, preliminares no procedimento 
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processual e impeditivos, até, da fixação da coisa julgada quanto ao direito material 

invocado à apreciação do Judiciário. 

 

Com isso, busca-se neste estudo primeiro identificar o instituto da coisa 

julgada, sua previsão constitucional e legal e um pouco de como se opera no Direito 

Comparado. Foca-se na res iudicata relativa ao processo coletivo, mas não se deixa 

de mencionar o instituto de forma geral, até para que se tracem os paradigmas e 

diferenças entre uma espécie de formação de coisa julgada [processo individual] e 

outra [processo coletivo]. 

 

Passa-se, após, a verificar e analisar as tentativas de alteração do regime 

essencial da coisa julgada nas ações coletivas e como eles convivem atualmente no 

panorama jurídico e fático.  

 

Em seguida, avalia-se este panorama sob o aspecto de sua 

constitucionalidade, apresentando proposições que podem sustentar a sua 

inconstitucionalidade e, então, a sua inaplicabilidade como limitadores ou 

mitigadores da tutela jurisdicional coletiva, consoante seu escopo. Apresentando-se, 

após, notícias de possíveis vindouras soluções legislativas que reconhecem, 

justamente, essa necessidade de alteração do panorama atual. 

 

Espera-se que com estes estudos se possa contribuir com a reflexão 

sobre o tema. 
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1 O INSTITUTO DA COISA JULGADA 

 

Em que pese este estudo ater-se à coisa julgada sob seu aspecto 

coletivo, há que, primeiro, abordar-se de maneira geral os aspectos essenciais que 

envolvem e norteiam esse instituto jurídico. A partir disso, então, se poderá pensá-lo 

a partir de sua incidência, conceituação e aplicação ao processo coletivo e, ainda, 

entender-lhe as peculiaridades. 

 

É de um pano de fundo geral, pois, de uma teoria geral sobre a coisa 

julgada, que se partirá para o entendimento do seu reflexo, ou de seus efeitos [ou 

efeitos da sentença] como pondera Liebman (1981) que se conseguirá extrapolar o 

conceito e amplitude ordinariamente atribuídos e aferidos para a solução [tanto 

quanto mais adequada] às demandas coletivas. 

 

 

1.1 Conceito e natureza jurídica 

 

Uma sentença judicial é apta a produzir efeitos jurídicos às partes formais 

ou aos beneficiários dessa mesma ordem1, seja ela definitiva ou não, isto é, seja a 

sentença ainda passível de discussão judicial por meio de recurso ou tenha já 

transitado em julgado em sua completude2, pondo fim a um ciclo processual para 

aquela matéria tratada. Isto porque é na função jurisdicional que o Estado exerce 

sua autoridade para compor conflitos e litígios, na figura e na condição de ente apto 

                                                           
1  Em processo coletivo, os efeitos da coisa julgada não podem ater-se somente às partes formais, 

mas devem atingir todos aqueles interessados, potenciais beneficiários da sentença, posto que o que 
se opera é o fenômeno da substituição processual e não da representação processual. Este aspecto 
será tratado mais adiante, apenas, por ora, ressaltando-os, e indicando-se, assim, que, para aqueles 
indivíduos que podem se beneficiar dos efeitos da decisão judicial proferida em ação coletiva lato 
sensu e que quiserem, poderão se utilizar-se da sentença, executando-a, em atenção à possibilidade 
de utilização uti singuli da ordem judicial. 

 
2
 Ainda que uma decisão judicial esteja sendo discutida por meio recursal, se tal discussão não traz a 

devolução da matéria à íntegra ao respectivo Tribunal julgador, há uma parte, pois, que se torna 
incontroversa, ou seja, sobre a qual já se adquire a característica da imutabilidade e que, então, pode 
ser considerada transitada em julgado, mesmo por preclusão consumativa, à medida em que o 
recurso foi interposto sobre matéria acerca daquele conteúdo não versado. Esta característica faz 
nascer à referida parte da decisão a coisa julgada, passível, inclusive, de cumprimento provisório de 
sentença. 
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para tanto e de conferir à sociedade, num espectro mais amplo, e aos indivíduos 

parte do processo, em um prisma mais imediato, a segurança social, política e 

jurídica3 da decisão proferida. Eis, pois, que tal decisão precisa ser imutável, 

alcançar seus objetivos quanto à matéria ou conteúdo versado e atingir de maneira 

precisa seus destinatários.  

 

Nesse sentido assevera Camilo Zufelato (2011, p.26): 

 

 

“Na consecução de seu escopo de estabilização social, o mecanismo 
técnico-jurídico – o que não equivale dizer que o fundamento do instituto é 
meramente jurídico como se verá – utilizado para esse fim é o instituto 
denominado res iudicata. Nesse esteio, sua finalidade está ligada de forma 
íntima à própria razão de ser do processo, pois é a auctoritas da coisa 
julgada que tornará a solução dos litígios definitiva e, por consequência, 
promoverá a estabilidade das relações, contribuindo para a pacificação 
social, escopos maiores do próprio processo, mediante a imunização para o 
futuro da solução de conflitos”. 
 
 
 

E continua (2011, p.27):  

 
 
“Isso significa que, mesmo havendo inúmeras evidências de que a 
imutabilidade da decisão esteja assentada em fortes fundamentos de 
natureza jurídica, sua ratio extrapola esse campo e deita raízes nas 
exigências de convivência social, como a necessária e indispensável 
finitude dos litígios. 
Resta clara, portanto, a finalidade eminentemente prática da coisa julgada, 
que por razões de utilidade social impõe um limite à discutibilidade de uma 
decisão judicial, obstando a rediscussão eterna de uma demanda [...] 

[...] 

Para a concretização desse fim, haverá sempre uma tensão bipolar 
constante entre a segurança jurídica, advinda da estabilização da demanda, 
e a justiça das decisões, contida na sentença de mérito e tendente a evitar 

                                                           
3
 Como a atividade jurisdicional do Estado tem o condão de desenvolver-se para promover a 

pacificação social quanto a certo litígio, não se pode desconsiderar ou segregar a ideia de que sua 
repercussão não atinge o grupo em que se insere de maneira jurídica, social e política. Jurídica posto 
que dá a solução científica jurídica, fundamentada, ao caso que lhe foi posto em lide. Social, posto 
que retorna à sociedade e às partes como resposta imparcial, fundamentada, discutida e que, 
portanto, não pode ser mais alterada, instaurando-se a segurança jurídica – como instituto – para a 
preservação dessa decisão proferida, que, portanto, é imutável. Política sob o viés aristotélico, da arte 
ou ciência de governo, para orientar a si e aos seus atos e estabelecer normas aos mesmos 
objetivos, buscando, sempre – aí extrapolando-se o conceito de Aristóteles - o interesse social e 
ordem pública. Estes assim descritos como dever do julgador nos artigo 4° da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro, impondo-se, sobretudo, o julgamento de acordo com a equidade. Esta 
função Estatal de apreciar e dirimir uma lide formalmente proposta perante o Poder Judiciário é 
atividade complexa, fundamentada, parametrizada, exercitada e de gestão de poder público e 
político. 
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que uma sentença injusta se eternize. No contraste entre esses valores, a 
escolha do primeiro em detrimento do segundo representa a própria razão 
de ser da coisa julgada”. 

 

 

Como menciona Chiovenda (1945, p. 518):  

 

 

"A coisa julgada [...] consiste em que, pela suprema exigência da ordem e 
da segurança da vida social, a situação das partes fixadas pelo juiz com 
respeito ao bem da vida (res), que foi objeto de contestação, não mais se 
pode, daí por diante, contestar; o autor que venceu, não pode mais ver-se 
perturbado no gozo daquele bem; o autor que perdeu, não lhe pode mais 
reclamar, ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada 
é, portanto, por definição, destinada a agir no futuro, com relação aos 
futuros processos” . 

 

 

Notadamente, pois, o que se verifica é que a coisa julgada dota-se de 

uma autoridade de obrigatoriedade e vinculação da decisão em situações futuras, 

obtendo forças polarizadamente distintas, mas igualmente relevantes: a função 

negativa da coisa julgada atribui o impedimento de nova rediscussão social sobre o 

mesmo fato no mesmo processo (coisa julgada formal) ou fora dele, mesmo objeto 

atingido pela autoridade do julgamento anterior e a função positiva funciona de 

maneira protetiva, justamente para proibir o rejulgamento, uma nova lide à 

apreciação do Estado, sobre mesmo objeto litigioso (coisa julgada material). Produz, 

pois, efeitos intrínsecos e extrínsecos.  

 

Ponderam, no sentido de formação da coisa julgada material, Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery (2010, p.709): 

 

 

"Coisa julgada material (auctoritas rei judiacatae) é a qualidade que torna 
imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da 
sentença de mérito não mais sujeita a recurso ordinário e extraordinário 
(CPC 467; LICC 6° §3°), nem à remessa necessária do CPC 475 [...]. 
Somente ocorre se e quando a sentença de mérito tiver sido alcançada pela 
preclusão, isto é, a coisa julgada formal é pressuposto para que ocorra a 
coisa julgada material [...] mas não ao contrário. A coisa julgada material é 
um efeito especial da sentença transitada formalmente em julgado [...]. a 
característica essencial da coisa julgada material se encontra na 
imutabilidade da sentença [...]” . 

E, mais, continuando, bem afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery (idem): 
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“A segurança jurídica, trazida pela coisa julgada material, é manifestação do 
Estado Democrático de Direito (CF 1°,caput). Entre o justo absoluto, 
utópico, e o justo possível, realizável, o sistema constitucional brasileiro, a 
exemplo do que ocorre na maioria dos sistemas democráticos ocidentais, 
optou pelo segundo (justo possível), que também se consubstancia na 
segurança jurídica da coisa julgada material. Descumprir-se coisa julgada é 
negar o próprio Estado Democrático de Direito, fundamento da República 
brasileira. A lei não pode modificar a coisa julgada material (CF 5° XXXVI0; 
a CF não pode ser modificada para alterar-se a coisa julgada material (CF 
1° caput, 60 §4°); o juiz não pode alterar a coisa julgada (CPC 467 e 471). 
Somente a lide (pretensão, pedido, mérito) é acobertada pela coisa julgada 
material, que a torna imutável, indiscutível, tanto no processo em que foi 
proferida a sentença, quanto em processo futuro. Somente as sentenças de 
mérito, proferidas com fundamento no CPC 269, são acobertadas pela 
autoridade da coisa julgada; as de extinção do processo sem julgamento do 
mérito (CPC 267) são atingidas apelas pela preclusão (coisa julgada 
formal). A coisa julgada material é instrumento de pacificação social.” 

 

 

A apregoada imutabilidade só é legalmente afetada, por situações 

expressamente disciplinadas no ordenamento jurídico, como é o caso da ação 

rescisória. Não que não exista coisa julgada mediante a possibilidade de propositura 

de ação rescisória. Ao contrário, a sentença é imutável, mas com potencial de 

desconstituição – este é o objetivo e efeito da ação rescisória – por prazo 

determinado. Não há uma decisão judicial condicionada, nem tampouco 

impedimento à execução definitiva. Há apenas uma possibilidade de sua 

desconstituição. Mas, ainda assim, passados os dois anos possíveis a se aventar o 

vício que originaria a ação rescisória, a decisão judicial torna-se, pois imutável, 

revestindo-se da segurança jurídica a que se lhe atribui a necessidade e a 

legalidade. 

 

Embora revestida de tal característica de imutabilidade, há parte da 

doutrina que vem suscitando a possibilidade de desconstituição da coisa julgada – a 

chamada relativização – mediante a possibilidade de sua alteração, caso seja 

declarado inconstitucional o fundamento que a originou. Tal ocorreria mediante a 

justificativa de que não poderiam coexistir no mundo jurídico uma contrariedade tal 

qual a inexistência de um fundamento jurídico e decisões judiciais baseadas em um 

dispositivo afastado do ordenamento jurídico por ele não se coadunar com base na 

Lei Maior. Este tema é objeto de estudo e por si só já enseja aprofundamento e 



 
 

7 

redação de dissertações e teses. Aqui, portanto, cabe ser citado apenas como um 

exemplo de como a coisa julgada poderia ser atingida, consoante novo pensamento 

doutrinário.  

 

Diante desse contexto da necessária estabilidade a ser conferida por 

meio da decisão judicial transitada em julgado e, logo, com a coisa julgada operando 

os seus mencionados efeitos jurídicos em uma situação ou em outra – ainda que 

provisória ou definitiva a decisão judicial considerada como um todo – tem como 

essência concentrar o que se denomina o seu conteúdo [já] imutável. E é a esta 

imutabilidade, como qualificadora da decisão judicial, a que se denomina coisa 

julgada. Nesse sentido, conforme sustenta Hugo Nigro Mazzilli (2012, p.601), 

baseado na teoria de Liebman (1981), coisa julgada é, apenas e tão somente, a 

característica de imutabilidade adquirida pela sentença após seu trânsito em julgado. 

É qualidade da sentença e de seus efeitos. Não se constitui, pois, em eficácia e nem 

decorre de seu conteúdo, mas a ele abraça (LIEBMAN, 1981, p. 54): 

 

 
“Não se identifica ela simplesmente com a definitividade e intangibilidade do 
ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, mais 
intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e 
torna assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, 
quaisquer que sejam, do próprio ato” 

 

 

Outros conceitos doutrinários de coisa julgada também devem ser 

mencionados. 

 

Acerca de sua natureza jurídica, pondera Angel Landoni Sosa (2005, 

p.456): 

 

 

“La doctrina ha tratado de explicar la cosa juzgada de diversas formas: 
como ficción de verdad, como presunción de verdad, tesis que si bien hoy 
han sido superadas, no obstante, aún perduran en algunos de nuestros 
Códigos Civiles. 
El meollo del la cuestión radica en desentrañar La esencia de la cosa 
juzgada y para no existente antes de la sentencia (función creativa), o si, por 
el contrario, eso ocuerre pela mera declaración (función declarativa) de los 
mismos derechos que se hallaban instituídos en el ordenamiento jurídico.” 
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Também sobre a natureza jurídica da coisa julgada, Eduardo J. Couture 

(apud Sosa, 2005, p.456): 

 

 

“Por una parte que la sentencia y su consecuencia, la cosa juzgada, no 
constituen sino uma determinación concreta del derecho material o 
sustancial existente antes del proceso. Es el mismo derecho anterior, 
actualizado y hecho indiscutible em el caso decidido. Y lo que da su 
principal acento a esa nueva forma del derecho, es el carácter de 
obligatoriedad y de vinculación que reciste frente al juez de culquier outro 
litígio futuro que pudiera provocarse sobre el mismo tema. Nada ha alterado 
el derecho anterior; sólo ha sido aplicado; nada hay de nuevo, solo 
situaciones impeditivas de la revisión en un nuevo proceso, ligan el juez que 
eventualmente pudiera ser llamado a conocer de él. 
Frente a esa orientación se halla otra que advierte en la cosa juzgada un 
poder vinculatorio diverso de la simple declaración del derecho anterior. La 
cosa juzgada, se sostiene, no encuentre su eficacia en el derecho sustancial 
preexistente a la sentencia, suno em la fuerza de la sentencia misma  una 
vez que esta se ha hecho indiscutible. Pasado en cosa juzgada el fallo, ha 
nacido en el orden del derecho una nueva norma. Su eficacia vinculatoria 
emana de ella misma y no de la norma sustancial anterior. Hasta puede 
darse el caso de que esa norma no coincida, por diversas circusntancias, 
con el derecho sustancial; y aún que esos casos, la cosa juzgada es 
obligatoria y eficaz.” 

 

 

Para Chiovenda (1945, p.284) a coisa julgada é sentido substancial da 

sentença, não seu conteúdo ou seus efeitos, que pressupõe um pronunciamento 

definitivo. 

 

Barbosa Moreira entende que a coisa julgada é a situação jurídica surgida 

quando a sentença se torna de instável em estável. É puro comando da sentença e 

não a sua eficácia. Não se confunde, igualmente, com sua autoridade, sendo esta – 

diferentemente do que entende Liebman – qualidade de imutabilidade que se une ao 

decisum (RP n° 34/273, p. 281-282):  

 

] 

"Mais exato parece dizer que a coisa julgada é uma situação jurídica: 
precisamente a situação que se forma no momento em que a sentença se 
converte de instável em estável. É a essa estabilidade característica da 
nova situação jurídica, que a linguagem jurídica se refere, segundo 
pensamos, quando fala da ‘autoridade da coisa julgada’”  
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E, complementando, Angel Landoni Sosa (2005,p.454): 

 
 

"La cosa juzgada es, em nuestra opinión, la cualidad de inimpugnable e 
inmutable, asignada por la ley, a los efectos de la decisión contenida e uma 
sentencia firma, dictada em um proceso contencioso, com relación a todo 
proceso posterior entre las mismas partes (u otras personas afectadas) que 
verse sobre el mismo objeto y se funde sobre la misma causa. 
La cosa juzgada – como lo señalara Liebman y a quien a seguido 
numerosos autores – no es um efecto de la sentencia sino que es, em rigor, 
uma cualidad que la ley le agrega a aquella a fin de acrecentar su 
estabilidad. 
Cuando a una sentencia se le ha conferido el valor de cosa juzgada, ya no 
será posible revisar lo decidido, ni pronunciarse sobre su contenido, así sea 
em el mismo sentido, em um proceso posterior. En presencia de tal 
sentencia, el juez del processo ulterior deberá - salvo casos de excepción – 
abstenerse de fallar sobre el fondo, si existe identidad entre lo ya resuelto 
entre las mismas partes y la nueva pretensión verse sobre idêntico objeto y 
se funde em la misma causa.”  

 

 

Observa-se que até a teoria proposta por Liebman, a coisa julgada era 

vista uniformemente como efeito da sentença ou, como assevera Camilo Zufelato 

(2012, p.30) “uma eficácia específica da sentença”. 

 

Liebman distinguiu de maneira independente e autônoma os conceitos de 

eficácia natural da sentença e de autoridade da coisa julgada. A primeira, segundo 

sua dicção, é a habilidade do ato jurisdicional produzir seus efeitos. A outra, a 

imutabilidade sobre a sentença e seus efeitos, congelando-os, imunizando-os. É 

qualidade intensa e profunda da sentença, com uma distinção entre um e outro 

conceito que conduz a uma delimitação subjetiva. Camilo Zufelato novamente 

pondera (2012, p. 31): “Esse considerável avanço propiciado por Liebman é fruto, 

por sua vez, de distinções iniciadas pela doutrina a ele precedente, de modo 

especial por Chiovenda.” 

 

A diferenciação subjetiva entre eficácia pura e autoridade da sentença, 

segundo Liebman, justifica-se no sentido de que (i) quanto ao objeto, a sentença não 

sofre nenhuma limitação; vale a todos; (ii) a autoridade da sentença, dentro do 

conceito que se apresenta, como qualidade da sentença e de seus efeitos, dotando-

os de imutabilidade, esta sim, limita-se subjetivamente às partes do processo e disto 
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decorre que (iii) ao passo que terceiros sujeitam-se à eficácia da sentença, a mesma 

afirmativa não se aplica quanto à autoridade da coisa julgada.  

 

Ademais, o que se torna imutável é o dispositivo da sentença e não sua 

fundamentação ou seu pronunciamento, caso decorra in albis o prazo para 

impugnação recursal.  

 

A teoria de Liebman (1981) recebe críticas e outros doutrinadores 

conceituam coisa julgada de maneira diversa. 

 

Carnelutti apontou a clássica oposição aos pensamentos de Liebman, 

indicando que a distinção por ele pretendida, entre eficácia e autoridade da coisa 

julgada, padeciam de uma incompletude, de modo que sugeriu a distinção entre 

eficácia direta e eficácia reflexa da sentença, estendendo a autoridade do decisum a 

certos terceiros, desde que com ele possuíssem ligação, ao que denominou 

connessione giuridica. 

 

Acerca da teoria liebmaniana também Barbosa Moreira apresentou crítica, 

sem deixar de considerar sua relevância, indicando que os efeitos da sentença não 

se tornam imutáveis com o trânsito em julgado, mas, sim, é o conteúdo da sentença 

que se reveste da imutabilidade suscitada, inclusive como norma jurídica concreta 

ao caso posto sob a análise jurisdicional estatal.  

 

Doutrina pátria mais moderna também apresentou crítica ao pensamento 

de Liebman quanto à coisa julgada. José Maria Tesheiner (2002, p.87) embora 

concordando com a existência da distinção entre eficácia pura e autoridade da coisa 

julgada, posiciona-se no sentido de que não é adequada a atribuição de condição 

erga omnes dos efeitos da sentença, visto que contra terceiros indistintamente 

significaria impor a todos os efeitos que poderiam não ser igualmente benéficos a 

qualquer pessoa e, ainda, equivaleria à extensão da imutabilidade da decisão a 

todos. 

 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (2010, p. 711) assim 

classificam a autoridade da coisa julgada prelecionada por Liebman: 
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“A sentença de mérito transitada em julgado, isto é, acobertada pela 
autoridade da coisa julgada, possui efeitos dentro do processo onde foi 
prolatada e, também, efeitos que se projetam para fora desse mesmo 
processo. Há, portanto, duas espécies básicas de efeitos da coisa julgada: I 
– efeitos endoprocessuais: a) tornar inimpugnável e indiscutível a sentença 
de mérito transitada em julgado, impedindo o juiz de redecidir a prentensão 
(CPC 467 e 471); b) tornar obrigatório o comando que emerge da parte 
dispositiva da sentença; II – efeitos extraprocessuais: a) vincular as partes e 
o juízo a qualquer processo (salvo quanto à independência das 
responsabilidades civil e penal, nas circunstâncias determinadas pela lei: 
CC 935) que se lhe seguir como, por exemplo, para a execução da 
sentença de mérito transitada em julgado [...]; b) impossibilidade de a lide 
(mérito, pretensão), já atingida pela auctoritas rei iudicatae, a ser rediscutida 
em ação judicial posterior, o que implica a proibição da mesma ação – com 
os elementos idênticos: partes, causa de pedir e pedido – ser reproposta 
(CPC 267 V, 301 VI e §§ 1° a 3°). Neste último caso, constitui finalidade 
mesma da coisa julgada material opor-se a que se profira nova decisão 
sobre a matéria, no caso de ter sido ajuizada uma segunda ação.” 

 

 

Além disso, a coisa julgada - sustentam Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery (2010, p.7011) – possui “função substitutiva da jurisdição: a sentença 

de mérito transitada em julgado substitui todas as atividades das partes e do juiz 

praticadas no processo” e, ainda, possui funções negativa e positiva: 

 

 

“Tendo havido a formação da coisa julgada material sobre determinada 
decisão, sentença ou acórdão, duas são as tarefas que se apresentam ao 
juiz, que tem que exercê-las ex officio: a) fazer valer a obrigatoriedade da 
sentença (princípio da inevitabilidade da jurisdição), ou seja, fazer com que 
as partes e eventuais terceiros atingidos pela coisa julgada cumpram o 
comando emergente da sentença acobertada pela auctoritas rei iudicatae 
(função judicial positiva); b) fazer valer a imutabilidade da sentença e a 
intangibilidade da cosia julgada, impedindo que a lide por ela acobertada 
seja rediscutida (função judicial negativa). O juiz tem o dever de ofício de, a 
limina iudicii, indeferir a petição inicial que reproduz ação idêntica à anterior, 
resolvida por sentença de mérito transitada em julgado (CPC 267 V e §3° e 
301 VI e §4°).” 

 

 

Embora com críticas, a teoria de Liebman marcou a doutrina para o tema 

coisa julgada e, acatada ou não, aprimorada ou não, em cada Sistema Jurídico, 

demonstra-se como inspiração e é marco a ser comentado em todos os trabalhos 

sobre o tema. 
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1.2 Limite objetivo e limite subjetivo da coisa julgada 

 

A coisa julgada possui limites objetivo e subjetivo. O primeiro alcança a 

parte dispositiva da sentença – e só ela – independentemente da relevância e 

pertinência que possua a fundamentação do decisum, dentro do pensamento de 

Liebman, portanto, de que só o comando da sentença adquire autoridade de coisa 

julgada, tornando-se, pois, imutável. Ressalte-se, ainda, que o dispositivo deve 

guardar pertinência ao pedido formulado desde a Peça Inicial. 

 

Relativamente ao limite subjetivo, tradicionalmente, o comando é que a 

coisa julgada atinja somente as partes formais do processo da relação jurisdicional 

formada. Terceiros, portanto, ordinariamente e no modelo clássico de demanda 

judicial, não são atingidos. 

 

Sobre os limites da coisa julgada, ponderam Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery (2010, p. 713) que se operam quanto à sua autoridade: 

 

 

“A autoridade da coisa julgada atua dentro de certos limites objetivos e 
subjetivos. Do ponto de vista objetivo, a coisa julgada material é limitada à 
matéria constante da parte dispositiva da sentença, nos termos do CPC 469 
e 470, desde que se tenha observado o princípio da congruência entre 
pedido e sentença (CPC 128 e 460). Sentença que decidiu fora, acima ou 
abaixo do pedido (extra, ultra ou infra petita), nessa parte, não faz coisa 
julgada [...]. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no 
CPC 472. Para o processo civil coletivo, os limites da coisa julgada são 
aqueles regulados no  CDC 103, sendo inaplicável o regime da LACP 16. 
[...]” 

 

 

Todavia, há que se ponderar que em uma ação individual, as partes são 

representadas por advogados ou Procuradores do Estado ou excepcionalmente o 

Ministério Público4, posto que a estes somente compete a capacidade postulatória 

em juízo, ao passo que na ação coletiva lato sensu, o instituto é o da substituição 

processual, ou seja, um dos legalmente colegitimados para a propositura da ação 

                                                           
4
 Há exceções legais para a atuação do Ministério Público à defesa de interesses puramente 

individuais, como as disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 101, §2° e artigo 102, 
§4°. 
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coletiva5 atua em nome próprio, mas defendendo direito [metaindividual] alheio, de 

interesse social. Portanto, imaginar-se o mesmo modelo de amplitude dos efeitos 

subjetivos da coisa julgada nas demandas individuais, seria macular o próprio fim da 

ação coletiva e a essencialidade dos direitos ou interesses defendidos.  

 

Dessa forma, considerando-se a ação coletiva, os efeitos subjetivos da 

coisa julgada extrapolam legalmente os limites, as partes formais, do processo6. 

Beneficiam [ou podem beneficiar] todos aqueles ofendidos que porventura sejam 

interessados em se valerem da proteção jurisdicional reconhecida por meio de 

decisão proferida e transitada em julgado, ainda que parcialmente, para o grupo, 

categoria ou classe – e neste caso ultra partes – ou para a toda a coletividade ou 

pessoas unidas por uma situação comum – erga omnes. 

 

Assim, quanto ao limite objetivo, opera-se o efeito da coisa julgada 

conforme a adstrição ao objeto do pedido formulado e decidido, ponderando Camilo 

Zufelato (2012, p. 40) em reflexão sobre Chiovenda: 

 

 

“Em verdade, as fronteiras objetivas da coisa julgada são delimitadas pelo 
objeto do processo decidido, numa equivalência entre aquilo que a parte 
traz para ser apreciado e a decisão de mérito correspondente a essa 
pretensão (res iudicata = res un iudicium deducta). Conclui-se, portanto, 
que a imutabilidade da coisa julgada recobrirá a resposta judicial ao pedido 
do autor” 

 

 

O liame entre a resposta jurisdicional, o conteúdo de sua imutabilidade e 

o pedido do autor encontra justificativa no Código de Processo Civil (artigos 468 e 

469), com a explicitação do que se torna imutável na decisão judicial – o dispositivo 

– e por quais motivos. Assim, embora norteado pelo pedido, o juiz, ainda, pode ex 

officio cuidar de questões relevantes, posto que de ordem pública e legalmente 

autorizada, e sem extrapolar sua função, mas o que se fixa como limite objetivo aos 

efeitos da coisa julgada é exclusivamente o que está contido no dispositivo da 

sentença. 

                                                           
5
 De acordo com o artigo 129 da Constituição Federal, artigo 5° da Lei de Ação Civil Pública e artigo 

82 do Código de Defesa do Consumidor. 
6
 artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor 
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É só cotejando o que dispõe o decisum e o que estipula a causa petendi – 

embora só do dispositivo nasça o efeito vinculativo da coisa julgada – é que se 

consegue identificar os limites objetivos da res iudicata. 

 

A avaliação de uma questão prejudicial, requerida pela parte, também 

deve ser comentada. Tal situação pressupõe um pedido declaratório e incidental e, 

portanto, como característica incidental que é, não deve aparecer só na 

fundamentação da sentença, para que tenha força de coisa julgada. Como 

supramencionado, afinal, apenas o dispositivo vincula o decisum aos efeitos da 

coisa julgada. Portanto, cabe à parte manejar e zelar para que o pedido declaratório 

incidental surja no bojo do dispositivo para ser suficiente a produzir os efeitos 

objetivos e, logo, impeditivos de nova rediscussão em nova provocação jurisdicional 

sobre mesmo tema. Esse regime da coisa julgada não merece diferenciação para a 

ação coletiva, posto que o objetivo é trazer à condução de reapreciação do pedido 

em prol da coletividade por mais de uma vez, se incidente a regra de que a coisa 

julgada limita-se à competência do órgão prolator (artigo 16 da Lei de Ação Civil 

Pública, acrescentado pela Lei n° 9.494/97). 

 

Além desses aspectos e tratando-se de declaração incidental, consigna-

se relevante indicar a possibilidade, em uma ação judicial, da declaração incidental 

de inconstitucionalidade, no sistema de controle difuso da constitucionalidade, bem 

como, ressalta igualmente notar, sua relação com os ditos efeitos subjetivos que 

emana. Assim, considerando-se a hipótese de requerimento de declaração 

incidental de inconstitucionalidade no julgamento de um Recurso Extraordinário, 

embora o limite objetivo da decisão esteja ligado aos limites subjetivos, ou seja, a 

decisão da inconstitucionalidade esteja destinada às partes formais do processo – 

sublimando-se, aqui, a ressalva quanto à ação coletiva, por ser tratada no item 

seguinte – em tese o controle difuso de constitucionalidade, in casu, seria inter 

partes. Atingiria e vincularia, portanto, apenas aquelas que fazem formalmente parte 

da triangulação processual instaurada com o apelo jurisdicional ao Estado. Todavia, 

seria esta a aplicação mais adequada dos limites da coisa julgada nesta situação em 

hipótese? Considere-se algumas variáveis. 
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Para que se possa inicialmente ponderar sobre o tema, resgate-se o 

sistema de formação do Direito Brasileiro. O Sistema Jurídico pátrio é positivista e 

eminentemente legalista. Apresenta, portanto, como fonte primordial, essencial e 

primária pura a lei. Todavia, não retira o efeito de normatividade e de, então, 

incidência à regulação de fatos pelo Direito, demais fontes. Assim, costume jurídico 

– desde que respeitados os requisitos elementares para sua caracterização: 

reiteração e convicção social – é, também, fonte primária do Direito. Também são 

fontes [secundárias] jurisprudência e doutrina. Há, por fim, uma corrente doutrinária 

que entende haver mais uma fonte especial do Direito, o ato negocial ou contrato, 

posto que, ao menos entre as partes, torna-se norma7. 

 

Tratando-se, aqui, de uma decisão judicial e de seus efeitos vinculativos, 

há que se ater, ao menos por um momento, a dois aspectos: aos princípios do 

Direito e à jurisprudência como fontes do Direito.  

 

Nelson Nery Junior (2009, p. 34), citando Josef Esser, assim comenta: 

 

 

“Sobre o caráter de fontes do direito e da qualidade que deve ser agregada 
aos princípios, desde que e na medida em que tenham sido encarnados 
em uma instituição, por um ato constitutivo do Poder Legislativo, da 
jurisprudência ou da vida jurídica, vale dizer, dentro desse marco, todos os 
princípios são elementos do direito positivo que gozam de proteção 
processual, tanto se aparecem como princípios sistemáticos ou 
construtivos do direito material ou como máximas, parêmias e regras 
técnicas, como figuras fundamentais e comuns a todos os direitos 
civilizados, ou como simples regras de pensamento ou de trabalho jurídico. 
Em concreto pode-se dizer: são direitos positivos, ainda que não sejam 
normas (rules) prontas, precisas e independentes do direito, os chamados 
pensamentos jurídicos gerais, as rationes legis, os princípios valorativos e 
construtivos de um sistema. 
São os princípios fontes especiais do direito? O são enquanto parte do 
corpus iuris total ao que pertencem. Porém não o são como verdades 

                                                           

7
 Embora o monismo Jurídico, indicando que somente ao Estado incumbe a função de formar o 

Direito, ou seja, de indicar o regramento formal de conduta e emanar as fontes do Direito, não se 
pode deixar de considerar a existência de normatividade por grupos sociais particulares (Igrejas, 
Sindicatos, Estabelecimentos de Ensino,v.g.) e por força do poder negocial (pelo princípio, ainda que 
mitigado para contratos de massa, do pacta sunt servanda) . Tais, contudo, não são absolutamente 
livres, inovando no campo normativo a ponto de contrariar as diretrizes estatais, pois a elas se 
subordinam, pela escala hierárquica da força normativa. Pode, portanto, o contrato criar direito, afinal, 
não à toa utiliza-se a máxima “o contrato é lei entre as partes”. Miguel Reale, André Franco Montoro e 
Paulo Hamilton Siqueira Junior filiam-se a esta corrente doutrinária do pluralismo jurídico (fontes do 
Direito emanadas tanto pelo Estado como por grupos sociais particulares) e, portanto, admitem a 
possibilidade do contrato ser fonte especial e não estatal do Direito. 
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existentes em potência, que devem ser descobertas ou valoradas, fora do 
que tenha recebido uma realização institucional. 
Os princípios são diretrizes (guides) para os órgãos formadores do direito, 
como o são todas as máximas e regras das soluções transmitidas, 
concreções da experiência judicial.” 

 

 

Para Josef Esser, devem ser os princípios aplicados em situação de 

concretização ao caso sob análise judicial, em vista da busca da justiça e da 

adequação. Devem, pois, fazer parte do processo de aplicação do Direito pelo 

julgador8. 

 

Jurisprudência, por sua vez, conforme comenta Paulo Hamilton Siqueira 

Junior (2009, p.82), possui três significados: 

 

 

“[...] 1. a palavra jurisprudência indica o estudo da Ciência do Direito; 2. em 
sentido lato, jurisprudência refere-se ao conjunto de decisões dos Tribunais, 
e abrange tanto a jurisprudência uniforme quanto a contraditória; 3. em 
sentido estrito, jurisprudência é o conjunto de decisões uniformes.” 

 

 

Citando outros autores como Maria Helena Diniz, Orlando Gomes, André 

Franco Montoro, Miguel Reale e Paulo José da Costa Junior, Paulo Hamilton 

Siqueira Junior (2009, p.82-83), demonstra que o sentido comum é o da reiteração 

dos Tribunais em determinado sentido para certo assunto. Pode-se depreender, 

portanto, dessa inflexão doutrinária que promove Paulo Hamilton Siqueira Junior, 

que a jurisprudência é um posicionamento normativo do Estado, através do Poder 

Judiciário, de situações que lhe são postas à resolução e que, pela aplicação da lei, 

primordialmente, e das demais fontes do Direito, conduz a uma parametrização 

normativa judicial de conduta, que inspirará ou conduzirá – compulsoriamente no 

caso da súmula vinculante – ao julgamento e solução de demais casos similares. É, 

pois, a valoração substantiva do tema nos Tribunais que causará a prolação de 

decisões que se conduziram a determinado rumo, podendo suscitar a criação 

                                                           
8
 O sistema constitucional e o processo coletivo admitem certos princípios norteadores inafastáveis e 

que justificam justamente este escopo de consecução do interesse geral e da harmonização em 
busca da justiça e da adequação. Esses princípios serão mais detidamente comentados em capítulo 
adiante, específico, que indica, também, a interpretação conforme como meio de solução à hipótese 
trabalhada nesta dissertação. 
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mesmo de súmula, e que, via de conseqüência tornar-se-ão fonte do Direito por esta 

forma. 

 

Nesse sentido fixam-se também decisões sobre o alcance das decisões 

judiciais. Ao tema em estudo neste tópico, tal apontamento releva sob a perspectiva 

da permissão e do reconhecimento da possibilidade da declaração incidental de 

inconstitucionalidade em uma ação judicial e, pois, os efeitos que pode causar. 

Sobre este tema, admite o Supremo Tribunal Federal a sua possibilidade, desde que 

não haja a usurpação de sua competência. Isto significa dizer que se a arguição de 

inconstitucionalidade for a causa petendi, a motivação principal do pedido formulado, 

a ação a ser manejada é expressa – ADIn – e de competência originária do 

Supremo Tribunal Federal. Contrario sensu, portanto, admite-se o controle difuso de 

constitucionalidade se e quando o pedido de declaração da inconstitucionalidade for 

meramente incidental, vale dizer, como causa reflexa de um pedido principal, para o 

qual o reconhecimento implica na declaração retromencionada e, portanto, 

pretendida9.  

