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RESUMO 

 

O presente trabalho, inicialmente, faz a revisitação do instituto da 

coisa julgada, sob o viés do direito processual civil clássico – conceito, 

natureza jurídica, limites, hipóteses de incidência, importâncias e até as 

causas e meios de afastamento – para, posteriormente, apresentá-lo diante 

ao novo ramo do Direito, em que se tutelam interesses metaindividuais. 

Enfocam-se, ainda, breves esclarecimentos acerca do Direito Processual 

Coletivo, considerando-se sua origem, aspectos relevantes e comparações 

quanto ao processo civil tradicional, inclusive com o estudo das partes e 

suas respectivas formas de legitimação. No desfecho, a coisa julgada 

coletiva, erigida à protagonista, é analisada conforme as previsões legais, as 

investigações doutrinárias e as jurisprudenciais que a abordam e 

problematizam. Outrossim, mediante uma análise teórico-empírica, 

buscaram-se na lei, na doutrina e na jurisprudência pátria, os melhores 

resultados quanto ao resultados mais adequados ao propósito das tutelas 

metaindividuais, aliando-se as premissas do Direito Coletivo, do Direito 

Processual Civil tradicional e da coisa julgada coletiva, numa técnica 

expositiva e dedutiva acerca dessa última. 
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ABSTRACT 

 

 

This work firstly makes revisiting the Institute of res iudicata under the 

classic civil procedure bias - concept, legal, limits, assumptions of incidence, 

and sums up the causes and means of removal - to subsequently introduce it 

forward to the new branch of law, in which oversee metaindividual interests. 

That focus on further brief clarification of collective suits, considering its 

origin, the relevant aspects and comparisons of the traditional civil procedure, 

including the study of parties and their legitimation. In conclusion, the 

collective res judicata, erected the protagonist, is analyzed according to the 

legal provisions, the doctrinal and jurisprudential investigations that address 

and problematize. Moreover, through theoretical and empirical analysis, were 

sought on the law, doctrine and jurisprudence homeland, the best results 

concerning the most suitable for the purpose of metaindividual guardianships 

results, allying the premises of Collective Law, Civil Procedure Law of the 

traditional and judged collective thing, and a deductive exposition on this last 

technique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Como é de conhecimento de todos, o Estado foi criado com o objetivo de 

buscar e atingir o bem-estar social.1 Para alcançar esse desígnio, dentre as muitas 

providências, a instituição retirou do cidadão a vingança privada e a possibilidade de 

resolver seus problemas com as próprias mãos, ficando, assim, vetado o uso da 

autotutela à sociedade.2 

Considerando-se essa supressão – da vingança e da autotutela – e 

lembrando-se que, além de o homem ser um animal gregário, está constantemente 

em litígio,3 pergunta-se: como resolver os conflitos intersubjetivos que aparecem e 

se multiplicam ao longo do convívio humano? 

Visando atingir a pacificação social, foi concedido à pessoa lesada o direito 

de buscar no Judiciário uma solução para o seu conflito intersubjetivo. Isso será 

obtido após a concretização do direito de ação4, que ocorre por meio de um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Segundo Miguel Reale, “Estado é, ao menos tempo e complementarmente, um meio e um fim. 
É um meio na medida em que sua estrutura e sua força originam-se historicamente, através de 
mil vicissitudes, para possibilitar aos indivíduos uma vida condigna no seu de uma comunidade 
fundada nos valores da paz e do desenvolvimento. Por outro lado, o Estado se põe como fim, 
enquanto representa, e tão-somente enquanto representa, concomitantemente, uma ordem 
jurídica e uma ordem econômica, cujos valores devem ser respeitados por todos como condição 
de coexistência social harmônica, onde os direitos de cada um pressupõe iguais direitos dos 
demais, assegurando-se cada vez mais a plena realização desse ideal ético” (REALE, Miguel. 
Lições preliminares de direito. 27. ed. ajustada ao novo código civil. São Paulo: Saraiva, 2002, 
p.79-80).  
2 Há raríssimas exceções em que é possível a pessoa resolver sozinha algum eventual problema 
emergencial, especialmente pela necessidade de imediata ou urgente providência, como ocorre, 
por exemplo, com o desforço imediato e com a legítima defesa. No entanto, o fato de a pessoa 
estar autorizada a implementar imediata busca de solução não afasta a possibilidade de o 
Judiciário proceder à posterior revisão do caso, a fim de aferir eventuais erros ou excessos.  
3 Como bem ensina o brocardo Ubi societas, ibi jus (Ulpiano), onde existir mais de um homem 
haverá necessidade de o Direito intervir para pacificar os conflitos intersubjetivos. 
4 Entende-se a Ação como um direito, subjetivo e público, de buscar uma resposta ao conflito de 
interesses submetido ao Estado. 
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instrumento chamado processo,5 pelo qual o cidadão recebe uma tutela pela 

prestação jurisdicional,6 na forma de uma sentença. 

Esse direito de ação foi identificado, definido, individualizado, estudado e, ao 

longo dos anos, vem sendo aprimorado com vistas a aperfeiçoar o expediente de 

resolução de conflitos das lides submetidas ao Estado e a diminuir os conflitos 

decorrentes da convivência social. Nesse processo histórico de evolução, não 

devem ser esquecidas as diversas fases pelas quais passou esse direito e as várias 

doutrinas que trataram do tema, sob os títulos de teorias imanetista ou civilista, do 

direito autônomo da ação, do direito concreto da ação, do direito abstrato da ação, 

enfim, da teoria híbrida e, até, da teoria da asserção.7 

Hoje, por escolha do ex-ministro Alfredo Buzaid, o Código de Processo Civil 

adotou a teoria eclética ou hibrida8 sobre o direito de ação. Sinteticamente falando, 

essa teoria orienta que, após ser iniciado o processo,9 será verificada a presença de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Entende-se o Processo como método de resolução de lides, que passa por rápida 
sistematização evolutiva - do período primitivo ao processualismo científico ou moderno. 
Verificar a importante contribuição de Carreira Alvim (ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria 
geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 2009).   
6 Em termos etimológicos, a palavra “jurisdição” advém da reunião dos termos juris e dictio, 
resultando no ‘Dizer o Direito’ pelo Estado, com todas as características desse Poder. Não 
podem ainda ser esquecidas as demais características: a definitividade, a imparcialidade, a 
garantia de atuação da lei, a complementação da atividade legislativa, a justa composição da 
lide - contraditório regular, inércia da jurisdição etc. -, o ajustamento máximo das condutas 
sociais ao direito material etc. 
7 ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011. 
8 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro, com notas da Dra. Ada 
Pellegrini Grinover. São Paulo: Bushatsky, 1976.  
9 CPC: “Art. 263. Considera-se proposta a ação, tanto que a petição inicial seja despachada pelo 
juiz, ou simplesmente distribuída, onde houver mais de uma vara. A propositura da ação, 
todavia, só produz, quanto ao réu, os efeitos mencionados no art. 219 depois que for 
validamente citado”. 
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todas as condições da ação10 – informações aferidas numa análise da narrativa 

fática em contraste com o direito posto. Se confirmada essa presença11, será julgado 

o mérito da causa e, daí, será proferida uma decisão judicial com mérito, por meio 

do ato processual denominado sentença.12 

 O mérito da demanda terá sido julgado se o provimento jurisdicional for feito 

com base na análise dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Os pedidos deduzidos 

em juízo – como regra, por meio de uma petição inicial13 – podem ser considerados 

total ou parcialmente procedentes ou improcedentes,14 ainda que existam outras 

formas de resolução do mérito sem que necessariamente haja uma análise dos 

argumentos das partes - por exemplo, em situações em que as partes transigem ou 

o juiz pronuncia a decadência ou a prescrição.15  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 São as condições da ação (art. 267, VI, do CPC): (i) a possibilidade jurídica do pedido; (ii) o 
interesse de agir (nas modalidades necessidade e adequação) e (iii) a legitimidade das partes ad 
causam. 
11 A análise das condições da ação é feita inicialmente pelo juiz, após receber os autos do 
processo. Se ele entender pela carência da ação (de uma ou mais de suas condições) deve 
reconhecer a inépcia da inicial, na forma do art. 295, do CPC (cumulado com as hipóteses do 
parágrafo único desse mesmo dispositivo) e pôr fim ao processo, na forma do art. 267, incisos I 
ou VI, do CPC. Caso o magistrado, por equívoco ou por outra razão, não o faça, então, na 
sequência, o réu poderá denunciar a falha, preliminarmente, em sua contestação, na forma do 
art. 301, incisos III ou X, do CPC, buscando o mesmo fim. Esse problema é tão grave para o 
Direito Processual - falha de condições da ação é uma das matérias de ordem pública - que 
pode ser reconhecido em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme prevê o §3º, do art. 
267, da mesma lei. 
12 Art. 162, §1º, do CPC. 
13 O réu também pode deduzir pedido de tutela jurisdicional a seu favor, fazendo-o, por exemplo, 
na sua contestação - em ações dúplices ou ritos que aceitam pedido contraposto - ou em peça 
denominada reconvenção. 
14 Art. 269, do CPC. 
15 Conforme Daniel Amorim Assumpção Neves, “o legislador prevê cinco espécies de sentenças 
de mérito no art. 269 do CPC, sendo que o elemento que as reúne é a decisão definitiva do 
conflito, em razão da coisa julgada material. Nesse aspecto não existe nenhuma diferença entre 
as diferentes espécies de sentença de mérito. Ocorre, entretanto, que somente uma delas o 
direito material alegado pelo autor é efetivamente analisado, sendo nesse caso o pedido 
rejeitado ou acolhido dependendo da existência ou não do direito material. Essa particularidade 
faz com que parcela da doutrina chame a sentença prevista pelo art. 269, I, do CPC, de 
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Logo, ao menos em tese, a sentença põe um fim ao conflito:16 a pretensão 

deduzida em juízo foi analisada pelo magistrado e, após o devido processo legal, 

houve um pronunciamento de certeza para as partes, resposta natural de um 

processo de conhecimento. 

Por outro lado, se ausente uma das chamadas condições da ação – ou se 

surgir outra falha processual intransponível, por exemplo, falta de um pressuposto 

processual –, o processo não terá condições de concluir seu desígnio e deve 

receber uma sentença formal que traz a extinção do feito sem o julgamento do 

mérito.17 Ou seja, o juiz sequer analisará se o que o autor afirma é ou não 

verdadeiro, ou ainda, se merece o que pleiteia, declarando a falta do mínimo para 

concretizar o legítimo direito de ação. 