 

Além de possível, como se vê, a declaração incidental de 

constitucionalidade, conduz a efeitos de altíssima repercussão, especialmente 

quando se tratar de ação coletiva [lato sensu] já que atrelada aos seus efeitos 

subjetivos, por ocasião da formação da coisa julgada. A tais efeitos se aterá capítulo 

adiante. O que se antecipa é que há espectro aumentado de incidência subjetiva de 

sua declaração. 

 

Além dessas ponderações, deve-se referenciar também o que Camilo 

Zufelato (2012, p. 44-47) chama de objetivação do controle de constitucionalidade 

brasileiro, citando que vai, inclusive, em sentido inverso de demais mecanismos 

jurídicos implementados recentemente no Sistema Jurídico Brasileiro, como a 

repercussão geral e a súmula vinculante. Por esse conceito de objetivação do 

controle de constitucionalidade brasileiro entende que o julgamento de um Recurso 

Extraordinário e os efeitos de sua coisa julgada trariam repercussões semelhantes 

erga omnes – e não inter partes – como teria os de uma “ação típica do controle 

                                                           
9
 Nesse sentido, decisões do Supremo Tribunal Federal: Rcl 1503/DF, DJe 09.02.2012; Rcl 1519/CE, 

DJe 09.02.2012; AI 627770 AgR/RJ, DJe 20.10.2011.  



 
 

18 

concentrado” de constitucionalidade e, portanto, vinculativos às demais situações 

com mesma causa petendi. Mencionando a atuação e estudos do Ministro Gilmar 

Mendes para o tema, cita Camilo Zufelato (2012, p.45): 

 
 
 “Visto de outra forma, o Ministro do STF pretende atribuir eficácia erga 
omnes à decisão definitiva sobre inconstitucionalidade proferida em caso 
concreto em nome da supremacia da interpretação da Lei Maior realizada 
pela Corte Constitucional. Vale dizer ‘O recurso extraordinário ‘deixa de ter 
caráter marcadamente subjetivo ou de defesa de interesses das partes, 
para assumir, de forma decisiva, a função de defesa da ordem 
constitucional objetiva. Trata-se de orientação que os modernos sistemas de 
Corte Constitucional vêm conferindo ao recurso de amparo e ao recurso 
constitucional (Verfassungsbechswerd)’ ‘. 

Do ponto de vista da técnica jurídica processual, pode-se dizer que essa 
manipulação dos efeitos da decisão proveniente de controle difuso de 
constitucionalidade transforma os motivos que levaram à conclusão do 
julgamento num determinado sentido em objeto sobre o qual incide a coisa 
julgada material e sua imutabilidade, razão pela qual se tem denominado 
essa situação de transcendência dos motivos determinantes da decisão.” 

 

 

Nesse sentido, o que se propõe é a objetivação do julgamento e da 

função do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Lei Maior, agindo de 

maneira a preservar o interesse social, maior e principiológico no Ordenamento 

Jurídico pátrio. Todavia, embora sistematicamente permitido, pondera Camilo 

Zufelato (2012, p.46) que “de lege lata fere claramente o Código de Processo Civil”. 

Todavia, não fere o sistema de processo coletivo como se verá a seguir. 
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2.  A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL PARA O PROCESSO 

COLETIVO E A COISA JULGADA 

 

Feitas as considerações iniciais sobre o instituto jurídico da coisa julgada, 

de maneira mais conceitual, passa-se a análise de sua justificação jurídica.  

 

A partir desta, então, se delineará a previsão normativa pátria e suas 

características essenciais através das quais se desvendará seu sentido, sua função, 

sua incidência e sua importância. 

 

Diante desse panorama, somando-se às ponderações apresentadas no 

capítulo seguinte, poder-se-á formar o silogismo lógico – alcançado na conclusão – 

sobre o modelo de coisa julgada para o processo coletivo e como a lei, em seu 

aspecto limitador, é contrária a toda ordem jurídica e lógica processual. 

 

Antes de se adentrar à indicação e aos comentários do Direito Positivado 

a respeito, passar-se-á à indicação dos princípios informativos  - constitucionais e 

infraconstitucionais – pertinentes especificamente à tutela jurisdicional coletiva. 

 

 

2.1 Princípios da tutela jurisdicional coletiva 

 

Além de se aplicarem diretrizes principiológicas gerais – quando não há 

específicas – para a tutela coletiva, do processo civil comum, há também princípios 

especificamente incidentes sobre a tutela jurisdicional coletiva. 

 

Tais, como afirmam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade 

(2012, p. 41), “auxiliam a lhe conferir [ao processo coletivo] o status de disciplina 

autônoma”. Disciplina autônoma esta que merece atenção, entendimento e 

aplicação específica e especial, tendo em vista sua natureza, escopo e 

peculiaridades. Dentre tais, a função da coisa julgada, para a segurança jurídica e a 

contemplação do interesse comum. Diante desse contexto, o princípio democrático ( 

ao lado do positivado Estado Democrático de Direito) surge como princípio 
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fundamental informativo de todo o processo coletivo, atuando, (ASSAGRA, 2007, 

p.63) como direito de quarta geração, proporcionando a atuação e o exercício da 

liberdade e da cidadania. 

  

Outro princípio que é garantia individual inafastável e que passa a ser 

dotado de novos contornos com a tutela coletiva, é o princípio do acesso à Justiça. A 

coletividade (sociedade ou grupo de indivíduos ligados por uma relação jurídica base 

preexistente ou por uma situação de origem comum que os une) tem a possibilidade 

de ver-se tutelada por um representante – que atua como substituto processual – e 

defende interesse alheio em nome próprio. Esse novo contorno do polo ativo em 

uma demanda conduz à defesa de indivíduos que, ao menos em um primeiro 

momento processual, estão tutelados sem a necessidade de identificação ou de 

atuação ativa (contratação de advogado, propositura da ação, indicação de 

elementos probatórios, por exemplo). 

 

Faz com que, de fato e de direito, haja a provocação de resposta do 

Estado em tutela dos lesados, com efetivo acesso à Justiça de maneira coletiva, 

evitando-se a enxurrada de ações ajuizadas e eventual contrariedade de julgamento 

para o mesmo caso, convivendo na sociedade. 

 

Se o princípio do acesso à Justiça proporciona o direito subjetivo 

constitucional de provocação do Judiciário, individual ou coletivamente, o princípio 

da universalidade da jurisdição toma conceito e sentido sob a ótica da tutela coletiva: 

é ele que, diante do acesso, permite a atenção do Judiciário às demandas de 

massa, proporcionando resolução de porte transindividual. 

 

Ressalte-se que os dois princípios imediatamente retrocitados aliam-se 

também ao princípio da informação da propositura da ação aos órgãos 

colegitimados, de modo que qualquer pessoa – sendo que ao funcionário público é 

um dever – pode instar os colegitimados ao conhecimento dos fatos que indicariam a 

necessidade da proteção coletiva. Tal diretriz encontra-se no artigo 7° da Lei de 

Ação Civil Pública. Diante disso, sabendo da ofensa transindividual, poderá qualquer 
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um – isolada ou conjuntamente - dos legitimados10 à propositura de ação coletiva 

lato sensu propor a medida judicial. Ressalte-se que ao Ministério Público, no 

exercício dessa sua atividade, atrela-se o princípio da obrigatoriedade de atuação, 

não sendo, portanto, discricionária após o conhecimento de fato lesivo à 

coletividade, a sua atuação administrativa ou judicial para a defesa dos interesses 

sociais. 

 

Consoante essa mencionada universalidade, pode-se depreender uma 

nova característica que faz nascer um novo princípio: o da participação pelo 

processo. No modelo individual de solicitação de tutela do Estado através do Poder 

Judiciário, o que se nota é a participação no processo. Todavia, quando se 

implementa a tutela coletiva de um e de todo um grupo (social ou de categoria) ao 

mesmo tempo,  o que passa a se delinear  é uma atividade do e pelo Estado para 

todo esse grupo destinatário. Nas palavras de Andrade, Masson e Andrade (2012, 

p.42): 

 

 

“Pode-se falar em dois tipos de princípios processuais de participação: o 
que assegura a ‘participação no processo’ e o que contempla a 
‘participação pelo processo’. Participar no processo, em suma, é ter 
assegurado o direito ao contraditório, ou seja, de ser informado acerca dos 
atos processuais e de praticá-los. Participar pelo processo, diversamente, é 
utilizá-lo para influir nos destinos da nação e do Estado, ou seja, é 
empregá-lo com vistas a seu escopo político.” 

 

 

Demonstra-se, pois, que a atuação coletiva vai muito além da decisão ou 

satisfação de um direito subjetivo: proporciona, em complemento, a revisão de 

preceitos e condutas para a manutenção ou aprimoramento do bem estar social, da 

proteção mais ampla daqueles direitos que podem ser de todos e de ninguém 

determinadamente considerado ao mesmo tempo. 

 

Daí, inclusive, decorre o princípio da ampla divulgação da demanda, que, 

insculpido no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor tem por escopo 

concentrar a discussão da matéria e evitar que se potencialize o risco de decisões 

                                                           
10

 Legitimação extraordinária conferida pelos artigos 5° da Lei de Ação Civil Pública e 82 do Código 

de Defesa do Consumidor. 
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conflitantes, e, ainda, que se permita ao indivíduo o benefício in utilibus da coisa 

julgada coletiva, se assim desejar.  

 

Em prol seja do acesso à Justiça11 ou da participação pelo processo, há 

que se considerar o princípio do interesse jurisdicional no conhecimento do mérito do 

processo coletivo, assim indicado por Gregório Assagra de Almeida (2003, p. 151-

152), pelo qual, em prol do objetivo do sistema coletivo de demandas, devem se 

aproveitar ao máximo os atos processuais, mitigando-se tanto quanto possível e em 

manobra não ilegal o formalismo [exagerado] jurídico e procedimental. 

 

O princípio da máxima prioridade da tutela jurisdicional coletiva, por sua 

vez, indica que, diante de sua relevância social, as demandas judiciais coletivas 

devem ter prioridade de julgamento às individuais. Apontam sobre o tema Andrade, 

Masson e Andrade (2012, p. 43): 

 

 

“Há várias razões que recomendam que se dê prioridade ao 
processamento e julgamento dos feitos coletivos em relação aos 
individuais: 

 pela solução das lides coletivas, pode-se evitar a proliferação de 
processos individuais, já que será lícito aos interessados individuais 
aproveitar-se dos efeitos da coisa julgada coletiva; 

 em se priorizando o julgamento dos processos coletivos pode-se, 
muitas vezes, afastar o indesejável efeito das sentenças individuais 
conflitantes entre si e com a sentença coletiva. 

 a prioridade é recomendada pela regra interpretativa do sopesamento: 
uma vez que, em geral, o interesse social prevalece sobre os 
individuais, nada mais justo que dar preferência à solução das lides 
coletivas.” 

 

 

A importância da priorização do processamento e julgamento da demanda 

coletiva implica no bem jurídico em busca do bem comum em detrimento, justificado, 

do individual. Justifica-se inclusive em virtude de expressão legal de que o indivíduo 

pode requerer a suspensão de seu processo individual para aguardar o julgamento 

                                                           
11

 Não aqui indicado formalmente, mas como conseqüência do benefício, repercussão e amplitude 
social que a demanda coletiva traz. 
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do coletivo e, dele, portanto, se beneficiar, se assim desejar12. Além disso, a 

resposta coletiva implica em evitar que várias demandas sobre o mesmo tema 

coexistam contemporaneamente, podendo gerar decisões conflitantes e, logo, 

insegurança jurídica. 

 

Diante da previsão legal de possibilidade de benefício individual em 

virtude de julgamento benéfico da ação coletiva lato sensu, decorre o princípio do 

máximo benefício da tutela jurisdicional coletiva comum pelo qual, portanto, a 

decisão coletiva proferida favoravelmente à pretensão e ao direito subjetivo dos 

indivíduos, estes poderão iniciar, direto, fase de cumprimento de sentença, com 

liquidação e execução de sua satisfação punitiva e/ou reparadora. 

 

Não é necessário, pois, a propositura de diversas ações judiciais sobre 

mesmo tema e, diante das novas diretrizes brasileiras para processo, nem poderia 

se imaginar uma horda de ações individuais para cuidar de uma mesma questão em 

um país em que se admite que haja a tutela coletiva. 

 

O transporte in utilibus da decisão coletiva, então, valoriza os próprios 

efeitos da tutela coletiva, da resposta social do Estado, aplicando-se a todas as 

espécies de ação coletiva (ação civil pública, ação popular e mandado de segurança 

coletivo) e otimizando a resposta social esperada. 

 

Em busca dessa resposta, permite o sistema de tutela jurisdicional 

coletiva a contemplação da defesa de qualquer interesse social que, aviltado, possa 

ser defendido: princípio da não taxatividade da ação coletiva. Anteriormente ao 

advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Ação Civil Pública indicava 

taxativamente – numerus clausulus – as hipóteses do objeto tutelável para esse tipo 

                                                           
12

 Artigo 104, Código de Defesa do Consumidor -  As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do 
parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da 
coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não 
beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta 
dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 
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de ação13. Todavia, com a expressão inaugurada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, determinou-se a amplitude ou irrestritibilidade do objeto da ação 

coletiva lato sensu.   

 

E, além do escopo material amplo, o Código de Defesa do Consumidor 

também indicou a amplitude dos instrumentos processuais possíveis para a tutela 

dos interesses transindividuais, fazendo nascer com isso, também, o princípio da 

máxima amplitude ao processo coletivo. Consoante tal, são possíveis todas as 

espécies de ação judicial – conhecimento, cautelar ou execução – além de 

procedimentos – declaratório, condenatório, constitutivo ou mandamental – e, ainda, 

provimentos – em tutela regular ou de urgência (liminar em cautelar ou em sede de 

antecipação de tutela). Esse princípio é extraído da positivação indicada pelos 

artigos 12 e 21 da Lei de Ação Civil Pública, artigos 83 e 90 do Código de Defesa do 

Consumidor e, ainda, pelo artigo 5°, XXXV da Constituição Federal que também 

contempla o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 

 

O acesso à Justiça e a inafastabilidade da jurisdição justificam e explicam 

o princípio da indisponibilidade da ação coletiva ou, de outra forma denominado, o 

princípio da disponibilidade motivada da ação coletiva. Uma vez que se verifica a 

lesão coletiva, não cabe discricionariedade na sua defesa. Seu objeto, portanto, é 

indisponível: há que ser tutelada jurisdicionalmente mediante a provocação de 

quaisquer dos colegitimados indicados pelos artigos 5°, LACP e 82, CDC.  Todavia, 

pode-se verificar a disponibilidade da condução da ação, ainda que pelo Ministério 

Público, desde que motivada. Cabendo a outro colegitimado ou mesmo ao Conselho 

Superior do Ministério Público14 assumi-la, visto que, como se disse, seu objeto é 

indisponível e não pode ser retirado da apreciação à solução pelo Estado. 

                                                           
13

 Meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico. 
14

 Entende-se que caberia ao Conselho Superior do Ministério Público, por analogia, tendo em vista a 
regra contida no artigo 9°, §4° da Lei de Ação Civil Pública - Se o órgão do Ministério Público, 
esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da 
ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-
o fundamentadamente.  
[...] 
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. 
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Na fase de cumprimento de sentença, ressalte-se, para as ações coletivas 

há a obrigatoriedade de atuação do Ministério Público se o autor deixar de fazê-lo. 

Seja depois do trânsito em julgado, quando se tratar de ação civil pública (artigo 15 

da Lei de Ação Civil Pública), seja com sentença exequível após julgamento de 

segunda instância, na ação popular (artigo 16 da Lei de Ação Popular). Eis o 

princípio da obrigatoriedade da execução coletiva pelo Ministério Público.  

 

Como se nota diversas disposições, soluções e princípios nascem do 

diálogo e interação entre a Lei de Ação Civil Pública e a parte processual do Código 

de Defesa do Consumidor. E isto, per si, constitui-se um princípio: o da integração 

entre Lei de Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor.  

 

É não só fato, mas disposição de direito15, que o Código de Defesa do 

Consumidor promoveu a interação entre os dois diplomas e ampliou 

significativamente a abrangência das ações coletivas lato sensu, em especial, da 

ação civil pública.   

 

Toda essa complexa peculiaridade no processo coletivo volta-se, sempre, 

para o resultado mais efetivo e eficiente, buscando obedecer a essas e a outras 

diretrizes procedimentais no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Bem por isso, também 

os princípios da economia processual e da segurança jurídica são observados e 

também se dotam de novos contornos para esse tipo especial de tutela de direitos. 

 

A economia processual leva ao empenho de que as questões sejam 

decididas com o máximo aproveitamento  - legalmente - dos atos já praticados, sem 

prejuízo dos direitos insertos no procedimento. Especialmente no processo coletivo 

                                                                                                                                                                                     
Andrade, Masson e Andrade (2012, p.44) complementam, indicando que em oposição há corrente 
que sustenta a substituição do polo ativo, com a assunção da demanda, pelo Procurador Geral de 
Justiça ou pelo Procurador Geral da República.  
15

 Artigo 21, Lei de Ação Civil Pública - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, 
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de 
Defesa do Consumidor.  (Incluído Lei nº 8.078, de 1990). 
e 
Artigo 90, Código de Defesa do Consumidor - Aplicam-se às ações previstas neste título as normas 
do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao 
inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm#art117
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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dota-se do conceito de também resolver a um só tempo e a um só feito a demanda 

de muitos, milhares, talvez milhões de indivíduos que potencialmente poderiam 

instar o Poder Judiciário à resolução repetida e individual da questão. Portanto, dota-

se, também, de conceito próximo – senão indissociável – ao do princípio da 

segurança jurídica, à medida em que a indicação de única demanda coletiva para 

cuidar de questão atinente à uma multiplicidade de indivíduos conduz a uma 

resposta única do Estado, atenta, cuidada, procedimentalizada e, portanto, não 

contraditória a cada avaliação individual. Nesse sentido reforça-se sua função. 

 

Princípios – implícitos ou expressos em dispositivos legais – e demais 

espécies normativas devem ser observados e conduzir à solução dos casos 

concretos que se lhe opõem. Especificamente para a hipótese desse trabalho, tais 

princípios serão fundamentais ao desfecho da conclusão sobre a constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade da limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada. Afinal, 

se há disposição expressa, ela deve ser observada como inserta no Sistema Jurídico 

em que nasce. Não podendo, jamais, contrariar seus bens mais caros e suas 

diretrizes sistêmicas. 

 

A seguir trata-se das disposições constitucionais e infraconstitucionais 

dispositivas expressas pertinentes à coisa julgada em nosso Ordenamento Jurídico. 

 

 

2.2 As disposições constitucionais 

 

A coisa julgada, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, 

recebe proteção constitucional com status de direito e garantia fundamental16. Esta 

inserida no artigo 5°, XXXVI, da Constituição Federal:  

                                                           
16

 A doutrina propõe diferença entre os termos direitos e garantias fundamentais. Pode-se inferir, 
diante disto, que direitos fundamentais são aqueles positivados, caracterizando-se, em si mesmos, os 
bens jurídicos protegidos. Por sua vez, as garantias fundamentais constituem-se medidas de proteção 
constitucionais aos direitos fundamentais. Jorge Miranda (1997, p. 95) indica: “Os direitos 
representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a fruição desses bens; os 
direitos são principais, as garantias são acessórias e, muitas delas, adjectivas (ainda que possam ser 
objecto de um regime constitucional substantivo); os direitos permitem a realização das pessoas e 
inserem-se directa e imediatamente, por isso, nas respectivas esferas jurídicas, as garantias só nelas 
se projectam pelo nexo que possuem com os direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos 
declaram-se, as garantias estabelecem-se.” 
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Artigo 5°, Constituição Federal - Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada; 

[...] 

[destacou-se] 
 

 

Direitos fundamentais compreendem ao mesmo tempo direitos humanos – 

de proteção extranacional – e direitos dos cidadãos – de referência e tutela nacional. 

São, portanto, garantias previstas na Lei Maior para proteção do indivíduo ou da 

coletividade contra atos atentatórios do Estado ou de qualquer outro indivíduo ou 

grupo, prevalecendo, desse modo, a garantia sobre qualquer interesse, seja público 

ou seja ele privado. Comentam nesse sentido Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Andrade Nery (2009, p. 173): 

 

 

“A regra é da prevalência dos direitos e garantias fundamentais contra os 
interesses públicos e particular e contra os interesses do Estado. De outra 
parte, não existem direitos absolutos, de sorte que mesmo os direitos 
fundamentais sofrem mitigação. [...] Os direitos e garantias fundamentais 
existem, com natureza e magnitude constitucional, justamente para que 
possam ser opostos aos interesses do Estado, qualquer que seja a natureza 
desse interesse estatal, bem como oposto aos interesses público e 
particular.”

17
 

                                                                                                                                                                                     
 
17

 A limitação a qual Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery se referem, baseia-se em dois 

aspectos, aos quais poder-se-ia dizer, até mesmo, serem condicionais: situações excepcionalíssimas 
e fulcradas sempre na ponderação e aplicação do princípio da proporcionalidade. Além disso, 
pondera-se, que não se deve afastar e tampouco desconsiderar a influência do princípio do não 
retrocesso ou da proibição do retrocesso social. Por ele, embora não se desconsidere a existência ou 
possibilidade de eventuais limitações, estas não podem corresponder à perda dos direitos já 
garantidos, através de mecanismos ou instrumentos outros a serem criados em virtude da mitigação 
do exercício dos direitos e garantias fundamentais e que se apresentem como alternativos ou 
compensatórios. Assevera no mesmo sentido Vidal Serrano Nunes Junior (2009, p. 129) indicando 
que o princípio da proibição do retrocesso tem recebido reiteradas menções no que se relaciona aos 
direitos sociais. Por ele, uma vez definido um fim, uma tarefa ou diretriz do Poder Público, não se 
pode retroceder na política pública determinada, sob pena de se caracterizar a inconstitucionalidade 
do ato, garantindo a segurança jurídica [como se fosse um direito social adquirido].Desse modo, 
qualquer necessidade de supressão de um direito fundamental não pode ocorrer sem alternativas ou 
compensações que sustentem o status quo ante do destinatário. 
 



 
 

28 

Os termos direito e fundamental, todavia, merecem reflexão 

separadamente, conforme propõe Vidal Serrano Nunes Junior (2009, p. 68), pela 

análise semântica dos termos envolvidos. Em sua análise, Vidal Serrano Nunes 

Junior apresenta os conceitos destes termos, com indicação dos pensamentos a 

respeito de Tércio Sampaio Ferraz Junior, Perez Luño, Canotilho, Jorge Miranda, 

Dalmo Dallari, José Afonso da Silva. Diante de tais indicações, conflui-se para a 

existência de direitos subjetivos que se fundamentam por terem como objeto a 

proteção do ser humano. Além disso, indica que se constituem um sistema aberto de 

princípios e regras. Aberto porque interpretados dentro do contexto político, 

econômico e social em que devem ser aplicados, o que, nas palavras de Peter 

Haberle (apud, NUNES JUNIOR, 2009, p.16) é conceituado como “a interpretação 

da Lei Maior carrega intrínseca a necessidade de integração da realidade na 

interpretação constitucional”. É, portanto, integração da norma jurídica à realidade, 

podendo-se influir, ainda, que se trata de respeito ao princípio da não tipicidade 

[estrita] dos direitos fundamentais. 

 

Dessa forma, ao se inserir a coisa julgada no rol dos direitos 

fundamentais, o constituinte teve a atenção à sua relevância enquanto instituto 

jurídico e, ainda, sua repercussão no campo individual ou coletivo de direitos. Trata-

se de estratégia ou instrumento do Estado para defender de máculas sua própria 

atuação jurisdicional ou legislativa na defesa de um tema já lhe proposto. Uma 

demanda judicial que já tenha sido julgada deve ser resguardada – como direito 

fundamental – às partes que da demanda fizeram parte ou dela se beneficiem [para 

o caso da ação coletiva], funcionando ao mesmo tempo como direito e como 

garantia, instrumento ou mecanismo dessa proteção, sob o aspecto da positivação 

de existência de coisa julgada e conseqüente, pois, vedação de sua rediscussão. 

Por outro lado, não se pode entender que legislação posteriormente emitida pelo 

Estado possa macular ou promover a alteração de situação já passada em julgado, 

já aplicada ao indivíduo em processo legítimo e legalmente constituído, procedido e 

transitado em julgado. A aplicação do princípio da irretroatividade da lei nesse 

sentido tem o fulcro de salvaguardar a coisa julgada como direito subjetivo e como 

atuação estatal. 
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Há, assim, a atuação positiva do Estado para garantir a efetividade, nesse 

sentido, do princípio da segurança jurídica aplicado à estabilidade da atuação 

jurisdicional do Estado - considerando-se no dispositivo constitucional em comento 

somente a coisa julgada, objeto deste estudo – como preservação e a estabilidade 

de um direito subjetivo. 

 

Neste ponto cabe relembrar a ressalva de que há certa discussão ou 

tendência à relativização da coisa julgada inconstitucional e a então possibilidade de 

sua alteração em virtude de dispositivo posteriormente tido como inconstitucional, 

sob a justificativa da aplicação do mesmo princípio da segurança jurídica, à medida 

em que não poderiam coexistir no mundo jurídico, ao mesmo tempo, decisão 

baseada em dispositivo eivado de inconstitucionalidade e a efetiva declaração – 

ciência jurídica – da referida inconstitucionalidade. Isto poderia, em tese, portanto, 

atingir a coisa julgada. Asseveram nesse sentido Ada Pellegrini Grinover, Antônio 

Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco (2006, p. 327-328): 

 

 

“A relativização da coisa julgada material é uma tese extremamente 
polêmica, que nasceu no seio do Superior Tribunal de Justiça (Min. José 
Delgado) e que, mesmo entre os que a aceitam, só é defendida para casos 
realmente extraordinários. Essa tese parte da premissa que nenhum valor 
constitucional é absoluto, devendo todos eles ser sistematicamente 
interpretados de modo harmonioso e, conseqüentemente, aplicando-se à 
coisa julgada o princípio da proporcionalidade, utilizado para o caso de 
colisão entre os princípios constitucionais. Esse princípio significa que, em 
caso de conflito entre dois os mais valores tutelados pela Constituição, 
deve-se dar prevalência àquele que no caso concreto se mostre mais 
intimamente ligado à índole do sistema constitucional. Assim, segundo parte 
da doutrina seria possível desconsiderar a coisa julgada, em processo 
próprio, para que prevaleça outro bem constitucionalmente tutelado, de 
índole material. 
[...] 
Mas outra parte da doutrina insurge-se contra a idéia da relativização ou 
desconsideração da coisa julgada, por ver nesta um inarredável postulado 
inerente ao Estado-de-direito, tão intocável quanto a segurança jurídica, que 
é o bem que ele visa assegurar.” 

   

 

Feita a ressalva, retorna-se à proteção conferida à coisa julgada. Para 

Nelson Nery e Rosa Maria Andrade Nery (2009, p.180): 
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“[...] 

A proibição de ofensa à coisa julgada não é dirigida somente ao legislador, 
mas também ao que vai expresso em decisão judicial, pois a sentença tem 
força de lei nos limites da lide (CPC 468). Assim, também ao juiz é vedado 
decidir contra decisão anterior acobertada pela coisa julgada material. 
Haverá ofensa direta à CF 5° XXXVI, na hipótese de o juiz ou tribunal 
decidir contra a coisa julgada. [...]” 

 

 

Ponderando também sobre a função da proteção constitucional da coisa 

julgada, alçada ao status de direito fundamental e justificada essa proteção em 

virtude da observância do princípio da segurança jurídica Rodolfo de Camargo 

Mancuso (2007, p.117) aponta que: 

 

 

“[...]esse largo espectro do tema na seara constitucional tem a ver com os 
chamados fundamentos políticos da coisa julgada, porque além do enfoque 
técnico processual (onde ela aparece como um impeditivo e repropositura 
de causas decididas), a coisa julgada mais 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 desestabilizador e desagregador do tecido social.” 

 

 

Nota-se, portanto, que sob o fundamento da segurança jurídica – de 

patente interesse social – a atividade estatal deve voltar-se à proteção da coisa 

julgada como um pilar de direito subjetivo fundamental, inafastável e indelével, salvo 

por expressa autorização e mediante expressas condições e requisitos, como é a 

ação rescisória e a revisão criminal. 

 

Todavia, pondera José Afonso da Silva (2009, p.436), a que a garantia 

constitucional a que se está tratando, protege especificamente a coisa julgada 

material: 
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“Dizemos que o texto constitucional só se refere à coisa julgada material, 
em oposição à opinião de Pontes de Miranda [cf. Comentários à 
Constituição de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. V/102], porque o que 
se protege é a prestação jurisdicional definitivamente outorgada. A coisa 
julgada formal só se beneficia da proteção indiretamente na medida em que 
se contém na coisa julgada material, visto que é pressuposto desta, mas 
não assim a simples coisa julgada formal. Tutela-se a estabilidade dos 
casos julgados, para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza 
jurídica de que ele ingressou definitivamente no seu patrimônio. A coisa 
julgada é, em certo sentido, um ato jurídico perfeito; assim já estaria 
contemplada na proteção deste, mas o constituinte a destacou como um 
instituto e de enorme relevância na teoria da segurança jurídica.” 

 

 

Aliás, cabe reproduzir a advertência no mesmo sentido de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery (2009, p.180): 

 

 

“A norma protege a coisa julgada material (autorictas rei iudicatae), 
entendida como a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando 
que emerge da parte dispositiva da sentença de mérito não mais sujeita a 
recurso ordinário e extraordinário [...] a coisa julgada formal (rectius: 
preclusão) não é objeto da garantia constitucional sob comentário [...]. ” 

 

 

Também os mesmos autores, em outra obra (2010, p. 715) indicam que o 

instituto da coisa julgada [material] alça patamar de proteção do Estado Democrático 

de Direito por estar prevista constitucionalmente: 

 

 

“A doutrina mundial reconhece o instituto da coisa julgada material como 
elemento de existência do Estado Democrático de Direito (v.g. Katharina 
Sobota, Das Prinzip Rechtsstaat, Tübingen: Mohr, 1997, p. 179 e ss.; Philip 
Kunig. Das Rechtsstaatsprinzip, Tübingen: Mohr, 1986; Maurer. 
Kontinuitätsgewähr und Vertrauensschutz [Josef Isensee & Paul Kirchhof 
(coordenadores). ´Handbuch dês Staatsrechts´, v. 3, Heidelberg, 1988, 
p.211 ss., especialmente n. 100, p.269 ss.]; Schwab-Gottwald. ZPR, § 150, 
I, p. 1055). A supremacia da Constituição está na própria coisa julgada, 
enquanto manifestação do Estado Democrático de Direito, fundamento da 
República (CF 1° caput), não sendo princípio que possa opor-se à coisa 
julgada como se esta estivesse abaixo de qualquer outro instituto 
constitucional. Quando se fala na intangibilidade da coisa julgada, não se 
deve dar ao instituto tratamento jurídico inferior, de mera figura do processo 
civil, regulada por lei ordinária, mas, ao contrário, impõe-se o 
reconhecimento da coisa julgada com a magnitude constitucional que lhe é 
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própria, ou seja, de elemento formador do Estado Democrático de Direito, 
que não pode ser apequenado por conta de algumas situações velhas 
conhecidas da doutrina e da jurisprudência, como é o caso da sentença 
injusta, repelida como irrelevante [...], ou da sentença proferida contra a 
Constituição ou a lei, igualmente considerada pela doutrina [...], sendo que 
nesta última hipótese pode ser desconstituída pela ação rescisória (CPC 
485 V). Com a devida venia, tratam-se de teses velhas que não contam 
nenhuma novidade. O sistema jurídico convive com sentença injusta (quem 
será o juiz posterior da justiça da sentença que fora impugnável por recurso 
e, depois de transitada em julgado, fora impugnável por ação rescisória?), 
bem como a sentença proferida aparentemente contra a Constituição ou a 
lei (a norma é abstrata, deve ceder sempre à sentença, que regula e dirige 
uma situação concreta [...]). O risco político de haver sentença injusta ou 
inconstitucional no caso concreto parece ser menos grave do que o risco 
político de instaurar-se a insegurança geral com a relativização (rectius: 
desconsideração) da coisa julgada: ´No entanto, parece pouco provável que 
as vantagens da justiça no caso concreto se sobreponham às desvantagens 
da insegurança geral´ (Araken de Assis. Eficácia da coisa julgada 
inconstitucional [RJ 301/27]).  

[...] 

A doutrina já discutiu a exaustão a questão da validade e eficácia da 
sentença de mérito transitada em julgado em face de seu conteúdo 
intrínseco, se justo ou injusto, se constitucional ou legal, se inconstitucional 
ou ilegal. Os constitucionalistas processualistas e civilistas debateram a 
matéria e, depois de o questionamento evoluir durante mais de meio século, 
a conclusão a que se chegou – e hoje se encontra praticamente 
extratificada na doutrina mundial, isto é, não mais suscetível de discussão – 
é a de que a coisa julgada material tem força criadora, tornando imutável e 
indiscutível a matéria por ela acobertada, independentemente da 
constitucionalidade, legalidade ou justiça do conteúdo intrínseco dessa 
mesma sentença. Eventuais vícios de validade e de eficácia devem ser 
discutidos em recurso ou, posteriormente, em ação autônoma de 
impugnação. [...]” 

 

 

Há, pois, carga especial de proteção a esse instituto jurídico.  Nas 

palavras de Motauri Ciocchetti de Souza (2003, p. 193-194): 

 

 

“Em  corolário, a coisa julgada é um típico fenômeno social, com origem na 
esfera jurídica, possuindo valor histórico inescondível, tendo em vista seu 
potencial de criar fatos, de impor novos limites ou de alargar os existentes. 

O fundamento social da coisa julgada resta, pois, cristalino: o instituto não 
possui um fim em si mesmo – antes, destina-se a permitir sejam compostos 
os litígios surgidos no seio da comunidade. 

Como meio de regramento e de pacificação social, o Direito necessita 
contar com instrumento adequado e forte, adjetivado pelo pode rde coerção 
cometido ao Estado, de sorte a possibilitar a manutenção da ordem e a 
defesa das liberdades públicas: disso decorre a importância da coisa 
julgada, enquanto fenômeno sociológico. 
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A vida em sociedade não pode manter-se pautada em situações de 
instabilidade ou de indefinição perenes, sob o risco de comprometer sua 
própria segurança. 

Assim, não poderia o Estado – sob pena de violação de sua unidade – 
deixar de possuir instrumentos de defesa dos direitos sociais, firmados em 
órgãos que, embora pertencente à sua estrutura, possuísse independência 
necessária para compor os conflitos surgidos na sociedade, ainda que eles 
envolvessem a própria Administração. 

A independência de mencionado órgão, á evidência, somente haveria de 
surgir caso lhe fosse conferido um instrumento de força, de vinculação, 
oponível mesmo em face dos demais Poderes do Estado – em outras 
palavras, uma parcela da soberania estatal. 

Dito instrumento, como vimos, decorre do poder de dizer o Direito 9iure 
dicere), e tem como ponto culminante os efeitos advindos da coisa julgada, 
capazes de vincular e de propiciar o uso de mecanismos de coerção 
suficientes para que a decisão ganhe real eficácia e não possa ser objetada 
validamente em outras esferas de Poder. 

De tal raciocínio podemos extrair o fundamento político da coisa julgada. 

Mercê de tais fundamentos, destinando-se a propiciar segurança jurídica – e 
social, por conseqüência -, a coisa julgada possui como predicamentos a 
imperatividade (típica dos comandos legais) e a imutabilidade de seus 
efeitos, posto ter o condão de colocar termo à atividade jurisdicional, 
impedindo, destarte, que a mesma lide seja objeto de sucessivas decisões – 
fato que propiciaria fosse mantida a indesejável e danosa situação de 
instabilidade social.” 

 

 

Patente e claro o conteúdo relevante que o instituto da coisa julgada 

opera em nosso ordenamento jurídico. Sua função jurisdicional atende a requisito 

soberano do Estado Democrático de Direito de manter a estabilidade da prestação 

estatal, indicando-se-lhe a resposta una ao caso concreto posto em lide. Levado 

esse conceito para a esfera do processo coletivo, reafirma-se a inadmissibilidade da 

propositura de diversas ações judiciais sobre mesmo tema, ensejando decisões e 

coisas julgadas que podem tornar-se conflitantes e macularem-se entre si, 

maculando o próprio Estado Democrático de Direito – no sentido supra – e, ainda, 

ferindo sua função política-social. 

 

Ademais, o conceito prelecionado sobre a proteção à coisa julgada 

material remete diretamente a seus efeitos objetivos e subjetivos e impõe a 

ponderação dos aspectos infraconstitucional de sua proteção, conforme se segue. 
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2.3 As disposições infraconstitucionais 

 

Considerando a pirâmide de Kelsen sobre a hierarquia das normas, a 

positivação da coisa julgada no Sistema Jurídico pátrio inicia-se de maneira mais 

geral, todavia de patente relevância, na Constituição Federal, com a proteção do 

referido instituto jurídico como direito e garantia constitucional, como visto na 

subseção acima. Essa tutela mais abstrata do Estado é complementada quanto à 

sua aplicabilidade, aqui entendida como características essenciais e limites, pelos 

diplomas infraconstitucionais que cuidam adjetivamente do tema, quais sejam, o 

Código de Processo Civil e o Código de Defesa do Consumidor (este como núcleo 

fundante da tutela jurisdicional pátria coletiva). 

 

Para Camilo Zufelato (2011, p.37), “pode-se dizer que a Constituição 

Federal garante de forma genérica o princípio da auctoritas rei iudicatae e o CPC e o 

CDC disciplinam-no quanto às suas características essenciais e aos seus limites.” 

 

No caminho da análise das normas de natureza infraconstitucional que 

cuidam do tema, inicia-se com a proteção conferida pela antiga denominada Lei de 

Introdução ao Código Civil, a LICC, do Decreto n° 4.657/42, alterada em 2010 pela 

Lei n° 12.376/10 e passando a chamar-se Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (LINDB): 

 

 

Artigo 6°, LICC – A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido, e a coisa julgada. 

[...] 

§3° - Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão de que já não 
caiba recurso. 

[destacou-se] 

 

 

Esse dispositivo infraconstitucional, o mais genérico deles, afina-se 

com a inspiração constitucional da proteção de determinados atos – em nome e em 

aplicação do princípio da segurança jurídica – para adotar o princípio da 

irretroatividade da lei como regra, sobre fatos ou atos da vida ou jurídicos e, ainda, 
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sobre a atividade jurisdicional do Estado, tendo-se, portanto, o princípio da 

retroatividade como exceção18. 

 

Inaugurado o aspecto geral infraconstitucional pela Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, a legislação adjetiva, processual, individual ou 

coletiva, passa a trazer os detalhamentos pertinentes ao instituto da coisa julgada, 

conceituando-a e operacionalizando-a. É nesses dispositivos que a minúcia vai 

aparecer e o instituto vai se detalhar, concretizando-se. 

 

Para José Afonso da Silva (2009, p.436), no entanto, a definição da 

LINDB restou superada pela redação da conceituação da coisa julgada pelo Código 

de Processo Civil, posto que este indica específica e expressamente a proteção à 

coisa julgada material. Explica o autor, ainda, que o que se protege é efetivamente a 

prestação jurisdicional diretamente outorgada – o que constitui a parte material da 

res iudicata – ao passo que, por se conter na coisa julgada material, a sua parte 

formal é indiretamente atingida. Objetiva-se tutelar, portanto, “a estabilidade dos 

casos julgados para que o titular do direito aí reconhecido tenha a certeza de que ele 

ingressou definitivamente em seu patrimônio”19. 

 

Sob outro aspecto, ressalta Camilo Zufelato (2011, p.38) que: 

 

 

 “No país onde a acolhida da teoria de Liebman pela ciência jurídica foi 
ampla, sobretudo por parte de Alfredo Buzaid, principal artífice da 
codificação processual pátria, é imediata a associação da noção do instituto 
com a teoria da eficácia da sentença e da autoridade da coisa julgada; ou 
pelo menos assim se esperaria.” 

 

                                                           
18

 Neste ponto vale ressaltar a que se refere à proteção à coisa julgada, mencionada na subseção 
anterior (2.1 As disposições constitucionais). A tutela mencionada, embora expressa no texto legal, 
com relação à irretroatividade da lei no tempo, não se lhe direciona apenas. Há no conteúdo 
normativo citado, seja o constitucional ou a regra geral infraconstitucional conferida pela LINDB, a 
ordem reflexa à proteção do direito subjetivo à coisa julgada, de imutabilidade do julgado já 
transitado, também pela vedação à sua reavaliação pelo Poder Judiciário. A proteção que se confere 
do Estado ao próprio Estado abrange, então, sua atividade legislativa (como objeto imediato do texto 
constitucional e legal) e, também, sua atividade jurisdicional (objeto mediato dos dispositivos gerais 
sobre a tutela da coisa julgada)  

 
19

 Para José Afonso da Silva (2006, p.436) “a coisa julgada é em certo sentido ato jurídico perfeito; 
assim já estaria contemplada na proteção jurídica deste, mas o constituinte a destacou como instituto 
de enorme relevância na teoria da segurança jurídica” 
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Todavia, o conceito indicado pelo artigo 467 do Código de Processo 

Civil, (“denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e 

indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”) não 

contemplou a diferenciação liebmaniana entre eficácia da sentença e autoridade da 

coisa julgada. Isto poderia influir no entendimento que a lei, de lege lata, não 

assumiu a diferença citada e que se estaria tratando de coisa julgada formal e não 

de coisa julgada material. Todavia, isto se constituiria em um contra-senso à tutela e 

atenção constitucional, claramente protetiva à coisa julgada material, conforme 

indicou-se na subseção acima (2.2 As disposições constitucionais). 

 

Seguindo a disposição processual civil para o instituto da coisa julgada, 

o artigo 468 do Código de Processo Civil delimita os efeitos objetivos da 

imutabilidade da decisão. Do texto deste dispositivo – “a sentença, que julgar total 

ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas” 

– demonstra: (i) sua força como fonte do direito, equiparando-a à lei; (ii) que fica 

adstrita ao julgamento do que fora efetivamente pedido e indicado no dispositivo da 

decisão proferida, ressalvando-se as questões que podem ser tratadas de ofício e 

que também fazem coisa julgada, mesmo não indicadas no pedido, mas decorrentes 

da solução lógica do litígio; (iii) portanto, a fixação de seus limites objetivos. 

Aspectos estes também foram abordados em tópico supra, na seção 1, sobre os 

limites objetivos da coisa julgada. 

 

Em complemento a este dispositivo, o seguinte – artigo 469 do Código 

de Processo Civil – trata de delimitar expressamente aquilo que não se constitui 

coisa julgada: 

 

 

Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte 
dispositiva da sentença; 
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no 
processo. 
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A expressão legal traduz a preocupação, a mens legis, de delimitar 

claramente aquilo que não pode ser tido como coisa julgada, advertindo os limites do 

direito subjetivo dela decorrente e traçando a abrangência da imutabilidade. 

 

Nota-se que o artigo 469 do Código de Processo Civil preocupou-se 

em explicitar o que – “os motivos” – e quais motivos – verdade dos fatos constantes 

do fundamento da sentença e apreciação incidental de questão prejudicial – que não 

estão contidos sob o manto de proteção do instituto coisa julgada. A razão é 

simples: motivos constituem-se premissas, condutores lógicos da resolução da lide 

posta à jurisdição estatal e, portanto, concluída pelo dispositivo, este sim, conteúdo 

da coisa julgada e lançador de seus efeitos. 

 

Ressalva há que ser feita ao indicado no inciso III do dispositivo em 

comento. Ressalva esta que encontra explicação e justificativa no artigo 470 do 

Código de Processo Civil. Ambos os artigos devem ser lidos numa interpretação 

integrativa que indica que só não se constituirá coisa julgada a questão prejudicial20 

incidental (nos moldes do artigo 469, III, do Código de Processo Civil), mas também 

aquela que condisser com a fase cognitiva, de convencimento do magistrado. Do 

contrário, sendo o caso da apreciação de questão prejudicial surtir efeitos e 

repercutir como coisa julgada, admite-se essa sua característica, indicando o artigo 

470 do Código de Processo Civil que “se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for 

competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para o 

julgamento da lide”. “Nessa hipótese”, ponderam Ada Pellegrini Grinover, Antônio 

Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco (2006, p. 330): 

 

 

“[...]insere-se no processo em andamento uma nova pretensão, deduzida 
mediante ação declaratória incidental, que transforma também a questão 
prejudicial em objeto do processo, passando a ser decidida, por sentença, 
junto com a principal (no dispositivo da sentença e não entre seus motivos”. 

 

 

                                                           
20

 Questões prejudiciais assim definidas por Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra 
e Cândido Rangel Dinarmarco (2006, p. 329) “[...] são aquelas que, podendo por si só constituir 
objeto de processo autônomo, surgem num outro processo como antecedente lógico da questão 
principal, devendo ser decididas antes desta por influírem sobre seu teor. Assim, por exemplo, na 
ação de alimentos a questão da relação de parentesco é prejudicial a atinente à validade da 
obrigação principal; na ação de despejo, a qualidade de usufrutuário suscitada pelo réu” 
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E continuam (2006, p.330): 

 

 

“Mas se a questão prejudicial for decidida como questão principal em outro 
processo, civil (prejudicialidade heterogênea) ou penal (prejudicialidade 
homogênea), naturalmente a sentença que sobre ela verse ficará coberta 
pela coisa julgada material”. 

 

 

Tratando-se de limites objetivos da coisa julgada, são os artigos 468 e 

469 da Lei Adjetiva Civil os que indicam o regramento básico para tanto, sendo que 

este último invoca a interpretação integrativa com o artigo 470 do mesmo diploma 

legal. 

 

É de se inferir, pois, que, em virtude da observância do princípio da 

congruência ou princípio da adstrição ao pedido, pelo qual o juiz fica impedido de 

decidir fora (aquém ou além) do que fora colocado à apreciação do poder 

jurisdicional do Estado (artigos 2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil), o 

dispositivo deve guardar correspondência ao pedido formulado pelo autor, da causa 

petendi à solução formulada.  

 

Complementando as diretrizes aos limites objetivos da coisa julgada, 

mas com eles não se confundindo, a eficácia preclusiva da coisa julgada vem tratada 

pelo artigo 474 do Código de Processo Civil e proíbe a renovação da discussão já 

tratada, já passada em julgado, ainda que em curso o processo. 

 

Estas diretrizes processuais, por serem gerais e mais conceituais 

aplicam-se tanto ao processo civil individual quanto ao processo coletivo. 

 

Todavia, diretrizes outras, como as relativas aos limites subjetivos da 

coisa julgada, apresentam diferenciação quando se trata de uma ou de outra 

espécie de processamento jurisdicional civil: se individual ou se coletivo.  

 

Quanto ao limite subjetivo da coisa julgada, no processo 

tradicionalmente considerado [individual], a coisa julgada atinge somente as partes 
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formais, integrantes da relação jurídica processual, não atingindo, logo, terceiros. 

Esta é a dicção do artigo 472 do Código de Processo Civil. Notadamente esta diretriz 

encontra contorno diverso no âmbito do processo coletivo. Barbosa Moreira assim 

comenta (2002, p.103-104): 

 

 

“No art. 472, 1ª parte, reza o Código de ‘a sentença faz coisa julgada às 
partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando, 
terceiros’. Consagra-se aí princípio tradicional em matéria de limites 
subjetivos da res iudicata, que, porém, longe de ser absoluto, comporta 
mais de uma exceção. É fora de dúvida que os sucessores das partes na 
relação jurídica litigiosa de direito material ficam vinculados à autoridade da 
coisa julgada, nada importando a superveniência da sucessão ao trânsito 
em julgado. Vinculado fica também o titular daquela relação jurídica, nos 
casos em que a lei confere a outrem a legitimação extraordinária para 
discuti-la em juízo, na posição de substituto processual (art. 6°). A fortiori, o 
substituído que é ao mesmo tempo sucessor, como o adquirente da coisa 
ou cessionário do direito litigioso, a quem se estende a autoctorias rei 
iudicantae (e não apenas ‘os efeitos’ como se vê no texto legal) da sentença 
proferida em face do alienante ou cedente, ainda que este permaneça no 
processo, como parte, após a alienação ou cessão (art. 42 e seus 
parágrafos). O ordenamento brasileiro contempla em termos expressos 
outras hipóteses de extensão da autoridade da coisa julgada a terceiros: 
vejam-se, por exemplo, o art. 18 da Lei n° 4.717, de 29.6.1965, e o art. 16 
da Lei n° 7.347, de 24.7.1985. 
Quanto aos efeitos da sentença, não se confundem com a referida 
autoridade – art. 156 o Código reconhece claramente, segundo revela o 
exame sistemático, que eles são capazes de atingir a esfera jurídica de 
terceiros, seja embora por via reflexa. É o que explica a existência de 
institutos como o da chamada ‘assistência litisconsorcial’, que pressupõe a 
idoneidade na sentença para ‘influir na relação jurídica’ entre o ‘assistente 
litisconsorcial’ e o adversário da parte assistida (art. 54), e o do recurso de 
terceiro prejudicado (art. 499 e §1°)”. 

 

 

Desse trecho dos ensinos de Barbosa Moreira, influem-se dois 

aspectos de e (i) há que se ponderar a existência da representação processual e da 

possibilidade do atingimento de terceiros – permitidos nessa condição pela lei, como 

se demonstrou e exemplificou no trecho supratranscrito – e da substituição 

processual, pela qual um legitimado para a propositura de ação coletiva promove a 

demanda judicial em nome próprio, mas defendendo direito alheio, motivo pelo qual 

cingir os efeitos subjetivos da coisa julgada às partes formas não corresponderia à 

intenção e escopo do processo coletivo e (ii) a esfera jurídica de terceiros atingida 

pelos efeitos da coisa julgada extrapola a regra geral de adstrição às partes não 

somente nos casos mencionados, mas especificamente com grande relevância, 

quanto da mencionada substituição processual promovida pelo processo coletivo. E 
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é nesse sentido a ordem do Código de Defesa do Consumidor nos artigos 95 a 98 e 

também pela dicção do artigo 103 para os direitos individuais homogêneos21 em 

permitir a todos os beneficiados pela decisão procedente em ação coletiva [lato 

sensu] que possam dele usufruir, se quiserem. 

 

 

 

2.3.1 O regime legislativo das ações coletivas  

 

“Ao fenômeno jurídico denominado tutela jurisdicional coletiva não se pode 

mais atribuir o qualificativo de novo. Apesar dos poucos anos de vigência 
dos instrumentos processuais em defesa dos direitos transindividuais, a 
tutela coletiva não é mais novidade. Sua recepção na ciência jurídica pátria 
foi tão intensa e profícua que se arraigou de forma indelével, consolidada e 
fortalecida na teoria e na prática, constituindo talvez a experiência jurídica 
mais bem-sucedida e promissora do processo civil brasileiro recente.” 
(ZUFELATO, 2011, p. 48) 

 

 

Com essa ponderação inicial sobre a tutela jurisdicional coletiva, 

inaugura-se este tópico, denotando-se a real relevância que um tema novel do ponto 

de vista de nascedouro normativo tem e que, ainda assim, já se torna meio de 

atuação do Estado que não pode mais retroagir, seja pela garantia constitucional 

fundamental de amplo acesso à Justiça (aqui entendido tanto o acesso individual 

como o coletivo) ou pelo apoderamento e incorporação que o sistema processual 

brasileiro teve para a tutela coletiva de interesses. 

 

No sentido do direito fundamental do acesso à Justiça (artigo 5 °, 

XXXV da Constituição Federal), trata-se de prerrogativa fundamental, que se 

constitui direito público subjetivo e, portanto, além de inafastável e inerente à 

pessoa, deve ser garantido pelo Estado. Essa garantia se dá nos moldes da 

procedimentalização e concretização da tutela coletiva em juízo. A própria 

sistematização peculiar e tratamento difuso da questão são exemplos disso, desde 

que promovam mecanismos e instrumentos eficientes a tal implementação de 

direitos (os chamados direitos de terceira geração)22. 

                                                           
21

 Ao utilizar-se no inciso III do termo “[...] para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores [...]” 
22 Atualmente os direitos ou interesses são divididos ou apresentados em cinco gerações.  A primeira 

geração, de direitos individuais, constitui-se direitos da pessoa em relação ao Estado, ao qual 
incumbe uma obrigação de não-fazer, isto é, uma prestação estatal negativa e para qual o principal 
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Além desse parâmetro geral para o acesso e a defesa jurisdicional, a 

Constituição Federal de 1988 também expressou como direitos e garantias 

fundamentais sob as modalidades individual e coletiva. Assim são: o mandado de 

segurança coletivo (artigo 5°, LXX)23; a ação popular (artigo 5°, LXXIII)24; o mandado 

de injunção (artigo 5°, LXXI)25.  

 

Também de aspectos materiais se revestiu a Lei Maior quanto aos 

direitos transindividuais: a defesa do consumidor (artigos 5°, XXXII e 170, V); a livre 

concorrência (artigo 170, IV); a ordem urbanística (artigo 182); o patrimônio cultural 

(artigo 216); o meio ambiente (artigos 170, VI e 225); os direitos da criança e do 

adolescente (artigo 227) e as populações indígenas são exemplos da tutela material 

constitucional para essa espécie de direitos ou interesses. 

 

Ainda sobre normas processuais dispôs a Constituição Federal para a 

defesa coletiva. Indicou como direito e garantia fundamental a representatividade 

das associações civis para a sociedade civil (artigo 5°, XXI), a legitimidade ativa ad 

                                                                                                                                                                                     
objetivo é proteger o indivíduo, suas liberdades de eventuais limitações impostas pelo Estado. 
Constituem-se nos direitos civis e políticos, mais especificamente liberdade, propriedade, vida e 
segurança, chamadas liberdades clássicas. Os direitos de segunda geração, os ditos direitos sociais, 
pertinem aos direitos econômicos, sociais e culturais e indicam ao Estado uma obrigação de fazer, 
numa verdadeira prestação positiva ao indivíduo que possui esses direitos. São os direitos subjetivos 
públicos.Seguem-se, então, os direitos de terceira geração ou direitos coletivos lato sensu, também 
chamados direitos de solidariedade e fraternidade. O Estado passa a ter a obrigação de proteger a 
coletividade de pessoas, não só mais o ser individual e isoladamente considerado. Direitos de quarta 
geração também conhecidos como direito das minorias também englobam direitos sociais, mas agora 
em virtude da disseminação de informaçõess e técnicas e pela evolução da sociedade. Biodireito é 
um exemplo. Há ponderações no sentido de que direitos virtuais também seria da quarta geração. Por 
outra via, às vezes são classificados como quinta geração de direitos. Paulo Bonavides, por exemplo, 
indica que a quinta geração de direitos implica essencialemente no direito à paz, reconhecida como 
direito e doutrina, mencionando, também no mesmo sentido, os direitos à democracia, à informação e 
ao pluralismo. 

 
23

 A impetração do Mandado de Segurança Coletivo cabe a partido político, com representação no 

Congresso Nacional ou a organização civil, legalmente constituída há pelo menos um ano. 

 
24

 A qualquer cidadão cabe a prerrogativa de propor ação popular para a defesa a qualquer ato lesivo 

ao patrimônio público ou que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural.  

 
25

 A ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades 
constitucionais, bem como de nacionalidade, soberania e cidadania, enseja a possibilidade de manejo 
do mandado de injunção. 
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causam atribuída aos sindicatos para a defesa de sua categoria (artigo 8°, III) e do 

Ministério Público para a propositura de ação civil pública (artigo 129, III)26. 

 

Note-se que uma grande gama de direitos e garantias fundamentais 

aparece, indicando a proteção à tutela coletiva. Vale neste ponto tecer alguns 

comentários sobre os direitos fundamentais e seus status. 

 

Trata-se ao mesmo tempo direito fundamental negativo e positivo, 

portanto. Em seu nascedouro, tais como entendidos e conceituados hoje, os direitos 

fundamentais apresentam-se de forma negativa, isto é, como garantias expressas e 

positivadas como uma forma de não fazer do Estado em proteção às liberdades 

individuais. Nesse momento são chamados de direitos ou liberdades negativas ou 

mesmo direitos de defesa. É negativo visto que exige uma atitude omissiva do 

Estado no sentido de preservar as liberdades individuais. Surgidos no século XX, os 

direitos fundamentais de segunda geração (sociais, culturais e econômicos) 

delinearam-se de forma diferente, mais positiva, no sentido de que passaram a exigir 

a postura comissiva do Estado [direitos fundamentais subjetivos], para que o Estado 

atuasse em favor do indivíduo, de seus direitos, para os implementar, além de 

garanti-los. Comentam nesse sentido Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino (2008, p. 

90): 

 

 

 “Os direitos fundamentais desempenham as mais variadas funções na 
ordem jurídica, a depender de seu campo específico de proteção. Com 
efeito, os direitos fundamentais ora asseguram aos indivíduos o direito de 
defesa frente à ingerência abusiva do Estado, ora legitimam a exigência de 
atuação positiva do Estado e, ainda, podem assegurar ao indivíduo o 
direito de participação”. 

 

 

Comentando um pouco mais essas características que os direitos 

fundamentais assumem, traz-se a teoria de Georg Jellineck, desenvolvida no final do 

                                                           
26

 A ampliação comentada se dá em virtude do poder-dever de atuação do Ministério Público para a 
defesa de “outros interesses difusos”, como expressamente menciona a norma constitucional. Este 
poder-dever emana a discricionariedade relativa do órgão: discricionariedade apenas para a 
averiguação da presença ou não de interesse ou direito por ele defensável. Havendo, encerra-se a 
sua discricionariedade, fazendo operar o princípio do poder-dever do Estado na tutela jurisdicional 
desses mesmos interesses. Esse é o entendimento, por exemplo, de Hugo Nigro Mazzili. 
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século XIX, denominada doutrina dos quatro status, pela qual o indivíduo pode 

encontrar-se diante do Estado: passivo, negativo, positivo e ativo. 

 

O status passivo ou status subjectionis é aquele em que o indivíduo 

encontra-se sob os mandamentos do Estado, tendo deveres para com ele, 

subordinando-se ao Poder Público e podendo ser obrigado por ordem e proibições. 

 

Pelo status negativo, por sua vez, o indivíduo tem autodeterminação e 

liberdade, estando o Estado em condição de limitação quanto à ingerência destes 

aspectos relativamente ao indivíduo. 

 

O status civitatis ou status positivo indica a possibilidade de o indivíduo 

requerer do Estado a tutela a seus direitos, atuando positivamente a seu favor, 

através da oferta e/ou consecução de prestações que compreendam serviços ou 

bens. 

 

A quarta e última modalidade de status, o ativo, indica a prerrogativa 

do indivíduo de poder influir na vontade estatal, obtendo, para tanto, direitos 

políticos, especialmente o de voto. 

 

Apesar de grande marco ao acesso à Justiça e ao reconhecimento 

[material] de direitos coletivos lato sensu, a Constituição Federal foi precedida para a 

tutela desse tipo de interesses pela Lei de Ação Civil Pública. É com a Lei n° 

7.347/85, que os direitos transindividuais nascem e passam a ser tutelados de forma 

sistematizada, embora houvesse a tutela de bens coletivamente considerados, ainda 

que de maneira isolada e não sistematizada. Assim foi o surgimento da Lei de Ação 

Popular – Lei n° 4.717/65 que, a partir de uma alteração em 1977 teve o conceito de 

patrimônio público por ela tutelado com a integração do conceito de interesses 

difusos: 

 

 

Artigo 1° - [...] 
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, 
os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou 
turístico. (Redação dada pela Lei nº 6.513, de 1977) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6513.htm#art33
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A Lei de Ação Civil Pública surgiu em seguida à Lei de Ação Popular 

visto que esta, por seus objetivos, formas e instrumentos de tutela, era insuficiente 

para a efetiva defesa dos interesses transindividuais: legitimidade ativa do cidadão e 

limitada aos atos provenientes do Poder Público. A coisa julgada, no entanto, na Lei 

de Ação Popular já adotou contornos como os atuais, já identificando que o objeto 

de tutela era indivisível e os sujeitos tutelados indetermináveis, fazendo, então, com 

que a res iudicata adotasse características erga omnes e secundum eventum litis, 

dada a colegitimação de todos os cidadãos para a defesa do patrimônio público nos 

termos da lei. 

 

A legitimidade do cidadão, então, passou a ser entendida como 

insuficiente ou talvez mesmo incipiente nesse iter do processo coletivo. Foi, então, 

em 1981 que se passou a atribuir ao Ministério Público a possibilidade de defesa 

dos interesses transindividuais. Com a Lei n° 6.938/81 e a Lei Complementar n° 

40/81 inaugurou-se a até então irretrocedida legitimidade do Ministério Público 

outrora atribuída, respectivamente, para a defesa do meio ambiente e para a 

propositura do que à época [antes da Lei de Ação Civil Pública propriamente dita] se 

chamava de ação civil pública27. 

 

Além desses diplomas legislativos, podem ser citados, também, como 

normas para a defesa dos direitos transindividuais: Lei n° 7.845/89 (Lei de Proteção 

dos Portadores de Deficiência Física);  Lei n ° 7.913/89 (Lei de Proteção aos 

Investidores do Mercado Financeiro); Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente); Lei n° 8.884/94 (Lei da Defesa da Concorrência e da Ordem 

Econômica); Lei n° 10.257/01 (Lei de Proteção à Ordem Urbanística); Lei n° 

10.671/03 (Lei de Defesa dos Torcedores); Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso); Lei 

n° 11.105/05 (Lei da Biossegurança). 

 

Nota-se que há, concomitantemente, significativo tratamento da tutela 

coletiva no Ordenamento Jurídico pátrio e, de outro lado, apresentados os 

                                                           
27

 Lei Complementar n° 40/81, artigo 3° - São funções institucionais do Ministério Público:  
I - velar pela observância da Constituição e das leis, e promover-lhes a execução;  
II - promover a ação penal pública;  
III - promover a ação civil pública, nos termos da lei. (sem grifos no original)  

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/2641806/art-3-lc-40-81
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dispositivos legislativos de maneira esparsa, tendo como núcleo fundante para a 

tutela jurisdicional coletiva a parte processual do Código de Defesa do 

Consumidor28. Essa característica de normas diversas, não pode conduzir ao 

entendimento de que são segmentadas e, tampouco, que não haja uma 

sistematização da tutela jurisdicional coletiva, brasileira. Ao contrário, o que há é 

uma interação dessas normas, tendo como espinha dorsal os dispositivos adjetivos 

coletivos do Código de Defesa do Consumidor, e dialogando29 com os demais, 

específicos e aplicáveis em cada um de seus respectivos temas. 

 

 

2.2.2 O regime específico das ações coletivas para a coisa julgada 

 

Ação coletiva lato sensu é aquela que busca a tutela dos direitos 

transindividuais ou metaindividuais, conceituados pelo artigo 81 do Código de 

Defesa do Consumidor. Pode a referida ação coletiva ter natureza de conhecimento, 

de cumprimento de sentença ou cautelar: 

 

Artigo 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 
vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 
uma relação jurídica base; 

                                                           
28

 Em certa oposição, comenta Camilo Zufelato que o núcleo essencial formador do microssistema da 
tutela jurisdicional coletiva brasileira é constituído pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei 
de Ação Civil Pública. Data venia a tal entendimento, tanto pelo tema da tutela coletiva ter sido 
tratado pelo Código de Defesa do Consumidor, posterior à Lei de Ação Civil Pública (lei posterior) e 
também por indicar que esta é informativa de sua disciplina (artigo 90, CDC - Aplicam-se às ações 
previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições.) e, 
ainda, por dispor expressamente sobre alterações na LACP e revogar disposições em contrário 
(inclusive que podem aparecer na anterior Lei de Ação Civil Pública), sustenta-se que o Código de 
Defesa do Consumidor é que é o núcleo essencial, complementado, isto sim, pela LACP e por demais 
outras leis que implicam na tutela jurisdicional coletiva, formando-se o microssistema das relações de 
consumo. 

 
29

 No sentido do diálogo das fontes, assim denominado e conceituado por Claudia Lima Marques. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm
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III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 
decorrentes de origem comum. 

 

 

Sobre essa conceituação, Patrícia Miranda Pizzol (artigo eletrônico, 

op.cit.) comenta: 

 

 

“[...] 

I - direitos e interesses difusos - no aspecto subjetivo, a indeterminação 
dos titulares e a inexistência de relação jurídica base entre eles (liame de 
fato); no aspecto objetivo, a indivisibilidade do bem jurídico 28; II - direitos e 
interesses coletivos 29 - no aspecto subjetivo, a determinabilidade dos 
titulares (atribuição da titularidade do direito ou interesse a um grupo, 
categoria ou classe de pessoas) e a existência de uma relação jurídica base 
entre os consumidores ou entre eles e o fornecedor; no aspecto objetivo, à 
semelhança do que ocorre com os direitos e interesses difusos, 
caracterizam-se os direitos coletivos pela indivisibilidade do objeto; III - 
direitos e interesses individuais homogêneos - no aspecto subjetivo, a 
determinabilidade dos titulares e a existência de uma origem comum; no 
aspecto objetivo, a divisibilidade do objeto (ressalte-se que isto se dá na 
fase de liquidação e/ou execução da sentença condenatória). 

Assim, o direito difuso difere do direito coletivo tão somente pelo aspecto 
subjetivo, tendo em vista que os titulares deste são determináveis, estando 
relacionados a um grupo, categoria ou classe; difere do direito individual 
homogêneo pelos aspectos subjetivo (titulares determináveis) e objetivo 
(objeto divisível). O direito coletivo difere do individual homogêneo pelo 
aspecto objetivo – enquanto o objeto deste é divisível o daquele é 
indivisível.  

[...] 

Acrescente-se que, após o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
qualquer outro conceito de direito coletivo, que não seja compatível com a 
definição legal apresentada, deve ser considerado de lege ferenda.  

[...]” 

 

 

É, todavia, mediante o pedido direcionado à tutela jurisdicional e 

formulado pelo autor da ação coletiva [lato sensu] que se identifica o interesse 

individual a que se pretende proteger. Não há óbice, no entanto, para que um 

mesmo fato ao qual se pede a proteção jurisdicional por via de defesa coletiva ao 

Estado seja ao mesmo tempo de mais de uma espécie das elencadas no parágrafo 

único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Kazuo Watanabe (2004, 

p.800) assevera que dentre essa espécie de direitos, são “essencialmente coletivos” 
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os direitos difusos e coletivos stricto sensu, em virtude de suas características de 

indivisibilidade do objeto e de titularidade indeterminada ou indeterminável, para os 

difusos, e do grupo, categoria ou classe, para os coletivos em sentido estrito. 

Seriam, portanto, os direitos individuais homogêneos “acidentalmente coletivos”, já 

que possuem objeto divisível e natureza individual, são em algum momento, 

portanto, individuais puros, ainda que passíveis de tutela coletiva, dada a sua 

relevância no meio social, pela origem comum e numerosa do fato lesivo. 

 

Convém lembrar que em seu nascedouro, a Lei n° 7.347/85 não 

continha a previsão e tampouco o conceito de interesse individual homogêneo. 

Conforme já comentado, há comunicação entre Código de Defesa do Consumidor e 

Lei de Ação Civil Pública, por força, respectivamente dos artigos 90 e 21, e, ainda, o 

diálogo com o Código de Processo Civil, no que couber. Todavia, institutos como 

legitimidade e coisa julgada precisaram quebrar os paradigmas individuais e 

recebem, então, proteção específica para a tutela coletiva, dada a sua própria 

essência peculiar. 

 

A coisa julgada vem disciplinada nos artigos 103 e 104 do Código de 

Defesa do Consumidor, que a define, dependendo da natureza, ou melhor, da 

espécie de interesse transindividual envolvido [difuso, coletivo ou individual 

homogêneo], nos termos do artigo 81, parágrafo único, do mesmo diploma legal, 

assume a característica de erga omnes ou ultra partes.  

 

Desse modo, em se tratando de interesses difusos ou individuais 

homogêneos e sendo procedente o pedido, a coisa julgada será erga omnes. Sendo, 

todavia, a natureza de interesses envolvidos da espécie coletiva stricto sensu, a 

coisa julgada operará efeitos ultra partes, atingindo o grupo, categoria ou classe 

envolvida. A procedência da ação e a improcedência por insuficiência de provas são 

requisitos, o primeiro implícito, porém lógico30, e o segundo expresso, no parâmetro 

legal, para a incidência da coisa julgada no processo coletivo.  

                                                           
30

 Afinal, só se opera coisa julgada no sistema jurídico brasileiro para a defesa de interesses 
transindividuais, dada a substituição processual por um (ou mais, em caso de litisconsórcio) dos 
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Havendo a procedência da ação, todo o universo de indivíduos que 

possuem o direito material guerreado judicialmente, poderão da decisão se 

beneficiar.  

 

Sendo o julgamento proferido, com a indicação da improcedência pela 

insuficiência de provas, também denominado secundum eventum probationis 

(apenas para os interesses ou direitos difusos e para os coletivos stricto sensu), não 

se opera coisa julgada formal ao colegitimado (e substituto processual), que poderá 

propor nova ação sobre mesmo direito material, com a produção de nova prova, 

mencionando certa corrente doutrinária31 que, neste caso não se operaria a coisa 

julgada e, para outra parte da doutrina32, que haveria a relativização do referido 

instituto.  

 

O modelo de mitigação da coisa julgada secundum eventum 

probationis foi primeiro indicado na legislação brasileira pela Lei de Ação Popular, o 

que na dicção de Ada Pellegrini Grinover (2004, p. 927): “para evitar que se 

formasse uma coisa julgada prejudicial a toda a comunidade, por força da deficiência 

na atividade instrutória do autor popular.” Ponderando-se sob este escopo, pode-se 

depreender que eventual falta de condições (seja por hipossuficiência ou 

vulnerabilidade em qualquer de suas modalidades – técnica, econômica, judicial – 

de qualquer um dos colegitimados ou até mesmo a dificuldade do Estado com 

verbas para a produção probatória necessária)33. 

 

Esclarece, ainda, Ada Pellegrini Grinover (2004, p.927): 

                                                                                                                                                                                     
colegitimados de acordo com o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de 
procedência da ação. Não há vinculação dos possíveis beneficiários do grupo lesado pela conduta 
jurisdicionalmente tratada de maneira coletiva, em caso de improcedência do pedido. 

 
31

 Ada Pellegrini Grinover, Arruda Alvim, Thereza Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins. 

 
32

 Nelson Nery Junior. 

 
33

 Nesse sentido, inclusive, a possibilidade legal (artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor) 
que permite a inversão do ônus da prova para ações individuais ou coletivas lato sensu que tratem de 
questões que tenham conteúdo material das relações de consumo. 
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“De nossa parte, vislumbramos no preceito a acolhida, excepcional no 
processo moderno, di instituto do non liquet, vendo nele a autorização legal 
ao juiz no sentido de não julgar a causa em face da insuficiência de provas 
produzidas pelo autor coletivo.” 

 

 

Sobre a produção de nova prova, pondera-se que se deve tratar de 

meio probatório não submetido à apreciação do Poder Judiciário e que tenha 

implicado na improcedência da ação. Não importa que tal prova não tenha sido 

conhecida inicialmente pelo autor da ação quando da sua propositura [inicial] ou 

ainda que fosse conhecida e não tivesse o autor acesso a ela ou, então, que se 

constituísse espécie de prova técnica inexistente à época da inicial propositura da 

ação coletiva lato sensu34. O que releva é que seja prova nova a ser levada à 

apreciação do Estado em sua função jurisdicional e isto deve ser um quesito de 

avaliação do magistrado ao receber a nova ação coletiva proposta. Pondera, então. 

Antonio Gidi (1995, p. 135): 

 

 
 “A apresentação de nova prova é critério de admissibilidade para a 
repropositura da ação coletiva. Por isso, o autor coletivo deve manifestar, 
logo na petição inicial, a prova que pretende produzir. Deverá então o 
magistrado, ‘in limine litis’, convencer-se de que a prova é efetivamente 
nova e poderá ensejar, ao menos potencialmente, uma decisão diversa”.  
 