Retornando à decisão judicial de mérito, importante elemento para o objeto e 

desenvolvimento deste trabalho, cumpre dizer que ela será proferida por intermédio 

de sentença que se tornará – obviamente, desde que esgotados os recursos ou 

precluso o direito de seu uso, ou seja, após o trânsito em julgado18 – indiscutível às 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sentença genuína de mérito ou de verdadeira sentença de mérito” (NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Manual de direito processual civil – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 
2012, p. 512). 
16 A expressão “ao menos em tese” justifica-se pela ponderação, desde há muito conhecida, de 
que a pacificação social buscada de fato não ocorre na maioria das vezes, pelo menos conforme 
pretendia o autor, seja porque o conteúdo na sentença – resultante, por exemplo, de 
homologações de acordo ou de julgamento de parciais procedências - não lhe é totalmente 
agradável, seja porque, muitas vezes, a sentença nada mais é que um documento que habilita 
outra fase processual – por intermédio da qual prosseguirá a luta do autor para ver atendidas 
suas pretensões iniciais, em duelos na fase executiva, hoje, em regra, concretizada pelo 
cumprimento de sentença. Art. 475I e ss., do CPC. 
17 É de se lembrar das mais de onze hipóteses pontuadas nos incisos do art. 267, do CPC. 
18  "As sentenças transitam em julgado e adquirem os efeitos da coisa julgada quando não mais 
estão sujeitas a nenhum recurso. Essa definição, consagrada no art. 3.º §3.º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, não perdeu sua validade pelo fato de não ter sido reproduzida na 
nova Lei de Introdução de 4 de setembro de 1942, porque não está de acordo com a lógica e 
com os princípios e porque não há qualquer razão que obrigue a afastar-se do conceito 
tradicional. Com efeito, a qualidade característica da sentença transitada em julgado consiste em 
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partes e imutável ao Judiciário, ficando acobertada pela garantia constitucional da 

chamada coisa julgada.  

Assim, o instituto da coisa julgada não só põe a salvo a sentença e a 

situação ou comando exarado pelo Judiciário para as partes - permitindo a projeção 

dos seus efeitos para a vida real daqueles que estiveram em juízo participando do 

processo - como também impede, em razão da definitividade estabelecida, que 

quaisquer dos litigantes, mesmo insatisfeitos, levem novamente aquela causa a 

qualquer juízo ou Tribunal. 

Portanto, como consequência lógica e jurídica, a coisa julgada está 

intrinsecamente vinculada à resolução de lides e ao direito de ação, pois recairá 

sobre a sentença que julgou o conflito submetido ao juízo e, assim, tenderá a 

eternizar a solução obtida por meio desse expediente, estabelecendo um ponto final 

ao conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida.19 

No decorrer dos anos, houve ampliação do número de conflitos e até 

massificação dos abusos. As conhecidas formas de resolução de conflitos, pelo 

individual direito de ação, mostraram-se insuficientes.20 Disso resultou a 

possibilidade de se defenderem ao mesmo tempo várias vítimas de uma situação 

fática ou jurídica comum por um processo coletivo, como ocorre, por exemplo, em 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sua imutabilidade ou irretratabilidade. Ora, todos os recursos podem produzir a reforma ou a 
revogação da sentença. Por consequência, ela só se torna realmente definitiva e irrevogável 
quando todos os recursos forem esgotados ou preclusos" (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos 
sobre o processo civil brasileiro, com notas da Dra. Ada Pellegrini Grinover. São Paulo, 
Bushatsky, 1976, p.84-85).  
19 É de se lembrar do conhecido conceito de ‘lide’ apresentado pelo doutrinador italiano 
Francesco Carnelutti. 
20 Não é de hoje o conhecimento de que a busca pelo Judiciário amplia-se na mesma medida em 
que as relações sociais se complexificam. Mauro Cappelletti e Bryant Garth, baseados no 
‘Projeto Florença’, demonstraram obstáculos judiciais, tais como as custas, as possibilidades de 
algumas partes, problemas dos interesses difusos e as barreiras ao acesso (CAPPELLETTI, 
Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988). 
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desastres com vazamento de poluentes num rio ou no alto-mar; em acidentes 

envolvendo a explosão de um shopping ou a construção de uma estação de metrô; 

ou em engano proposital cometido por uma multinacional que coloca um produto 

imperfeito no mercado consumidor, atingindo um imenso número de consumidores 

identificáveis. 

Com efeito, numa nova vertente do uso do direito de ação, há a ampliação 

de sua legitimidade, estendendo-se a força de atuação em juízo e as decisões a 

muitas pessoas, em razão da atuação de entes de proteção de interesses ou direitos 

coletivos – Ministério Público e associações civis, por exemplo – que também 

passaram a exercer a defesa metaindividual dos interesses ou direitos de grupos, 

categorias ou classes de pessoas ou até da sociedade como um todo. 

Assim, por esse tipo de demanda transindividual torna-se possível resolver 

um maior número de problemas ou conflitos com um gasto menor de tempo e 

dinheiro, de tal sorte que o direito processual coletivo alarga a incidência das 

soluções judiciais e a abrangência de várias pessoas em busca da tão perquirida 

pacificação e bem-estar social.  Por ela também se demanda uma parcela de 

direitos lesados, muitas vezes, esquecidos ou abandonados por seus titulares.  

Voltando ao instituto da coisa julgada, vale dizer que, apesar de ele ser bem 

conhecido e de elevadíssima importância e complexidade, quando inserido noutra 

matiz – por exemplo, do direito processual coletivo –, passa a agregar 

particularidades decorrentes da própria natureza do direito em jogo, especialmente 

se estiver enfocado um segmento de direito capital para a atualidade e até para o 

próprio futuro, como ocorre com os direitos metaindividuais 

Ao menos quanto à definitividade do provimento jurisdicional ou 

indiscutibilidade, em regra, os direitos coletivos não são diferentes, pois, após o 
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exercício do direito de ação e processo, ter-se-á, ao final, uma decisão meritória 

revestida pela coisa julgada.21 Contudo, existem peculiaridades em algumas 

situações previstas pelo legislador que merecem maior atenção. Há, por exemplo, 

um mecanismo instituído para diminuir os riscos de fraudes ou de conluios se a 

demanda transindividual for julgada improcedente, uma vez que a Lei afirma, 

também, que se não fará coisa julgada quando o fundamento desse resultado 

negativo for a insuficiência de provas. 

Nessa toada, a sentença coletiva de improcedência poderá ser mitigada se 

surgir prova nova, então, a contrario sensu, a decisão meritória, manter-se-á 

imutável até enquanto não surgirem provas novas, o que alguns autores passaram a 

chamar de coisa julgada secundum eventum probationis.22 

Esse é só um dos exemplos que demonstram a complexidade da coisa 

julgada coletiva, responsável por tantas inquietações e vicissitudes jurídicas. 

Esse instituto, além de trazer como herança as perniciosas dúvidas já bem 

enfrentadas sob a ótica do direito individual, agrega preocupações e incertezas 

desse ramo tão incipiente entre nós, que é o direito metaindividual, seja por causa 

de uma agregação de regulamentações em leis diversas – Lei da Ação Civil Pública, 

Código de Defesa do Consumidor, por exemplo  – a que se denomina 

‘microssistema’, seja em razão de orientações processuais até então incomuns no 

meio processual geral - extensões da coisa julgada, limitações regionais, ainda que 

se trate da coisa julgada erga omnes.   

Em razão desse quadro, este trabalho pretende, em um primeiro capítulo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 O fenômeno da coisa julgada vem previsto na Constituição Federal, sendo uma cláusula de 
segurança jurídica aplicável à justiça comum estadual e federal, bem como às justiças 
especializadas, isto é, todo processo se sujeita a esse instituto jurídico. 
22 GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações Coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a 
legitimação e a coisa julgada. Revista Forense. nº. 361. São Paulo: Forense, 2002. 
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revisitar aspectos atinentes à coisa julgada individual, tais com as suas tradicionais e 

não menos importantes vacilações jurídicas, tanto acerca dos conceitos, naturezas 

jurídicas, espécies, limites subjetivos e objetivos, quanto da sua importância, 

hipóteses de mitigação e da necessidade de inserção de outro segmento 

processual, que são os direitos coletivos. 

Após isso, num segundo capítulo, procede-se a uma abordagem do direito 

coletivo considerando seu surgimento, alguns contrastes com o direito processual 

individual, as hipóteses de uso e divisões, bem como as particularidades e 

polêmicas sobre a pertinência subjetiva, ou seja, a legitimidade das ações em que 

se tutelam direitos e interesses transindividuais, que diferem do padrão para o direito 

individual. Realiza-se, ainda, o necessário esclarecimento sobre a representação 

processual coletiva no Brasil. 

O terceiro capítulo disserta sobre a coisa julgada coletiva propriamente dita, 

encarando os dispositivos legais que a preveem e as circunstâncias em que ela 

ocorre ou não - não obstante o trânsito em julgado sobre uma sentença definitiva -, 

aliás, este é um dos traços marcantes do direito coletivo diante da tutela de direitos e 

interesses de pessoas que, na maioria das vezes, sequer tem alguma atuação no 

processo.  

Ainda nessa parte final, são enfocados, com mais vagar, aspectos da 

legislação que, de forma paradoxal, trouxeram uma alteração na lei restringindo a 

extensão da coisa julgada (ou tentando fazê-lo) num único dispositivo, 

desconsiderando-se o fato - merecedor de críticas e tratamentos jurisprudenciais - 

de que ela foi idealizada com o desígnio de abranger um enorme número de 

pessoas (ultra partes), quando não a sociedade como um todo (erga omnes). 

Menciona-se, finalmente, a hipótese de alguém aproveitar-se 
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individualmente de uma sentença coletiva, pedindo a suspensão de seu processo 

individual, ou até optando pela renúncia dos benefícios que poderão advir daquele. 

Proceder-se, também, a necessária análise da coisa julgada coletiva, diante da 

grande quantidade de ponderações doutrinarias e jurisprudências e da pouca 

regulamentação acerca do tema, ao menos no direito pátrio.  

Em suma, este trabalho aponta as diferenças que o instituto da coisa julgada 

carrega, quando migra do direito individual para o coletivo, e as dificuldades que 

passa a agregar em decorrência dessa migração.  
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CAPÍTULO 1: A COISA JULGADA NOS PROCESSOS INDIVIDUAIS 

 

Para que se compreendam os institutos necessários à análise pretendida 

neste trabalho, é fundamental revisitar o tema da coisa julgada. Para isso, recorre-se 

a autores de grande renome para o direito processual - tais como Cândido Rangel 

Dinamarco, Enrico Túlio Liebman, José Carlos Barbosa Moreira, Humberto 

Theodoro Júnior e Thereza Alvim - e também da jurisprudência pátria. Com base 

nesses autores, relembrar-se-ão premissas, conceitos e características do tema 

coisa julgada para, posteriormente, tratá-lo sob o enfoque coletivo.   

  

1. 1.   Conceito e natureza jurídica de coisa julgada 

Se uma pessoa enfrenta um conflito com outrem, caso não queira, não 

possa ou não consiga resolvê-lo de forma extrajudicial, terá que exercer o seu direito 

de ação. Satisfeito o devido processo legal, obterá uma decisão para a lide e 

apresentará uma norma individual ao caso, concretizada por meio de uma 

sentença,23 que, se não for impugnada, transitará em julgado e ficará protegida pela 

coisa julgada. 

Assim, a coisa julgada é o instituto que proíbe aos litigantes tentarem 

rediscutir o caso. A vedação estende-se ao Judiciário, que, na verdade, fica 

impedido de decidir o mérito da mesma causa – ainda que em processo diverso –, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Antes das últimas reformas da Lei Processual, a sentença era o ato judicial que dava fim ao 
processo, havendo, portanto, um conceito consequencial ou topográfico. No entanto, após a 
última reforma legislativa da norma processual, numa guinada técnica, o legislador reformista 
abandonou o critério finalístico e adotou o conceito baseado em seu conteúdo. Assim, tem-se 
hoje que a sentença é ato do juiz que resolve o mérito da causa, com base numa das situações 
previstas no art. 269 do CPC, ou que extingue o processo, sem mérito, com base numa das 
hipóteses processuais mencionadas no art. 267 da mesma lei. 
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em razão dessa proteção constitucional24 que recai sobre a solução da lide, com 

perspectiva de definitividade. Desse modo, essa decisão tornar-se-á válida e eficaz 

para aquele caso, de modo que não podem os litigantes (mesmas partes) buscar, 

posteriormente, novo julgamento acerca daqueles objetos já resolvidos.   

Se não houve um fim anômalo ao processo, ocorrerá a resolução do mérito 

da causa por intermédio de uma sentença,25 de improcedência ou de procedência, 

total ou parcial dos pedidos. Como afirma a lei, a decisão tornar-se-á imutável e 

indiscutível, quando não mais couber recurso, seja pelo decurso dos prazos, seja 

pelo esgotamento daqueles permitidos, isto é, após o transitado em julgado.26 

Reitera-se que a vedação de mesma ação deve ser observada sob o ponto 

de vista técnico, ou seja, o juiz não deve decidir novamente o mérito da demanda - 

se for reproposta e desde que venha com igualdade de partes, causa de pedir e 

pedido de outra já julgada -, sob pena de proferir decisão com nulidade absoluta. 

Isto é, se não extinguiu o processo sem mérito, pela presença de pressuposto 

processual negativo ou por outro fundamento27, poderá ter rescindida sua decisão.28 

E não há que, posteriormente, numa tentativa de ressuscitar a causa, 

alegar-se que alguma tese jurídica não foi levada à demanda anterior, afirmando-se 

uma espécie de alteração da causa de pedir. Ainda que o nosso Direito tenha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Afirma a nossa Carta Política que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada" (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). 
25 Dita o CPC, em seu art. 269, que “haverá resolução de mérito: I - quando o juiz acolher ou 
rejeitar o pedido do autor; II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; III - quando as 
partes transigirem; IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; V - quando o 
autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação”.  
26 O trânsito em julgado é o fenômeno processual que decreta findo o processo, tenha sido ele 
concluído por uma sentença definitiva ou terminativa ou decorrente de uma preclusão. 
27 Se ficar comprovada a coisa julgada, há, pelo menos, dois fundamentos legais que autorizam 
uma extinção do feito sem mérito: os incisos IV e V do art. 267, do CPC. 
28 Art. 485, IV, do CPC. 
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adotado a teoria da Substanciação,29 também adotou a regra da eficácia preclusiva 

da coisa julgada, ou seja, no julgamento da demanda ficaram incluídas as teses e os 

fatos deduzidos e os dedutíveis.30   

Diversos dispositivos legais, entre nós, conceituam a res judicata.31 A Lei de 

introdução às normas do Direito Brasileiro, antes chamada de Lei de Introdução ao 

Código Civil, equipara a coisa julgada ao trânsito em julgado.32 O Código de 

Processo Civil diz que ela será diagnosticada pela repropositura de ação 

anteriormente julgada33 ou se alguém tentar repetir ação que já foi decidida por 

sentença, para a qual não caiba recurso.34 

A mesma lei processual denomina a coisa julgada como a eficácia que torna 

imutável e indiscutível a sentença não mais sujeita a recurso (art. 467, do CPC).35 

Não obstante a escolha do legislador, quanto à conceituação do instituto ou sua 

natureza jurídica, há importantes dissensões doutrinárias36 sobre tão valioso e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Em síntese, significa que, além dos fatos, também cabe ao autor deduzir, na inicial, os 
fundamentos jurídicos do seu pedido, afastando-se dos antigos brocardos iura novit curia e da 
mihi factum dabo tibi jus. A título de exemplos, conferir, no ementário do STF, a decisão 
proferida no ARE 652495 AM, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, que teve o julgamento em 
16/08/2011, com a publicação em DJe-164 DIVULG 25/08/2011. 
30 Art. 474, do CPC. 
31 Expressão latina que significa também “coisa julgada”, igualmente outra expressão do Direito 
Romano, res iudicium deducta. 
32 Art. 6º, §3º: Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba 
recurso. 
33 Art. 301, §1º, do CPC. 
34 Art. 301, §3º, do CPC. 
35 Esse era o posicionamento de Chiovenda: “a coisa julgada material é a eficácia que torna 
imutável a sentença”, conforme bem observado pela doutrina (ALVIM, Thereza. Questões 
prévias e os limites objetivos da coisa julgada. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1977, 
p.89). 
36 Conforme Scarpinella Bueno, "um dos temas mais polêmicos do direito processual civil diz 
respeito à coisa julgada. Não só com relação aos seus ricos desdobramentos e aplicações 
práticas, mas também, à sua própria definição e a de seus contornos" (BUENO, Cassio 
Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum: ordinário e 
sumário, 2: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 382). 
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complexo instituto. 

Processualistas como Dinamarco37 e Mesquita38 tomam a coisa julgada 

como o efeito que se extrai da decisão judicial. Mas, parece que melhor é entender 

que os possíveis efeitos de uma tutela jurisdicional são aqueles apresentados diante 

às pretensões deduzidas em juízo pelo autor – por exemplo, pedidos declaratórios, 

constitutivos ou condenatórios terão, respectivamente, sentenças declaratórias, 

constitutivas e condenatórias –, bem como a entrega da prestação jurisdicional e os 

efeitos mediatos ou imediatos, p.ex. sentença declaratório tem efeito imediato de 

declarar o que fora requerido; sentença condenatória não tem efeito imediato até 

porque se não houver o adimplemento voluntário precisa doutra fase processual 

para buscar a satisfação da obrigação.39 

Liebman,40 dentre outros, compreende o instituto como a autoridade que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
38 MESQUITA, José Ignácio Botelho de. A coisa julgada. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 
39 Theodoro Júnior, abordando os efeitos da sentença, menciona a conhecida distinção: 1. 
Sentenças de eficácia imediata ou completa – por exemplo, as constitutivas e declaratórias em 
geral, "exaurientes da prestação jurisdicional postulada e deferida" -; e 2. sentenças de eficácia 
mediata ou incompleta – por exemplo, as condenatórias em geral, "tendentes a alcançar os 
resultados depois de praticados outros atos do juízo tendentes a materializar o comando 
sancionatório". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria 
geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Rio de Janeiro: Forense, 
2012, p.549). 
40 Conforme Liebman, “hoje não se fala de ‘coisa julgada’ senão para usar uma forma elíptica, a 
fim de designar a ‘autoridade’ da coisa julgada (arts. 1.350 e 1.351 do Cód. Civil italiano). Ora, 
essa expressão, assaz abstrata, não pode e não é de referir-se a um efeito autônomo que possa 
estar de qualquer modo ‘sozinho’; indica, pelo contrário, a força, a maneira com que certos 
efeitos se produzem, isto é, uma qualidade ou modo de ser deles. O mesmo se pode dizer das 
diversas palavras por que se procura explicar a fórmula legislativa tradicional: imutabilidade, 
definitividade, intangibilidade, incontestabilidade, termos que exprimem todos eles uma 
propriedade, uma qualidade particular, um atributo do objeto a que se referem, porque são, por 
si sós, expressões vazias, privadas de conteúdo e de sentido. (LIEBMAN, Enrico Túlio. Eficácia 
e autoridade da sentença e outros escritos sobre coisa julgada. Tradução de Alfredo Buzaid e 
Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com notas relativas ao direito 
brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p.5).  Ainda 
segundo o autor, “a importância da coisa julgada ‘na expressão da vontade concreta do direito’, 
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emana do julgado, realçando a força ou a maneira de se produzirem os efeitos da 

decisão.  

Aquilatando o último posicionamento, Teresa Arruda Alvim Wambier afirma 

que a “res judicata” é uma qualidade da sentença,41 com o fim específico de 

estabilizá-la. Tanto Wambier42 quanto Barbosa Moreira43 reaproximam ideias 

conceituais sobre o instituto e afirmam ser a qualidade que torna imutáveis e 

indiscutíveis os efeitos da sentença.   

A definição legal anteriormente apresentada pode até vir a ser alterada,44 

porém, reitera-se que, por não ser o objeto do presente trabalho, adotar-se-á a 

escolha feita pelo legislador e inserida na vigente norma processual, o Código de 

Processo Civil (1973). Destarte, a coisa julgada material é “eficácia, que torna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uma verdade que deve ser entendida em toda a sua extensão: isto é, a essa expressão da 
vontade concreta do direito pode e deve acrescer a autoridade da coisa julgada, ainda quando o 
seu conteúdo e os seus efeitos não sejam meramente declaratórios, mas também de criação ou 
de modificação da realidade jurídica” (idem, p. 32). 
41 Segundo a autora, “coisa julgada é a qualidade de marcante ‘estabilidade’ que se agrega aos 
efeitos da sentença, quando esta ‘define’ uma situação jurídica. Esta estabilidade consiste em 
‘tendência vocacionada à imutabilidade’ e só atinge ‘enunciados’ a respeito dos quais tem 
sentido falar-se em ‘durabilidade no tempo’, já que ‘dispõem’ algo a respeito de certa relação 
jurídica” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5ª ed., versão. 
ampl. e atual. de acordo com as Leis 10.352/2001, 10.358/2001 e 10.444/2002. Coleção de 
Estudos de Direito de Processo Enrico Túlio Liebman. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. v. 
16. p. 135).  
42 ALVIM, Thereza. Questões prévias e os limites objetivos da coisa julgada. São Paulo, Ed. 
Revista dos Tribunais, 1977.  
43 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual: terceira série. São Paulo: 
Saraiva, 1984, 
44 Falando sobre a mudança de posicionamento, daquele existente hoje para algo tecnicamente 
mais correto, no Projeto de Novo Código de Processo Civil, Daniel Neves afirma: “No PLNCPC, 
o art. 489, que conceitua coisa julgada, substitui uma palavra e uma expressão do art. 467 do 
atual CPC. Em vez de prever que a coisa julgada é a eficácia da sentença que torna imutável e 
indiscutível, o dispositivo legal sugerido menciona a autoridade da sentença. Acredito que a 
substituição do termo ‘eficácia’ por ‘autoridade’ busca deixar clara a distinção entre a coisa 
julgada e os efeitos da decisão. E substitui ‘sentença’ por ‘decisão de mérito’”. (NEVES, Daniel 
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
Método, 2012, p. 535). 
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imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso”. 