 

                                                           
34

 Pondera Patrícia Miranda Pizzol (artigo eletrônico, op.cit.) que “é preciso verificar se a prova nova 
era disponível por ocasião do processo que gerou a sentença de improcedência ou não. Se a prova 
era disponível, pode-se dizer que sentença foi de improcedência por insuficiência de provas, ainda 
que o julgador não tenha sido expresso quanto a esse aspecto, sendo, portanto, perfeitamente 
possível a propositura de nova ação, com a nova prova.  
E na hipótese de prova indisponível, isto é, prova impossível de ser produzida por ocasião do 
processo coletivo, ainda que a sentença seja de improcedência com suficiência de provas, é 
possível a propositura de nova ação coletiva? Segundo Ada Pellegrini Grinover, a coisa julgada 
nas ações coletivas se opera secundum eventum probationis, ou seja, a coisa julgada se produz de 
acordo com a prova produzida, sendo limitada à prova produzida. Assim, caso surja nova prova, não 
há coisa julgada que impeça a propositura de nova ação. A autora usa como fundamento a existência 
de outras sentenças que produzem coisa julgada limitada à prova produzida nos autos, como ocorre 
com o mandado de segurança.  
Entendemos que, nos processos em geral (não sujeitos ao microssistema das ações coletivas), a 
nova prova pode ensejar a propositura de ação rescisória, conforme art. 485 do CPC, não sendo 
possível, caso já tenha passado o prazo de dois anos (art. 495 do CPC), a rediscussão da matéria. 
Parece-nos, contudo, que seria razoável e não implicaria violação à Constituição Federal a inserção 
de regra no ordenamento jurídico nesse sentido. “ 
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Em oposição, todavia, pondera Ada Pellegrini Grinover (2004, p. 930): 

 

 

“Mais tarde, porém, reestudamos a matéria com Kazuo Watanabe por 
ocasião da elaboração do ‘Anteprojeto de Código Modelo de Processos 
Coletivos para a Ibero-América’, de que fomos incumbidos, juntamente com 
Antonio Gidi, pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, 
verificando que a possibilidade de reabertura do processo com qualquer 
prova nova, não produzida durante a instrução, colidiria com o tradicional 
princípio da eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual se consideram 
cobertas pela imutabilidade não só as questões levantadas, mas também 
aquelas que poderiam ter sido levantadas no processo (art. 474 do CPC). 
Por isso restringimos a possibilidade de abertura do novo processo à 
hipótese de provas que não existiam à época do primeiro processo, e que, 
portanto não poderiam ter sido produzidas. Essa ideia também pode abrir 
perspectivas para uma visão mais ampla da coisa julgada rebus sic 
standibus, em que não é a situação de fato que muda, mas em que se 
concretiza uma prova nova, superveniente, sobre o fato.” 

 

 

Outra questão que neste aspecto suscita discussão é se há a 

necessidade ou não da indicação expressa na decisão da [primeira] ação coletiva 

lato sensu proposta, se a improcedência se deu por insuficiência de provas. Opina-

se que tanto quanto possível, bem como para que se evitem debates e dúvidas 

posteriores, o magistrado com técnica e rigor processual, deveria indicar tal 

condição, como condutora da improcedência do pedido formulado. Ada Pelegrini 

Grinover (2004, p. 927) indica que a declaração judicial de rejeição da demanda por 

insuficiência de provas deve trazer essa motivação de maneira expressa ou implícita 

e que, na sua ausência, as partes devem opor embargos de declaração para suprir 

eventual falta. Todavia, se não houver tal declaração, a nova ação proposta, com 

novas provas – a serem indicadas pelo autor colegitimado – deverá conduzir à 

reapreciação da questão, visto que, ipso facto a nova apreciação desenvolve-se pela 

existência de novas provas a serem produzidas, por qualquer que seja o motivo de 

serem novéis (comentado supra). Essa supressão ipso facto, como critério subjetivo 

e praticamente preliminar, impõe-se à avaliação da repropositura da nova lide sob 

mesmo fundamento, posto que, conforme argumenta Antonio Gidi (1995, p.133), o 

juiz [da primeira ação] não está habilitado a avaliar e dizer se dispunha ou não de 

material probatório adequado e, portanto, suficiente para formar seu convencimento.  
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Se, doutra sorte, houver improcedência por motivo diverso da 

insuficiência de provas, a coisa julgada opera a inviabilização a nova discussão do 

tema.  

 

Por fim, tendo sido processo extinto sem julgamento de mérito (motivos 

do artigo 267 do Código de Processo Civil), nova ação coletiva poderá ser 

promovida (consoante artigo 268 do Código de Processo Civil), visto que apenas 

produzirá efeitos a coisa julgada formal.  

 

A determinação legal, pois, para a coisa julgada operar erga omnes ou 

ultra partes depende da categoria do interesse ou direito que motivou a ação 

(podendo-se, inclusive, caracterizar mais de um), sendo, pois a determinação da 

coisa julgada secundum eventum litis. Sua distinção [entre erga omnes e ultra 

partes] existe em virtude da determinada diferença entre os direitos envolvidos: 

difusos e coletivos, respectivamente. Todavia, qualquer que seja o conceito, releva 

indicar que o efeito surtido é o mesmo: ultrapassar as partes formais, especialmente 

o polo ativo, tendo em vista que autua em substituição processual, defendendo em 

nome próprio direito alheio. Este, coletivo [lato sensu], de interesse social, o que 

justifica e motiva essa transposição da coisa julgada às partes formais, para que 

possa atingir a quem dela realmente se beneficiará. Assim, se difuso, a coletividade 

indeterminada de pessoas, pela própria tutela e segurança social35 ; se coletivo, o 

grupo, categoria ou classe, de sujeitos determináveis e, por fim, se individuais 

homogêneos, todos aqueles indivíduos com direitos subjetivos individuais puros que 

se coligam por uma origem fática comum e que serão identificados somente em fase 

de cumprimento de sentença. 

 

Cuidou, ainda, a lei de indicar no §1° do artigo 103 da Lei n° 8.078/90 

que "não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da 

coletividade, do grupo, categoria ou classe”, o que significa que não há óbice ao 

                                                           
35

 Podendo, até, ser executada multa pecuniária em prol da sociedade e recolhida aos Fundos de 
Direitos Difusos Estaduais e, na sua ausência, ao Federal. 
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indivíduo que queira manejar sua ação com invocação jurisdicional individual, para o 

reconhecimento, tutela e satisfação de seu interesse individual e que também pode 

se mostrar coletivo.  

 

Para o caso de o interesse ou direito envolvido ser individual 

homogêneo, prescreve o §2° do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor que 

tanto a vítima como o seu sucessor poderá promover fase de cumprimento de 

sentença (liquidação e/ou execução), aproveitando-se do título executivo da ação 

coletiva lato sensu, se assim desejar. Não precisará, portanto, levar à apreciação do 

Poder Judiciário mesma situação de fato e de direito que o envolve e para a qual já 

ouve pronunciamento, reconhecimento e tutela do Estado. Havendo, entretanto, 

decisão de improcedência na ação coletiva [lato sensu], o indivíduo poderá 

promover ação individual condenatória, salvo se tiver participado no processo 

coletivo na figura de litisconsorte ou assistente litisconsorcial36.  

 

A disciplina do artigo 103, §3° do Código de Defesa do Consumidor 

cuida do transporte in utilibus da coisa julgada: 

 

 

Artigo 103 – [...] 

[...] 

§ 3º - Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o 
art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 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. 97 a 100 

 

 

Significa dizer que, embora o escopo de uma decisão em ação coletiva 

pretenda a defesa de todos aqueles lesados pela prática combatida no âmbito 

                                                           
36

 Patrícia Miranda Pizzol comenta (artigo eletrônico, op.cit.) que “quando o CDC confere a qualquer 
legitimado a faculdade de propor uma nova ação, não exclui o próprio autor da demanda, cujo pedido 
foi julgado improcedente por insuficiência de provas, pois, se assim o desejasse, teria dito ´qualquer 
outro legitimado´ e não simplesmente ´qualquer legitimado´ .  
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judicial, beneficiando a coletividade como um todo, ela não identifica de plano os 

indivíduos, o que não significa, todavia, que eles não estejam abrangidos ou que não 

possam ter a satisfação concreta de seus direitos subjetivos individuais.  Para tanto, 

após a procedência da ação, cada interessado poderá aproveitar-se do título 

executivo coletivo, comprovando o nexo causal entre o dano sofrido e o direito 

material reconhecido na decisão, e, então, promover a fase de cumprimento de 

sentença. Este é o transporte in utilibus da coisa julgada do processo coletivo à 

esfera e benefício individual, atingindo o objetivo inicialmente perquirido à 

apreciação jurisdicional, ainda que haja cumulação das espécies de interesses ou 

direitos envolvidos (difusos ou coletivos com individuais homogêneos). 

 

Por força do artigo 103, §4° do Código de Defesa do Consumidor 

também pode ser transportada a sentença penal condenatória – v.g. em caso de 

crime ambiental – para beneficiar os indivíduos que tenham sofrido dano. 

 

Inerentes, pois, e perfeitamente motivadas, as peculiaridades da coisa 

julgada para a ação coletiva lato sensu, que se pauta pela regra secundum eventum 

litis nos moldes supraindicados, em divergência com os dogmas definidos ao 

instituto para a ação individual. 

 

 

2.4 Um pouco sobre o Direito Comparado para o tema 

 

O sistema de ação coletiva, bem como o instituto da coisa julgada, não 

são criações aleatórias e, tampouco, injustificadas, ainda que se tenha como 

referência alguns aspectos remotos quanto à similitude de seu escopo e de sua 

incidência. 

 

Historicamente a coisa julgada é alvo de proteção e de sistematização, 

sendo que nota-se influência do Direito Romano e Canônico no Direito Brasileiro e, 

ainda, grande inspiração deste nos sistemas jurídicos português, francês, italiano e 

norte-americano no que diz respeito à ação coletiva e à coisa julgada. 
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No Direito Romano viam-se as actiones populares e a vinculação da 

sentença e da coisa julgada ao direito material, de modo que a coisa julgada 

constituía-se em uma forma para que as discussões não se perpetuassem e 

pudessem, então, promover a insegurança jurídica. Além disso, a res iudicata 

também se constituía de presunção de verdade e de seu efeito essencial: a 

imutabilidade. 

 

O processo civil romano teve, gradualmente, a intervenção do Estado, 

contendo, por certo, dois períodos: legis actiones e per formulas. De acordo com 

Carlos Henrique Soares (2009, p. 24): 

 

 

“O processo legis actiones (...) apresenta três características: judicial, legal 
e formalista. Segundo informa Leal (2001) a fase judicial iniciava-se perante 
o magistrado [sic] (n iure) e, em seguida, perante o árbitro particular; a fase 
legal, porque prevista em regras do magistrado; e a fase formalista 
vinculava as formas e as palavras sacramentais (verba certa) (...). Isto 
significa que o Estado Romano assumia apenas uma parte da função 
judicial.” 

 

 

Ocorre que o Estado era mero ordenador da Justiça Privada: os litígios 

eram submetidos a um pretor (magistrado) que tinha por função apenas a mera 

declaração se o postulante era ou não titular do direito e ponto. A decisão sobre a 

solução dos conflitos era de um particular, o que conferia potencialmente a 

estabilidade das decisões e um caráter material ao exercício do “direito de ação” do 

indivíduo romano. 

 

Mesmo na época em que o Direito Romano tinha por relações a defesa 

de direitos baseados na vingança e na força, nota-se essa característica da 

materialidade do direito perquirido. Impedia-se apenas que a busca pelo direito à 

vingança ultrapassasse seus próprios limites, ou seja, fosse desproporcional à sua 

própria reparação. 

 

A evolução do Direito Romano trouxe, no processo formular do período 

da legis actiones, uma condição mais ativa ao Estado, determinando-se que o pretor 
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– servidor público – então, a nomear o árbitro e indicar-lhe, per formulas, sobre como 

deveria conduzir a questão e proferir sua decisão. Nessa etapa, constituída de duas 

fases (in iure e apud iudiciem), havia a primeira indicação da pretensão e de qual 

ação deveria ser proposta, de acordo com uma fórmula. Indicada esta, tornava-se 

imutável: primeira noção, incipiente, de coisa julgada. Instaurava-se a litis 

contestatio, implicando o compromisso às partes de participarem do juízo apud 

iudiciem e de se subordinarem à decisão do iudex (juízo particular). Esse momento 

fazia precluir o direito do demandante de propor nova ação fundada na mesma 

relação jurídica, sob pena de se instaurar o bis in idem, vedado. 

 

 

“A segunda fase apud iudiciem, ocorria perante um juiz privado cuja função 
era julgar com base na fórmula e nas provas apresentadas pelas partes, 
aplicando os princípios do direito. Portanto, quando suficientemente 
esclarecido o litígio, exauria o processo com uma sentença, que, no 
procedimento formular, se apresentava como mais do que mera opinião de 
um juiz privado, pois era dotada de força de comando, com respaldo na 
fórmula. Esse período é o início da estatização do processo romano.” 
(SOARES, 2009, p. 30). 

 

 

A partir dessa declaração surgia, então, uma nova relação entre as 

partes: a res iudicata, que significava a situação em que o bem da vida – e objeto do 

litígio - era colocado mediante a decisão. Consoante palavras de Carlos Henrique 

Soares (2009, p.30): 

 

 

 “A coisa julgada não era, assim, um dos efeitos do julgamento, nem 
qualidade desses efeitos ou algo que o valha. A coisa julgada era o próprio 
e único efeito do julgamento.” 

 

 

Posteriormente, com a mudança da configuração política romana, com 

a decadência do império, evidenciou-se a necessidade da imposição do Poder 

Público aos interesses particulares, tornou-se exclusiva fonte do Direito a vontade do 

imperador e, portanto, não havia mais ao final do século III d.C. a arbitragem 

privada. As decisões, então, passaram a ser proferidas pelos pretores, que 

passaram a ter também a função de julgar como um múnus publico, evidenciando e 
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afirmando a atuação do Estado e, por óbvio, consagrando a Justiça Pública. Diante 

dessa nova característica, saliente-se, houve a extinção da bipartição do sistema em 

in iure e apud iudiciem.  

 

A decisão do magistrado deixa de ser mero parecer jurídico e passa a 

ser o comando vinculante de um órgão estatal sendo que a res iudicata a partir de 

então passou a corresponder ao efeito da sentença, com aspectos positivo – julgado 

se opera entre as partes, com força de lei - e negativo – impossibilidade de instaurar-

se nova ação em virtude de apreciação de mesmo bem da vida, de mesmo objeto. 

“Dessa forma, alcançando a decisão a autoridade de caso julgado, esta se fazia 

verdade, devendo ser cumprida, não cabendo posterior rediscussão do litígio.” 

(SOARES, 2009, p. 32). Uma vez regularmente obtida, constituía-se a expressão da 

verdade. Sua nulidade cabia mediante a inexistência dos elementos constitutivos ou 

de pressupostos para o negócio jurídico ou para a sentença. Como era tida como 

expressão da verdade, tal presunção acabava por obstaculizar a mitigação da res 

iudicata. Esta era dotada de dois aspectos: o formal – impossibilitando a revisão da 

sentença, mas permitindo o reexame da mesma questão conflituosa em nova 

demanda- e a material – inviabilizando o conhecimento de nova demanda por novo 

processo.  

 

O papel da res iudicata do Direito Romano foi importante marco para o 

asseguramento da estabilidade das decisões judiciais, acompanhando a intenção do 

Estado em preservar a segurança jurídica sob dois aspectos: preservar a paz social, 

a segurança de que os litígios não se perpetuariam na esfera judicial e, ainda, 

garantindo-se o resultado do processo ao indivíduo imediatamente e à sociedade 

mediatamente. 

 

Também como consequência de atribuir segurança a uma dada 

relação litigiosa, é a coisa julgada no Direito Canônico. O Código Canônico indica as 

quatro hipóteses de formação da coisa julgada canônica: 
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(i) existência de duas sentenças conformes – duplex sententia 

conformis – entre mesmos litigantes e sobre mesma causa de 

pedir, a fim de coibir abusos e reexame do caso; 

(ii) quando não houver sido interposto recurso de apelação 

tempestivamente. Os 15 dias de prazo são peremptórios e há, 

pois, preclusão temporal na rediscussão do litígio; 

(iii) quando em grau de apelação a instância se tiver tornado 

perempta ou houver renúncia a ela; 

(iv) quando houver sentença que não admite apelação. 

 

De acordo com o mesmo Código Canônico há sentenças que nunca 

formam coisa julgada: relativa ao estado das pessoas. Essa possibilidade não indica 

que cada apreciação não transita em julgado, mas, sim, que há a possibilidade de a 

revisão se houver nova causa petendi que implique na mudança do estado e 

justifique nova ação. 

 

Há, ainda, no Direito Canônico, a possibilidade de revisão integral da 

decisão proferida, se se verifica a injustiça do julgado37. Esse conceito de 

prevalência da justiça tem fundamento teleológico muito mais do que técnico e, por 

isso, explica-se sua incidência. 

 

O Direito Francês, assim como o Direito Romano até certo ponto, dá 

grande ênfase ao conteúdo material dentro do processo civil38. O NCPC – Nouveau 

Code de Procèdure Civile – e alguns decretos posteriores começaram a modificar 

um pouco a ausência de formalismo e, ainda, alinhar-se com as tendências 

processuais mundiais de celeridade e de acesso à Justiça.  

 

                                                           
37

 É injusto o julgado, de acordo com o Direito Canônico, aquele que: (i) indica existência de provas 
falsas que embasem a parte dispositiva da sentença; (ii) impliquem na descoberta de documentos 
novos que sirvam para justificar nova decisão diversa; (iii) existência de sentença originada por dolo 
de uma parte em dano da outra; (iv) ocorrência de prescrição; (v) existência de sentença que 
contraria precedentes existentes já trnasitados em julgado. 

 
38

 Essa característica é notada mesmo pela nomenclatura que se dá: ao invés de se utilizar do termo 
Procès Civil, o Direito Francês utiliza Procèdure Civile, indicando tratar-se de procedimento e não de 
ciência. As regras de processo ficam a cargo muito mais do Poder Executivo, com a prolação de 
decretos do que em atividade do Legislativo, com a elaboração de leis. 
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Embora como afirma Carlos Ferreira Almeida, citado por Carlos 

Henrique Soares (2009, p.103), as sentenças francesas sejam curtas e concisas, 

são sempre fundamentadas legalmente e, ainda, respeitam a estrutura de relatório, 

fundamentação e parte dispositiva. 

 

 O duplo grau de jurisdição é bastante mitigada no Processo Civil 

Francês, não se admitindo apelação, por exemplo, causas de pequeno valor que, 

desde a sentença proferida, transitam em julgado em primeiro e único grau 

jurisdicional. 

 

A coisa julgada é vista como um instituto de Direito Privado. Em 

tradução livre (SOARES, 2009, p. 104), é assim indicada pelo artigo 1351 do Código 

Civil Francês:  

 
 
 “A autoridade da coisa julgada só tem lugar com respeito àquilo que fez o 
objeto do julgamento. É preciso que a coisa pedida seja a mesma, que a 
petição seja fundamentada sobre a mesma causa, que a demanda seja 
entre as mesmas partes e formada para elas e contra elas na mesma 
qualidade.” 

 

 

Diante dessa disposição, a coisa julgada produz efeito inter partes, não 

beneficiando ou prejudicando terceiros e, ainda, pode ser transacionada à interesse 

das partes, se estas assim quiserem. Curioso que uma norma de procedimento 

jurisdicional seja insculpida em regras Privadas, de direito eminentemente material. 

Isto faz com que sua função e efeitos sejam bastante diversos do que se vê em 

outros ordenamentos jurídicos: 

 
 
 “No Direito Francês, a coisa julgada não é entendida como sendo os 
efeitos da sentença ou qualidade da decisão. Na França, coisa julgada é 
qualquer coisa a mais que se junta aos efeitos da sentença para conferir 
estabilidade à decisão judicial. O efeito da coisa julgada é impedir que as 
partes recomecem um novo processo. 
A autoridade da coisa julgada se identifica pela força obrigatória da decisão 
em razão de uma presunção de verdade, conforme determina o art.1351 do 
Código Civil francês. Isso significa que aquilo que foi julgado é 
incontestável; assim, a coisa julgada é, em princípio, irrevogável no sentido 
de que ela não pode ser recolocada em julgamento, mesmo que surjam 
novas circunstâncias, exceto no caso de fraude comprovada de uma das 
partes. 
Isso não permite afirmar que a coisa julgada não gera efeitos também 
perante o Direito Processual. O Direito francês adota a ideia de preclusão 
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desenvolvida por Chiovenda para justificar a impossibilidade de rediscutir a 
decisão que está sob o manto da coisa julgada e para indicar o efeito 
processual da coisa julgada (TOMASIN, 1975, p. 137-138).” (SOARES, 
2009, p.105-106) 

 

 

Em regra a coisa julgada é imutável, mas o Direito Francês admite o 

requête civile, uma espécie de ação rescisória, como meio extraordinário de revisão 

da decisão proferida. Não cabe requête civile de decisão da Corte de Cassação. 

 

As disposições legais francesas continuam, informando que a coisa 

julgada só existe para jurisdição contenciosa e, ainda, que sua autoridade recai 

sobre o objeto do julgamento e não pela sua motivação. 

 

 

 

No Direito Português, o caso julgado, é o instituto relativo à coisa 

julgada brasileira, a ela muito se assemelhando: 

 
 
 
 “Também na doutrina processual portuguesa, apresenta-se o caso julgado 
como sendo uma exigência da boa administração da justiça, da 
funcionalidade dos tribunais e da salvaguarda da paz social. Também serve 
para evitar que uma mesma ação seja instaurada várias vezes, obsta que 
sobre a mesma situação recaiam soluções contraditórias e garante a 
resolução definitiva dos litígios que os tribunais são chamados a dirimir. 
Assim, é o caso julgado, no Direito português, um instituto de natureza 
processual que expressa um valor de segurança e certeza jurídica. 
(SOARES, 2009, p.90)” 

 

 

 

A Constituição da República Portuguesa (artigo 208, n° 2)  indica que o 

caso julgado e obrigatória a todas as entidades públicas ou privadas e prevalece 

sobre qualquer entidade, conferindo aos tribunais a caracterização enquanto órgãos 

de soberania. 

 

Assim como no Direito Brasileiro, o Direito Patrício alça a patamar 

constitucional a previsão e importância da coisa julgada – ou caso julgado – detendo 

às normas infraconstitucionais outras disposições, inclusive procedimentais. Sempre 
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há a possibilidade de recurso no Direito Português, se houver ofensa à coisa 

julgada, bem como não há a possibilidade de retroatividade do caso julgado se 

baseado em normas declaradas inconstitucionais: esse é o parâmetro de 

importância que se dá ao instituto. 

 

Também nas normas portuguesas há a configuração da coisa julgada 

formal39 e da coisa julgada material40, podendo vincular tanto no processo como fora 

dele à medida em que, verificando o Tribunal que existe ação que pretende 

rediscutir tema já transitado em julgado, pode invocar ex officio a excepção 

peremptória de caso julgado.  

 

Os efeitos substantivos do caso julgado material podem ser de duas 

espécies: efeito confirmativo (de uma situação jurídica preexistente) e efeito 

constitutivo (manifestação de direito potestativo a constituir uma nova situação 

jurídica). Além disso, gera efeito normativo quando passa a integrar a norma jurídica 

para criar direitos ao caso concreto. 

 

Na Inglaterra medieval, as ações de grupo que acabaram por inspirar e 

preceder as class actions norte-americanas que, por sua vez, foram consideráveis 

no processo de formação e pensamento do direito processual coletivo italiano. Seu 

ordenamento legal e os estudos da doutrina italiana, a partir e especialmente na 

década de 70, frutificaram e chegaram ao Brasil como grande fonte para formar o 

sistema para ação coletiva pátria41. 

                                                           
39

 Artigo 672° (caso julgado formal) – Os despachos, bem como as sentenças que recaiam 
unicamente sobre a relação processual, têm força obrigatória dentro do processo, salvo se, por sua 
natureza, não admitirem o recurso de agravo. 

 
40

 Artigo 671° (valor da sentença transitada em julgado) – Transitada em julgado a sentença, a 
decisão sobre a relação material controvertida fica tendo força obrigatória dentro do processo e fora 
dele, nos limites fixados pelos artigos 497 e seguintes, sem prejuízo do que vai disposto sobre os 
recursos de revisão e oposição de terceiro. “Tem mesmo valor que esta decisão os despachos que 
recaiam sobre o mérito da causa”. 

 
41

 Comenta Camilo Zufellato (2011, p. 49) nesse sentido que a inspiração brasileira para as ações 
coletivas para tutela de interesse transindividual foi exclusivamente italiana. E, especialmente, pelas 
obras de Mauro Capeletti, Vittorio Denti, Andrea Porto Pisani, Vincenzo Vigoriti, Michele Taruffo, 
Nicolò Trocker e de outros doutrinadores italianos que participaram ativamente dos Congressos de 
Pavia e de Salerno em 1974 e 1975. Nessa ocasião, refletiu-se sobre a necessidade de promoção do 
acesso à justiça e de meios que pudessem fazê-lo, identificando-se a ausência ou pouca efetividade 
de instrumentos que fossem hábeis à tutela dos direitos hoje conhecidos como difusos. Surgiu, então 
a nova onda de direitos, o que Norberto Bobbio classificou como terceira geração de direitos. A 



 
 

61 

 

Patrícia Miranda Pizzol explica que a coisa julgada, no Direito Italiano, 

dota-se de poder vinculativo. Nesse sentido42: 

 

 

“Vale mencionar o pensamento de Sergio Menchini [...] a respeito da coisa 
julgada no direito italiano. Quando o artigo 2909 do cc italiano estabelece 
que o julgado “fa stato ad ogni effetto”, isso significa que ele é dotado do 
poder vinculativo (vincolatività) próprio do julgado; não se trata de qualquer 
declaração de vontade concreta da lei, mas apenas daquele conteúdo da 
sentença passada em julgado, ou seja, daquela parte do provimento que 
alcança a condição de estabilidade considerada necessária e suficiente pelo 
legislador. O legislador, quando reconhece a obrigatoriedade apenas das 
sentenças passadas em julgado, conforme art. 324 do cpc italiano, exige 
não apenas e simplesmente que o provimento esteja já suficientemente 
estabilizado, ou seja razoavelmente de difícil ou improvável modificação, 
mas também que ele tenha estado sujeito aos meios de impugnação 
ordinários (apelação, recurso de cassação), os quais fornecem a garantia de 
controle pelas partes dos juízes superiores a respeito das formas impostas 
pela lei, enquanto consideradas necessárias para dar vida a um justo 
processo, em grau de produzir uma declaração (acertamento) esperada. Em 
síntese, a estabilidade do resultado do julgamento pressupõe que nesse 
tenham sido dadas às partes as máximas garantias de desenvolvimento da 
ação e da defesa e que o ato conclusivo resulte impugnável pelos amplos 
meios indicados pelo art. 324 do cpc italiano, idôneos a sancionar e 
eventualmente remover as eventuais invalidades e/ou injustiças da decisão”.  

 

 

 

Em nota de rodapé, continua a esclarecer a autora (idem): 

 

 

“Segundo o autor, a coisa julgada, no sistema italiano, não constitui garantia 
constitucional, logo, pode a legislação estabelecer modelos de exercício de 
jurisdição que gerem provimento que, embora definitivos, sejam revogáveis 
e modificáveis em sucessivos processos e, portanto, não dotados da 
autoridade de coisa julgada, conforme art. 2909 do cc italiano. Para o autor, 
não se pode extrair a natureza constitucional do instituto nem mesmo dos 
arts. 24 e 111 da Constituição italiana [...]”. 

  

                                                                                                                                                                                     
transposição do direito, quebrando a convenção da tutela individual e entendendo a coletiva como 
meio de acesso à justiça – esta vertente capitaneada por Mario Capeletti e Vincenzo Vigoriti – 
conduziu a uma nova estrutura quanto ao papel do Estado e inseriu uma nova categoria de direitos – 
os direitos transindividuais – abalando, pois, a dicotomia entre o direito público e o direito privado. 
Houve, então, o surgimento de nova matéria processual para tratar da tutela coletiva jurisdicional para 
os direitos transindividuais. 

 
42

 PIZZOL, Patricia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível em 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf.  
 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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O ordenamento jurídico italiano, então, traz a indicação de que a coisa 

julgada opera entre as partes, haja vista a menção feita ao artigo 2909 do Código 

Civil Italiano, mas já existem estudos no sentido de que também pode alcançar 

terceiro, como aponta Sergio Menchini (apud Patrícia Miranda Pizzol) ter ocorrido em 

especial a partir da década de 70, como já se mencionou supra, com base nos 

artigos 2443 e 11144 da Constituição Italiana.  Segundo o mesmo autor, o sistema 

jurídico italiano, a exemplo dos artigos 130645, 237746, do Código Civil Italiano, 

                                                           
43

 Constituição Italiana, Artigo 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e 

interessi legittimi [113]. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono 
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per La riparazione degli errori giudiziari. 
Como o artigo remete a outro dispositivo, o artigo 113 do mesmo diploma legal, indica-se este 
também aqui: Artigo 113, Constituição Italiana - Contro gli atti della pubblica amministrazione è 
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di 
giurisdizione ordinaria o amministrativa [241, 1031,2, 1251]. Tale tutela giurisdizionale non può essere 
esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge 
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei 
casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. 

 
44

 Constituição Italiana, Artigo 111 - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 

legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio trale parti, in condizioni di parità, davanti a giudice 
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge 
assicurache La persona  accusatadion a c c u s a t a d i u n r e a t o s i a , n e l p i ù b r e v e t e m p o 
p o s s i b i l e , i n f o r m a t a r i s e r v a t a m e n t e d e l l a n a t u r a e de i m o t i v i d e l l ’ a c c u 
s a e l e v a t a a 
s u o c a r i c o ; d i s p o n g a d e l t e m p o e de l l e c o n d iz i o n i n e c e s s a r i p e r p r e p a r a 
r e l a s u a d i f e s a ; a b b i a l a f a c o l t à , d a v a n t i a l g i u d i c e , d i i n t e r r o - g a r e o di 
fa r i n t e r r o g a r e l e p e r s o n e c h e r e n - d o n o d i c h i a r a z i o n i a su o c a r i c o , d i o t t 
e n e r e l a 
c o n v o c a z i o n e e l’ i n t e r r o g a t o r i o d i p e r s o n e a s u a d i f e s a n e l l e s t e s s e c o 
n d i z i o n i d e l l ’ a c c u s a e l ’ a c q u i s i z i o n e d i o g n i a l t r o m e z z o d i p r o v a a s u o f 
a v o r e ; s i a a s s i s t i t a d a u n i n t e r p r e t e s e n o n c o m p r e n d e o no n p a r l a l a l i n g 
u a i m p i e g a t a n e l p r o c e s s o . 
Il processo penale è regolato dal principio Del contraddittorio nella formazione della prova. La 
colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 
scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo 
difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per 
consenso dell’imputato o per accertata impossibilita di natura oggettiva o per effetto di provata 
condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [132, 142, 152, 213]. 
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [13], pronunciati dagli organi 
giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge 
[1373]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra 
[1033, VI2]. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è 
ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [1031,2]. 

 
45

 Código Civil Italiano, Artigo 1306 Sentenza  

La sentenza (2900) pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei 
creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori.  
Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al 
condebitore, gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che 
questi può opporre a ciascuno di essi.  

 
46

 Código Civil Italiano, Artigo 2377 Invalidità delle deliberazioni  
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permite a leitura de que a coisa julgada atinge terceiros, mas devendo-se sempre 

garantir o processo justo, o contraditório e o devido processo legal, consoante os 

artigos supra citados da Constituição Italiana. Pondera, ainda, que o contraditório é 

ponto forte para o não extravasamento dos limites subjetivos da coisa julgada. 

Desse modo, haveria, no ordenamento italiano a possibilidade de se argüir 

inconstitucionalidade se o legislador ordinário criasse regras que conduzissem à 

eficácia ultra partes da sentença. Por isso, atingindo terceiros a coisa julgada, por 

questão inerente, devem ser preservados o contraditório e o devido processo legal. 

 

Passando-se a comentar a matéria de [processo coletivo] no Direito 

Norte-Americano, há que se analisar a class action e o regramento para a ação 

coletiva estaduniense: a Rule 23. 

 

A class action americana, regulada desde 1842 – e com relevantes 

alterações em 1938 e 1966 - permite a grupos [classes], exata e devidamente 

identificados, para a defesa de interesses comuns, uniformes ou plurais.  

 

Cassio Scarpinella Bueno (artigo eletrônico, op.cit.) conceitua da 

seguinte forma a class action: 

 

 

“A class action do direito norte-americano pode ser definida como o 
procedimento emque uma pess oa, considerada individualmente, ou um 
pequeno grupo de pessoas, enquanto tal, passa a representar um grupo 
maior ou classe de pessoas, desde que compartilhem, entre si, um interesse 
comum. Seu cabimento restringe-se àquelas hipóteses em que a união de 
todos que poderiam ser partes em um mesmo processo (que se afirmam 
titulares da lide levada ao Estado juiz, portanto) não é plausível (até porque 
seu número poderia chegar a milhões) ou porque sua reunião, em um só 

                                                                                                                                                                                     
Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i 
soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti (2437).  
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere 
impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea 
ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato (2351), entro tre mesi (2964 e seguenti) dalla data 
della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre 
mesi dall'iscrizione.  
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a 
prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti 
acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.  
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la liberazione impugnata è sostituita con 
altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo (2416, 2486, att. 209).  
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processo, daria ensejo a dificuldades insuperáveis quanto à jurisdição e à 
competência. Há precedentes jurisprudenciais onde se verifica que, 
precisamente pela grande dispersão territorial dos afetados, justificou-se a 
instauração e o processamento daquela pretensão como class action” 

 

 

 

A class action apontou inicialmente no Bill of peace do Direito Britânico 

do século XVII, através da qual era possível propor ou sofrer uma ação através de 

partes representativas (representative parties), no mesmo sentido da atual class 

action com a representatividade adequada. Intenta-se promover a defesa ou a 

submissão de uma classe, um grupo de indivíduos uniformes quanto a um interesse 

comum, tutelado por um representante adequado, e cujo desfecho judicial – 

favorável ou desfavorável – torna-se obrigatório e vincula a todos os membros do 

grupo interessado, ainda que não tenham participado diretamente da ação judicial. 

 

Nos Estados Unidos, em 1912, tratou-se da class action através da 

Federal Equity Rule 28, que forneceu a primeira definição dessa espécie de ação, 

designando, também seus elementos essenciais. Essa norma foi precedida, em 

1928 pela Rule 23 das Federal Rules of Civil  Procedure , que definia claramente as 

hipóteses de cabimento da class action.  

 

Identifica-se a existência de três tipos de class action: (i) class actions  

puras, indicada pela existência de uma uniformidade de interesses envolvidos e, 

consequentemente, com a indivisibilidade de sujeito e objeto dentro de um mesmo 

grupo; (ii) class action híbridas, com pluralidade de interesses sobre mesmo objeto, 

este, todavia, indivisível, fazendo com que os membros de um grupo compartilhem 

sobre ele seus interesses, ainda que plurais; (iii) class actions espúria em que a 

pluralidade de interesses existe e decorre de uma situação comum de fato ou de 

direito – e é útil que haja uma atuação e provocação jurisdicional única – mas, que 

demonstra, portanto, divisibilidade do bem  jurídico tutelado e dos interesses 

envolvidos. Essa divisão parece muito com a conceituação brasileira dos interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, consoante artigo 81 do Código de 

Defesa do Consumidor e artigo 1°, IV da Lei de Ação Civil Pública. 
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De acordo com a Rule 2347 as class actions puras e híbridas indicam 

que a coisa julgada opera-se aos membros das classes envolvidas, sendo que na 

espúria nem todo o grupo estaria atingido pelos efeitos da decisão judicial, mas sim 

apenas aqueles indivíduos que houvessem se manifestado a participar do processo, 

o que, poder-se-ia ponderar, assemelha-se a um litisconsórcio. Em que pese a 

depreensão dessa condição do julgado às espécies de class actions e, portanto, de 

interesses envolvidos (em paralelo com o formato brasileiro), a Rule 23 não trata 

especificamente de coisa julgada. 

 

Neste ponto a identificação exata e precisa do grupo é requisito48 e é 

importante para que a notificação (notice)49 da existência da class action possa ser 

efetiva a seu objetivo e proporcionar a manifestação do representado para, se 

desejar, exercer seu direito de não ser atingido pelos efeitos da decisão proferida. É 

o que se chama de opt out.  

 

                                                           
47

 A Suprema Corte Norte Americana alterou, em 1966, a Rule 23, indicando o instituto da 
representatividade adequada, a fim de suprir algumas questões dificultosas, como a ausência de 
vinculação nas class actions espúrias e a vantagem da ação coletiva sobre a individual. Com a 
representatividade adequada, o julgamento da questão posta em lide passa a alcançar a todos os 
membros da classe representada, independentemente do resultado – favorável ou desfavorável – a 
eles. A representatividade adequada, nesse sentido, apresenta-se como modelo extraordinário – mas 
lastreado pelo princípio do devido processo legal – posto que, via direta, a representação é defesa de 
direitos alheios em nome alheio, com a manifestação de vontade do próprio titular, tanto a tal defesa, 
como à constituição de seu representante postulatório. 