Se a sentença definitiva é a resposta estatal tendente a ser eternizada pela 

coisa julgada quando não mais se sujeitar a recurso, deve-se lembrar, então, que ela 

só surge em contrapartida e perfeita identidade à ação. A lei, nesse caso, veda 

tutela jurisdicional diversa da demandada,45 ou seja, se peço em juízo algo – por 

exemplo, “A” e “B” –, não pode ser julgado menos do que pleiteado46 – só “A” ou só 

“B” –, mais do que foi pedido – “A”, “B” e “C” – ou algo diferente do que foi deduzido 

em juízo – só “C”. Portanto, é sobre a resposta ou parte final dela (dispositivo) que 

recaí o fenômeno imunizador.47  

Nesse sentido, ficam impedidas novas tentativas decorrentes de igual ação, 

isto é, estão vetadas as demandas com igualdade de partes, causa de pedir e 

pedidos, passando a assumir também grande valor a revisitação aos elementos da 

ação.  

Mais à frente essas importantes variáveis voltarão a se apresentar, mas, 

antes disso, é importante verificar quem da coisa julgada poderá se beneficiar e qual 

parte da decisão suporta tal permanência. É isso que se aborda a seguir. 

 

1. 2.   A coisa julgada de acordo com a espécie de sentença 

 

Como visto acima, a coisa julgada torna indiscutível e imutável uma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45  Art. 460, do CPC. 
46 Salvo em quantidade, especialmente de valores, p.ex. se peço em juízo R$20.000,00 não é 
“infra” ou “citra petita” a sentença que analisa meu pedido e concede apenas R$10.000,00, ainda 
que haja sucumbência para recorrer.  
47 Pelo princípio da adstrição, regra-se que, entre nós, não pode o juiz decidir diferente (menos 
ou mais) do que foi pedido, sob pena de proferir sentença "infra", "citra", "extra" ou até "ultra 
petita". Em algumas demandas está autorizado por lei provimento jurisdicional distinto, por 
exemplo, em ações cautelares e as possessórias, em razão da fungibilidade. 
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sentença, mas não se pode deixar de dizer que nosso ordenamento jurídico 

processual contempla, pelos menos, duas espécies de sentenças48: as terminativas 

e as definitivas.49 

O termo sentença procede do latim sentitia, um pronunciamento do 

magistrado dizendo o que ele sente. Na verdade, trata-se de um ato processual que 

finaliza o procedimento no primeiro grau de jurisdição com uma declaração que pode 

ter como conteúdo situação expressa em dois dispositivos do Código de Processo 

Civil50: ou consequência apontada no artigo 267, quando passa a ser chamada de 

sentença terminativa; ou consequência apontada no artigo 269, quando se 

denomina sentença definitiva.  

Essa cisão do tema repercute no estudo da coisa julgada, uma vez que 

somente as sentenças definitivas estão abrangidas pelo instituto, sendo ela uma 

legítima ou verdadeira sentença de mérito. Aliás, melhor seria dizer, que essas 

decisões estão revestidas de definitividade, sendo, portanto, indiscutíveis tanto 

internamente no processo, pela coisa julgada formal, quanto externamente pela 

coisa julgada material, como bem aclara a lei processual em vigência (art. 467, do 

CPC). 

Por outro lado, as sentenças terminativas, ou seja, aquelas que não 

permitiram julgamento ou pronunciamento de mérito do pedido, em razão do fim 

prematuro ou anômalo do feito, serão atingidas exclusivamente pela coisa julgada 

formal, que nada mais é que uma espécie de preclusão que não mais permitirá 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Art. 162, §1º, do CPC. 
49 Ainda que pareça estar ligado a esse item, em razão de não ser o propósito deste trabalho 
discutir recursos, não será abordado aqui relevante divisão reconhecida pela doutrina e 
jurisprudência acerca dos capítulos da sentença.  
50 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5ª ed., versão, ampl. 
e atual. de acordo com as Leis 10.352/2001, 10.358/2001 e 10.444/2002. Coleção de Estudos de 
Direito de Processo Enrico Túlio Liebman. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. v. 16. 
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qualquer mudança ou atuação no processo extinto.51 Já as sentenças definitivas, 

como dito acima, não mais permitem mudança naquele processo ou em outro que 

traga os mesmos elementos da ação, mesmo que por fundamentos diversos. 

Portanto, se houve o fim prematuro do processo, por óbices formais, isso 

ocorrerá por meio de uma decisão que não analisa o mérito da causa, denominada 

como sentença terminativa (art. 267, CPC). Por outro lado, se forem vencidos todos 

os requisitos formais e processuais, certamente a causa deve ser concluída por uma 

sentença definitiva (art. 269, CPC), aquela que analisa o mérito e julga os pedidos 

deduzidos na inicial. Sobre a primeira apenas recairá a coisa julgada formal e sobre 

a segunda, também a coisa julgada material.52 

Todavia, uma coisa é certa: toda e qualquer espécie de coisa julgada está 

diretamente ligada a um processo, ao qual foi dado um provimento jurisdicional, em 

razão de alguém tê-lo instaurado, concretizando o direito de ação de forma real ou 

tentada, sempre tendo como elementos as partes, a causa de pedir e o objeto, 

elementos estabilizadores da lide, quer por meio de citação, quer por saneamento 

do feito.53 

 

1. 3.   Limites da coisa julgada 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 As hipóteses previstas no art. 267, inciso V, do CPC, excepcionalmente, também estão 
imunizadas, como as sentenças de mérito, porque a lei proíbe a repropositura das ações extintas 
por esse fundamento (art. 268, do CPC).  
52 Fala-se ‘também’ porque, após o trânsito em julgado da sentença de mérito (efeitos 
endoprocessuais), aquele processo está concluído, sem chances de ser mudado (preclusão ou 
coisa julgada formal);  sua decisão também não permite outro julgamento, ao menos, 
envolvendo os mesmos elementos da ação, por causa da coisa julgada material (efeitos 
panprocessuais).  
53 Art. 264 e parágrafo único, ambos do CPC. 
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Como qualquer direito ou garantia, a coisa julgada apresenta restrições. 

Aqui, expõem-se as de ordem subjetiva e objetiva. É importante que se conheçam 

as distinções entre elas para se verificarem as hipóteses que escapam de sua 

abrangência ou de outras que dela podem se aproveitar. 

Menciona-se, inicialmente, a extensão pessoal ou subjetiva54 do instituto, 

princípio pelo qual se estabelece que a coisa julgada deve atingir somente as partes, 

seja pela expressa previsão legal,55 seja pelo fato de que foram elas que 

participaram do feito. Portanto, somente autor e réu, protagonistas do devido 

processo legal, dentre suas possíveis posturas ativas e passivas, deveres e direitos, 

inclusive de ação e de defesa, em toda sua extensão, podem e devem suportar ou 

se beneficiar do comando imutável da decisão.  

Não restam dúvidas de que os litisconsortes - que são tão partes quanto 

autor e réu56 -  também serão atingidos igualmente pela coisa julgada, seja quando a 

causa tratar das modalidades do litisconsórcio unitário - como acontece, por 

exemplo, em ação de anulação de casamento proposta pelo Promotor contra o casal 

- ou necessário – por exemplo, em ação de usucapião contra os confinantes, seja 

quando se tratar de litisconsórcio facultativo, inserido voluntariamente na lide.57  

Quanto àqueles que foram citados nas ações relativas a estado de pessoa - 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Falando sobre a ‘extensão subjetiva de eficácia da sentença’ ou, talvez com maior precisão, 
sobre a ‘autoridade da coisa julgada’, temos MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito 
processual. 2.ed.  São Paulo: Saraiva, 1998. 
55 Conforme Art. 472, CPC, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se 
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a 
sentença produz coisa julgada em relação a terceiros". 
56 Até porque "os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, 
como litigantes distintos" (art. 48, do CPC). 
57 Advertir como importante relembrança à hipótese de sentença inexistente - para a doutrina 
que aceita essa classificação – ou, enfim, com nulidade absoluta e insanável, no caso de uma 
ação em que se ausentou um litisconsórcio necessário. 
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ou até de outra natureza – diz-se que perdem a condição de terceiro e sobre eles 

também incide a coisa julgada,58 não porque são meramente interessados, mas 

porque assumiram a posição de demandados ou litigantes, na mesma intensidade 

das partes. Afinal, esse tipo de comunicação processual (a citação), salvo melhor 

juízo, é feito para quem passará a figurar como réu no processo, querendo ou não, 

ou ao menos integrado ao feito, como interessado. 

Aqueles que não atuaram no feito são considerados terceiros para o direito 

processual. Dessa sorte, eles não se sujeitam à coisa julgada nem dela podem se 

aproveitar.59 

A lei expressamente declara essa não afetação, afirmando que a coisa 

julgada "...não beneficia(ndo), nem prejudica(ndo) terceiros", certamente porque eles 

não participam do processo sob o contraditório, embora devam respeito ao conteúdo 

da decisão e aos seus efeitos, pois a todos cabe colaborar com a Justiça, ou seja, 

como afirma a lei, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário 

para o descobrimento da verdade”.60  

Terceiros podem acabar sendo atingidos pelos efeitos da coisa julgada, 

especialmente se vierem a ser integrados à lide, em caso de, por exemplo, 

oposição, denunciação da lide e recurso de terceiro interessado. Melhor, parece, 

retirar a denominação ‘terceiro’, passando-se a denominá-lo por outros termos mais 

adequados, tais como opoente, denunciado, recorrente. 