 
48

 Rule 23, (a) PREREQUISITES. One or more members of a class may sue or be sued as representative 

parties on behalf of all members only if: (1) the class is so numerous that joinder of all members is 
impracticable; (2) there are questions of law or fact common to the class; (3) the claims or defenses of 
the representative parties are typical of the claims or defenses of the class; and (4) the representative 
parties will fairly and adequately protect the interests of the class. […] 

49
  (2) Notice. (A) For (b)(1) or (b)(2) Classes. For any class certified under Rule 23(b)(1) or (b)(2), the 

court may direct appropriate notice to the class. (B) For (b)(3) Classes. For any class certified under 
Rule 23(b)(3), the court must direct to class members the best notice that is practicable under the 
circumstances, including individual notice to all members who can be identified through reasonable 
effort. The notice must clearly and concisely state in plain, easily understood language: (i) the nature 
of the action; (ii) the definition of the class certified; (iii) the class claims, issues, or defenses; (iv) that a 
class member may enter an appearance through an attorney if the member so desires; (v) that the 
court will exclude from the class any member who requests exclusion; (vi) the time and manner for 
requesting exclusion; and (vii) the binding effect of a class judgment on members under Rule 23(c)(3). 

 

http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23#rule_23_b_1#rule_23_b_1
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23#rule_23_b_2#rule_23_b_2
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23#rule_23_b_3#rule_23_b_3
http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23#rule_23_c_3#rule_23_c_3
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Ou ainda, a classe inteira pode impugnar a representação de classe na 

propositura da class action, entendendo que esta não é adequada à efetiva defesa 

de seus interesses. 

 

Nesse sentido, sendo a representação considerada inadequada, seus 

membros se desvinculam (absent class members), agindo de maneira direta nos 

efeitos da coisa julgada, portanto: reduz-se seus limites para atingir somente as 

partes formais do processo, tal qual ocorre nas ações individuais.  

 

Sobre a eficácia erga omnes da coisa julgada, do ponto de vista 

territorial, o sistema norte-americano admite [e comporta] a segmentação de seus 

efeitos para todo o território ou para parte dele, considerando-se a distribuição 

vertical e horizontal de competência. Isto ocorre porque os Estados têm, por 

atribuição, a possibilidade lícita de legislarem sobre temas de direito material 

relevantes, a ponto de que o julgamento em um Estado, pode inviabilizar o 

atingimento ou extensão da coisa julgada em outro Estado. 

 

Pondera, complementarmente, Carlos Henrique Soares (2009, p. 109):  

 

 

“Nos países em que vige o sistema da common law, acima da legislação e 
acima de qualquer outra fonte do direito está o caso julgado pelas cortes, 
que cria precedentes e faz direito. Nesse sentido, a coisa julgada 
desempenha um papel que transcende as partes envolvidas no caso posto 
ao crivo judicial.” 

 

 

E é tão importante esse instituto também no sistema de common law 

que se remete à sua função de estabilidade numa direta máxima: “sometimes it´s 

more important that a judgement be stable than that it be correct”. 

 

O stare decisis vincula as decisões das cortes a si própria em suas 

decisões e em relação às tomadas pelas Cortes Superiores, conferindo essa 

pugnada estabilidade.  
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A coisa julgada no Direito Norte-Americano apresenta-se sobre duas 

espécies: a res iudicata ou claim preclusion e o collateral estoppel ou issue 

preclusion. A claim preclusion é algo como a coisa julgada material do Direito 

Brasileiro e divide-se em merge – segundo julgamento inserido no primeiro (merge 

into the first) – e bar – barrado a reapreciação intentada por parte perdedora na 

primeira manifestação (barred by the first judgment).  O issue preclusion pode ser 

considerado como uma complementação da claim preclusion e indica que o 

demandante não pode invocar a prestação jurisdicional novamente para qualquer 

questão já decidida com julgamento final e válido. 

 

Quanto aos efeitos subjetivos da coisa julgada, de acordo com o 

sistema norte-americano, vigora o princípio de que “only parties and theis privies 

may be bound or take advantage of the judgement”, ou seja, os efeitos atingem tanto 

as partes formais tanto quanto aqueles que tenham relação jurídica com as partes e 

possam da decisão proferida se beneficiar. 

 

De forma geral, em que pesem as peculiaridades existentes em cada 

país, pode-se indicar que a vinculação das ações coletivas pode se apresentar 

dentre quatro espécies. 

 

A primeira é o sistema da inclusão ou opt in e o interessado em 

beneficiar-se dos efeitos da decisão precisa, necessariamente, expressar sua 

vontade de ser atingido pela coisa julgada da ação proferida. Indica-se que este é o 

sistema jurídico vigente na Inglaterra e na China. No Brasil pondera-se que o 

benefício da ação, aproximando genericamente da espécie opt in do indivíduo, para 

ser atingido pela res judicata da ação coletiva é na fase de execução50, quando a 

discussão judicial envolver interesses coletivos ou individuais homogêneos. Todavia, 

não é nesta categoria que se enquadra propriamente, como se verá um pouco 

adiante. 

 

                                                           
50

 Artigo 103, Código de Defesa do Consumidor – [...] 
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 
24 de julho de 1985, [...], se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que 
poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99.  
[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm#art13
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7347orig.htm#art13
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Em oposição ao modelo do primeiro sistema, apresenta-se o da 

manifestação do indivíduo por sua exclusão ao benefício de eventual decisão 

favorável. Este sistema, o opt out, indica a necessidade, portanto, da existência da 

representatividade adequada e a comunicação prévia ao grupo ou classe 

representado para que, então, os interessados possam, dentro do prazo indicado 

pelo magistrado, manifestarem-se quanto à sua exclusão relativamente à eficácia da 

decisão proferida no processo coletivo. Estados Unidos da América e Canadá 

adotam esse sistema.  

 

O terceiro modelo é o da vinculação condicionada ao resultado 

favorável ou desfavorável aos interesses transindividuais formulados no pedido na 

ação coletiva. Denomina-se este sistema de secundum eventum litis e a decisão só 

vincula em caso de procedência do pedido formulado. Se improcedente, pois, os 

integrantes do grupo não sofrem qualquer interferência na esfera de seus interesses.  

 

Em derivação ao terceiro sistema, aparece o quarto, chamado da 

vinculação mitigada condiciona ao resultado. A condição é que a improcedência do 

pedido seja atribuída em virtude da falta de provas. É o sistema adotado no Brasil, 

na Argentina e no Uruguai, com a indicação de que secundum eventum probationis, 

sendo improcedente a demanda, qualquer um dos colegitimados poderá voltar a 

propor a mesma demanda, com o mesmo fundamento, desde que baseada em 

novas provas. No Direito Brasileiro nasceu com a Lei de Ação Popular.  
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3. AS HIPÓTESES DE TENTATIVA DE LIMITAÇÃO AOS EFEITOS 

SUBJETIVOS DA COISA JULGADA 

 

Após a evolução o processo coletivo brasileiro, com existência de 

parâmetros diversos da tutela jurisdicional individual e a presença marcante de um 

microssistema que satisfaz as necessidades para os operadores da tutela 

jurisdicional coletiva, surgiram intenções e medidas no sentido de mitigar seus 

efeitos. Tal mitigação, então, para surtir efeitos, formou-se para atingir os efeitos da 

coisa julgada. 

 

Se os dispositivos existentes permitiam a transposição formal das 

partes do processo para que os verdadeiros interessados – quaisquer verdadeiros 

interessados, sem qualquer limitação que não a de realmente ser beneficiário da 

decisão de procedência em uma ação coletiva – alterando-se o modelo de efeitos da 

coisa julgada somente inter partes, os movimentos legais passaram a surgir no 

sentido de limitar os efeitos subjetivos da coisa julgada. Ver-se-á neste capítulo as 

intenções legislativas formuladas nesse sentido e suas justificativas. Mostrar-se-á 

também seus efeitos práticos e jurídicos, ponderando-se pela sua adequação ou não 

ao microssistema para defesa em juízo de interesses coletivos lato sensu. 

 

Talvez a mais relevante e mais controversa medida legal de limitação 

da coisa julgada seja aquela que define (ou confunde) a amplitude dos efeitos da 

coisa julgada aos limites do órgão prolator, como se houvesse, para a coisa julgada, 

a imposição de regras de competência. É o que se passa a ver. 

 

 

3.1. Diferenças entre competência e coisa julgada na ação coletiva 

no sistema de processo coletivo brasileiro 

 

Há que se pontuar que após a alteração trazida pela Lei n° 9494/97 ao 

artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, a coisa julgada sofreu relevante alteração e 

invocou certa confusão com o instituto da competência. Todavia, estes não devem 

se atrelar senão para o válido e eficaz curso do processo, enquanto sistema 
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ordenado de atos, sob pena de se alterar toda a essência e o escopo da tutela 

jurisdicional coletiva. Nesse sentido, a competência é aspecto preliminar à coisa 

julgada dentro do processo posto em lide. Se não há competência adequada, o 

processo não pode produzir julgamento de mérito e coisa julgada quanto à 

materialidade e conteúdo do interesse perquirido. 

 

Relativamente à competência, o microssistema de processo coletivo 

indica regras especiais para as ações coletivas ou ações civis públicas, indicando, 

como diretriz geral, que as ações devem ser propostas no foro do local do dano. 

Esta é a regra geral para a defesa de interesses difusos e coletivos, ditos interesses 

transindividuais indivisíveis. Trata-se de competência absoluta e funcional em 

exceção à regra clássica do processo civil de competência do foro do domicílio do 

réu (artigo 94 do Código de Processo Civil) ou do local do ato ou fato (artigo 100, V, 

do Código de Processo Civil). É, portanto, inderrogável e improrrogável por vontade 

das partes. 

 

Ao se falar em local do dano, abrange-se o conceito do dano ocorrido, 

bem como aquele em que possa ou deva ocorrer. Trata-se a aplicação do princípio 

da precaução ou da prevenção, neste aspecto, considerando meios e instrumentos 

para evitar que o dano ocorra, portanto, manejando-se legítima e competentemente 

qualquer mecanismo jurisdicional para essa defesa. 

 

Tratando-se de interesse individual homogêneo ou transindividual 

divisível, se o dano tiver uma amplitude local, aplica-se a regra do artigo 93, I do 

Código de Defesa do Consumidor, para que seja competente o foro do local 

[Município] em que estiver adstrito. Todavia, sendo o dano regional [Estado] ou 

nacional [abrangência territorial mais ampla, mais de um Estado, por exemplo, 

aplica-se a regra de que ação deve ser proposta no foro da capital do Estado ou do 

Distrito Federal, consoante artigo 93, II do Código de Defesa do Consumidor, sem 

que se entenda, todavia, que ao regional vale a capital do Estado e ao federal, o 

Distrito Federal. Em caso de competência concorrente, aplicam-se as regras gerais 

do Código de Processo Civil, de prevenção, conexão e continência, quando for o 
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caso51. Trata-se de competência territorial e relativa, com peculiaridades pertinentes 

à tutela coletiva52.  

 

Ressalte-se que será ressalvada sempre a competência da Justiça 

Federal. 

 

Como se nota, para os interesses transindividuais indivisíveis a 

competência é absoluta, embora aparente ser territorial e, logo, relativa, o que, 

parece, passou a gerar a confusão com os efeitos da coisa julgada e a alteração da 

Lei de Ação Civil Pública pela Lei n° 9494/97 a partir de tal equivocado pressuposto. 

Veja-se a disciplina legal: 

 

 

Lei n° 7347/85, Artigo 2º -  As ações previstas nesta Lei serão propostas no 
foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional 
para processar e julgar a causa.  

Parágrafo único  A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para 
todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de 
pedir ou o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 
2001). 

 

Lei n° 8078/90, Artigo 93 - Ressalvada a competência da Justiça Federal, é 
competente para a causa a justiça local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito 
local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 
âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo 
Civil aos casos de competência concorrente. 

                                                           
51

 Esse diálogo entre o microssistema da tutela jurisdicional coletiva e o Código de Processo Civil é 
autorizada tanto pelo artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública, quanto pelo artigo 90 do Código de 
Defesa do Consumidor, ressalvando-se que sua incidência se dará nas regras gerais e subsidiárias, 
não contrariando, portanto, as regras específicas fixadas pelos referidos diplomas legais como 
fundamentais e as demais regras específicas determinadas em legislação também específica a 
remédios judiciais coletivos e mais específicos, como o mandado de segurança coletivo.  

 
52

 Essa é a regra geral, para casos como o da tutela de interesses transindividuais regidos pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 209), a competência é absoluta, não quanto ao local do 
dano, mas em virtude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão. No caso da Lei de 
Improbidade Administrativa, as ações em sua maioria devem ser propostas na esfera cível, à 
exceção, como ressalva Hugo Nigro Mazzilli (2012, p. 284), as pertinentes à sanção de perda de 
cargo por agente público ou de suspensão de direitos políticos, para as quais deve-se observar o foro 
dos crimes de responsabilidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2180-35.htm#art6
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A inserção no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, então, da locução 

de limitação da eficácia erga omnes da coisa julgada na decisão em ação coletiva ao 

âmbito do órgão prolator é uma patente confusão com o instituto da competência. 

 

Comenta Hugo Nigro Mazzilli (2012, p. 295): 

 

 

“Trata-se de acréscimo de todo equivocado, de redação infeliz e inócua. O 
legislador de 1997 confundiu limites da coisa julgada (cuja imutabilidade 
subjetiva, nas ações civis públicas ou coletivas, pode ser erga omnes) com 
sua competência (saber qual órgão do Poder Judiciário está investido de 
uma parcela da jurisdição estatal); e ainda confundiu a competência 
absoluta (de que seu cuida o art. 2° da LACP) com competência territorial 
(de que cuidou a alteração procedida no art. 16, apesar de que na ação civil 
pública, a competência não é territorial e sim absoluta)... Ademais, a Lei n° 
9.494/97 alterou o art. 16 da Lei n. 7.347/85 mas se esqueceu de modificar 
o sistema do Código de Defesa do Consumidor, que, em conjunto com a Lei 
de Ação Civil Pública, disciplina competência e coisa julgada nas ações civis 
públicas e coletivas, e ainda hoje dispõe corretamente sobre a matéria... E 
mais. A lei n. 9.494/97 também se esqueceu de modificar o sistema da Lei 
de Ação Popular, cujo art. 18 serviu de inspiração para o art. 16 da LACP, e 
continua a estender a imutabilidade erga omnes da coisa julgada, sem fazê-
la absurdamente depender da ‘competência territorial’ do juiz prolator... E 
isso tanto mais grave é, que não raro o pedido e a causa de pedir de uma 
ação civil pública podem ser idênticos ao de uma ação popular (como na 
defesa do patrimônio público)...” 

 

 

Não cabe de modo algum, portanto, confundir competência do juiz 

prolator com imutabilidade dos efeitos da decisão judicial proferida em uma ação 

coletiva que pode atingir todo o território nacional e causar diferenciada tutela 

jurisdicional efetiva aos beneficiários que não estejam sob o [equivocado] manto da 

condição de competência à sua eficácia. Não se pode admitir por uma questão de 

preservação dos princípios da segurança jurídica, do acesso à justiça e da 

razoabilidade53 a possibilidade de que, de acordo com cada espécie de interesse 

transindividual envolvido e sua respectiva competência jurisdicional, admita-se a 

propositura de diversas ações coletivas para mesmo fato, mesma causa de pedir e 

                                                           
53

 Além, claro, das novas diretrizes e procedimentos para os quais o Conselho Nacional de Justiça 
tem envidado esforços, no sentido de otimizar e aperfeiçoar a atuação do Poder Judiciário. Imaginar a 
possibilidade de propositura de diversas ações coletivas, uma de acordo com a competência de cada 
órgão prolator, para mesma situação base que demanda a intervenção do Estado através de sua 
atividade jurisdicional é, no mínimo contrariar todos esses esforços, além de ocasionar imensa 
distorção e insegurança na solução de um mesmo caso diversas vezes e de diversas maneiras. 
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mesmo interesse processual. Não é essa a mens legis que forma o microssistema 

de processo coletivo e não pode ser essa a mens legislatoris condutora da edição e 

imposição de vigência de uma norma que absolutamente se contrapõe à sua 

essência. Em outras palavras, a mão do legislador, sua intenção ao criar a alteração 

ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública pela Lei n° 9.494/97 não pode contrariar a 

intenção legal de surgimento e organização – com peculiaridades como os efeitos da 

decisão judicial – da tutela jurisdicional coletiva. 

 

Por isso, a coisa julgada tem que ficar adstrita ao pedido e não à 

competência. Esta é, como já se mencionou, condição preliminar. Se não está 

preenchida, coisa julgada sobre o conteúdo de proteção aos interesses 

transindividuais guerreados sequer existirá: será necessária a propositura de nova 

ação em foro competente para que isto aconteça. Portanto, não faz o menor sentido 

jurídico que se imponha que a competência seja condicionadora da imutabilidade 

dos efeitos da decisão judicial. 

 

Deve-se considerar, portanto, que é ela determinada pelo pedido, e 

não pela competência. Afinal, como esclarece Ada Pellegrini Grinover (2007, p.942): 

 

 

“[...]esta [ a competência] nada mais é do que a relação de adequação entre 
o processo e o juiz, nenhuma influência tendo sobre o objeto do processo. 
Se o pedido é amplo (de âmbito nacional) não será por intermédio de 
tentativas de restrições de competência que o mesmo será limitado.” 

 

 

No mesmo sentido, asseveram Nelson Nery Junior e Rosa Nery: 

 

 

 ”[...]O sistema tradicional da coisa julgada foi substancialmente alterado 
pela LACP e pelo CDC, em razão da necessidade de tutelar-se de outra 
forma os direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 
[...]Nas ações coletivas para a defesa de direitos e interesses individuais 
homogêneos, a coisa julgada terá efeitos erga omnes, em benefício do 
consumidor (‘in utilibus’), somente se houver procedência do pedido 
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(‘secundum eventum litis’). Na eventualidade de o pedido ser julgado 
improcedente, seja por ser infundada a pretensão ou mesmo por 
insuficiência de provas, essa circunstância não inibe a ação individual do 
consumidor com o mesmo objeto. [...]Como a eficácia das decisões 
proferidas nas ações coletivas, sejam interlocutórias, como as liminares, 
sejam sentenças, tem transcendência subjetiva, produzindo efeitos erga 
omnes ou ultra partes, somente terão efetividade se esses efeitos se 
irradiarem por todos os lugares em que tenham de produzir. A decisão 
proferida por juiz estadual da comarca de São Paulo pode ter efeitos por 
todo o território nacional, dependendo do teor e da finalidade da ação 
coletiva por ele decidida. [...].Isto é decorrência natural da eficácia ‘erga 
omnes’ ou ‘ultra partes’ da decisão coletiva. Não se trata de se discutir a 
jurisdição ou a competência daquele juiz, pois pelo sistema clássico do 
processo civil, o juiz estadual só tem jurisdição em seu próprio Estado e 
dentro da competência da justiça comum estadual. A questão, como se 
pode ver, é de outra ordem. Devemos raciocinar, portanto, com o fenômeno 
da ação coletiva considerando a natureza da eficácia da decisão, 
abandonando os critérios individualísticos do processo ortodoxo para 
interpretar esses fenômenos coletivos. [...]” 

 

 

As regras de competência, como é de sua função, visam apenas à 

distribuição do exercício da jurisdição e não se relaciona (ou ao menos não deveria), 

a não ser nesse exercício inicial, com a amplitude da tutela que lhe é pleiteada. 

 

Dessa forma, sendo o pedido do autor formulado nos termos do artigo 

95, do Código de Defesa do Consumidor54, com intuito de beneficiar todas as vítimas 

do dano para o qual se busca reparação, não se verifica inflexão lógica que conduza 

à condição de delimitação à abrangência da atividade jurisdicional materializada em 

uma decisão, por meio dos limites territoriais de competência do órgão prolator a 

posteriori, ou seja, como condicionante do efeito erga omnes  ou ultra partes que já 

é conferido pela lei. 

 

Portanto, qualquer hipótese de limitação operada nesse sentido, 

afronta os princípios constitucionais do acesso à Justiça e da segurança jurídica, 

bem como o artigo 103, do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 93, II, do 

mesmo diploma legal. Consoante o primeiro dispositivo infralegal mencionado, a 

coisa julgada deve se operar ultra partes  (quando a lide versar sobre direitos 

                                                           
54

 Lei n° 8.078/90, Artigo 95 - Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, 
fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. 
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coletivos stricto sensu) ou erga omnes, (quando a lide versar sobre direitos difusos 

ou individuais homogêneos), não havendo qualquer restrição quanto a limites 

territoriais. Por sua vez, o normativo atinente à competência, indica que, no caso de 

a ação fundar-se em dano de âmbito regional ou nacional, são foros concorrentes a 

Capital do Estado ou o Distrito Federal, sendo a escolha a critério do autor da ação.  

 

O curso natural de uma ação coletiva impõe, sendo apreciado o pedido 

e julgado procedente, que seja hábil e apta o suficiente a beneficiar todos aqueles 

que dela se interessarem, limitando-se somente o efeito subjetivo da coisa julgada à 

natureza do interesse envolvido: erga omnes se difuso ou individual homogêneo e 

ultra partes se coletivo stricto sensu.  Logo, se em uma demanda judicial coletiva se 

fizer prevalecer a limitação territorial, o dano (objeto desta demanda) de natureza 

coletiva, que trouxesse repercussões a mais de um Estado da Federação, por 

exemplo, não poderia ser ajuizado na Capital de um dos Estados por um dos 

legitimados à propositura das ações coletivas, pois inviabilizaria que o Estado 

vizinho posteriormente ingressasse com a mesma ação, em razão da conexão (caso 

houvesse entre elas identidade de causa de pedir ou de objeto), além de constituir 

ofensa ao princípio do acesso à Justiça e a todo o microssistema imanente às ações 

coletivas.  

 

Doutra sorte, havendo uma ação coletiva lato sensu, com eficácia 

ampla e geral de seu pedido, um Estado vizinho, portanto, em tese, não poderia 

ajuizar mesmo tipo de ação sobre mesmo tema. Encontrar-se-ia impedido. 

Impedimento este coerente e atencioso à segurança jurídica e à unidade do Estado 

em sua função jurisdicional a uma causa, a um dano, a um pedido, sem a 

necessidade de se movimentar e repetir a prolação de sua voz mais de uma vez 

para o mesmo caso, podendo até tornar-se contraditória ou mesmo inoperante. 

 

Sobre este argumento também pensa Hugo Nigro Mazzilli (2012, p. 296-

297): 
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“O legislador não soube distinguir competência de coisa julgada. A 
imutabilidade erga omnes dos efeitos de uma sentença transitada em julgado 
nada tem a ver com a competência do juiz que profere a sentença: se, em 
nome do Estado, o juiz detém parcela da jurisdição (isto é, ele é o órgão 
estatal competente para decidir aquela lide), então sua sentença, depois de 
transitar em julgado, passará a ser imutável entre as partes ou, em certos 
casos, imutável para toda a coletividade (como nas ações populares, nas 
ações civis públicas ou nas ações coletivas julgadas procedentes). A 
imutabilidade não será maior ou menor em decorrência da regra de 
competência que permitiu ao juiz decidisse a lide; a imutabilidade será mais 
ampla ou mais restrita de acordo, sim, com a natureza do direito controvertido 
e com o grupo social cujas relações se destine a regular (interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos). A competência só é critério para 
determinar qual órgão Estado decidirá a lide. A imutabilidade do julgado 
pressupõe, sim, uma válida sentença proferida por órgão jurisdicional 
competente, mas a competência não se adere à sentença para limitar a 
imutabilidade do decisum. A imutabilidade do decisum só quer dizer que a lide 
não mais pode ser reaberta entre as mesmas partes, como as ações que 
versem sobre direitos transindividuais (o Estado não permite seja renovada a 
controvérsia judicial)” 

 

 

Outrossim, diante do disposto no artigo 103 do CDC, e tendo em vista 

que o regime jurídico dessa classe de ações é um só, por força do princípio da 

interação, instituído pelo artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública  e pelos artigos 90 e 

110 a 117, todos do Código de Defesa do Consumidor, qualquer disposição sobre 

limitação territorial ao alcance da coisa julgada em ações coletivas é ilegal e ineficaz. 

Nesse sentido, pode ser, até, considerada inconstitucional incidentalmente, por ferir os 

princípios do direito de ação (artigo 5°, XXXV, CF), traduzido neste caso como o 

princípio do acesso à Justiça, como já mencionado. 

 

Complementarmente, fundamental a leitura e análise do parágrafo 

único do artigo 2º da Lei n° 8347/85, que reza que “a propositura da ação prevenirá 

a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a 

mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. “. 

 

Assim, pela norma, sempre que houver conexão entre duas ou mais 

ações coletivas, estas deverão ser reunidas num mesmo processo, desde que o juiz 

não seja absolutamente incompetente para processar e julgar a causa, de modo que 

a congregação das ações denota a intenção do legislador pátrio de promover um só 
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julgamento para a espécie em demanda, ainda que proposta perante Juízos 

diferentes. 

 

Em sentido oposto, portanto, pondere-se que a eventual limitação 

territorial aos efeitos subjetivos da coisa julgada, traz como absurda consequência a 

necessidade do ajuizamento de diversas ações, pelo mesmo legitimado ou não, para 

a tutela do mesmo direito, afrontando, pois, o sistema jurídico. 

 

Não faria o mais vago sentido ou coerência ter a previsão desta regra 

de prevenção processual ou a aplicação das demais regras gerais do processo 

coletivo para conexão e continência, como efetivamente ocorre nos Tribunais 

pátrios.  Nesse sentido, r. decisão a seguir: 

 

 

PROC. : 2005.03.00.089954-5 AG 253503  
Publicação : 19/12/2005  
ORIG. : 200561000178559/SP  
AGRTE : ITAUSEG SAUDE S/A  
ADV : LUIS ROBERTO BARROSO  
AGRDO : Ministerio Publico Federal  
PROC : SERGIO GARDENGHI SUIAMA  
AGRDO :  IDEC INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR  
ADV : CLARISSA MENEZES HOMSI  
PARTE R: Uniao Federal  
ORIGEM : JUIZO FEDERAL DA 23 VARA SAO PAULO Sec Jud SP  
RELATOR: DES.FED. MÁRCIO MORAES / TERCEIRA TURMA  

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itauseg Saúde S/A, em 
face de decisão que, em ação civil pública proposta pelo MPF e IDEC, 
deferiu a liminar para suspender os efeitos dos Termos de Compromisso 1 
a 5, devendo ser aplicados os índices previstos nas Resoluções 74/2004 e 
99/2005 da ANS aos contratos firmados individualmente até 1º de janeiro 
de 1999, não adaptados à Lei nº 9.656/1998 e cujas cláusulas de reajuste 
não contenham índices claros e explícitos (IGPM, IPCA, ou qualquer outro 
divulgado publicamente e que esteja em vigor); deixando-se de aplicar a 
esses contratos os resíduos referentes ao alegado reajuste que se 
aplicaria, segundo consta dos Termos de Compromisso em questão, no 
período de 2004 a 2005.  

Inicialmente, a agravante narra que, diante do quadro de "deficit" das 
operadoras de saúde e da insegurança e instabilidade causadas por 
decisões judiciais variadas proferidas pelo país afora tratando do reajuste 
dos planos e questinando cláusulas contratuais, a ANS e as operadoras 
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concluíram que o melhor seria a celebração de acordos específicos, que 
levassem em conta a realidade das carteiras e uniformizassem a conduta 
de cada agente econômico em relação a seus clientes em todo o país, 
evitando o risco de decisões contraditórias. Assim, a agravante firmou com 
a ANS dois documentos: O "Termo de Compromisso nº 005/2005" e o 
"Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta nº 258/2005". O acordo 
restringiu o reajuste de 2004 para os contratos anteriores à Lei nº 9.656/98 
a 11,75% e, para o futuro, determinou que os reajustes seriam sempre 
apurados e aprovados pela ANS, com base em informações das 
operadoras, dados oficiais do Governo e a variação dos custos médico-
hospitalares - VCMH.  

Alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do MM. Juízo a quo, pois 
já foi distribuída ação civil pública com o mesmo objeto e causa de pedir ao 
Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que se tornou prevento para 
o exame de qualquer ação conexa (artigo 105, do CPC e artigo 2º da Lei 
de Ação Civil Pública), sendo a reunião dos processos naquela Seção 
Judiciária, a medida de maior conveniência.  

Sustenta, em síntese, que: i) não está presente o perigo de dano 
irreparável aos consumidores, pois sequer foi anunciado pela ANS o índice 
de reajuste dos seus contratos para o ano de 2005, mas apenas autorizado 
provisoriamente o percentual de 11,69, comum aos contratos posteriores à 
Lei 9.656/1998, não se podendo considerar abusiva a conduta da ANS em 
relação à agravante; ii) no período passado a agravante aplicou tão 
somente o percentual de reajuste de 11,75, tal como determinado no 
Termos de Ajuste de Conduta nº 285/2005, celebrado com a ANS, 
precisamente o que pleiteiam os autores, ora agravados; iii) não basta a 
alegação genérica de violação aos princípios constitucionais de proteção 
ao consumidor e direito à saúde para invalidar, em caráter liminar, uma 
decisão administrativa negociada com os administrados; iv) o reajuste 
consolidado através dos Termos de Compromisso não pode ser 
considerado abusivo pelo simples fato de estar baseado no VCMH, pois o 
acordo foi celebrado com a ANS e a Secretaria de Direito Econômico, 
portanto, com controle por parte das autoridades públicas responsáveis 
pela regulação do setor; v) a decisão agravada fere o princípio da 
separação dos poderes, pois não pode o Judiciário sobrepor-se à avaliação 
da autoridade administrativa competente; vi) o princípio da "interpretação 
mais favorável ao consumidor" é inaplicável ao caso, pois a matéria objeto 
da demanda não tem relação com a interpretação de cláusulas contratuais, 
mas sim com a validade dessas cláusulas.  

Afirma que a Lei nº 9.656/1998 prevê de forma específica a possibilidade 
de a ANS celebrar junto às operadoras termo de compromisso e ajustes 
similares (artigos 29 e 29-A), sendo que os acordos firmados são legais, 
legítimos, convenientes e oportunos, tendo em vista que procurou conciliar 
os interesses das partes envolvidas, ainda que sacrificando mais uma vez 
as operadoras.  

Sustenta que a Resolução Normativa nº 106/2005-ANS apenas exclui 
expressamente do âmbito de incidência do artigo 3º da Resolução 
Normativa nº 99/2005 os contratos abrangidos pelos termos de 
compromisso já firmados pela ANS, além de "autorizar" a celebração de 
novos termos.  

Alega que os índices gerais de inflação não são parâmetros adequados 
para verificar a correção dos índices fixados para os contratos anteriores, 
sendo que o único critério adequado para o cálculo do reajustamento do 
prêmio é a variação do risco que, no caso do seguro-saúde, consiste na 
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variação dos custos médico-hospitalares (o VCMH) e da freqüência de 
utilização dos serviços pelos segurados, conforme os parâmetros da ANS.  

Aduz que as partes integrantes de um contrato têm deveres no âmbito 
contratual, não se podendo favorecer o consumidor a tal ponto que a 
relação comercial se inviabilize, bem como que a abusividade só pode ser 
apurada considerando a relação concreta existente entre os custos e 
benefícios recíprocos suportados por ambas as partes no âmbito do 
contrato.  

Para fundamentar a presença do "periculum in mora", afirma que a não 
aplicação do reajuste a ser fixado pela ANS agravará a sua precária 
situação financeira, acarretando sérios riscos de inviabilizar a prestação de 
seus serviços. Alega, ainda, que o Hospitaú ainda não foi liquidado pela 
ANS apenas porque outras empresas do Grupo Itaú decidiram, ao menos 
até o momento, cobrir mensalmente os prejuízos da Itaúseg, fato do qual a 
ANS tem ciência.  

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de serem 
mantidos os reajustes fixados através dos Termos de Compromisso 
firmados entre a ANS e a a agravante.  

Decido.  

Neste primeiro e provisório exame inerente ao momento processual, 
vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do 
efeito pleiteado, previstos no artigo 558 do Código de Processo Civil.  

Consoante dispõe o parágrafo único do art. 2.º da Lei 7.347/1985, com a 
redação que lhe fora dada pela MP 2.180-35 (em vigor por força da EC 
32/2001), "a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas 
as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir 
ou o mesmo objeto".  

Ao que consta dos autos do agravo de instrumento nº 2005.03.00.094146-0 
(interposto por Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda. em 
face da mesma decisão ora agravada), tramita pela 2.ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Recife, a Ação Civil Pública nº 2005.83.00.0010695-0, 
com o mesmo objeto da ação da qual se originou este recurso. Indeferida a 
liminar pelo juízo monocrático, a decisão foi revertida pelo E. TRF-5.ª 
Região.  

Ocorre que analisando o Pedido de Suspensão de Liminar n.º 163 (fls. 
424/430), o E. Presidente do C. STJ, Min. Edson Vidigal, suspendeu aquela 
decisão. Eis a essência daquela r. decisão:  

"A discussão aqui travada gira em torno da questão da aplicação ou não 
aos contratos firmados anteriormente a 1999 das regras de reajustamento 
das contraprestações pecuniárias dos planos privados de saúde definidas 
na Lei nº 9.656/1998, bem como dos critérios diferenciados de aplicação do 
reajuste entre aqueles contratos e os novos, sob regência da citada lei.  

(...)  

Em que pese aos judiciosos argumentos expendidos e aos do Ministério 
Público Federal, e sem adentrar no mérito da questão relativa ao critério 
utilizado para alcançar o índice adotado para o reajuste dos contratos 
antigos, tenho que a decisão liminar pode causar lesão grave à ordem 
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pública administrativa, na medida em que interfere na legítima atividade 
regulatória desempenhada pela ANS, com respaldo na discricionariedade 
técnica, gerando, também, instabilidade no mercado de saúde 
suplementar.  

Não se trata de ato flagrantemente ilegal e, assim sendo, ao Judiciário não 
é dado adentrar no mérito das normas e procedimentos regulatórios, sob 
pena de estar invadindo seara alheia. Nesse sentido, mudando o que deve 
ser mudado, 'se a prestadora de serviços deixa de ser devidamente 
ressarcida dos custos e despesas decorrentes de sua atividade, não há, 
pelo menos no contexto das economias de mercado, artifício jurídico que 
faça com que esses serviços permaneçam sendo fornecidos com o mesmo 
padrão de qualidade. O desequilíbrio, uma vez instaurado, vai refletir, 
diretamente, na impossibilidade prática de observância do princípio 
expresso no art. 22, caput do Código de Defesa do Consumidor, que obriga 
a concessionária, além da prestação contínua, a fornecer serviços 
adequados eficientes e seguros aos usuários' (Resp 572.070, Rel. João 
Otávio Noronha, DJ 14.6.2004).  

(...)  

Com isso em vista, atento, principalmente, aos efeitos prospectivos da 
medida, o alto interesse público envolvido, ponderando-se, também, os 
riscos e os resultados que conclusões açodadas possam ocasionar - 
desarmonia e desequilíbrio para o setor da saúde suplementar -, é que 
defiro o pedido para suspender a decisão que concedeu o efeito 
modificativo ativo ao Agravo de Instrumento nº 63323-PE, em curso no 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até o julgamento do mérito da Açã 
Civil Pública naquela Corte."  

Se é assim, e considerando que ambas as ações civis públicas têm o 
mesmo objeto e o mesmo âmbito (nacional), tenho como plausível a 
alegação da agravante no sentido de ocorrência de litispendência ou 
de conexão, a implicar, no primeiro caso, a extinção do feito ou, no 
segundo, a reunião dos processos no juízo prevento.  

Ocorre que essa matéria não foi objeto de análise no juízo de origem, não 
podendo, portanto, sê-lo aqui, sob pena de supressão de instância.  

Ante o exposto, defiro em parte a antecipação dos efeitos da tutela 
recursal, apenas para suspender a decisão agravada até que no juízo de 
origem seja apreciada essa questão processual relativa à Ação Civil 
Pública em curso perante a 2.ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Pernambuco (Processo 2005.83.00.0010695-0).  

Comunique-se ao MM. Juízo de primeira instância para as providências 
cabíveis.  
Publique-se. Intimem-se.  
Após, ao Ministério Público Federal.  
São Paulo, 29 de novembro de 2005.  
DJALMA GOMES  
Juiz Federal Convocado Relator  

(grifou-se) 

 



 
 

81 

Do contrário, estar-se-ia na hipótese de incidência de litispendência ou 

conexão, diante de um sistema incoerente e que impõe a letra morta a um dos 

aspectos do iter processual coletivo. Como se vê pela comunicação do sistema e 

pela ordenação coerente dos atos e funções na ação coletiva, a primazia é que 

deixe de prevalecer a limitação territorial à coisa julgada por todos esses argumentos 

postos e, ainda, pela interpretação conforme como adiante se verá. 

 

Ademais, a partir do título executivo obtido em ação coletiva é que os 

vários indivíduos lesados pelo evento danoso poderão promover o cumprimento de 

sentença paralela e individualmente. E isto não pode ser considerado um temor, mas 

uma evolução da sistemática processual, em especial, no âmbito coletivo, 

promovendo-se, de fato, o direito de ação – enquanto consagração do princípio do 

acesso à Justiça - aos beneficiados pelo objeto da ação civil pública. 