Vinculando, ainda, os terceiros à coisa julgada, há o princípio da eficácia 

natural que aclara que “o que alcança o terceiro é realmente a eficácia natural da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Art. 472, do CPC. 
59 Relativo aos brocardos res inter alios iudicata e aliis non praeiudicare  (a coisa julgada não 
pode ajudar nem prejudicar além das partes). 
60 Art. 339, do CPC. 
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sentença, que é sempre imutável para os terceiros que não se legitimem à 

intervenção, o que só ocorre quando haja conexão de relações jurídicas, o que 

significa, quando haja ‘eficácia reflexa'”.61  

Nas palavras de Marcelo Garcia da Cunha, “por eficácia se entende a 

propriedade de um ato para produzir o resultado a que se destina alcançar. Trata-se 

de uma qualidade do ato que se expressa em momento anterior à sua efetivação. A 

celebração perfeita de um contrato de compra e venda, sem qualquer vício que 

macule sua legalidade, torna esse contrato apto para produzir os efeitos almejados 

pelos pactuantes. Embora a eficácia do ato, esses efeitos (precipuamente a entrega 

da coisa e o pagamento do preço), por variados motivos, não necessariamente 

serão efetivados no campo fático. Isso também vale para sentença. Prolatada a 

decisão de conformidade com os preceitos legais, restará configurada a sua plena 

aptidão para atingir os efeitos projetados. Condenado o comprador a fazer o 

pagamento do bem recebido, o vendedor poderá, de posse do título materializado na 

sentença, executar o patrimônio do devedor para alcançar o resultado 

originariamente avençado entre as partes. (...) Aliás, a sentença produz efeitos 

inclusive antes de seu trânsito em julgado. Pense-se, v. g., na sentença não sujeita a 

recurso com efeito suspensivo, cujas hipóteses estão encartadas no art. 520 do 

CPC. Com base nisso, afirma Liebman que a eficácia jurídica da sentença revela 

distinção com a autoridade da coisa julgada”.62 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 SILVA, Ovídio Araujo Baptista da. Sentença e coisa julgada; ensaios. 2ª ed. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 128. 
62 CUNHA. Marcelo Garcia da. Coisa julgada. Disponível em << 
http://www.tex.pro.br/home/artigos/133-artigos-set-2002/4950-coisa-julgada >>. Acesso em 
7.jan.2014. 
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A jurisprudência também traz casos de reconhecimento da eficácia natural,63 

explicando que “a eficácia natural da sentença distingue-se da autoridade da coisa 

julgada, sendo que a primeira vale para todos e a segunda forma-se e existe apenas 

para as partes”.64 Diante disso, constata-se que, ainda que assemelhados, os temas 

não se confundem. 

Arremata, então, a doutrina que “no caso dos substituídos, é maior ainda a 

incidência do instituto, não só porque são os titulares do direito material litigioso, 

mas também porque poderiam ser integrados ao feito, como assistentes 

litisconsorciais, uma vez que aquilo que os outros discutem é bem ou direito 

pertinente a eles”.65  

Assim, em decorrência da substituição processual, o substituído também 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
TERCEIRO INTERESSADO. EFICÁCIA NATURAL E IMUTABILIDADE DA SENTENÇA. 
DISTINÇÕES. EFEITOS PERANTE TERCEIROS. ART. 472 DO CPC. SÚMULA 202/STJ. 1. 
Não há dúvida de que a coisa julgada, assim considerada "a eficácia que torna imutável e 
indiscutível a sentença" (CPC, art. 467), embora tenha efeitos restritos "às partes entre as quais 
é dada" (art. 472 do CPC, primeira parte), não inibe que essa sentença produza, como todo ato 
estatal, efeitos naturais de amplitude subjetiva mais alargada. 2. Todavia, conforme estabelece o 
mesmo art. 472 do CPC, a eficácia expansiva da sentença não pode prejudicar terceiros. A 
esses é assegurado, em demanda própria (inclusive por mandado de segurança), defender seus 
direitos eventualmente atingidos por ato judicial produzido em demanda inter alios. Aplicação da 
Súmula 202/STJ.3. Precedente: REsp 1.251.064/DF, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ 
de 27.03.2012. 4. Recurso improvido .(REsp 1281863/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012)”. 
64 STJ: RMS. 6/RJ, Rel. Ministro GUEIROS LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/1989, 
DJ 20/11/1989, p. 17293 
65 "Na hipótese da chamada ‘substituição processual’, depara-se com situação singular: de uma 
especial relação jurídica, que vincula 'substituto' ao substituído, decorre, por lei, a legitimação do 
primeiro para estar em juízo em nome do segundo nos litígios com outrem. Uma parte da 
doutrina tem entendido que o processualmente substituído, isto é, o titular da relação jurídica (ou 
bem) sobre que versa o processo, cuja condução cabe ao substituído, ficará sujeito à eficácia da 
sentença e à autoridade da coisa julgada, embora não tenha participado da relação processual 
(pois em seu lugar esteve o substituído). Liebman concorda com esse entendimento, afirmando 
que o substituído não é verdadeiro terceiro, ‘porquanto, por definição, a atividade exercida pelo 
substituto processual 'tem necessariamente influência e eficácia a respeito do sujeito pelo qual 
ele litiga’”. (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Aide Ed., 
1992. p.301).  
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será atingido pela eficácia do instituto.66 O fim do processo ou do direito tutelado 

mais pertence àquele que não está fisicamente no feito do que àquele que no 

processo o representa. 

Por outro lado, a condição de assistente não se equipara a essa situação - 

de extensão dos efeitos da coisa julgada -, pois, ainda que muitas vezes sua 

participação seja reconhecida como uma modalidade de intervenção de terceiros, 

fora do capítulo próprio, ou até tenha o poder de alterar o rumo do feito, ele possui 

regramento próprio. A ele somente se aplica, em regra, a chamada justiça da 

decisão (art. 55 e incisos, do CPC), que nada mais é do que a indiscutibilidade das 

afirmações que ele poderia ter alterado, quando participou tempestiva e livremente, 

mas, que ficaram albergadas na fundamentação ou, ao menos, fora do dispositivo 

da sentença judicial.  

Importa perguntar, ainda, se a decisão inteira estaria abrangida pela coisa 

julgada. Esse questionamento decorre do fato de que, como se sabe, toda sentença 

deverá conter, como requisitos essenciais, relatório, fundamentação e dispositivo.67 

Na verdade, o que nesse particular está se fazendo é a verificação do 

aspecto ou limitação objetiva da coisa julgada. Então, importa dizer que o Código 

excluiu da imutabilidade e indiscutibilidade os motivos que levaram o magistrado a 

proferir uma decisão sobre a causa, sejam eles fáticos, sejam eles jurídicos.68  

Contudo, eventuais questões incidentais ou prejudiciais, normalmente 

julgadas por decisão interlocutória, poderão vir a ser imunizadas pelo instituto, se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Airton José Sott direciona-se não pela ocorrência de uma coisa julgada, mas pela ausência de 
interesse superveniente diante da coisa julgada anterior, posicionamento que consigna ser de 
Thereza Alvim (SOTT, Airton José. Ensaio sobre a Legitimidade Extraordinária no Direito 
Processual Civil Brasileiro. Dissertação de mestrado. São Paulo: PUC/SP, 1995). 
67 Art. 458, do CPC. 
68 Art. 469, do CPC. 
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forem trazidas por ação declaratória incidental ou por pedido reconvencional,69 na 

forma do que também prescreve a Lei processual.70 

Portanto, a Lei não estende os efeitos da coisa julgada aos motivos da 

decisão - ainda que sejam importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença71 - nem à verdade dos fatos estabelecida como fundamento 

da sentença.72 

No futuro isso poderá ser alterado,73 mas, atualmente, para estender ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Melhor entender que o pedido reconvencional poderá ser deduzido de forma distinta, conforme 
o tipo de procedimento, isto é, deve ser feito por peça autônoma (art. 315, do CPC) - chamada 
reconvenção, em regra, quando o feito segue o rito ordinário - ou no corpo da peça de 
contestação, por pedido contraposto, quando se fala em demanda que tramita sob o rito mais 
célere, por exemplo, do procedimento comum sumário (art. 278, §1º do CPC). Entendendo-se a 
fungibilidade e aceitando-se a inserção na peça de defesa nativa (a contestação) têm-se alguns 
julgados, fundados na fungibilidade (STJ-5 Turma, REsp 549.587-PE, rel. Ministro Felix Fischer, 
j. 23.3.04, deram provimento parcial, v.u., DJU 10.5.04, p. 335), o PLNCPC (art. 326, §1º), que 
torna o pedido contraposto instrumento padrão. No mesmo sentido, Heitor Vitor Mendonça Sica 
entende aceitação quando não observada a forma (peça autônoma) (SICA, Heitor Vitor 
Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro: um estudo sobre a posição do réu. 
São Paulo: Atlas, 2011). 
70 Art. 470, do CPC. 
71 Conforme ensinamento de Liebman: “em conclusão, é exata a afirmativa de que a coisa 
julgada se restringe a parte dispositiva da sentença. A expressão, entretanto, deve ser entendida 
em sentido substancial e não apenas formalístico, de modo que compreenda não apenas a frase 
final da sentença, mas também tudo quanto o juiz porventura haja considerado e resolvido 
acerca do pedido feito pelas partes. Os motivos são, pois, excluídos, por essa razão, da coisa 
julgada, mas constituem amiúde indispensável elemento para determinar com exatidão o 
significado e alcance do dispositivo” (LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil 
brasileiro, com notas da Dra. Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Bushatsky, 1976, p.164).  
72 Vinculam-se, nesse caso, os eventuais assistentes que integraram o feito, inclusive para 
futuras demandas, se participaram ou puderam participar efetivamente do feito de forma a 
permitir a alteração do resultado por suas condutas processuais. 
73 O Projeto de Novo Código de Processo Civil pretende simplificar, propondo: “No que concerne 
à coisa julgada, houve uma simplificação no tratamento das questões prejudiciais, que, uma vez 
decididas, passam a ser incluídas pela abrangência da coisa julgada. Atualmente, a solução das 
questões prejudiciais não é objeto de coisa julgada (art. 469, III, do Código de Processo Civil), 
salvo quando, nos termos do artigo 470 do Código de Processo Civil, tais questões constituam 
objeto de sentença proferida em ação declaratória incidental. O Projeto suprime a ação 
declaratória incidental, mas determina que a sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem 
força de lei nos limites do pedido e das questões prejudiciais expressamente decididas (art. 490 
do PLS 166/2010). Adota-se, nesse ponto, uma antiga posição de Savigny, e que teria sido 
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alargar objetivamente a coisa julgada para além do objeto da inicial, é necessário 

fazer uso ou das peças específicas – por exemplo, reconvenção ou ação 

declaratória incidental – ou de pedido em ritos próprios, como é o caso, por exemplo, 

do pedido contraposto. Esse procedimento em nada obsta entendimentos contra 

legem, salvo melhor juízo, que buscam pregar situação diversa, ao menos quanto a 

eventuais declarações de inconstitucionalidade.74  

 

1. 4.   Importância, afastamento ou relativização da coisa julgada 

 