 

 

3.2. A Lei n° 9.494/97 e a amplitude da ADIN N° 1.576/97 

 

A Lei n° 9.494/97 surgiu da conversão da Medida Provisória n° 1.570-

5/97. Nasceu, portanto, de um processo normativo não formal e sem preencher os 

requisitos constitucionais de urgência e relevância para a sua existência. Nesse 

sentido comenta Hugo Nigro Mazzilli (2012, p. 294): 

 

 

“Essa lei é, pois, fruto da conversão em Med. Prov. n. 1.570/97, editada sem 
a presença dos pressupostos constitucionais autorizadores de relevância e 
urgência (CR, art. 62), e que se destinou a alterar um dispositivo processual 
que estava em vigor há mais de uma década, sem contestação de qualquer 
tipo.” 

 

 

E continua em nota de rodapé (idem): 

 

 

“Contra essa medida, foi ajuizada a ADIn n. 1.576-1-DF, em cujo 
julgamento, em sessão plena de 16-04-97, o STF concedeu liminar para 
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suspender apenas um de seus artigos, embora não aquele que alterou o art. 
16 da LACP. A ação acabou prejudicada, sem julgamento final (despacho 
de 17-07-97, DJU, 07-08-07)” 

 

 

De pronto nota-se que, apenas pela competência federal constitucional 

para legislar sobre matéria civil (substantiva ou adjetiva)55, bem como pela ausência, 

portanto, de procedimento formal de criação de leis, motivos suficientes se 

evidenciavam para eivar essa nova norma de inconstitucionalidade. 

 

Mas, afinal, o que, com efeito, alterou a Lei n° 9.494/97? Ela inseriu a 

dicção “nos limites da competência territorial do órgão prolator” na diretriz do artigo 

16 da Lei de Ação Civil Pública que, então, passou a ter a seguinte redação: 

 

 

Lei n° 7.347/85, Artigo 16 - A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, 
nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o 
pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova. (Redação dada pela Lei nº 9.494, 
de 10.9.1997) 

(destacou-se) 

 

 

Ora, por si só a inserção dessa locução verbal conduz clara e 

evidentemente a uma contradição em termos: como pode a sentença produzir 

efeitos erga omnes (a todos os interessados, indistintamente) e, ao mesmo tempo, 

indicar que não é tão erga omnes assim, com a limitação inserida?! 

 

Como já se argumentou em item anterior, por vários motivos não se 

justifica, orienta ou se justifica por coerência ou coesão com o sistema jurídico 

brasileiro para a tutela coletiva a limitação territorial inadequadamente indicada aos 

efeitos subjetivos da coisa julgada.  

 

                                                           
55

 Constituição Federal, Artigo 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 
trabalho; 
[...] (grifou-se) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9494.htm#art2
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A Lei n° 9.494/97, em doze artigos, cuidou de questões atinentes ao 

processo civil, sendo que a concernente a este estudo está indicada no artigo 2°, 

que redige novo texto ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. A redação final da 

Lei sofreu acréscimos com relação à sua Medida Provisória originária. 

 

Sua norma originária, a Medida Provisória n° 1.570/97 foi alvo de uma 

ação direta de inconstitucionalidade, interposta pelo Partido Liberal. Nasceu, então, 

a ADIn n° 1.576/97, apontando como transgredida a norma constitucional no que 

concerne à separação dos Poderes, indicada no artigo 2° da Carta Constitucional, 

vez que o Executivo interveio na forma de agir do Judiciário, seja pelas novas 

normas a respeito da tutela antecipada face à Fazenda Pública, seja pela limitação 

imposta à coisa julgada coletiva. Neste aspecto a ofensa aparece também ao artigo 

5°, XXXVI da Constituição Federal, que resguarda à esfera de direito fundamental a 

preservação da coisa julgada. 

 

A ADIn n° 1.576/97 teve apreciação de pedido liminar e, ao final, por 

decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, teve seu seguimento negado. 

 

Nos fundamentos da decisão que apreciou o pedido liminar na ADIn, o 

primeiro aspecto questionado – a matéria da tutela antecipada relativa à Fazenda 

Pública – embora o acórdão tenha detido detalhamento e explicações sobre ele, não 

se deterá este texto a esmiuçá-lo, por seu próprio objetivo. Importa dizer neste 

aspecto que, quanto ao tema aqui tratado a medida liminar de suspensão do referido 

dispositivo operou até o julgamento final da ADIn. 

 

Todavia, com relação ao questionamento sobre a constitucionalidade 

quanto ao efeito subjetivo da coisa julgada – antes designada pelo artigo 3° da 

Medida Provisória n° 1.570/97 -, que sofreu limitação, houve divergência de 

entendimentos e a liminar de suspensão até o término do curso da ADIn a ela não 

abarcou. Tem-se que a limitação imposta pela Lei n° 9.494/97 ao artigo 16 da Lei de 

Ação Civil Pública jamais deixou de existir para o mundo jurídico.  

 

Dentre os argumentos contra e a favor, destacam-se os seguintes: 
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“[...] O Judiciário tem organização própria, considerados os diversos órgãos 
que o integram. Daí haver a fixação da competência de juízos e tribunais. A 
alteração do artigo 16 correu à conta da necessidade de explicitar-se a 
eficácia erga omnes da sentença proferida na ação civil pública. Entendo 
que o artigo 16 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, 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, 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 em esvaziamento da ação civil pública e nem, 
tampouco, ingerência indevida do Poder Executivo no Judiciário. Indefiro a 
liminar.” 

(in voto do Min. Marco Aurélio) 
 

“[...] esse caso referido no art. 16 mostra o limite de tolerância do nosso 
sistema processual. Estamos exatamente na superação do sistema 
processual individualista, que vem de modelos do século passado, para um 
modelo processual em que se buscam as class actions. Mostra-se, então, 
a inadequação do nosso sistema processual a esse novo modelo. 
Os exemplos são muitos e são claros. V. Exas sabem que, em relação à 
ação civil pública, o que se está utilizando é o ajuizamento da mesma ação 
em vários locais da Federação: onde for concedida a primeira, desistem das 
demais; e onde é negada alguma, prossegue a apreciação por outro juiz.  
[...] 
[considerando algumas ponderações do Min. Presidente] O acréscimo do 
art. 16 do limite à competência territorial do órgão prolator, pacifica o 
problema [de manejo de ação civil pública a se beneficiar em pequenos 
grupos – Estados da Federação - de uma solução diferente para os 
demais]”. 
 

(in voto do Min. Nelson Jobim) 
 
 
“Acompanhei o Ministro Celso de Mello no fundamento da falta de urgência, 
que abrange os três artigos. Embora entendendo que este problema é grave 
e que, a meu ver, a solução proposta ficou pelo meio do caminho e resolve 
muito pouco os problemas que se têm posto a propósito da ação civil 
pública e que, ademais, já efetivamente encontra remédio de contracauleta 
na Lei 8.437, data venia, defiro a cautelar”.

56
 

 
(in voto do Min. Sepúlveda Pertence) 

 
 
 

 

Essa ADIn teve o julgamento liminar, não sendo deferida a suspensão 

para o artigo da então Medida Provisória que alterava ao artigo 16 da Lei de Ação 

                                                           

56
 LEI Nº 8.437, DE 30 DE JUNHO DE 1992, dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra 

atos do Poder Público e dá outras providências. 
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Civil Pública e perdurou abril de 1994 a junho de 2003, quanto transitou em julgada 

a ação direta de inconstitucionalidade. 

 

A ação não chegou a ser julgada quanto ao seu mérito. Em decisão 

monocrática foi negado seguimento, em virtude da ausência de aditamento 

determinado. Ou seja: não houve apreciação do mérito da ação e, logo, não há que 

se falar que, por força de controle de constitucionalidade, a então Medida Provisória 

n° 1.570/97 que veio a se tornar a Lei n° 9.494/97 e, portanto, a alteração do artigo 

16 da Lei de Ação Civil Pública foi expressamente declarada constitucional ou 

inconstitucional. 

 

A amplitude dessa decisão, pois, não alcançou tal declaração ou a 

expressão pretendida da Corte Suprema, seu escopo. Ela apenas apreciou a 

questão em sede de liminar, não mais válida, desde o trânsito em julgado em junho 

de 2003. 

 

Embora não questionando o meio normativo ou a alteração do artigo 

16 da Lei de Ação Civil Pública, também foi proposta a Ação Direta de 

Constitucionalidade n° 4 pelo Presidente da República para que o Supremo Tribunal 

Federal reconhecesse e expressasse a constitucionalidade do artigo 1° da então 

Medida Provisória n° 1.570/97, posteriormente convertida na Lei n° 9.494/97. 

 

A ADC n° 4 teve julgamento de mérito, declarando-se a 

inconstitucionalidade da matéria afeta à tutela antecipada para a Fazenda Pública. 

 

Como se pode ver, houve declaração expressa da constitucionalidade 

de uma das matérias apenas afetas à Medida Provisória e não àquela que cuida da 

alteração quanto aos efeitos subjetivos da coisa julgada no processo coletivo. 

 

Com efeito, poder-se-ia indicar que o fato de reconhecer a 

constitucionalidade da matéria tratada pela ADC n° 4, traz implicitamente o 

reconhecimento da validade e eficácia da formação dessa matéria por meio 

normativo excepcional – a Medida Provisória – ainda que para seu conteúdo haja a 

designação constitucional de competência legislativa (formal).  
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Todavia, data maxima venia, não se vislumbra óbice, já que a ADIn n° 

1.576 não resultou em julgamento de mérito, de uma nova argüição para o controle 

de constitucionalidade do dispositivo, se algum legitimado para a propositura desse 

tipo de ação assim se interessar em fazer. Pondera-se, entretanto, que após tanto 

tempo das proposituras da ADIn e da ADC (ambas em 1997) e de seus julgamentos 

(2003 e 2008, respectivamente) e a ausência de manejo de novo questionamento ao 

controle de constitucionalidade, o resultado perquirido poderia se enfraquecer e 

mesmo não ser atingido. 

 

Ademais, novas proposições legislativas surgiram e estão surgindo no 

sentido de alterar a limitação imposta pela Lei n° 9.494/97 ao artigo 16 da Lei de 

Ação Civil Pública, de modo que de lege ferenda já se reconhece como desconexa e 

com necessidade de revisão tal cerceamento à res judicata. 

 

E, ainda, por uma questão de interpretação conforme (como se verá 

um pouco adiante) e de interação e diálogo coerente e coeso do microssistema das 

relações de consumo, tal limitação ainda se constitui óbice formal, mas, em 

contrapartida, possui justificativas suficientes para ser afastada de lege lata. 

 

 

  

3.3. A PEC 358/2005 

 

Tramita atualmente a Proposta de Emenda Constitucional n° 358, de 

2005, que pretende inserir o §2° no artigo 105 da Constituição Federal, dizendo que: 

 

 

 “Nas ações civis públicas e nas propostas por entidades associativas na 
defesa dos direitos de seus associados, representados ou substituídos, 
quando a abrangência da lesão ultrapassar a jurisdição de diferentes 
Tribunais Regionais Federais ou de Tribunais de Justiça dos Estados ou do 
Distrito Federal ou Territórios, cabe ao Superior Tribunal de Justiça, 
ressalvada a competência do foro e a extensão territorial da decisão”. 
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Como tentativa de aglutinar, de certa forma, duas disposições 

processuais coletivas contidas no Código de Defesa do Consumidor – a regra de 

competência pelo artigo 93 e a que trata dos efeitos subjetivos da coisa julgada, do 

artigo 103 – a PEC destina ao Superior Tribunal de Justiça a definição da 

competência do órgão julgador para as ações coletivas lato sensu57, bem como, 

caso a lesão, dano ou expectativa de que lesão ou dano ocorra, atinja mais 

jurisdições diferentes, a então definição dos efeitos subjetivos que a coisa julgada 

alcançará e produzirá. 

 

Criticando a intenção da PEC nesse sentido, comentam Vidal Serrano 

Nunes Junior, André Luiz dos Santos e Carlos Augusto Gobbi (2006, p. 148) que 

“[...] a extensão territorial da decisão deve sempre depender da natureza do direito 

defendido e não de uma decisão ulterior, que venha a retirar parcela da eficácia de 

um provimento judicial.” 

 

Nota-se que a PEC traz a avaliação, sem critérios objetivos, tanto para 

a fixação de competência, como para a delimitação dos efeitos subjetivos da coisa 

julgada. Ambos, então, ficariam ao crivo dos Ministros julgadores do Superior 

Tribunal de Justiça, instaurando, mesmo, insegurança jurídica ao procedimento, que 

seria feito caso a caso e de maneira subjetiva. 

 

Nessa esteira, desarrazoado se imaginar que ao propor uma ação 

coletiva, necessitar-se-ia inicialmente da designação do órgão prolator competente 

para processar e julgar a ação, numa cognição prévia, portanto, obstaculizando o 

acesso à Justiça e, por exemplo, as medidas de tutela antecipada que precisem ser 

urgentemente adotadas e desobedecendo, portanto, o princípio da razoável duração 

                                                           
57

 Note-se que a PEC 358/05 faz a distinção entre ação civil pública e ação coletiva proposta pelas 
associações civis, seja para a defesa de interesses coletivos stricto sensu ou de interesses individuais 
homogêneos. Há que se apontar dois comentários. O primeiro é que a diferenciação pode denotar a 
diferenciação conceitual de que ação civil pública trata somente de direitos difusos e que as demais 
espécies de interesses ou direitos – coletivos e individuais homogêneos – estariam na segunda parte 
do artigo, que menciona as associações como colegitimadas, o que suscita a segunda inflexão. Como 
expressa apenas o colegitimado associação – e diante da diferenciação conceitual da qual pode se 
partir – poder-se-ia entender que aos demais colegitimados, como os sindicatos, por exemplo, não 
estariam sujeitos à submissão da ação ao Superior Tribunal de Justiça para determinação de 
competência do órgão prolator e nem de designação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, o que 
traria, por mais uma vez, insegurança jurídica e certo dissabor, em virtude da incoerência, na tutela 
jurisdicional coletiva. 
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do processo (artigo 5°, LXXVIII, da Constituição Federal), além, por óbvio, de ferir o 

princípio constitucional do juiz natural (artigo 5°, LIII, Constituição Federal). 

Consoante esse princípio as regras de competência precisam ser prévia, expressa e 

legalmente definidas. 

 

Tanto a PEC 358/05 quanto a Lei n° 9.494/97 traçam o mesmo 

objetivo, com a diferença que a primeira indica uma avaliação pelo Superior Tribunal 

de Justiça para a então designação dos limites subjetivos da coisa julgada, que pode 

ser, inclusive, mais amplo do que a jurisdição do órgão prolator, enquanto, por seu 

turno, a Lei n° 9.494/97 indica como pressuposto a limitação territorial à abrangência 

da jurisdição do órgão prolator da decisão. 
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4 MOTIVOS QUE CONDUZEM À CONCLUSÃO SOBRE A 

[IN]CONSTITUCIONALIDADE DOS EFEITOS SUBJETIVOS 

DA COISA JULGADA E POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

Conforme já se verificou até aqui, seja pela evolução histórica do 

processo coletivo, seja pelo escopo inerente à ação coletiva lato sensu, não 

apresenta sentido a limitação imposta pela Lei n° 9494/97 a trazer redação 

limitadora à eficácia erga omnes da coisa julgada, sendo esta adstrita à competência 

do órgão prolator. Tal competência, como também já se demonstrou, é instituto 

diverso, com regras e atenção próprias, e não pode se confundir com os efeitos 

subjetivos da coisa julgada. Estes, na demanda coletiva, como se justificará, devem 

ser observados de maneira sistemática a inserta nas regras e princípios de nosso 

ordenamento jurídico. 

 

Nesse sentido, em que pese já terem sido demonstrados, nos capítulos 

anteriores, motivos suficientes que justificam a não aplicação e a ineficácia da “nova” 

lei ao alterar o conteúdo do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, passa-se agora a 

demonstrar justificativas constitucionais e de interpretação para a caracterização de 

tal limitação como inconstitucional e injustificada diante do modelo brasileiro de ação 

coletiva lato sensu. 

 

 

4.1.  Princípios constitucionais e processuais coletivos e a 

hermenêutica: interpretação conforme e interpretação sistemática 

 

 

 “Pode-se dizer que interpretar é atribuir um sentido ou um significado a 

signos ou a símbolos, dentro de determinados parâmetros. 
[...] 
É que há de ser cumprida uma tarefa, da qual normalmente se incumbe o 
intérprete, consistente em mediar o que está para ser interpretado (objeto 
da interpretação) e os destinatários do objeto interpretado (o objetivo da 
interpretação jurídica em geral é a imediata aplicação da regra de um 
determinado caso). A ideia de intérprete como um mediador vem da própria 
etimologia da palavra ´interpretação´, de inter e pars, ou seja, inter partes.” 
(BASTOS, 2002, p.28-29) 



 
 

90 

Diante desse primeiro conceito que é apresentado por Celso Ribeiro 

Bastos, norteia-se a proposta de interpretação nesse sentido, como meio de auxiliar 

na melhor aplicação da norma para a hipótese em estudo e tendo em vista a ciência 

em que se insere: a hermenêutica. 

 

Nesse ponto vale fazer uma breve digressão sobre a sinonímia ou 

complementaridade dos termos e conceitos de interpretação e de hermenêutica. 

Certa corrente doutrinária indica que se tratam de termos equivalentes e que, então, 

não se deveria entender um em patamar mais elevado ou mais especializado que o 

outro. Esta corrente é adotada inclusive por Miguel Reale. Doutro lado, há vertente 

doutrinária que entende haver distinção entre os conceitos, indicando que a 

hermenêutica é uma ciência que engloba a atividade de interpretar. É assim que 

pensam, por exemplo, Emilio Betti, Celso Ribeiro Bastos e Carlos Maximiliano58. E é 

de acordo com este entendimento de que hermenêutica é ciência instrumentalizada 

pela atividade interpretativa, enquanto método, é que se constrói a premissa para 

este capítulo. 

 

Desse método extrai-se a necessidade de entender a hipótese desse 

trabalho – a coisa julgada – não balisada exclusivamente por sua interpretação 

gramatical ou literal, mas de conduzi-la, dentro dessa ciência da arte de interpretar 

pelos demais métodos, notadamente o das interpretações histórica, sistemática e 

conforme, justificadoras da conclusão sobre a existência ou não de inadequação da 

limitação territorial aos limites subjetivos da coisa julgada e sobre a 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade dos dispositivos legais que assim tratam 

da matéria. 

 

                                                           
58

 Comenta Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 30 a p. 32), que “a hermenêutica, segundo Emilio Betti, é 
uma ciência do espírito que engloba o estudo da atividade humana de interpretar”, indicando, em nota 
de rodapé, que “Betti reconhece uma tríplice necessidade, a saber: precisar o próprio objeto dessa 
ciência, o método a ser utilizado para atingir o resultado, e a determinação do procedimento 
cognoscitivo com o qual se deve perseguir esse método”. Afirma, ainda, em texto principal que “para 
o autor a interpretação jurídica estaria dentro de uma Hermenêutica Geral.” Cita, também, o 
entendimento de Carlos Maximiliano que “concebe a interpretação como aplicação da Hermenêutica” 
e que esta, sob o viés jurídico, “seria o ramo da ciência dedicado ao estudo e determinação das 
regras que devem presidir o processo interpretativo de busca do significado da lei, e não a sua 
aplicação, a busca efetiva deste significado em cada caso. Distinguir-se-ia, pois, da interpretação, na 
medida em que a Hermenêutica seria mais ampla, situando-se num momento lógico anterior. Limongi 
França abona a mesma tese, anotando que: ‘A interpretação, portanto, consiste em aplicar as regras, 
que a hermenêutica perquire e ordena, para o bom entendimento dos textos legais´.”. 
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Literalmente, a interpretação do texto legal – artigos 103 do Código de 

Defesa do Consumidor e 16 da Lei de Ação Civil Pública – traduz, respectivamente, 

que a eficácia da decisão em ação coletiva é oponível erga omnes, mas que sofre 

restrição aos sujeitos adstritos à jurisdição do órgão prolator da decisão. 

 

Historicamente, a interpretação conduz a entender o momento em que 

surgiu a norma, para justificar sua existência e entender seu conteúdo. Nas palavras 

de Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 59) “o método histórico busca alcançar o sentido 

da lei através da análise de seus precedentes legislativos [...]. Procura-se [...] 

ressaltar o contexto histórico da lei no momento em que foi promulgada [...] para que 

assim se possa prever suas consequências no futuro”. Diante dessa perspectiva, 

conforme já demonstrado em capítulos anteriores, o advento de uma categoria de 

direitos de terceira geração exigiu resposta diferente do Estado. A existência, então, 

do fenômeno da substituição processual para preservar o direito de todos os 

potencialmente ofendidos, ainda que sujeitos indeterminados, consecutiu com a 

necessidade de que o espectro da coisa julgada fosse assim também amplo. Não 

faria sentido imaginar a proteção da Mata Atlântica em um determinado Estado e, 

apenas porque a jurisdição do órgão prolator da sentença não atinge outro Estado 

da Federação do qual também faz parte a mesma Mata Atlântica enquanto bem 

jurídico lesado, não ter aplicada a mesma proteção. 

 

Por outro lado, poder-se-ia argumentar que como a Lei n° 9494/97 é 

posterior ao Código de Defesa do Consumidor, sua limitação territorial, então, seria 

reflexo do pensamento legislativo mais moderno (com relação ao CDC, de 1990) e, 

então, historicamente, estaria justificada a alteração de definição relativamente à 

coisa julgada, pois estaria traduzindo a pretensão contextual mais atual. 

 

Ora, o método de interpretação histórico, não se torna o bastante para 

que se possa alcançar essa definição ou justificar esse argumento. É preciso que se 

pense de maneira sistemática e axiológica. 

 

A interpretação sistemática busca traduzir a aplicação e leitura da norma 

dentro do ordenamento jurídico do qual faz parte. Por sua vez, o método 

interpretativo axiológico desvenda a mens legis, qual o bem jurídico que se pretende 
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proteger. Um método não é hierarquicamente superior e o outro, mas, ao contrário, 

eles devem ser aplicados ao mesmo tempo para que a atividade do operador do 

Direito busque ser a mais verdadeira, justa e compatível possível com o 

ordenamento jurídico em que se insere. 

 

Assim, buscando a harmonização da aplicação na norma por quaisquer 

dos operadores do Direito, dentro de um sistema jurídico ordenado como o 

Brasileiro, com hierarquia normativa, há que se buscar o sentido de determinada 

norma tendo como norte os princípios que regem o sistema jurídico e, ainda, a 

partindo-se da Constituição Federal: a interpretação conforme. 

 

Princípios constituem-se diretrizes gerais, comandos, que devem ser 

harmonizados e informativos do ordenamento jurídico em que se inserem. 

 

Para Ronald Dworkin, princípios compreendem dois aspectos: os 

principles e as policies. Os primeiros correspondem aos princípios propriamente 

ditos ou, como diria Nelson Nery Junior (2009, p.26) “princípios em sentido estrito, 

que tutelam direitos individuais”. Por sua vez, as policies – ou políticas - indicam as 

mencionadas diretrizes do ordenamento jurídico para a proteção coletiva, o interesse 

social59. Nesse sentido, Nelson Nery Junior (2009, p. 26) comenta sobre a teoria de 

Dworkin: 

 

 

“Para Dworking a política é uma espécie de padrão que fixa o objetivo a ser 

alcançado, geralmente um avanço do ponto de vista econômico, político ou 
social em prol da comunidade, nada obstante alguns desses objetivos 
possam ser negativos, por protegerem alguma situação contra modificações 
adversas. De outra parte, para ele o princípio é o critério que deve ser 
aplicado, não para proteger determinada situação política, econômica ou 
social, mas sim porque é exigência da justiça, equidade ou alguma outra 
dimensão da moralidade. 
Os principles referem-se à dimensão individual, enquanto as policies, à 
dimensão comunitária, e é nesse sentido que deve ser entendida a 
afirmação de Dworkin de que a decisão judicial é essencialmente política, o 
que significa dizer que ela possui uma dimensão comunitária.” 

 

 
                                                           
59

 No sentido, complementado, do conceito de política aristotélico mencionado em nota de rodapé 
anterior (n° 03). 
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Essa posição permite aos operadores do Direito e especialmente ao Juiz, 

enquanto representante da atividade jurisdicional do Estado, promover a 

interpretação das regras de maneira coerente e justificada constitucional e 

infraconstitucionalmente, promovendo verdadeira interpretação conforme, com base 

nas proposições gerais, os princípios – policies para Dworkin60 – em busca e 

promoção da solução mais harmônica e adequada ao bem comum61. 

 

                                                           
60

 Neste ponto, merece menção o fato de que princípios e regras apresentam diferenciação conceitual 

doutrinária. Para Ronald Dworking há uma distinção lógica: embora sejam originários de pontos 
comuns para decisões particulares, sua função e seu escopo são distintos, vez que as regras ou se 
aplicam ou não ao caso examinado, enquanto os princípios são sempre – ou devem ser – sempre 
considerados. Virgílio Afonso da Silva, na mesma esteira e, ainda, baseando-se na teoria de Robert 
Alexy, sustenta que princípios são as normas mais fundamentais do sistema (ou mandamentos 
nucleares, ou núcleos de condensações). Assim, regras são as condensações ou concretizações 
desses princípios, estes com caráter instrumental e aqueles, mais fundamental. Dessa forma, critica o 
sincretismo metodológico e conceitual a que alguns se referem ao mencionarem, aplicarem ou 
entenderem princípios ou regras. Lenio Luiz Streck levanta o argumento de que os princípios 
permitem a correta resposta ao caso concreto, constituindo-se questão de compreensão e 
hermenêutica, não uma questão analítico-procedimental de fundamentação, a fim de evitar-se a 
discricionariedade judicial. Canotilho, em oposição, indica que princípios e regras constituem-se duas 
espécies de normas e que se distinguem pelos seguintes critérios: grau de abstração (princípios são 
mais abstratos que regras), grau de determinabilidade (na aplicação do direito, princípios precisam de 
interpretação para aplicação, enquanto as regras têm aplicação direta), grau de fundamentalidade 
(princípios têm natureza estruturante e fundamental no Ordenamento Jurídico), proximidade da idéia 
de Direito (enquanto princípios funcionam como standards, as regras têm conteúdo meramente 
funcional) e natureza normogenética (princípios são fundamentos das regras, constituindo a sua 
própria ratio). E segue, então, Canotilho em sua proposta, classificando os princípios em quatro 
espécies: princípios jurídicos fundamentais (historicamente objetivados, com indicação expressa ou 
implícita no texto constitucional); princípios políticos constitucionalmente conformadores (indicam as 
valorações políticas fundamentais da Constituição, servindo como limite ao poder de revisão e, ao 
mesmo tempo, os mais visados quando de algum processo de alteração significativa do regime 
político); princípios constitucionais impositivos (prospecções orientadoras das atividades e fins do 
Estado) e, por fim, os princípios garantia (instituem diretamente uma garantia aos indivíduos, com 
força normativa, positiva ou negativa). Jossef Esser, por sua vez, considerando existirem três 
espécies de princípios (axiomáticos, problemáticos e dogmáticos), pondera que o princípio não se 
constitui em si mesmo um comando, “mas um fundamento, causa, critério e justificação da instrução” 
contida no princípio e que se volta ao caso concreto. Trata-se de uma aplicação do princípio não 
como norma pura, mas com caráter axiológico, para a justiça e adequação das decisões proferidas. 
Sustenta Esser que mesmo no campo constitucional existem princípios não escritos válidos, como o 
da razoabilidade e o da proporcionalidade, e que a partir deles é possível a atividade jurisdicional do 
Estado para construir ao caso concreto. 

 
61

  A harmonia e busca do bem comum, do interesse social pode perpassar por uma certa 

conflituosidade inerente à característica dos interesses individuais essencialmente coletivos, 
especialmente os difusos, dada que a litigiosidade interna e a conflituosidade são características 
essenciais e inerentes desse tipo de interesse juridicamente tutelado. Quanto à característica da 
litigiosidade interna, ainda, anote-se, a por conter a existência de diversos interesses materiais 
envolvidos na tutela de uma mesma situação de origem – e ressaltando-se que tais na maioria das 
vezes contemplam princípios inclusive constitucionais (v.g. livre iniciativa, pleno emprego, meio 
ambiente, defesa das relações de consumo,...) – a harmonização mencionada no tópico em comento 
indica a necessidade de atividade estatal para a contemplação de todos esses pilares principiológicos 
e de interesses materais que se apresentam. 
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A interpretação conforme, pois, acaba tornando-se uma técnica de 

decisão, em busca da melhor adequação da norma não só ao caso concreto, mas 

ao ordenamento jurídico em que se insere. 

 

Nesse sentido, relativamente à coisa julgada, no processo de 

hermenêutica que se propõe, não se restringindo apenas à interpretação conforme, 

mas também exercitando à interpretação sistemática, não se pode alcançar outra 

conclusão, senão a de que a limitação imposta à coisa julgada pela Lei n° 9.494/97 é 

incoerente, ineficaz e deve ser afastada. Ada Pellegrini Grinover, então, assevera 

(2011, Vol. II, p.1990): 

 

 

“Em segundo lugar, pecou [o esforço redutivo do Executivo] pela 

incompetência. Desconhecendo a interação entre a Lei de Ação Civil 
Pública e o Código de Defesa do Consumidor, assim como muitos dos 
dispositivos deste, acreditou que seria suficiente para modificar o art. 16 da 
Lei n° 7.347/85 para resolver o problema. No que se enganou 
redondamente. Na verdade, o acréscimo introduzido ao artigo 16 da LACP é 
ineficaz. 
Senão vejamos. 
Já foi exposta à saciedade a necessidade de se lerem de maneira integrada 
os dispositivos processuais do Código de Defesa do Consumidor e as 
normas da Lei de Ação Civil Pública, pro força do dispositivo no art. 90 
daquele e no art. 21 desta. 
Desse modo,o art. 16 da LACP, na redação que lhe foi dada pela Medida 
Provisória, não pode ser interpretado sem levar-se em consideração os arts. 
93 e 103 do CDC. 
[...] o dispositivo há que ser lido em conjunto com os três incisos do art. 103, 
que permanecem inalterados.”

62
 

 

 

Diante dessa ponderação, pode-se inferir que, além da aplicação dos 

métodos de hermenêutica por si, há previsão legal para a interação sistêmica das 

normas processuais gerais sobre processo coletivo, mediante a interação fixada 

entre os artigos 90 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 21 da Lei de Ação 

Civil Pública, que traduzem, per si e como já se demonstrou linhas atrás, em um 

princípio peculiar informativo do processo coletivo: 
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 Quando Ada Pellegrini Grinover se refere “ao esforço redutivo do Executivo”, evoca a edição e 
promulgação pelo referido Poder da Medida Provisória n° 1.570, de 26 de março de 1997, 
transformada posteriormente na Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 e que impôs – dentre 
outras - a alteração ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, inserindo o cerceamento da coisa 
julgada aos limites do órgão prolator da decisão judicial que a originou. 



 
 

95 

 

Artigo 90, Lei n° 8.078/90 - Aplicam-se às ações previstas neste título as 
normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 
1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar 
suas disposições. 
Artigo 21, Lei n° 7.347/85 - Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses 
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título 
III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. 

 

 

Percebe-se a mens legis clara, expressa e transparente no sentido de 

indicar que os dois dispositivos legais formam um microssistema para incidência, 

aplicação e, inclusive, para eventual solução de antinomias. A isto dá-se o nome de 

princípio da perfeita interação (ALMEIDA, 2007, p.67-68): 

 

 

“A regra da perfeita em completa interação entre o CDC e a LACP: o CDC e 
a LACP interagem-se formando um microssistema de normas gerais e 
básicas sobre o direito processual coletivo comum (art. 21 da LACP e art. 90 
do CDC) 
[...] 
A regra do CDC e da LACP como normas fixadoras de superdireito 
processual coletivo comum: esses diplomas formam um conjunto de regras 
processuais principiológicas e gerais que se aplicam, em regra, a todas as 
normas de tutelas jurisdicionais coletivas do direito processual coletivo 
comum (art. 21 da LACP), como a da disciplina tripartite da coisa julgada 
coletiva prevista no CDC (art. 103), a do direito tripartite de direitos e 
interesses coletivos estabelecido pelo art. 81, parágrafo único, do CDC, a da 
não taxatividade nas hipóteses de admissibilidade da ação coletiva, prevista 
no art. 1°, IV da LACP; a da não existência de litispendência entre ações 
coletivas e individuais (art. 104)” . 

 

 

E com base nesse princípio da alteração, bem como considerando a 

mencionada estrutura tripartite da coisa julgada coletiva é que se impõe uma 

conclusão negativa a qualquer limitação, que não a da própria natureza dos direitos 

envolvidos. É impossível ler o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, com a indicação 

de que a eficácia erga omnes da decisão se limita à competência do órgão prolator 

sem que haja a interferência e o direcionamento por parte do artigo 103 do Código 

de Defesa do Consumidor. E é nessa interação que ilações passam a se delinear. 

Assim defenda Ada Pelegrini Grinnover (2011, p. 190-191): 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm
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“Percebe-se pela análise conjunta dos mencionados artigos, que o art. 16 
da LACP só diz respeito ao regime da coisa julgada com relação aos 
interesses difusos (e, quando muito, coletivos), pois a regra permissiva non 
liquet, por insuficiência de provas, é limitada aos incs. I e II do art. 103, 
relativos exatamente aos interesses transindividuais supra-apontados. Na 
verdade, a regra do art. 16 da LACP só se coaduna perfeitamente com o 
inc. I do art. 103, que utiliza a expressão erga omnes, enquanto o inc. II se 
refere à coisa julgada ultra partes. Assim sendo, a nova disposição adapta-
se exclusivamente, em tudo e por tudo, à hipótese de interesses difusos 
(art. 103, I), já indicando a necessidade de operação analógica para que 
também o art. 103, II (interesses coletivos), se entenda modificado. Mas 
aqui a analogia pode ser aplicada, uma vez que não há diferenças entre o 
regime da coisa julgada nos interesses difusos (art. 103, I), já indicando a 
necessidade de operação analógica para que também o art. 103, II 
(interesses coletivos), se entenda modificado. Mas aqui a analogia pode ser 
aplicada, uma vez que não há diferenças entre o regime da coisa julgada 
nos interesses difusos e coletivos. 
No entanto, completamente diverso é o regime da coisa julgada nos 
interesses individuais homogêneos (inc. III do art. 103), em que o legislador 
adotou sistema próprio, revelado pela redação totalmente distinta do 
dispositivo: a uma, porque a coisa julgada erga omnes soa tua em caso de 
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores; 
a duas, porque para esse grupo de interesse o legislador não adotou a 
técnica de inexistência de coisa julgada para a sentença de improcedência 
por insuficiência de provas. 
Ressalta daí que não se pode dar por modificado o art. 103, III, do CDC, por 
força do acréscimo introduzido no art. 16 da LACP, nem mesmo pela 
interpretação analógica, porquanto as situações reguladas nos dois 
dispositivos, longe de serem semelhantes, são totalmente diversas.” 

 

 

Ademais, as diretrizes que atualmente se apresentam no sentido de 

otimizar, com eficácia, a atuação do Judiciário e de fazer valer a satisfação do direito 

dos indivíduos de maneira eficaz e tanto célere quanto possível63, indica que a 

limitação à coisa julgada coletiva, como pretende a alteração do artigo 16 da Lei de 

Ação Civil Pública proporcionada pela Lei n° 9.494/97, vai na contramão da atuação 

e das diretrizes do Estado ao permitir, então, que várias ações coletivas (lato sensu) 
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 Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado em 31 de dezembro de 2004 e instalado em 14 de 

junho de 2005, “é um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e de atuação em todo o 
território nacional, que visa, mediante ações de planejamento, à coordenação, ao controle 
administrativo e ao aperfeiçoamento  do serviço público na prestação da Justiça”. É “um órgão 
voltado à reformulação de quadros e meios no Judiciário, sobretudo no que diz respeito ao controle e 
à transparência administrativa e processual. O CNJ foi instituído em obediência ao determinado na 
Constituição Federal, nos termos do art. 103-B”. Tem por missão “contribuir para que a prestação 
jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da sociedade”. Visa 
“ser um instrumento efetivo de desenvolvimento do Poder Judiciário” e tem por diretrizes, em linhas 
gerais: (i) “planejamento estratégico e proposição de políticas judiciárias”; (ii) “modernização 
tecnológica do Judiciário”; (iii) “ampliação do acesso à justiça, pacificação e responsabilidade social”; 
(iv) “garantia de efetivo respeito às liberdades públicas e execuções penais”. 
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sobre um mesmo tema sejam demandadas aos Judiciário, proporcionando, além da 

insegurança jurídica já comentada, real retrabalho do Estado. 