A coisa julgada é um dos mais importantes e tradicionais institutos do Direito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
introduzida entre nós por João Monteiro, no sentido de que valerá a coisa julgada sobre o pedido 
e as questões prejudiciais que antecedam à lide principal/prejudicada; essa coisa julgada 
abrangerá ambas as lides” (Sobre Projeto de Novo Código de Processo Civil - Escritório Arruda 
Alvim. Disponível em <<http://www.arrudaalvimadvogados.com.br/visualizar-
artigo.php?artigo=2&data=14/03/2011&titulo=notas-sobre-o-projeto-de-novo-codigo-de-
processo-civil.>>Acesso em 30 de outubro de 2013). 
74 Em 2006, sob a relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, o STJ já se posicionou (EDcl no 
REsp 821951/SP e no REsp 821435/SP), afirmando que "não podem ser desconsideradas as 
decisões do Plenário do STF que reconhecem constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de 
diploma normativo. Mesmo quando tomadas em controle difuso, são decisões de incontestável e 
natural vocação expansiva, com eficácia imediatamente vinculante para os demais tribunais, 
inclusive para o STJ (CPC, art. 481, § único: ‘Os órgãos fracionários dos tribunais não 
submeterão ao plenário, ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já 
houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão’), e 
no caso das decisões que reconhecem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, com força 
de inibir a execução de sentenças judiciais contrárias, que se tornam inexigíveis (CPC, art. 741, 
§ único; art.475-L, § 1º, redação da Lei 11.232/05)". Entendendo ainda por essa possibilidade no 
controle difuso e, por via transversa, adotando teses como da “abstrativização do controle difuso 
de constitucionalidade“ e outros nomes, como “mutação constitucional dos controles de 
constitucionalidade” pelo STF, “transcendência dos motivos determinantes” (ratio decidendi), 
“objetivação do recurso extraordinário” – podem ser citados Machado (2006), Theotonio Negrão 
e José Roberto F. Govêa (2009), Gilmar Mendes, Didier e outros. 
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e parâmetro matriz de segurança jurídica à sociedade.75 Não é por outra razão que 

ela está inserida na atual Constituição Federal como um dos importantes direitos e 

garantias fundamentais, ao lado do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Sem 

esses institutos, certamente, a humanidade não poderia conviver em qualquer 

segmento - jurídico, econômico, social etc. - ou evoluir. Sequer é possível imaginar a 

dimensão do caos que se instalaria. 

Aliás, isso não é novidade entre nós.76 Desde que o Direito Processual 

passou a adquirir relevância,77 a coisa julgada não pode ser deixada de lado ou ter 

atenuada a sua enorme importância, até pela sua força e relevância à sociedade, 

uma vez que protege e garante às pessoas, com a definitividade e certeza, aquilo 

que foi estabelecido nas decisões judiciais meritórias. A coisa julgada, enfim, 

colabora para dar um real significado ao atual e vigente Estado Democrático de 

Direito.  

Não obstante a esse valor e relevo, o sistema legal prevê, em caso de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Conforme Patrícia Miranda Pizzol, "o instituto encontra fundamento no artigo 5º, XXXVI, da 
CF, tendo como objetivo propiciar segurança jurídica, dar estabilidade às relações sociais e 
evitar julgados conflitantes. Uma das características da jurisdição é exatamente a coisa 
julgada/imutabilidade das decisões, pois de nada adiantaria submeter uma pretensão ao Estado-
Juiz se a decisão por este proferida não fosse imperativa e imutável." (PIZZOL, Patricia Miranda. 
Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível em << 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf >>. Acesso em 05 de outubro de 
2013). 
76 O instituto da coisa julgada, desde muito, está positivado no Direito Pátrio. Tem-se notícia 
disso, inicialmente, no Regulamento 737/1850 (no §4º, do art. 74, art. 185 e 860); depois, na 
Resolução de Consulta de 28/dez/1876, que aprovou a Consolidação das Leis do Processo Civil, 
por Antonio Joaquim Ribas (nos arts. 2º, 497, 500 e §§´s, e 501/602). Segue-se a Lei. 3.071, de 
Introdução ao Código Civil de 1916, alterada em 1919 e na Constituição de 1934 (art. 113, §3º). 
Então, após já ter sido estabelecida de forma genérica, a coisa julgada passou a constar na 
Constituição Imperial de 1824 (art. 179, §3º) e na Constituição Republicana de 1891 (art. 11, 
§3º). Posteriormente, veio nas Constituições de 1946 (art. 141, §3º) e de 1967 (art. 150, §3º) 
(NEVES, Celso. Coisa Julgada civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1971). 
77 A Magna Carta de 1215, assinada pelo rei João Sem Terra, já previa garantias constitucionais, 
como o devido processo legal (due process of law) que, parece ser um dos parâmetros que, 
direta ou indiretamente, garantem a coisa julgada e seu respeito. 
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graves situações violadoras previamente diagnosticadas, alguns meios de 

afastamento da imutabilidade. São hipóteses já positivadas a ação rescisória,78 a 

anulatória,79 a querela nullitatis,80 a impugnação ou embargos à execução em que 

se alega inconstitucionalidade declarada81 e a revisão criminal (do Direito Processual 

Penal). 

É fato que as pessoas vivem e se programam com base na segurança 

jurídica, que traz tanto uma garantia quanto a estabilidade de situação em vários 

campos ou setores da vida. Portanto, a regra deve ser a preservação e a proteção 

da coisa julgada e não sua mitigação ou afastamento.82 Contudo, alguns autores, 

fundados em determinadas justificativas (extrema injustiça, interesse público, 

inconstitucionalidade da decisão, etc.), passam a mitigar a intangibilidade jurídica da 

coisa julgada ou, ao menos, sugerir outras formas para que seja episodicamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Conforme Lenza, "podemos afirmar ser a ação rescisória a única técnica processual 
estabelecida no sistema brasileiro para, de maneira legítima, desconstituir a coisa julgada, 
havendo, inclusive, previsão em vários dispositivos da CF/88 (cf. arts. 102, I, “j”; 105, I, “e”; 108, 
I, “b”, e art. 27, § 10, ADCT)." (LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 16ª ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012. p.347) 
79 Conforme art. 486, do CPC. 
80 Caso haja flagrante falha processual - por exemplo, em decisão dada por julgador que não 
mais é juiz por ter sido exonerado ou outra causa ou em processo que seguiu contra alguém 
sem ter ocorrido a citação válida dessa pessoa -, reconhece-se a possibilidade de afastamento 
do instituto da coisa julgada, a qualquer tempo, por ação que busca a declaração nulidade, na 
forma do art. 4º, I do CPC. 
81 O STF está para analisar a constitucionalidade dos dispositivos art.475L, II e §1º e 741, II e 
parágrafo único, em razão das ADI 3740 e 2418, por terem nítido caráter rescisório em situações 
processuais incidentalmente criadas, isto é, incidente de execução. 
82 SILVA, José Afonso da. Constituição e Segurança Jurídica. In: ROCHA, Carmen Lúcia (org.). 
Constituição e segurança jurídica, direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Estudos 
em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 17. 
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afastado o instituto, em situações diversas daquelas previstas em lei.83  

Na verdade, dentre outros substratos, encontramos um que afirma que o 

instituto da coisa julgada é um dos fundamentos do Estado Democrático. Todavia, 

com ele, há outros, inclusive a Justiça, o bem-estar social e a probidade 

administrativa. Assim, essa permanência e higidez da coisa julgada teriam como 

pressupostos outras variáveis que se não foram respeitadas não podem – só porque 

estão em uma decisão judicial de mérito – manter como definitiva uma declaração 

judicial absurda, ou melhor, que devem ceder para que não se sustente um 

disparate apenas porque sobre ele recaí uma decisão judicial não impugnada. 

Outra hipótese onde já teve afastada a coisa julgada é quando em conflito 

com a moralidade pública, vinculada à necessidade de aproximar a moral ao direito, 

associando o ético ao desinteresse ou afastando-o da simples legalidade e dos 

motivos e foro de atuação íntima.84  

O vital amálgama do direito com aquilo que é correto, justo, ideal e moral 

orienta que, por mais revestida por atos do próprio Estado que esteja uma situação, 

se ela atentar ou frontalmente desrespeitar tal premissa, não poderá se eternizar e 

subsistir, ainda que transcorram semanas, meses ou anos. Nesse caso, são 

comumente lembrados na doutrina casos, pinçados na jurisprudência, de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Em síntese, as situações que permitem a relativização da coisa julgada, além daquelas 
previstas em lei (vide rescisória e anulatória), referem-se à inconstitucionalidade de uma 
decisão, à extrema injustiça de uma decisão, ao o desrespeito à proporcionalidade e/ou à 
razoabilidade de uma decisão, à decisão que não respeita o direito de personalidade de alguém, 
à decisão para excessivo pagamento na desapropriação, à decisão que afronta a probidade 
administrativa e/ou ao devido processo legal e à decisão contrária ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (dentre vários autores,  ver DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era 
do processo civil. São Paulo: Malheiros, 05.2009, p.216/251 e DELGADO, José Augusto. Coisa 
julgada inconstitucional. Rio de Janeiro, América jurídica, 2002). 
84 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 36. 
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desapropriações indevidamente valoradas85 ou fixadas para indenizar com valores 

estratosféricos, dentre outros excessos. Nada justifica esses abusos, aliás, diante os 