 

Nesse sentido, bem pondera Ada Pellegrini Grinover (2011, Vol. II, p. 189- 

190):  

 

 

“Em primeiro lugar, pecou pela intenção. Limitar a abrangência da coisa 

julgada nas ações civis públicas significa multiplicar demandas, o que, de 
um lado, contraria toda a filosofia dos processos coletivos, destinados 
justamente a resolver molecularmente os conflitos de interesses, ao invés 
de atomizá-los e pulverizá-los; e, de outro lado, contribui para a 
multiplicação de processos, a sobrecarregarem os tribunais, exigindo 
múltiplas respostas jurisdicionais quando uma só poderia ser suficiente. No 
momento em que o sistema brasileiro busca saídas até nos precedentes 
vinculante, o menos que se pode dizer do esforço redutivo do Executivo é 
que vai na contramão da história.”

64
 

 

 

Como conclusão, também, pode-se inferir que dentro dessa organização 

e funcionalidade da atividade jurisdicional para um determinado tema posto em lide, 

especialmente em ação civil pública, seria absolutamente incoerente afirmar que se 

permitiria no País – sob pena de se violar a própria segurança jurídica – a mais de 

uma coisa julgada sobre mesmo tema. Seria considerar uma afronta à sua 

característica de imutabilidade e a sua autoridade e efeitos (objetivo e subjetivo). 

Bem por isso, inadmissível a coexistência de duas coisas julgadas. Aliás, a segunda, 

sequer poderia existir (Nery Junior e Nery, 2010, p.714): 

 

 

“Conflito entre duas coisas julgadas. Prevalece a primeira, porque a 
segunda nem chegou a se formar ou, no mínimo, ofendeu a primeira coisa 
julgada, sendo inconstitucional (CF 1° caput e 5° XXXVI) e ilegal (CPC 267 
V, 301 VI, 471, 485 VIV). A segunda coisa julgada não se formou porque 
não existiu ação, nem processo, nem sentença [...]. A rigor não é necessário 
nem recorrer dessa sentença dada como ofensa à coisa julgada, nem 
ajuizar ação rescisória. A inexistência da ‘segunda’ coisa julgada poder ser 
argüida por ação (declaratória negativa, perpétua) ou por exceção (defesa 
em processo em curso, a qualquer tempo ou grau de jurisdição). Nada 
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 Quando Ada Pellegrini Grinover se refere “ao esforço redutivo do Executivo”, evoca a edição e 
promulgação pelo referido Poder da Medida Provisória n° 1.570, de 26 de março de 1997, 
transformada posteriormente na Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 e que impôs – dentre 
outras - a alteração ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, inserindo o cerceamento da coisa 
julgada aos limites do órgão prolator da decisão judicial que a originou. 
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obstante sua inexistência, o sistema brasileiro admite a rescindibilidade 
dessa segunda coisa julgada (CPC 485 IV).”

65
 

 
 

Complementando, afirma Motauri Ciocchetti de Souza (2003, p. 200-201): 

 
 
“Tendo em vista a indivisibilidade do objeto e sua dimensão social, não 
podemos conceber haja fracionamento quanto aos terceiros alcançados 
pela sentença, cuja situação jurídica, em princípio, é a mesma. 
Tomemos como exemplo uma ação civil pública proposta perante a Vara 
Central da Infância e da Juventude da Capital do Estado de São Paulo 
tendo por objetivo impedir que determinado canal de televisão exiba um 
programa de conteúdo impróprio para o horário proposto. 
Julgada procedente a demanda, o programa somente não poderia ser 
veiculado na Região Central de São Paulo, limite em que o juiz prolator 
exerce sua competência territorial. 
Assim, em princípio, o programa seria impróprio para a população do 
Centro, mas não para a de Pinheiros, da Penha ou de Santo Amaro. 
De igual sorte a ação proposta na Capital de São Paulo visando impedir a 
venda de um medicamento considerado prejudicial à saúde. 
A procedência da demanda somente atingiria a comarca de São Paulo, 
sendo certo, no entanto, que o remédio poderia continuar a ser vendido em 
Osasco ou Guarulhos (por exemplo).” 

 

 

E mais, continuam os autores (Nery Junior e Nery, 2010, p.717-718): 

 

 

“Há determinados institutos no direito, de natureza material (v.g. 
decadência, prescrição) ou processual (v.g. preclusão), criados para 
propiciar segurança nas relações sociais e jurídicas. A coisa julgada é um 
desses institutos e tem natureza constitucional, pois é, [...], elemento que 
forma a própria existência do Estado Democrático de Direito (CF 1° caput). 
Sua proteção não está apenas na CF 5° XXXVI, mas principalmente na 
norma que descreve os fundamentos da República (CF 1°). O Estado 
Democrático de Direito (CF 1° caput) e um de seus elementos de existência 
(e, simultaneamente, garantia fundamental – CF 5° XXXVI), que é a coisa 
julgada, são cláusulas pétreas em nosso sistema constitucional, cláusulas 
essas que não podem ser modificadas, reduzidas ou abolidas nem por 
emenda constitucional (CF 60 §4° I e IV), porquanto bases fundamentais da 
República Federativa do Brasil. Por conseqüência e com muito maior razão, 
não podem ser modificadas ou abolidas por lei ordinária ou por decisão 
judicial posterior. Atender-se-á ao princípio da supremacia da Constituição, 
se houver respeito à intangibilidade da coisa julgada.” 
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 Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ponderam no respectivo comentário que existe 

posicionamento contrário à sua tese, sustentada por Barbosa Moreira e Ada Pellegrini Grinover, entre 
outros, no sentido de que a segunda coisa julgada deve ser executada e, portanto, cumprida, até que 
a segunda seja rescindida por via própria. Sustentam o argumento segundo tal e qual indicam Nery 
Junior e Nery Arruda Alvim, Marcato e Scarpinella, entre outros. 
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Ademais, a coisa julgada age como elemento formador do Estado 

Democrático de Direito, como se pode ver em capítulo acima. Diante desse status, a 

coisa julgada há que ser observada consoante os princípios constitucionais e, 

portanto, deve ser considerada – em exercício de interpretação conforme – segundo 

os ditames dos demais princípios jurídicos constitucionais, como o da segurança 

jurídica66. Nesse sentido, não se pode admitir que a res iudicata em ação coletiva 

lato sensu possa ser admitida em prejuízo do aproveitamento erga omnes, com 

imposição de limitação territorial (Souza, 2003, p. 201): 

 

 

“As situações, à evidência, são sbsurdas e revelam, com a devida vênia, 
violação ao princípio constitucional da isonomia, trazido pelo art. 5°, caput, 
da Magna Carta: se o objeto é indivisível e se o dano é social, não é 
possível limitar-se os efeitos da coisa julgada nos moldes propostos pela Lei 
n° 9.494/1997, sob pena de criarmos classes diferenciadas de lesados para 
um mesmo fato. Em outras palavras, admitir-se a constitucionalidade do 
dispositivo em comento implicaria permitir que pessoa que possuam 
exatamente a mesma situação jurídica venham a ser tratadas 
desigualmente – o que sabe a disparate.” 

 

 

E na obra Leis Civis Comentadas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery (2010, p. 357) de maneira objetiva e direta comentam a limitação dos 
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 Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (2010, p.718-719) assim comentam: 
 
“A coisa julgada não pode ser modificada, reduzida ou abolida nem por emenda constitucional (CF 1° 
caput e 60 §4° I e IV), nem pela lei (CF 5° XXXVI). A fortiori, não poderia ser modificada por outra 
decisão do Poder Judiciário. A norma da lei ordinária que autoriza a modificação da coisa julgada 
pela ação rescisória (CPC 485) seria, aparentemente, inconstitucional. Entretanto vemos a precisão 
legal da ação rescisória como conseqüência da incidência do princípio constitucional da 
proporcionalidade, em face da extrema gravidade de que se reveste a sentença contra os vícios 
arrolados numerus clausulus pelo CPC 485. 
[...] 
A ação rescisória - destinada a modificar a coisa julgada protegida constitucionalmente – é 
constitucional, desde que exercida nos limites angustos e taxativos das hipóteses do CPC 485 e do 
prazo exíguo de dois anos previsto pelo CPC 495. Trata-se, aqui, de interpretação do CPC conforme 
a Constituição [...], técnica pela qual não se deve declarar a lei ou ato normativo inconstitucional, se 
puder dar-se à norma interpretação que se coadune com o sistema constitucional. A CF é o contexto 
necessário de todas as normas [...]. Para tanto, é necessário que haja prévia e expressa disposição 
normativa no sistema autorizando a aplicação desses institutos de exceção. Permitir que o 
magistrado, no caso futuro, profira decisão sobre o que fez e o que não fez coisa julgada, a pretexto 
de que estaria aplicando o princípio da proporcionalidade, não é profligar-se teste de vanguarda, 
como à primeira vista pode parecer, mas, ao contrário, é admitir-se a existência do totalitarismo 
nazista no processo civil brasileiro. Nem os nazistas ousaram desconsiderar a coisa julgada: criaram 
uma nova e absurda hipótese [...] de impugnação da sentença pela ação rescisória, mas sujeita ao 
prazo decadencial normal para o exercício da pretensão rescisória. Aqui no Brasil, País que vive sob 
o Estado Democrático de Direito (CF 1° caput), está-se querendo desconsiderar a coisa julgada sem 
expressa autorização da lei, isto é, nos casos em que o intérprete acha que não deva prevalecer a 
coisa julgada e, o que é pior, sem prazo para que isto ocorra.” 
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efeitos subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, corroborando a discrepância 

do cerceamento que se pretende: 

 

 

“O CDC 103 aplica-se sobre todas as ações coletivas que versem sobre 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, ainda que ajuizadas 
com base na LACP. Essa incidência se dá por força da LACP 21. O regime 
da coisa julgada da LACP 16, com a redação dada pela L 9494/97, não 
mais se aplica a nenhuma ação coletiva. Não se aplica porque tem 
abrangência restrita, sendo que o sistema do CDC 103 é mais completo e 
atende às necessidades das sentenças proferidas nas ações coletivas. A 
LACP 16 também não pode ser aplicada a nenhuma ação coletiva por ser 
inconstitucional, já que ofende os princípios constitucionais do direito de 
ação (CF 5° XXXV), da razoabilidade e da proporcionalidade. Qualquer 
modificação na LACP 16 ou no CDC 103 para restringir os limites subjetivos 
da coisa julgada a território, o que per se é um absurdo jurídico ímpar, 
abstraindo-se de sua inconstitucionalidade, para que pudesse ter eficácia, 
deveria ter sido feita não apenas na LACP 16, mas também no CDC 103. 
Como isso não ocorreu, a L 9494/97 não produziu nenhum efeito. O juiz não 
poderá restringir os limites subjetivos da coisa julgada como preconizado 
pela LACP 16: deve aplicar o CDC 103, ignorando aquela norma 
inconstitucional.” 

 

 

De uma só vez os autores, então, indicam a inconstitucionalidade e o 

descabimento sistemático da introdução trazida pela Lei n° 9.494/97 ao artigo 16 da 

Lei de Ação Civil Pública, com a imposição territorial aos efeitos subjetivos da coisa 

julgada, bem como proporcionam encorajamento aos magistrados para a não 

aplicação – justificada – de tal parametrização concreta. 

 

Além disso, sustentam mais um argumento, de ordem infraconstitucional, 

que complementa o descabimento do cerceamento em estudo (Nery Junior e Nery, 

2010, p. 357): 

 

 

“Com o advento do CDC 103, em 1990, que regulou completamente o 
instituto da coisa julgada no processo coletivo (direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos), o sistema legal passou a ser o do CDC 103. Pela 
superveniência do CDC, houve revogação tácita da LACP 16, de modo que 
ela não poderia ter alterado o que já não existia. Para que a ´nova redação´ 
da LACP 16 pudesse ter operatividade (existência, validade e eficácia 
formal e, por conseqüência, material), deveria a L 9494/97 ter incluído na 
LACP o art. 16, já que não se admite, no direito brasileiro, a repristinação de 
lei (LICC 2° §3°). Portanto, também por esse argumento não mais existe o 
revogado sistema da coisa julgada que vinha previsto na LACP 16.” 
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Ademais, considerando o pensamento dos autores supra e podendo-se 

inferir, então, que a Lei de 1990 trouxe inovação aprimoradora na tutela coletiva – 

também para a coisa julgada – e, ainda, que a questão envolve patamar 

constitucional de direito fundamental (segurança jurídica, inafastabilidade da 

jurisdição, direito de ação, e a própria coisa julgada, entre outros) não poderia haver 

restrição de direito, com a limitação territorial da coisa julgada, portanto, pelo 

princípio do não retrocesso67. 

 

A interpretação conforme, então, atua, além de desvendar o conceito 

harmônico da norma observada, como manifestação do princípio da supremacia da 

Constituição e princípio do Estado Democrático de Direito, permitindo que quando 

uma norma constitucional apresentar dúvidas sobre seu exato significado, que seja 

observada e aplicada conforme os preceitos maiores do Estado: os constitucionais. 

 

De tal modo, não pode ser outra a indicação de que, de acordo com a 

hermenêutica aplicada, à coisa julgada não se justifica e nem se sustenta 

constitucionalmente a limitação territorial imposta aos seus efeitos subjetivos. 

 

 

4.2. Proposições legislativas: importantes meios 

 

Com o advento da ação civil pública, em 1985, a tutela jurisdicional 

coletiva passou a adotar tomar corpo, encontrando contorno mais delineado, mais 

sistematizado, a partir de 1990 com a promulgação do Código de Defesa do 

Consumidor, que, embora se tratando de lei com nomenclatura de material proteção 

de determinada espécie de direitos – os direitos das relações de consumo – trouxe, 

também, relevante disciplina acerca do procedimento para as ações coletivas. 

 

Tendo por base o núcleo fundante, então, do Código de Defesa do 

Consumidor em sua parte processual, comunicando-se com a Lei de Ação Civil 
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 O princípio do não retrocesso ou da proibição do retrocesso está ligada às preservação das 
garantias sociais, para a consecução de direitos e diminuição da desigualdade social. Pode-se dizer 
que confere aos direitos fundamentais e sociais a estabilidade da proteção constitucional que lhes foi 
conferida, funcionando como verdadeiro comando ao Estado no sentido de poibir qualquer sua ação 
que se volte contra tais garantias. 
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Pública, e, ainda, dialogando com as regras processuais específicas em termos de 

tutela coletiva, como a Lei do Mandado de Segurança Coletivo e a Lei de Ação 

Popular, dentre outras, e, ainda, subsidiariamente no que as normas coletivas 

específicas não disciplinarem, a complementação pelas regras gerais de processo 

civil pelo Código de Processo Civil. Eis que se formou, então, o microssistema da 

tutela jurisdicional coletiva.  

 

A evolução do tempo, também, fez com que a este microssistema 

legislativo se acrescentassem entendimentos doutrinários e jurisprudência de 

importante qualidade, fixando-se as diretrizes, pois, para a matéria. 

 

Como se nota este sistema ou ordenamento é relativamente moderno, o 

que não se constitui um óbice para que seja complexo, organizado, reconhecido e 

fixado, a ponto de já ter constituído uma disciplina própria: o Direito Processual 

Coletivo. 

 

Como afirma Camilo Zufelato (2011, p. 81), 

 

 

“Nos dias atuais, é indiscutível que o Brasil possui o melhor aparato 
processual para prover à efetiva tutela jurisdicional coletiva entre os países 
de tradição romanista, o qual não se limita à existência de um ordenamento 
positivo que contemple uma série de leis acerca da matéria, mas, ao 
contrário, vai muito além. A legislação coletiva brasileira é enriquecida por 
uma ciência jurídica atenta aos problemas de natureza transindividual, a 
qual proporcionou, o aprimoramento dos institutos jurídicos clássicos para 
receber os conflitos coletivos sem deformá-los, bem como de juízes e 
tribunais que subitamente compreendam a relevância dos conflitos de 
massa e aplicaram, na maior parte das vezes de forma concreta, o 
instrumental legislativo pertinente, estimulados pelas lições da doutrina.” 

 

 

No sentido de aprimorar essa tutela, surgiu a proposição legislativa muito 

bem estudada e elaborada, para a existência de uma sistematização para a tutela 

jurisdicional coletiva pátria. Assim, o PL n° 5.139/2009, influenciado pelo Anteprojeto 

do Código Brasileiro de Processo Coletivo, propõe a unificação, o aprimoramento e a 

inovação de princípios e institutos processuais coletivos, em amadurecimento a esse 

movimento brasileiro. 
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A unificação pressupõe um modelo mais fácil e tranquilo de tutela 

jurisdicional, posto que a profusão de fontes legais pode fazer com que haja alguma 

dificuldade na identificação da aplicação mais correta de determinado instituto e, até, 

pode haver a contrariedade entre disposições sobre o mesmo tema. 

 

Mas a proposta vai mais além de uma mera unificação: indica inovações a 

determinados conteúdos, a exemplo da existência de um cadastro nacional de 

processos coletivos e da necessidade de uma audiência preliminar. Todas situações 

novas que surgiram do amadurecimento da tutela e das experiências colhidas. Além 

da inovação de possuir um capítulo destinado à declaração de princípios da tutela 

coletiva, dada a sua especificidade, que norteiam de maneira muito coerente a 

proteção pretendida coletivamente. 

 

Além disso, nota-se que diante de um cenário em que alguns direitos 

passaram a sofrer modificação e até mesmo foram tolhidos, como o caso da 

limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, o PL n° 5.139/2009 também surgiu 

com o intuito de resolver e até mesmo imunizar tais questões. Veja-se o que a 

referida proposição legislativa indica para o tema dos efeitos subjetivos da res 

judicata: 

 

 

Artigo 13, §4° – A competência territorial do órgão julgados não 
representará limitação à coisa julgada erga omnes de índole nacional ou 
regional. 
 
Artigo 32 – A sentença no processo coletivo fará coisa julgada erga omnes, 
independentemente da competência territorial do órgão prolator ou do 
domicílio dos interessados. 

 

 

Nota-se, pois, que há o desfazimento claro e expresso de que 

competência não se confunde com efeitos subjetivos da coisa julgada, como já 

demonstrado alhures neste texto. Em que pese que deveria tratar-se de 

desnecessidade de declaração, posto que é da própria essência do processo 

coletivo abranger os efeitos de sua decisão procedente a todos os lesados que 

delam possam se beneficiar, porquanto interessados. Isto significa indicar que se 
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aplica a todos os lesados ou potencialmente lesados. Isto significa ser erga omnes. 

Isto é, pois, a inerente e inafastável dessa espécie de tutela jurisdicional.  

 

Embora tudo isso parece claro e objetivo, a redação da Lei n° 9.494/97 

alterando a dicção do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública demonstrou que aquele 

legislador não soube absorver à época aqueles elementos de modo que optou-se 

por uma questão de segurança deixar clara e no texto legal a diferença, reforçando a 

mens legislatoris norteadora de todo o processo coletivo, ainda que por indicação 

expressa no texto legal. 

 

Além disso, traz objetivo claro que é o de tolher o artigo 16 da Lei de Ação 

Civil Pública e evitar futuras iniciativas desse tipo, prejudicando toda a tutela coletiva, 

sua função e o acesso à Justiça. 

 

Em igual intenção, surge também, mais recentemente68, o protocolo do 

Projeto de Lei de atualização do Código de Defesa do Consumidor69, que, em sua 

parte processual, trouxe a seguinte disciplina: 

 

 

Artigo 81-A - É absolutamente competente para a causa o foro do local 
onde ocorreu ou deva ocorrer o dano ou o ilícito, aplicando-se as regras da 
prevenção. 
 
[...] 
 
§ 4° - A competência territorial do órgão prolator ou o domicílio dos 
interessados não restringirão a coisa julgada de âmbito nacional ou 
regional. 
 
 
Artigo 2° - O § 5° do art. 5° e o art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
[...] 
 

                                                           
68

 Projeto de Lei de alteração do Código de Defesa do Consumidor na parte processual, protocolado 
em 14 de março de 2012 e para o qual, até o momento do fechamento desta parte do trabalho, não 
foi distribuído no Senado e não recebeu, portanto, atribuição de número de Projeto de Lei. 

 
69

 Foram três as propostas apresentadas, em sistematizações diferentes em forma de Projetos de Lei, 

para a alteração do Código de Defesa do Consumidor: comércio eletrônico, superendividamento e 
parte processual. Surgiram em 2011 e foram recentemente protocoladas no Senado Federal para 
apreciação do Poder Legislativo.  



 
 

105 

Artigo 16 - A sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se o pedido for 
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se 
de novas provas. 

 

Novamente aqui nessa nova proposta legislativa nota-se a clara intenção 

de distinguir competência de coisa julgada e seus efeitos subjetivos e, ainda, de 

trazer nova redação ao artigo 16 de Lei de Ação Civil Pública, limando, de vez a 

incoerência posta pela Lei n° 9.494/97 de limitação da coisa julgada à competência 

do órgão prolator do provimento jurisdicional invocado. 

 

Diante de tal preocupação em desfazer o equívoco legislativo de outrora 

e, ainda, de fechar o sistema à eventual nova ideia de trazer à baila e, novamente, à 

redação legal a limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, é de suma 

importância que o Poder Legislativo ao votar os referidos Projetos de Lei entenda 

sua relevância, bem como compreenda a essência da tutela coletiva, para que, de 

fato e de direito, corrija uma situação que não pode mais se perpetuar, sob pena de 

ferir várias disposições constitucionais (expressa e principiológica) e 

infraconstitucionais, como se demonstrou. 
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CONCLUSÃO 

 

Diante dos estudos efetuados e do pensamento inicial em evidenciar a 

condição da limitação dos efeitos ou limites subjetivos da coisa julgada no processo 

coletivo, alguns argumentos foram suscitados, neste sentido de desvendar o que o 

ordenamento jurídico pretende para o processo coletivo e, via de conseqüência, 

para a repercussão que a coisa julgada coletiva pode trazer. 

 

Assim, partindo-se da natureza jurídica da coisa julgada – contendo 

seu teor formal e material - e de sua função estabilizadora na sociedade, 

caracterizando manifestação do próprio Estado Democrático de Direito, para que se 

mantenha a segurança jurídica social, nota-se que a marca do instituto é a 

característica da imutabilidade. 

 

Essa imutabilidade só é atingida em casos muito específicos e 

expressamente indicados pelo ordenamento jurídico, como é o caso da ação 

rescisória. Mesmo assim, o caráter de suspensão da imutabilidade do decisum não é 

absoluto e tampouco perpétuo. Limita-se à provocação do interessado, bem como 

ao limite temporal de dois anos de passada em julgada a decisão proferida. Há 

quem sustente modernamente a possibilidade de alteração da coisa julgada ser 

fulcrada em fundamento posteriormente declarado inconstitucional. O argumento é 

interessante e suscita estudo específico sobre a questão, como já se tem difundido. 

 

Imutabilidade, então, traz como conseqüência a estabilidade e é 

entendida por diversos doutrinadores como característica principal ou até 

qualificadora da decisão judicial. Adota, também, função substitutiva dos atos 

processuais ao transitar em julgado e possui funções negativa e positiva. Negativa 

por impedir a rediscussão e positiva por dar autoridade ao cumprimento do direito 

reconhecido para a sua satisfação. 

 

Além disso, a decisão judicial transitada em julgado faz com que a 

coisa julgada opere efeitos objetivo e subjetivo. O primeiro alcança a parte 

dispositiva da sentença, indicando que esta é a que se torna imutável. O efeito 

subjetivo por sua vez, traz a indicação de a quem se aproveitará a decisão. Na regra 
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do processo civil geral, de caráter de proteção individualista, aproveita às partes 

formais do processo. Todavia, no processo coletivo, com o surgimento de uma 

proteção transindividual e a indicação da substituição processual – ao revés da mera 

representação processual para tanto – a res judicata coletiva reveste-se de nova 

forma, tendo que valer para todos aqueles que potencialmente possam se beneficiar 

de seus efeitos em uma decisão favorável proferida, de reconhecimento do direito 

subjetivo invocado. 

 

Dessa forma, alçando a coisa julgada o status de direito fundamental 

por previsão expressa constitucional (artigo 5°, XXXIV da Constituição Federal), 

adota peculiaridades de acordo com a espécie de proteção jurisdicional a qual se 

inserta. Assim, no caso do processo civil comum, de proteção individual, as regras 

são as contidas no Código de Processo Civil e não há problemas na identificação do 

efeito subjetivo da coisa julgada. Para o processo coletivo, todavia, o regramento é 

específico e, por força do princípio da integração das normas da ação civil pública e 

do Código de Defesa do Consumidor, nestes dois institutos encontram-se as regras 

gerais, o núcleo fundante do iter para o processo coletivo e, inclusive, para a coisa 

julgada. 

 

A proteção legal específica é fruto do desenvolvimento histórico 

extranacional da tutela coletiva de direitos transindividuais que tem por escopo e 

axiologia a proteção de direitos que são de grandes grupos sociais (puramente 

coletivos ou acidentalmente coletivos) de uma só vez, dada a relevância social da 

questão e, então, da necessidade de apreciação pelo Estado. A atividade 

jurisdicional, assim, volta a atenção de um dano de maior relevância e, então, deve 

conter suas peculiaridades. A coisa julgada, nesse sentido, deve aproveitar erga 

omnes, ou seja, a todos quantos o dano tenha envolvido ou resvalado, ainda que 

esses indivíduos sejam de natureza indeterminável. Isto faz com se observem os 

princípios atinentes ao processo coletivo, especialmente o da democracia, o da 

inafastabilidade da jurisdição (ou acesso à Justiça), o da máxima priorização da 

tutela jurisdicional coletiva e da indisponibilidade da ação coletiva.  

 

Através da observância a estes princípios justifica-se a evolução 

histórica da tutela jurisdicional coletiva e a intenção do ordenamento jurídico 
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brasileiro em promover o acesso à Justiça por meio da substituição processual de 

todos os potencialmente lesados – inclusive os sujeitos indetermináveis, como já se 

mencionou – e, ainda, uma vez verificada a lesão transindividual, a inafastabilidade 

da atuação dos colegitimados à propositura da ação coletiva lato sensu.  Ressalte-

se que ao Ministério Público cabe a indiscridionariedade de atuação – traduzida pelo 

princípio da obrigatoriedade – uma vez confirmada o dano coletivo. 

 

Tais ponderações levam à conclusão de que a coisa julgada, direito 

fundamental que é e, ainda, inserta no âmbito do processo coletivo, especialmente 

voltado ao interesse social, cumpre uma função social, que é igualmente diretriz 

constitucional.  

 

A atenção ao instituto, voltada ao escopo do interesse social e, 

portanto, com abrangência em qualquer território onde o dano tenha se operado, 

diante dos argumentos até então apresentados, é exercício da supremacia 

constitucional e do Estado Democrático de Direito. 

 

O que ocorre, todavia, no sistema jurídico brasileiro infraconstitucional 

sobre a coisa julgada coletiva, é a existência de dispositivos que indicam uma 

contrariedade sistemática em termos. Ao passo que o artigo 103 do Código de 

Defesa do Consumidor preleciona os efeitos subjetivos erga omnes, ou seja, com 

abrangência geral e irrestrita a todos os que foram atingidos pelo evento danoso em 

lide, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, reeditado pela Lei n° 9494/97, impõe a 

limitação da decisão ao território do órgão prolator. Em verdade, a uma primeira 

observação, sem, ainda, adentrar em sua implicação jurídica, o que faz essa 

imposição de limite é promover verdadeira confusão entre as regras de competência 

e o efeito subjetivo da coisa julgada. A competência jurisdicional visa apenas à 

distribuição do exercício da própria jurisdição e deve ser observada, mas não deve 

haver nesta vinculação da restrição de amplitude sobre a res judicata já formada, 

especialmente no processo coletivo. 

 

Diante dessas diretrizes legais expressas que se conflitam quando se 

pensa na axiologia da proteção coletivamente considerada, e se ponderando sobre 

os princípios constitucionais e processuais coletivos envolvidos, a decisão judicial 
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deve, portanto, além de legal, ser também constitucional e política no sentido de 

preservação do interesse social e da própria função social da ação coletiva lato 

sensu e da coisa julgada dela decorrente, exigindo-se do operador do Direito esse 

tipo de atuação. Mesmo porque é também a jurisprudência fonte do Direito para 

fazer operar-se a harmonia do sistema jurídico, especialmente se a norma jurídica 

promove a contradição ou o desequilíbrio do sistema, como ora ocorre. 

 

O único modo de superar os paradoxos aqui apresentados, portanto, é 

considerar ineficaz a alteração trazida pela Lei n° 9.494/97 ao artigo 16 da Lei de 

Ação Civil Pública. Nesse sentido, a atividade jurisdicional do Estado, expressa e 

reiteradamente emanada, como fonte do Direito que é, vai fazer conduzir à correta 

incidência da coisa julgada à tutela jurisdicional coletiva, sem que se lhe imponha 

qualquer limitação. 

 

As discussões suscitadas por meio do processo legislativo do 

nascimento da Lei n° 9.494/97, oriunda de uma Medida Provisória que não teria os 

requisitos da urgência e da relevância que lhe são inerentes para o tema tratado, 

bem como da declaração de constitucionalidade do texto pela referida lei trazido, 

não chegaram a cuidar do mérito da limitação da coisa julgada que ora se comenta. 

Não houve, pois, qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal 

diretamente atinente à nova redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública para 

declará-lo constitucional ou inconstitucional. Bem assim, a ADIn 1576/97, embora 

com decisão liminar – ressalte-se novamente não atinente ao artigo 16 da LACP – 

teve seu seguimento negado. Portanto, para ela nunca houve apreciação de mérito. 

Quanto à ADC 4, a decisão limitou-se a cuidar dos aspectos relativos à tutela 

antecipada para a Fazenda Pública e nada mais. É evidente, então, que para a coisa 

julgada coletiva e sua novel redação, não houve a manifestação do Pretório Excelso 

acerca de sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

 

Nesta esteira, evoca-se o princípio da segurança jurídica, à medida em 

que a indicação de única demanda coletiva para cuidar de questão concernente à 

uma multiplicidade de indivíduos conduz a uma resposta única do Estado, atenta, 

cuidada, procedimentalizada e, portanto, não contraditória a cada avaliação 
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individual. Nesse sentido reforça-se a função da coisa julgada inclusive como 

instituto do Estado Democrático de Direito, também e além dos fundamentos 

sobreditos. 

 

Acompanha a intenção do Estado em preservar a segurança jurídica 

sob dois aspectos: preservar a paz social, a segurança de que os litígios não se 

perpetuariam na esfera judicial e, ainda, garantindo-se o resultado do processo ao 

indivíduo imediatamente e à sociedade mediatamente. 

 

Há, ainda, o fato de que, considerando o princípio da interação da Lei 

de Ação Civil Pública com o Código de Defesa do Consumidor combinado com as 

regras vigentes sobre eficácia da lei no tempo, da LINDB, naquilo que não houver 

contrariedade, os referidos diplomas legais se complementam. Isto porque naquilo 

que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, houve contrariedade, esta 

já foi sanada pela regra básica de que lei posterior revoga lei anterior sobre mesmo 

tema. Dessa forma, a disposição do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública tornou-se 

inexistente para o mundo do Direito com o advento do artigo 103 do Código de 

Defesa do Consumidor, de tal modo que a Lei n° 9.494/97 jamais poderia alterar 

texto de lei inexistente, através do fenômeno implícito da repristinação, inexistente 

em nosso ordenamento jurídico. 

 

Todos esses argumentos sustentam a inconstitucionalidade da 

limitação da abrangência dos efeitos subjetivos da coisa julgada imposta pela Lei n° 

9.494/97, com a alteração do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública.  

 

Ademais, fazer com que as novas proposições e tendências legislativas 

nascedouras se compreendam e fortaleçam e surjam eliminando expressamente 

essa incoerente inserção ao artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública por uma lei que 

sequer passou por processo legislativo formal, usurpando da competência da União, 

nesse sentido, a tutela sobre tema exclusivamente a ela afeto. 
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Acompanhamento Processual 

ADC 4 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE  (Processo 
físico) 
[Ver peças eletrônicas] 

Origem: DF - DISTRITO FEDERAL 

Relator: MIN. SYDNEY SANCHES 

Redator para acordão MIN. CELSO DE MELLO 

REQTE.(S) PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

REQTE.(S) MESA DO SENADO FEDERAL  

REQTE.(S) MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS  

 Andamentos 
 DJ/DJe 
 Jurisprudência 
 Deslocamentos 
 Detalhes 
 Petições 
 Petição Inicial 
 Recursos 

Data Andamento Órgão 

Julgador 

Observação Document

o 

15/10/200

8  

Decisão de julgamento 

(Lei 9.868/99) 

publicada no DJE e no 

DOU  

      

  

15/10/200

8  

Decisão publicada, 

DJE  

  ATA Nº 25, de 01/10/2008 - 

DJE nº 195, divulgado em 

14/10/2008  

  

  

07/10/200

8  

Remessa    dos autos ao Gabinete do 

Ministro Celso de Mello, com 

cópias de Relatório, Voto e 

Voto-vista.  

  

  

07/10/200

8  

Comunicada decisão, 

Ofício nº  

  Mensagem nº 70, em 

06.10.2008, ao Presidente da 

República, comunicando 

decisão.  

  

  

07/10/200

8  

Comunicada decisão, 

Ofício nº  

  63/P-MC, em 06.10.2008, ao 

Presidente da Mesa Diretora 

da Câmara dos Deputados.  

  

  

07/10/200

8  

Comunicada decisão, 

Ofício nº  

  62/P-MC, em 06.10.2008, ao 

Presidente da Mesa Diretora 

do Senado Federal.  

  

  

06/10/200

8  

Expedido(a)    MSG/Telegrama nº 3907, em 

03.10.2008, à Presidência da 

República.  

  

  

06/10/200

8  

Comunicada decisão, 

Ofício nº  

  MSG/Telegrama nº 3906, em 

03.10.2008, ao Senado 

  

  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1689599
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=4&classe=ADC
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADC&numero=4&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoDeslocamento.asp?incidente=1689599
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoDetalhe.asp?incidente=1689599
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoPeticao.asp?incidente=1689599
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADCN&s1=4&processo=4
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoRecurso.asp?incidente=1689599


Federal.  

06/10/200

8  

Comunicada decisão, 

Ofício nº  

  MSG/Telegrama nº 3905, em 

03.10.2008, à Câmara dos 

Deputados  

  

  

01/10/200

8  

Juntada    da certidão de julgamento 

referente à sessão plenária de 

01.10.2008.  

  

  

01/10/200

8  

Procedente  TRIBUNA

L PLENO  

Decisão: Prosseguindo no 

julgamento, o Tribunal, por 

maioria, vencido o Senhor 

Ministro Marco Aurélio, 

julgou procedente a ação 

declaratória, nos termos do 

voto do Relator. Votou o 

Presidente, Ministro Gilmar 

Mendes. Redigirá o acórdão o 

Senhor Ministro Celso de 

Mello. Não participaram da 

votação os Senhores 

Ministros Cezar Peluso, 

Carlos Britto, Eros Grau e a 

Senhora Ministra Cármen 

Lúcia, por sucederem, 

respectivamente, aos 

Senhores Ministros Sydney 

Sanches, Ilmar Galvão, 

Maurício Corrêa e Nelson 

Jobim. Plenário, 01.10.2008.   

  

Decisão 

de 

Julgament

o 

  

22/09/200

8  

Vista - Devolução dos 

autos para julgamento  

  22/09/2008 11:38:18 - Em 

22/09/2008.  

  

  

28/04/200

4  

VISTA RENOVADA 

JUSTIFICADAMENT

E, A PEDIDO, POR 10 

DIAS  

  Decisão: Renovado o pedido 

de vista do Senhor Ministro 

Sepúlveda Pertence, 

justificadamente, nos termos 

do § 1º do artigo 1º da 

Resolução nº 278, de 15 de 

dezembro de 2003. 

Presidência do Senhor 

Ministro Maurício Corrêa. 

Plenário, 28.04.2004.   

  

  

29/03/200

4  

VISTA AO 

MINISTRO  

  RESOLUÇÃO Nº 278/2003    

  

29/07/200

2  

EXPEDIDO OFÍCIO 

Nº  

  223/SAJ, AO CHEFE DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 

ENCAMINHANDO CÓPIA 

DA PETIÇÃO INICIAL  

  

  

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoTexto.asp?id=2476218&tipoApp=RTF
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoTexto.asp?id=2476218&tipoApp=RTF
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoTexto.asp?id=2476218&tipoApp=RTF
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoTexto.asp?id=2476218&tipoApp=RTF


04/11/199

9  

DECISAO 

PUBLICADA, DJ:  

  ATA Nº 31, de 21/10/1999    

  

29/10/199

9  

REMESSA DOS 

AUTOS  

  AO GABINETE DO SR. 