elevados valores, nem seria suficiente condenar aqueles que do ato participaram, 

seja porque não teriam como pagar, seja porque se demorariam décadas discutindo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 STJ: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÚVIDAS SOBRE A TITULARIDADE DE 
BEM IMÓVEL INDENIZADO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA COM SENTENÇA 
TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA 
COISA JULGADA. 1. Hipótese em que foi determinada a suspensão do levantamento da última 
parcela do precatório (art. 33 do ADCT), para a realização de uma nova perícia na execução de 
sentença proferida em ação de desapropriação indireta já transitada em julgado, com vistas à 
apuração de divergências quanto à localização da área indiretamente expropriada, à possível 
existência de nove superposições de áreas de terceiros naquela, algumas delas objeto de outras 
ações de desapropriação, e à existência de terras devolutas dentro da área em questão. 2. 
Segundo a teoria da relativização da coisa julgada, haverá situações em que a própria sentença, 
por conter vícios insanáveis, será considerada inexistente juridicamente. Se a sentença sequer 
existe no mundo jurídico, não poderá ser reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca 
transitará em julgado. 3. "A coisa julgada, enquanto fenômeno decorrente de princípio ligado ao 
Estado Democrático de Direito, convive com outros princípios fundamentais igualmente 
pertinentes. Ademais, como todos os atos oriundos do Estado, também a coisa julgada se 
formará se presentes pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, de duas, uma: (a) 
ou a decisão não ficará acobertada pela coisa julgada, ou (b) embora suscetível de ser atingida 
pela coisa julgada, a decisão poderá, ainda assim, ser revista pelo próprio Estado, desde que 
presentes motivos preestabelecidos na norma jurídica, adequadamente interpretada." 
(WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e MEDINA, José Miguel Garcia. O Dogma da Coisa Julgada: 
Hipóteses de Relativização. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pág. 25) 4. "A 
escolha dos caminhos adequados à infringência da coisa julgada em cada caso concreto é um 
problema bem menor e de solução não muito difícil, a partir de quando se aceite a tese da 
relativização dessa autoridade - esse, sim, o problema central, polêmico e de extraordinária 
magnitude sistemática, como procurei demonstrar. Tomo a liberdade de tomar à lição de Pontes 
de Miranda e do leque de possibilidades que sugere, como: a) a propositura de nova demanda 
igual à primeira, desconsiderada a coisa julgada; b) a resistência à execução, por meio de 
embargos a ela ou mediante alegações incidentes ao próprio processo executivo; e c) a 
alegação incidenter tantum em algum outro processo, inclusive em peças defensivas." 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Coisa Julgada Inconstitucional'? Coordenador Carlos Valder do 
Nascimento. 2ª edição. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002, p. 63-65); 5. Verifica-se, 
portanto, que a desconstituição da coisa julgada pode ser perseguida até mesmo por intermédio 
de alegações incidentes ao próprio processo executivo, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 
6. Não se está afirmando aqui que não tenha havido coisa julgada em relação à titularidade do 
imóvel e ao valor da indenização fixada no processo de conhecimento, mas que determinadas 
decisões judiciais, por conter vícios insanáveis, nunca transitam em julgado. Caberá à perícia 
técnica, cuja realização foi determinada pelas instâncias ordinárias, demonstrar se tais vícios 
estão ou não presentes no caso dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp 622.405/SP, 
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 20/09/2007, p. 
221)”; 
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a responsabilidade deles, até obter-se o ressarcimento. 

    Enfim, diante de casos como os referenciados acima, há aquilo que vem 

sendo observado com acuidade pelos juristas nas últimas décadas: que as regras de 

aplicação por simples subsunção ou não se amoldam aos casos, ou ainda, não 

devem servir para proteger injustiças.  

Na verdade, o que se observa, com um cuidado mais refinado, é que tais 

situações não podem ser resolvidas por mera antinomia normativa, vez que há, nos 

casos relatados, verdadeiros conflitos de princípios. A melhor solução seria, 

portanto, sopesar os valores em jogo e o parcial afastamento, ou melhor, diminuição 

de incidência daquele princípio que ampararia a inadequação.86 A partir daí torna-se 

possível reconhecer mitigações e afastar inadequações que estariam, em tese, 

revestidas pela coisa julgada.87 

Por fim, importa afirmar que, se tais afastamentos ou mitigações começarem 

a ocorrer, corre-se o risco de se afastar uma garantia constitucional, de direito 

fundamental positivado (a coisa julgada), em hipóteses ou casuísticas incertas, isto 

é, quando algum julgador reconhecer “injustiça” ou outro sentimento humano tão 

subjetivo quanto esse substantivo. Pelo sistema de direito positivado no território 

nacional, é patente a escolha do legislador em preferir a segurança, dentre outras 

coisas – por exemplo, a verdadeira e mais correta justiça. Não fosse isso, não 

estaria a coisa julgada, na Constituição Federal, cunhada como das mais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Ressalte-se a Teoria Tridimensional do Direito, de Miguel Reale, recomenda a união das 
variáveis fato, valor e norma, a fim de obter um resultado mais realista daquilo que orienta a lei. 
Com efeito, surgindo então conflitos de princípios a melhor forma de se resolver, segundo as 
doutrinas de Dworkin e Alexy, será pelo critério das ponderações, i.e., sopesa-se os interesses 
em jogo e caso a caso um princípio terá maior aplicabilidade ou incidência respeitada. 
87 O objeto deste trabalho não justifica aprofundamentos ou considerações quanto à adequação, 
às vantagens e desvantagens dessa ampliação das hipóteses de desconsideração da coisa 
julgada. 
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importantes garantias do povo brasileiro.   

 

1. 5.   A insuficiência do processo individual para dirimir conflitos 

coletivos 

 

O atual Código de Processo Civil, que já vige desde 1973, tem se mostrado 

insuficiente para resolver as lesões massificadas e incompatível com a demanda de 

soluções cada vez maior88. Não se trata de defeito dessa norma, pois, não obstante 

a série de reformas recebidas,89 ela foi idealizada e editada quando a maior 

preocupação era resolver lides, por meio de processos individuais (“A” contra “B”).  

Decorre dessa origem seu desígnio de continuar aprimorando em especial esse tipo 

de demandas ou tutelas jurisdicionais. 

Porém, já na década de 60, buscando o aprimoramento da atividade 

jurisdicional, baseada no chamado “Projeto Florença”,90 a doutrina apontou alguns 

obstáculos que evidenciavam a precariedade dos tradicionais mecanismos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Conforme Marinoni, “a complexidade da sociedade moderna, com o intrincado 
desenvolvimento das relações econômicas, dá lugar a situações nas quais determinadas 
atividades podem trazer prejuízos aos interessados de um grande número de pessoas, fazendo 
surgir problemas ignorados às demandas individuais”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas 
do processo civil. 4ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 86). 
89  Só na última década podem ser mencionadas, a título de exemplo, as Leis 11.112/05; 
11.187/05; 11.232/05; 11.276/06; 11.277/06; 11.280/06; 11.341/06; 11.382/06; 11.418/06; 
11.419/06; 11.441/07; 11.672/08; 11.694/08; 11.965/09; 11.969/09; 12.008/09; 12.122/09; 
12.125/09; 12.195/10; 12.322/10; 12.398/11; 12.810/13; e 12.873/13. 
90 “Esse projeto consistiu na pesquisa de dados empíricos de diversos países que 
empreenderam programas inovadores para distribuir justiça a seus cidadãos, com os objetivos 
específicos de identificar e conhecer os obstáculos que mais frequentemente se opunham ao 
acesso à justiça e, a partir do equacionamento dessas informações, encontrar soluções simples 
e facilmente implementáveis pelas nações que ensejassem otimizar o seu sistema jurisdicional.” 
(Disponível em 
<<http://www.fadisp.com.br/download/1.0_Acesso_a_Justica_e_Processo_Coletivo.pdf>>. 
Acesso em 01.nov.2013). 
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solução de conflitos, especialmente o processo – tais como as custas, as 

possibilidades de algumas partes, problemas dos interesses difusos e as barreiras 

ao acesso –, ao menos da forma como vinha sendo implementado. 

A doutrina prossegue dizendo ter havido uma divisão do tema “interesse ou 

direito social” e o afastamento do direito público – diante a dilatação do Estado e 

aprimoramento da Administração Pública, bem como do poder fiscal arrecadatório 

parece que cada dia o interesse da população (bem estar social) se afasta do 

interesse do Estado, que mal realiza suas funções ou não direciona corretamente as 

verbas arrecadas –, uma vez que cada vez mais se encontram situações em que se 

constata a disparidade entre um e outro. A isso alia-se a dificuldade de associação e 

organização de multidões igualmente lesadas, pois cada um se preocupa, em regra, 

em agir para defender seus benefícios imediatos; o obstáculo do duelo cidadã 

versus grandes incorporações; e menores dificuldades para litigantes 

organizacionais.91    

É incontestável que, ao longo dos anos, a sociedade vem enfrentando 

mudanças de diversas ordens e por inúmeros fatores, diante ao que, as relações 

jurídicas acabam refletindo essa metamorfose. Seja pela legislação, seja pelos 

precedentes judiciais, seja até pela doutrina, o Direito precisa se adequar a isso, e 

não deve, ou pode ser, diferente com o Processo,92 que a cada dia carece de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. 
92 Diante ao liberalismo econômico, diagnosticado no início do século passado, foram 
conhecidos visíveis traços de desvios de conduta que lastraram excessos (p.ex.: desrespeito a 
uma real autonomia da vontade, inobservância de uma efetiva liberdade de contratar, o pacta 
sunt servanda com resultados abusivos etc.), inclusive baseados nas grandes codificações – tais 
como o Código de Napoleão de 1804 e o Código Civil brasileiro de 1916. Tais abusos foram 
ampliados com a massificação da oferta de produtos e serviços, de um modo padrão e uniforme. 
A partir da 2ª Segunda Guerra Mundial, com a explosão da produção capitalista e enorme 
desenvolvimento da tecnologia e com a globalização (sociedade de massas), tornou-se 
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inovações.93 Diante isso surge outro segmento de tutela preocupações mais 

atinentes à proteção coletiva, que é o direito processual onde se tutela os direitos e 

interesses difusos e coletivos.  

Hodiernamente, o próprio estudo de uma Teoria Geral do Processo suplanta 

os conceitos, objetos e princípios vistos há décadas, sob a ótica clássica ou do 

direito individual94 - especialmente quando se passa a notar que a sociedade vive 

intensamente relações coletivas, em verdadeiros grupos humanos e os institutos 

tradicionais ficam, tecnicamente, cada dia mais incompatíveis95 - ou até quando se 

percebe a necessidade de aproximação do Direito ao senso comum de justiça.96  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
necessária a adequação do Direito, como pode ser visto no surgir de leis protetoras a grupos 
prejudicados, na promulgação de uma Constituição mais cidadã, dentre outros (NUNES, Luiz 
Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material - arts. 1º a 
54. São Paulo: Saraiva, 2000. p.69-71). 
93 Nesse sentido, verificar que as últimas reformas da legislação processual tendem a direcionar 
o processo para os meios eletrônicos, bem como extrair mais de seus atos numa busca 
desenfreada de um funcionalismo  
94 Segundo Grinover, “vinte anos de experiência de aplicação da Lei da ACP, quinze de CDC, 
numerosos estudos doutrinários sobre a matéria, cursos universitários, de graduação e pós-
graduação, sobre processos coletivos, inúmeros eventos sobre o tema, tudo autoriza o Brasil a 
dar um novo passo rumo à elaboração de uma Teoria Geral dos Processos Coletivos, assentada 
no entendimento de que nasceu um novo ramo da ciência processual, autônomo na medida em 
que observa seus próprios princípios e seus institutos fundamentais, distintos dos princípios e 
institutos do direito processual individual” (GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual 
coletivo. Disponível em << 
http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/grinover_direito_processual_coletivo_principios.pdf 
>>. Consultado em  04.set.2013). 
95 Conforme Mancuso, “o translado de institutos e categorias da jurisdição singular para o plano 
coletivo ‘nem sempre será possível’, ou ‘nem sempre será seguro’, de modo que devem 
interprete e aplicador proceder com toda cautela nesse transporte, atentando a que o plano da 
jurisdição coletiva parte de pressupostos que lhe são peculiares e intenta alcançar finalidades 
específicas, aqueles e estas bem diversos de seus correspondentes na jurisdição singular” 
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.118). 
96 Menciona-se, à guisa de exemplo, a hipótese do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
que sempre foi rechaçado pela sociedade e vetado pelo Direito (seja com amparo na CF/88, seja 
por previsão no CC/02), mas, diante a mudança de valores e/ou busca no afastamento de 
preconceitos, passou-se a ser possível essa união, inclusive como forma de casamento, sendo 
até mesmo avalizado pela última instância do Judiciário nacional (Disponível em << 
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Isto é, a bem da verdade, o Estado vem reunindo, há algum tempo, mais 

críticas que elogios no confronto "pacificação" versus "conflitos de interesses". Sua 

atuação, especialmente Judicial, não consegue dar conta dos problemas que dia a 

dia se multiplicam, quer na esfera individual, quer na esfera de grupos pequenos, 

médios ou grandes (identificáveis ou não). 