MINISTRO SEPULVÉDA 

PERTENCE A PEDIDO DE 

VISTA  

  

  

21/10/199

9  

VISTA AO 

MINISTRO  

  SEPULVEDA PERTENCE, 

APÓS OS VOTOS DOS 

SENHORES MINISTROS 

SYDNEY SANCHES 

(RELATOR), NELSON 

JOBIM, MAURÍCIO 

CORRÊA, ILMAR 

GALVÃO E CELSO DE 

MELLO, JULGANDO 

PROCEDENTE "IN 

TOTUM" A AÇÃO 

DECLARATÓRIA PARA, 

COM EFICÁCIA "ERGA 

OMNES" E EFEITO 

VINCULANTE, NOS 

TERMOS DO § 2º DO ART. 

102 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, INTRODUZIDO 

PELA EMENDA 

CONSTITUCIONAL N. 

3/93, DECLARANDO, "EX 

TUNC", A 

CONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 1º DA LEI N. 

9.494, DE 10.09.,1997, 

TORNANDO, ASSIM, 

DEFINITIVA A MEDIDA 

CAUTELAR CONCEDIDA 

NESTES AUTOS, PELO 

ACÓRDÃO DE FLS. 

426/553, E DO VOTO DO 

SENHOR MINISTRO 

MARCO AURÉLIO, 

JULGANDO-A 

IMPROCEDENTE.  

  

  

22/09/199

9  

EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX N.  

  OF.387/SAJ A SRA ROSA 

MARQUES NUNES EM 

VALINHOS/SP REMETE 

COPIA DE ACORDAO DA 

LIMINAR E RELATORIO 

DE ANDAMENTOS  

  

  

09/08/199

9  

PAUTA PUBLICADA 

NO DJ - PLENO  

  PAUTA Nº 45/1999, A 

PARTIR 13.08.99  

  

  



04/08/199

9  

JUNTADA    E DISTRIBUIÇÃO DE 

RELATÓRIOS.  

  

  

10/06/199

9  

CONCLUSOS AO 

RELATOR  

      

  

10/06/199

9  

DECORRIDO O 

PRAZO  

  SEM INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO.  

  

  

21/05/199

9  

PUBLICADO 

ACORDAO, DJ:  

  DATA DE PUBLICAÇÃO 

DJ 21/05/99 - ATA Nº 

15/1999  

  

  

26/02/199

9  

EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX N.  

  OF.410/SPJ AO DR. 

JEFERSON DA SILVA EM 

VITORIA ES ENCAMINHA 

COPIA DA PETIÇAO 

INICIAL E DO PARECER 

DA PGR  

  

  

06/11/199

8  

EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX N.  

  OF.3521/SPJ A MICHELONI 

E NICOLONI-

ADVOGADOS/RJ 

ENCAMINHA COPIA DA 

PET. INICIAL  

  

  

05/03/199

8  

PETICAO AVULSA    OF.GP.447 (PG 9752) DO 

TJ/AC, AO GAB.RELATOR  

  

  

02/03/199

8  

EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX N.  

  OF. 249/GDJ A FNS 

FORTALEZA/CE 

ENCAMINHA COPIA DA 

PETICAO INICAIL  

  

  

02/03/199

8  

PETICAO AVULSA    PG 8838 DA AJUFE 

(REQ.COPIA NOTAS 

TAQUIGRAFICAS), A DPI 

P/ DEVOLVER A 

SIGNATARIA  

  

  

02/03/199

8  

CONCLUSOS AO 

RELATOR  

      

  

17/02/199

8  

VISTA AO 

PROCURADOR-

GERAL DA 

REPUBLICA  

  ENCARECIDA A 

URGENCIA POSSIVEL  

  

  

17/02/199

8  

CONCLUSOS AO 

RELATOR  

      

  

17/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2895 AO 

TJ/RR, 2896 AO TJ/RO, 

2897 AO TJ/AC, 2898 AO 

TJ/AP.  

  

  

17/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2894 AO TRF 

5A.REGIAO.  

  

  



16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

      

  

16/02/199

8  

DECISAO 

PUBLICADA, DJ:  

      

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.P/MC NR.42 AO STJ, 43 

AO TST, 44 AO STM E 45 

AO TSE.  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.P/MC NR.37 AO TRF 

1A.R., 38 AO TRF 2A.R., 39 

AO TRF 3A.R., 40 AO TRF 

4A.R., 41 AO TRF 5A.R.  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.P/MC NR.23 AO TJ/PA, 

24 AO TJ/PB, 25 AO TJ/PR, 

26 AO TJ/PE, 27 AO TJ/PI, 

28 AO TJ/RJ, 29 AO TJ/RN, 

30 AO TJ/RS, 31 AO 

TJ/RO,32 AO TJ/RR,33 AO 

TJ/SC,34 AO TJ/SP,35 AO 

TJ/SE, 36 AO TJ/TO  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.P/MC NR.10 AO TJ/AC, 

11 AO TJ/AL, 12 AO TJ/AP, 

13 AO TJ/AM, 14 AO 

TJ/BA, 15 AO TJ/CE, 16 AO 

TJ/DF, 17 AO TJ/ES, 18 AO 

TJ/GO, 19 AO TJ/MA, 20 

AO TJ/MT, 21 AO TJ/MS, 22 

AO TJ/MG  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2879 AO 

TJ/PI, 2880 AO TJ/PE, 2881 

AO TJ/RS, 2882 AO TJ/CE, 

2883 AO TJ/MT, 2884 AO 

TJ/SE, 2885 AO TJ/MG, 

2886 AO TJ/MS, 2887 AO 

TJ/ES, 2888 AO TJ/BA,2889 

AO TJ/AM,2890 AO TJ/AL.  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2844 AO 

TJ/MA, 2863 AO TJ/DF, 

2864 AO TJ/SP, 2868 AO 

TJ/TO E 2869 AO TJ/GO, 

2872 AO TJ/SC, 2874 AO 

TJ/PB, 2875 AO TJ/RN, 2876 

AO TJ/RJ, 2877 AO TJ/PR, 

2878 AO TJ/PA.  

  

  

16/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2865 AO TRF 

3A.R., 2866 AO TRF 2A.R. , 

2867 AO TRF 1A.R. E 2871 

  

  



AO TRF 4A.R.  

13/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  TELEX MSG 2855 A 

CAM.DEPUTADOS, 2856 

AO PRES.REPUBLICA E 

2857 AO SENADO 

FEDERAL.  

  

  

13/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.7-P/MC A MESA DO 

SENADO FEDERAL  

  

  

13/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  MENSAGEM 20 AO 

PRESIDENTE DA 

REPUBLICA  

  

  

13/02/199

8  

COMUNICADO 

DEFERIMENTO DE 

LIMINAR  

  OF.8-P/MC A MESA DA 

CAMARA DOS 

DEPUTADOS  

  

  

13/02/199

8  

DECISAO 

PUBLICADA, DJ:  

  ATA Nº 3, de 11/02/98    

  

11/02/199

8  

LIMINAR JULG. 

PLENO - DEFERIDA 

EM PARTE  

TRIBUNA

L PLENO  

O TRIBUNAL, POR 

MAIORIA, DEFERIU, EM 

PARTE, O PEDIDO 

CAUTELAR, PARA 

SUSPENDER, C/EFICACIA 

EX NUNC E COM EFEITO 

VINCULANTE, ATÉ FINAL 

JULGAMENTO DA AÇÃO, 

A PROLAÇÃO DE 

QUALQUER DECISÃO 

SOBRE PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, 

CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, QUE TENHA 

POR PRESSUPOSTO A 

CONSTITUIÇÃO OU A 

INCONSTITUCIONALIDA

DE DO ART. 1º DA LEI Nº 

9.494, DE 10/9/97, 

SUSTANDO, AINDA, COM 

A MESMA EFICÁCIA, OS 

EFEITOS FUTUROS 

DESSAS DECISÕES 

ANTECIPATÓRIAS DE 

TUTELA JÁ PROFERIDAS 

CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA, VENCIDOS, EM 

PARTE, O MIN. NÉRI DA 

SILVEIRA, QUE DEFERIA 

A MEDIDA CAUTELAR 

EM MENOR EXTENSÃO, 

  

  



E, INTEGRALMENTE, OS 

MINS. ILMAR GALVÃO E 

MARCO AURÉLIO, QUE A 

INDEFERIAM. VOTOU O 

PRESIDENTE.  

05/02/199

8  

ADIADO O 

JULGAMENTO  

  O TRIBUNAL, POR 

VOTAÇÃO 

MAJORITÁRIA, 

CONHECEU DO PEDIDO 

DE MEDIDA CAUTELAR, 

POR ENTENDER 

POSSÍVEL O EXERCÍCIO 

PELO SUPREMO 

TRIBUNAL, EM SEDE DE 

AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE 

CONSTITUCIONALIDADE, 

DO PODER GERAL DE 

CAUTELA,V ENCIDOS OS 

MINISTROS MARCO 

AURÉLIO E ILMAR 

GALVÃO, QUE DELE NÃO 

CONHECIAM. VOTOU O 

PRESIDENTE. EM 

SEGUIDA, O 

JULGAMENTO DO 

PEDIDO DE MEDIDA 

CAUTELAR FOI ADIADO 

POR INDICAÇÃO DO 

MINISTRO RELATOR.   

  

  

02/02/199

8  

DECISAO 

PUBLICADA, DJ:  

  ATA Nº 41, de 10/12/97    

  

17/12/199

7  

REMESSA DOS 

AUTOS  

  AO GAB. MIN. DO SR. 

MIN. M. AURELIO  

  

  

11/12/199

7  

REMESSA DOS 

AUTOS  

  AO GABINETE DO SR. 

MIN. S. SANCHES P/ 

DATILOGRAFAR  

  

  

10/12/199

7  

VISTA AO 

MINISTRO  

  MARCO AURÉLIO, 

DECISÃO: DEPOIS DOS 

VOTOS DOS MINS. 

SYDNEY SANCHES 

(RELATOR), NELSON 

JOBIM, MAURÍCIO 

CORRÊA E ILMAR 

GALVÃO, QUE 

CONHECIAM DO PEDIDO 

DE MEDIDA CAUTELAR, 

POR ADMITIREM 

  

  



POSSÍVEL O EXERCÍCIO, 

PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, EM 

SEDE DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE, 

DO PODER GERAL DE 

CAUTELA, O 

JULGAMENTO FOI 

SUSPENSO EM VIRTUDE 

DE PEDIDO DE VISTA 

FORMULADO PELO MIN. 

MARCO AURÉLIO. 

AUSENTE, 

JUSTIFICADAMENTE, O 

MIN. CARLOS VELLOSO.  

27/11/199

7  

DISTRIBUIDO    MIN. SYDNEY SANCHES    

  

  
Praça dos Três Poderes - Brasília - DF - CEP 70175-900 Telefone: 55.61.3217.3000 
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ADC 4 MC / DF - DISTRITO FEDERAL 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES 
Julgamento:  11/02/1998           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
Publicação 
DJ 21-05-1999 PP-00002  EMENT VOL-01951-01 PP-00001 

Parte(s) 
REQTE.    : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

REQTE.    : MESA DO SENADO FEDERAL 

REQTE.    : MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Ementa  
 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI N 9.494, DE 10.09.1997, QUE 
DISCIPLINA A APLICAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR: 
CABIMENTO E ESPÉCIE, NA A.D.C. REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO. 1. Dispõe o art. 1º da Lei nº 
9.494, da 10.09.1997: "Art. 1º . Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de 
Processo Civil, o disposto nos arts 5º e seu parágrafo único e art. 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 
1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966, e nos arts. 1º , 3º e 4º da Lei nº 
8.437, de 30 de junho de 1992." 2. Algumas instâncias ordinárias da Justiça Federal têm deferido tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública, argumentando com a inconstitucionalidade de tal norma. Outras 
instâncias igualmente ordinárias e até uma Superior - o S.T.J. - a têm indeferido, reputando constitucional 
o dispositivo em questão. 3. Diante desse quadro, é admissível Ação Direta de Constitucionalidade, de que 
trata a 2ª parte do inciso I do art. 102 da C.F., para que o Supremo Tribunal Federal dirima a controvérsia 
sobre a questão prejudicial constitucional. Precedente: A.D.C. n 1. Art. 265, IV, do Código de Processo 
Civil. 4. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações 
Declaratórias de Constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, produzem eficácia contra todos e 
até efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e ao Poder Executivo, nos 
termos do art. 102, § 2º , da C.F. 5. Em Ação dessa natureza, pode a Corte conceder medida cautelar que 
assegure, temporariamente, tal força e eficácia à futura decisão de mérito. E assim é, mesmo sem 
expressa previsão constitucional de medida cautelar na A.D.C., pois o poder de acautelar é imanente ao 
de julgar. Precedente do S.T.F.: RTJ-76/342. 6. Há plausibilidade jurídica na argüição de 
constitucionalidade, constante da inicial ("fumus boni iuris"). Precedente: ADIMC - 1.576-1. 7. Está 
igualmente atendido o requisito do "periculum in mora", em face da alta conveniência da Administração 
Pública, pressionada por liminares que, apesar do disposto na norma impugnada, determinam a 
incorporação imediata de acréscimos de vencimentos, na folha de pagamento de grande número de 
servidores e até o pagamento imediato de diferenças atrasadas. E tudo sem o precatório exigido pelo art. 
100 da Constituição Federal, e, ainda, sob as ameaças noticiadas na inicial e demonstradas com os 
documentos que a instruíram. 8. Medida cautelar deferida, em parte, por maioria de votos, para se 
suspender, "ex nunc", e com efeito vinculante, até o julgamento final da ação, a concessão de tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 9.494, de 10.09.97, sustando-se, igualmente "ex nunc", os 
efeitos futuros das decisões já proferidas, nesse sentido. 
Decisão 
Depois dos votos dos Ministros Sydney Sanches (Relator), Nelson Jobim, 

Maurício Corrêa e Ilmar Galvão, que conheciam do pedido de  de  medida 

cautelar, por admitirem possível o exercício,  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, do poder 

geral de cautela, o julgamento foi suspenso em virtude  de  pedido  de 

vista formulado pelo Ministro Marco Aurélio. Ausente,justificadamente, 

o Ministro Carlos Velloso. Plenário, 10-12-1997. 

Decisão: O Tribunal, por votação majoritária,  conheceu  do  pedido de 

medida cautelar, por  entender  possível  o  exercício,  pelo  Supremo 

Tribunal Federal, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, 

do poder geral de cautela, vencidos os Ministros Marco Aurélio e Ilmar 

Galvão, que dele não conheciam.  Votou  o  Presidente.  Em  seguida, o 

julgamento do pedido de medida cautelar foi  adiado  por  indicação do 

Ministro-Relator. Plenário, 05-02-1998. 

Decisão: O Tribunal, por votação  majoritária,  deferiu,  em  parte, o 

pedido de medida cautelar, para  suspender, com eficácia ex nunc e com 

efeito vinculante,  até  final  julgamento  da  ação,  a  prolação  de 

qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra  a  Fazenda 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudenciaDetalhe.asp?s1=000109219&base=baseAcordaos
javascript:sysSalvarComo('ADC-MC 4.htm');


Pública,  que   tenha  por  pressusposto  a  constitucionalidade  ou a 

inconstitucionalidade   do   art. 1º  da  Lei  nº 9.494,  de  10/9/97, 

sustando, ainda, com a  mesma  eficácia,  os  efeitos  futuros  dessas 

decisões antecipatórias de  tutela  já  proferidas  contra  a  Fazenda 

Pública,  vencidos,  em  parte,  o  Ministro  Néri  da  Silveira,  que 

deferia a medida cautelar  em  menor  extensão,  e,  integralmente, os 

Ministros Ilmar Galvão e Marco  Aurélio,  que  a  indeferiam.  Votou o 

Presidente. Plenário, 11-02-1998. 

Indexação 
PC4576 , TUTELA ANTECIPADA, FAZENDA PÚBLICA, CONCESSÃO, SUSPENSÃO, 

              LEI, CONSTITUCIONALIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE, 

              PRESSUPOSTO, SERVIDOR PÚBLICO, DIFERENÇA SALARIAL, 

              PAGAMENTO, PRECATÓRIO, EXPEDIÇÃO, AUSÊNCIA, MEDIDA 

 CAUTELAR, 

              DEFERIMENTO. 

CT1171 , AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, MEDIDA CAUTELAR, 

              EFICÁCIA "EX NUNC", EFEITO VINCULANTE E SUBORDINANTE, 

              CONCESSÃO, ATIVIDADE JURISDICIONAL, NATUREZA, CONTROLE 

 DIFUSO, 
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CT1142 , AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, PRESSUPOSTO, LEI, 

              CONSTITUCIONALIDADE, DECLARAÇÃO, OBJETIVO, MÉRITO, 

              COMPARAÇÃO, CAUTELAR, CONCESSÃO, EFICÁCIA MENOR, EFEITO 

              RETROATIVO, AUSÊNCIA, EFEITOS FUTUROS, SUSPENSÃO. 
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ANEXO I 

ADIn 1576/97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Acompanhamento Processual 

ADI 1576 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  (Processo físico) 
[Ver peças eletrônicas] 

Origem: UF - UNIÃO FEDERAL 

Relator: MIN. MARCO AURÉLIO 

REQTE.(S) PARTIDO LIBERAL - PL  

ADV.(A/S) RENATO MORGANDO VIEIRA  

INTDO.(A/S) PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

 Andamentos 
 DJ/DJe 
 Jurisprudência 
 Deslocamentos 
 Detalhes 
 Petições 
 Petição Inicial 
 Recursos 

Data Andamento Órgão Julgador Observação Documento 

08/07/2003  BAIXA AO 

ARQUIVO DO 

STF  

  GUIA 8231    

  

04/07/2003  TRANSITADO 

EM JULGADO  

  AOS 18.06.03, O 

ACÓRDÃO 

PUBLICADO EM 

06.06.03  

  

  

24/06/2003  REMESSA DOS 

AUTOS  

  À SEÇÃO DE BAIXA 

DE PROCESSOS.  

  

  

24/06/2003  DECORRIDO O 

PRAZO  

  EM 18/06/03, SEM 

INTERPOSIÇÃO DE 

RECURSO.  

  

  

06/06/2003  JUNTADA 

INTIMAÇÃO 

AGU  

      

  

06/06/2003  PUBLICADO 

ACORDAO, DJ:  

  DATA DE 

PUBLICAÇÃO DJ 

06/06/2003 - ATA Nº 

17/2003 -   

  

  

13/08/1997  DECORRIDO O 

PRAZO  

  SEM INTERPOSICAO 

DE RECURSO  

  

  

08/08/1997  EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX 

N.  

  MENSAGEM 93 AO 

PRES.REPUBLICA, 

COMUNICA 

INSUBSISTENCIA 

DA LIMINAR 

CONCEDIDA  

  

  

08/08/1997  EXPEDIDO 

OFICIO/TELEX 

  MSG 2034 AO 

PRES.REPUBLICA, 

  

  

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=1665842
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp
http://www.stf.jus.br/portal/diarioJustica/listarDiarioJustica.asp?tipoPesquisaDJ=AP&numero=1576&classe=ADI
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp?classe=ADI&numero=1576&origem=AP
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoDeslocamento.asp?incidente=1665842
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoDetalhe.asp?incidente=1665842
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoPeticao.asp?incidente=1665842
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1576&processo=1576
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verProcessoRecurso.asp?incidente=1665842


N.  COMUNICANDO 

PREJUIZO DA ACAO  

07/08/1997  PUBLICADO 

DESPACHO NO 

DJ  

  DESPACHO DE 

17/07/97  

  

  

17/07/1997  JULG. POR 

DESPACHO - 

NEGADO 

SEGUIMENTO  

  PREJUDICADA POR 

FALTA DE 

ADITAMENTO  

  

  

01/07/1997  CONCLUSOS 

AO RELATOR  

  COM PARECERES 

AGU/PGR  

  

  

11/06/1997  VISTA AO 

ADV-GERAL E 

AO 

PROCURADOR-

GERAL  

      

  

28/05/1997  PUBLICADO 

DESPACHO NO 

DJ  

  PROCEDO 

LIBERACAO DE 

PECAS P/ 

FORMALIZACAO DO 

ACORDAO   

  

  

26/05/1997  CONCLUSOS 

AO RELATOR  

      

  

26/05/1997  PUBLICADO 

DESPACHO NO 

DJ  

  DESPACHO DE 

24/04/97  

  

  

20/05/1997  JUNTADA    PG 13871 DO PL 

(REITERACAO)  

  

  

20/05/1997  INFORMACOES 

RECEBIDAS, 

OFICIO NRO.:  

  MENSAGEM 579 (PG 

21150) DO 

PRES.REPUBLICA  

  

  

24/04/1997  DESPACHO 

ORDINATORIO  

  NA PET.PG 13871: 

EM 14 DE ABRIL FOI 

APRECIADO O 

PEDIDO ALVO DE 

REITERACAO 

NESTA PECA. 

DECLARO-O 

PREJUDICADO.  

  

  

24/04/1997  DECISAO 

PUBLICADA, 

DJ:  

  ATA Nº 10/97, 

REFERENTE SESSÃO 

DE 16.04.97   

  

  

23/04/1997  COMUNICADO 

DEFERIMENTO 

DE LIMINAR  

  MENS. NR. 52 AO 

PRES. DA 

REPUBLICA E 

SOLICIT. 

  

  



INFORMAÇÕES   

22/04/1997  COMUNICADO 

DEFERIMENTO 

DE LIMINAR  

  TELEX NR. 1655 AO 

PRES. DA 

REPUBLICA  

  

  

16/04/1997  LIMINAR JULG. 

PLENO - 

DEFERIDA EM 

PARTE  

TRIBUNAL PLENO  O TRIBUNAL 

DEFERIU, EM 

PARTE, A MEDIDA 

LIMINAR PARA 

SUSPENDER, ATÉ A 

DECISÃO FINAL DA 

AÇÃO, A VIGÊNCIA 

DO ART. 2º DA 

MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 

1.570, DE 26.3.97, 

VENCIDOS OS MINS. 

MARCO AURÉLIO 

(RELATOR), 

NELSON JOBEM, 

OCTAVIO 

GALLOTTI, SYDNEY 

SANCHES E 

MOREIRA ALVES, E 

INDEFERIU A 

MEDIDA LIMINAR 

QUANTO AOS ARTS. 

1º E 3º, VENCIDOS, 

EM AMBOS, OS 

MINS. CELSO DE 

MELLO, NÉRI DA 

SILVEIRA E 

PRESIDENTE (MIN. 

SEPÚLVEDA 

PERTENCE).  

  

  

01/04/1997  DISTRIBUIDO    MIN. MARCO 

AURÉLIO  
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ADI 1576 MC / UF - UNIÃO FEDERAL 
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento:  16/04/1997           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno 
Publicação 
DJ 06-06-2003 PP-00029          EMENT VOL-02113-01 PP-00123 

Parte(s) 
REQTE. : PARTIDO LIBERAL - PL 

ADVDO. : RENATO MORGANDO VIEIRA 

REQDO. : PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Ementa  
 
TUTELA ANTECIPADA - SERVIDORES - VENCIMENTOS E VANTAGENS - SUSPENSÃO DA MEDIDA - 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ao primeiro exame, inexiste relevância jurídica suficiente a respaldar 
concessão de liminar, afastando-se a eficácia do artigo 1º da Medida Provisória nº 1.570/97, no que 
limita o cabimento da tutela antecipada, empresta duplo efeito ao recurso cabível e viabiliza a suspensão 
do ato que a tenha formalizado pelo Presidente do Tribunal a quem competir o julgamento deste último. 
LIMINAR - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTECIPADA - CAUÇÃO - GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA. 
Na dicção da ilustrada maioria, concorrem a relevância e o risco no que o artigo 2º da Medida Provisória 
nº 1.570/97 condicionou a concessão da liminar, ou de qualquer medida de caráter antecipatório, à 
caução, isso se do ato puder resultar dano a pessoa jurídica de direito público. SENTENÇA - EFICÁCIA - 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Em princípio, não se tem relevância jurídica suficiente à concessão de liminar no 
que, mediante o artigo 3º da Medida Provisória nº 1.570/97, a eficácia erga omnes da sentença na ação 
civil pública fica restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator. 
Indexação 
- INDEFERIMENTO, LIMINAR, ARTIGO, MEDIDA PROVISÓRIA, DETERMINAÇÃO, 

LIMITAÇÃO, TUTELA ANTECIPADA, HIPÓTESE, MANDADO DE SEGURANÇA, 

RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO, VENCIMENTO, SERVIDOR PÚBLICO, 

CONTESTAÇÃO, FAZENDA PÚBLICA, POSSIBILIDADE, SUSPENSÃO LIMINAR. 

- (VOTO VENCIDO), DEFERIMENTO, MEDIDA CAUTELAR, SUSPENSÃO, ARTIGO, 

MEDIDA PROVISÓRIA, DETERMINAÇÃO, LIMITAÇÃO, TUTELA ANTECIPADA, 

CONTESTAÇÃO, FAZENDA PÚBLICA, OFENSA, PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL, 

INDEPENDÊNCIA, ACESSO, JUDICIÁRIO (MINS. CELSO DE MELLO, NÉRI DA 

 SILVEIRA, 

SEPÚLVEDA PERTENCE). 

- DEFERIMENTO, MEDIDA CAUTELAR, DISPOSITIVO, MEDIDA PROVISÓRIA, 

AUTORIZAÇÃO, JUIZ, RELATOR, EXIGÊNCIA, AUTOR, PRESTAÇÃO, CAUÇÃO, 

GARANTIA REAL, FIDEJUSSÓRIA, HIPÓTESE, CONCESSÃO, LIMINAR, RESULTADO, 

DANO, PESSOA  JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, MOTIVO, OFENSA, PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL, INAFASTABILIDADE, CONTROLE JUDICIAL, LESÃO, AMEAÇA, 

DIREITO. 

- (VOTO VENCIDO), INDEFERIMENTO, MEDIDA CAUTELAR, ARTIGO, MEDIDA 

PROVISÓRIA, POSSIBILIDADE, PRESTAÇÃO, CAUÇÃO, GARANTIA REAL, 

 FIDEJUSSÓRIA, 

EXISTÊNCIA, POSSIBILIDADE, OCORRÊNCIA, DANO, PESSOA JURÍDICA, DIREITO 

 PÚBLICO, 

MOTIVO, INOCUIDADE, NORMA IMPUGNADA, REPETIÇÃO, NORMA PROCESSUAL (MINS 

. 

MARCO AURÉLIO, NELSON JOBIM, OCTAVIO GALLOTTI, SYDNEY SANCHES E 

 MOREIRA 

ALVES). 

- INDEFERIMENTO, MEDIDA CAUTELAR, ARTIGO, MEDIDA PROVISÓRIA, 

 DETERMINAÇÃO, 

LIMITAÇÃO TERRITORIAL, EFICÁCIA, "ERGA OMNES", ÓRGÃO, PROLAÇÃO, 

 SENTENÇA, 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

- (VOTO VENCIDO), DEFERIMENTO, MEDIDA CAUTELAR, DISPOSITIVO, MEDIDA 

 PROVISÓRIA, 

DETERMINAÇÃO, LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA, EFICÁCIA, "ERGA OMNES", ÓRGÃO, 

 PROLAÇÃO, 

SENTENÇA, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, EXISTÊNCIA, FUNDAMENTAÇÃO, RELEVÂNCIA, 

 SUSPENSÃO , 

DISPOSITIVO IMPUGNADO (MINS. CELSO DE MELLO, NÉRI DA SILVEIRA E 

 SEPÚLVEDA PERTENCE). 
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ANEXO III 

Projeto de Lei de Atualização do Código de Defesa do Consumidor 

- aspectos processuais - 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 

Texto do Projeto de Lei 

 
Art. 81. ............................................................................................................. 
 
§ 1º A ação coletiva será exercida quando se tratar de: 
........................................................................................................................................ 
 
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos aqueles decorrentes de origem comum, 

de fato ou de direito, que recomendem tratamento conjunto pela utilidade coletiva da tutela, aferida por 

critérios como a facilitação do acesso à Justiça para os sujeitos vulneráveis, a proteção efetiva do interesse 

social, a numerosidade dos membros do grupo, a dificuldade na formação do litisconsórcio ou a necessidade 

de decisões uniformes. 
 
§ 2º A tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos presume-se de relevância 

social e jurídica. 
 

 
§ 3º A constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo poderá ser argüida 

incidentalmente, como questão prejudicial, pela via do controle difuso. 
 
§ 4º A ação é imprescrível, e as pretensões de direito material prescrevem, se for o caso, no prazo 

estabelecido por este Código ou pela lei, observado o mais favorável a seu titular. (NR). 
 
Art. 82. Para os fins do art. 81, § 1º, são legitimados concorrentemente: 
 
.......................................................................................................................... 
 
V – a Defensoria Pública 
 
................................................................................................................. (NR) 
Art. 90 –A. A ação coletiva, na fase de conhecimento, seguirá o rito ordinário estabelecido no Código de 

Processo Civil, obedecida as modificações previstas neste Código.  
 
§ 1º Até o momento da prolação da sentença o juiz poderá dilatar os prazos processuais e alterar a ordem da 

produção dos meios de provas, adequando-os as especificidades do conflito, de modo a conferir maior 

efetividade a tutela do bem jurídico coletivo, sem prejuízo do contraditório e do direito de defesa. 
 
§ 2º A inicial deverá ser instruída com comprovante de consulta ao cadastro nacional de processos coletivos 

sobre a ação coletiva que verse sobre o mesmo bem jurídico. 
 
§ 3º Incumbe ao cartório verificar a informação constante da consulta, certificando nos autos antes da 

conclusão ao juiz. 
 
§ 4º Em caso de inexistência de consulta, cabe ao juiz realizá-la. 
 
Art. 90 – B Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer de qualquer pessoa, natural ou jurídica, 

indicando a finalidade, as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 

quinze dias. 
 
Parágrafo único. Não fornecidas as certidões e informações referidas no caput, poderá a parte propor a ação 



desacompanhadas destas, incumbindo ao juízo, após apreciar os motivos do não fornecimento, requisitá-las. 
 
Art. 90 – C Sendo inestimável ou de difícil mensuração o valor dos direitos ou danos coletivos, o valor da 

causa será indicado pelo autor, segundo o critério de razoabilidade, com a fixação em definitivo pelo juiz na 

sentença. 
 
Art. 90 – D A citação válida nas ações coletivas interrompe o prazo de prescrição das pretensões de qualquer 

natureza direta ou indiretamente relacionadas com a controvérsia, retroagindo desde a distribuição até o final 

do processo coletivo, ainda que haja extinção do processo sem resolução do mérito.  
 

 
Art. 90 – E A requerimento do autor, com fundamento em fatos e informações cujo conhecimento seja 

decorrente da instrução probatória ou em fatos novos ou desconhecidos, o juiz poderá admitir a alteração do 

pedido ou da causa de pedir, desde que realizada de boa-fé, devendo ser preservado o contraditório, facultada 

prova complementar.  
 
Parágrafo único. O prazo para aditamento à inicial, nesse caso, será de quinze dias, contados da ciência do 

autor em relação ao encerramento da instrução probatória.  
Art. 90 – F O juiz, apreciado eventual requerimento de medida de urgência, designará audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de quinze dias, à qual comparecerão as partes ou seus procuradores, 

habilitados a transigir, aplicando-se, no que couber o disposto no Código de Processo Civil.  
 
§ 1º A audiência de conciliação será conduzida por mediador ou conciliador judicial, onde houver, nos 

termos da legislação em vigor.  
 
§ 2º Quando o indisponível o bem jurídico coletivo, as partes poderão transigir sobre o modo de 

cumprimento da obrigação, desde que haja concordância do Ministério Público.  
 
§ 3º O não comparecimento injustificado do réu é considerado ato atentatória da dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento do valor da causa ou da vantagem econômica objetivada, 

revertida em favor da União ou do Estado. 
 
§ 4º O não comparecimento injustificado do autor acarretará a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. 
 
§ 5º A transação obtida será homologada por sentença, que constituirá título executivo judicial. 
Art. 90 – G O juiz fixará o prazo para resposta nas ações coletivas, que não poderá ser inferior a trinta ou 

superior a 60 dias, atendendo à complexidade da causa ou ao número de litigantes, contados a partir da data 

da realização da audiência de conciliação ou da última sessão do procedimento conciliatório.  
 
Parágrafo único. Ao prazo previsto neste artigo não se aplicam outros benefícios para responder 

estabelecidos no Código de Processo Civil ou em leis especiais.  
  
Art. 90 –  Não obtida a conciliação, o juiz, fundamentadamente: 
 
I – decidirá se o processo tem condições de prosseguir na forma coletiva; 
 
II – poderá separar os pedidos em ações coletivas distintas, voltadas à tutela fracionada dos interesses ou 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, desde que a separação preserve o acesso à justiça dos 

sujeitos vulneráveis, represente proteção efetiva ao interesse social e facilite a condução do processo; 
 
III – decidirá a respeito do litisconsórcio e da assistência; 
 



IV – poderá encaminhar o caso para avaliação neutra de terceiros, designado por ele, de confiança das partes; 
 
V – fixará os pontos controvertidos, decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a 

serem produzidas; 
 
VI – esclarecerá as partes sobre a distribuição do ônus da prova e a possibilidade de sua inversão, podendo 

desde logo e até o momento do julgamento da causa, invertê-lo, atribuindo-o à parte que, em razão de deter 

conhecimentos técnicos ou científico ou informações específicas sobre os fatos da causa, tem, 

manifestamente, maior facilidade em sua demonstração; 
 
VII – poderá determinar de ofício a produção de provas, observado o contraditório.  
 
Parágrafo único. A avaliação neutra de terceiros, obtida no prazo fixado pelo juiz, é sigilosa, inclusive para 

este, não vinculante para as partes e tem a finalidade exclusiva de orientá-las na composição amigável do 

conflito. 
  
Art. 90 – I Se não houver necessidade de audiência de instrução e julgamento ou de perícia, de acordo com a 

natureza do pedido e as provas documentais apresentadas pelas partes ou requisitas pelo juiz, observado o 

contraditório, simultâneo ou sucessivo, a lide será julgada imediatamente.  
instrução probatória.  
 

 

 

 

Art. 90 – J Se for necessária a realização de prova pericial, requerida pelo legitimado ou determinada de 

ofício, o juiz nomeará perito, preferencialmente dentre servidores públicos especializados na matéria da 

prova.  
 
Parágrafo único. Não havendo servidor público apto a desempenhar a função pericial, competirá ao Poder 

Público, preferencialmente com recursos dos Fundos, nacional ou estaduais, de Direitos Difusos, após a 

devida requisição judicial, adiantar a remuneração do perito, que poderá optar por receber os honorários 

integralmente ao final.  
  

 
Art. 90 – L Concluída a instrução e não havendo provas suficientes para formar sua convicção, o juiz poderá, 

ao proferir a sentença aplicar a regra da inversão do ônus da prova, levando em conta, também, a maior 

facilidade da parte na demonstração dos fatos da causa, pelo domínio de conhecimento científicos ou 

técnicos ou pela detenção de informações específicas sobre os fatos da causa.  
 
Art. 90 – M Na ação reparatória referente a interesses difusos e coletivos, sempre que possível 

independentemente de pedido do autor, a condenação consistirá na prestação de obrigações destinadas a 

reconstituição específica do bem ou à mitigação e compensação dos danos sofridos.  
 
Parágrafo único. O juiz poderá determinar, em decisão fundamentada e independentemente do pedido do 

autor, as providências para a reconstituição dos bens lesados, podendo estabelecer dentre outros a realização 

de atividades tendentes a minimizar a lesão ou a evitar que se repita.  
Art. 90 – N Os recursos interpostos nas ações coletivas serão recebidos no efeito meramente devolutivo, 

salvo quando sua fundamentação for relevante e da decisão puder resultar lesão grave ou de difícil reparação, 

hipótese em que o juiz a requerimento do interessado, ponderando os valores e bens jurídicos em questão, 

poderá atribuir-lhe o efeito suspensivo.  
 

 



Art. 90 – O. Para fiscalizar e implementar os atos de liquidação e cumprimento da sentença coletiva, o juiz 

poderá nomear pessoa qualificada, física ou jurídica, que atuará por sub-rogação e terá acesso irrestrito ao 

banco de dados e à documentação necessária ao desempenho da função, exercida atendendo às diretrizes do 

juízo. 
   
Art. 90 – P. Em qualquer tempo e grau de jurisdição, o juiz ou o relator poderá tentar a conciliação.    
 
Art. 90 – Q. Em qualquer tempo e grau de jurisdição, o juiz ou tribunal poderá submeter a questão objeto da 

ação coletiva a audiências, ouvindo especialistas e membros da sociedade, de modo a garantir a adequada 

cognição judicial. 
 
Parágrafo único. O juiz ou tribunal poderá admitir a intervenção, escrita ou oral, de amicus curiae.    
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