Por uma nova espécie de Direito Processual, passa-se a considerar o 

tratamento diferenciado na reparação de danos (individuais e coletivos97), a 

ampliação da tradicional legitimação e da sistemática de custas e honorários, um 

tratamento díspar para coisa julgada (e litispendência). Enfim dá-se uma outra leitura 

e atenção para "esquemas processuais clássicos, para sua adaptação aos conflitos 

emergentes, próprios de uma sociedade de massa", como afirma a doutrina.98  

Podem ser apontadas algumas situações contemporâneas comuns não 

solucionadas judicialmente, ao menos por demandas individuais. É o caso, por 

exemplo, de uma empresa que vende milhares de produtos, mas - por erro ou não – 

entrega cerca de 5% a menos do que foi contratado e pago; ou de uma loja que, por 

meio de publicidade massificada, oferece algo apenas com o intuito de levar o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,juristas-e-igreja-contestam-a-decisao-do-stf-sobre-
uniao-homoafetiva,715497,0.htm>>. Acesso em 12.mar.2014). 
97 É se atentar ao chamado fluid recovery, amparado no artigo 100, do CDC que ocorre "diante 
de uma sentença genérica, em que o juiz apenas reconhece a responsabilidade do réu e o 
condena a reparar o dano causado, aplica-se o que a doutrina denomina reparação ou 
recuperação fluída, em que se busca a responsabilização do causador do dano e a 
compensação da sociedade lesada (...). A reparação fluída (fluid recovery) é utilizada em 
situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente 
irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos 
beneficiários". (STJ, REsp 1187632/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ 
Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, 
DJe 06/06/2013). 
98 Dentre vários, lembrar de um dos principais nomes, a professora Ada Pellegrini Grinover 
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9ª ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007). 
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consumidor até o estabelecimento e persuadi-lo a comprar.99  

É claro que é muito difícil - para não dizer impossível, ao menos sob a ótica 

fática - as pessoas promoverem ações, com todos os riscos e gastos de tempo e 

dinheiro, buscando o ressarcimento de centavos ou de míseros reais, ou até uma 

mera tutela repressiva, por exemplo, a cessação da produção ou da venda. Pode-se 

até mesmo questionar se aquela vítima poderia demandar tutela tão ampla ou teria 

legitimidade ativa para isso. 

Talvez por não haver retorno financeiro imediato ou outro benefício de 

fruição de plano, as tutelas metaindividuais ou sociais, possíveis a qualquer um, 

sejam tão pouco usadas pelas pessoas individualmente. É o que ocorre, por 

exemplo, com as ações populares,100 quase não utilizadas, mesmo que o brasileiro 

seja ciente das corrupções e improbidades administrativas praticadas pelos agentes 

do Estado, conforme noticiado quotidianamente em todas as formas de mídia, e viva 

criticando-as por incomodarem-no financeira ou eticamente.   

Nesse sentido, nota-se um aumento também na necessidade de se 

buscarem soluções coletivas,101 não só para se resolver um maior número de 

processos, mas também para se apresentarem soluções de forma mais prática e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Algumas práticas impróprias se tornaram tão comuns que, no ramo comercial, foi editada a Lei 
8078/90, uma norma de defesa e proteção do consumidor, dentre outras categorias prejudicadas 
(p.ex. consumidor equiparado) inclusive das comuns práticas abusivas – como as exemplificadas 
acima – rechaçadas pela norma (vide art. 39 e seus incisos). 
100 "Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de 
nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 
Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista" (Lei 4.717/65, que 
regula a ação popular). 
101 Ver interessante referência feita por Kazuo WATANABE, entre ‘conflitos na dimensão 
molecular’ e ‘demandas-átomo’, a fim de explicar a relevância das demandas coletivas no Brasil 
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 797 e ss.). 
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célere.102 Pretende-se, também, com as soluções coletivas, não deixar lesões 

ínfimas saírem ilesas ou não tuteladas,103 portanto, uma alta cifra de lesões que 

eram negligenciadas – e que acabavam por gerar lucros e vantagens especialmente 

no ramo das relações de consumi – passam a ser tuteladas conjuntamente 

demonstrando ser também de interesse do estado essa ofensa não-inofensiva. 

Com efeito, a defesa dos direitos lesados (conflitos) analisada, discutida e 

estudada até o século passado já não é mais a mesma; nem mesmo a jurisdição já 

se ocupa em meramente resolver os conflitos de interesses entre duas ou pouco 

mais pessoas104 - como ocorria quando começou a ser perquirida - ou de se 

satisfazer com as respostas dadas pelo juiz mera ‘boca da lei’.105 Portanto, de forma 

direta ou não, o processo coletivo também servirá para prevenir “a pulverização do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Como bem observado pela doutrina, “a partir do momento em que as ações e 
relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que individual, as sociedades 
modernas necessariamente deixaram para trás a visão individualista dos direitos, refletida nas 
‘declarações de direitos’, típicas dos séculos dezoito e dezenove. O movimento fez-se no sentido 
de reconhecer os direitos e deveres sociais dos governos, comunidades, associações e 
indivíduos.” (CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à  Justiça. Tradução de Ellen 
Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988, p.10). 
103 Para mencionar exemplo apresentado por Didier e Zaneti Jr.: "uma lesão no mercado de 
ações e os acionistas são prejudicados em apenas alguns centavos, ninguém duvida que os 
lesados não terão motivação econômica para ajuizar uma ação visando a recuperação de 
valores ínfimos" (DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil – 
Processo Coletivo – Volume 4. 3ª edição. Salvador: JusPodivm, 2008. p.82). 
104 O Código prevê o litisconsórcio, que é a pluralidade de partes em um ou em ambos os polos 
da demanda, limitável pelo juiz, quando houver a reunião de muitos titulares, naquela espécie 
que a doutrina denomina como multitudinário (art. 46, parágrafo único, do CPC), cisão vetada 
nas modalidades de litisconsórcio necessário ou unitário. 
105 Ainda sob a visão clássica do Processo Civil, a doutrina afirma que “a função jurisdicional, 
uma das três funções do Estado, consiste na atuação da lei, que é uma norma geral e abstrata 
de tutela de interesses e reguladora da composição de conflitos de interesses, aos casos 
concretos ocorrentes. Assim considerada, aquela função é como que um prolongamento da 
função legislativa. O legislador formula a lei, a qual em abstrato e com caráter de generalidade, 
tutela determinadas categorias de interesses ou regula a composição dos seus conflitos, 
enquanto o órgão jurisdicional, o juiz, em face de um caso concreto, especializa aquela lei, 
assegurando a tutela do interesse ou resolvendo qual dos interesses em conflito é tutelado pela 
lei. O juiz aplica a lei aos casos concretos” (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito 
processual civil. Vol. 1.  25ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 21). 
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conflito em múltiplas e repetitivas ações individuais”.106 

A preocupação de se priorizarem a interpretação e a aplicação de direitos a 

partir da Constituição Federal, tomada como centro das de decisões, cada vez mais 

obriga os profissionais do Direito a uma leitura contemporânea até das funções do 

Estado. Na atividade jurisdicional podem ser constatados mudança de hábitos 

(posicionamentos), especialmente pelo propósito da concretização de direitos 

fundamentais107 e o uso do processo coletivo, que reafirmam o escopo de 

pacificação com justiça e a busca de sua efetivação da tutela jurisdicional. 

Na mesma toada, o direito de ação não mais se restringe à possibilidade de 

o lesado buscar a mera tutela exclusiva. Esse direito pode e deve se tornar mais 

efetivo e abrangente, se exercido, como sugere o Direito Processual Coletivo, por 

entes representativos de grupos ou classes, numa legitima representação 

processual autônoma,108 defendendo um número cada vez maior de pessoas e 

permitindo obter solução de grupos – por exemplo, de consumidores ou de 

associados vítimas, dentre outros -, se não até para toda a sociedade. 

Com efeito, o Direito Processual Civil, há muito tempo reconhecido como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.80. 
107 Conforme conclui Luiz Guilherme Marinoni, “é preciso deixar claro que a pacificação social é 
apenas uma consequência da adequada tutela jurisdicional, e não um elemento capaz de definir 
a essência da jurisdição. Além disso, é importante frisar que a jurisdição exerce, no Estado 
contemporâneo, uma relevante função diante da imprescindibilidade da participação popular na 
reivindicação dos direitos transindividuais e na correção dos desvios na gestão da coisa pública” 
(MARINONI, Luiz Guilherme. A jurisdição no estado constitucional. Disponível em << 
http://www.marinoni.adv.br/baixar.php?arquivo=files_/A%20JURISDI%C3%87%C3%83O%20NO
%20ESTADO%20CONSTITUCIONA1.doc >>. Acesso em 02.mar.2014). 
108 Cappelletti e Garth, dentre suas sugestões, falam de “soluções práticas para problemas de 
acesso à Justiça”, de “ondas reformatórias”, citando dentre outras, o aprimoramento da 
representação dos interesses difusos, lembrando de parâmetros a serem aperfeiçoados como 
legitimação ativa, representatividade adequada etc. (CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. 
Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988). 
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ciência autônoma109, dia a dia busca acompanhar as evoluções e complexidades da 

sociedade, bem como seus respectivos anseios. Assim, seu desdobro na 

modalidade transindividual é medida que se impõe, seja porque também é uma 

tendência mundial, seja porque inegavelmente se vive cada dia mais numa 

sociedade de massas. 

Assim, tal segmento do Direito Processual permite o acesso mais fácil à 

justiça, barateia e rompe entraves socioculturais, impede a banalização dos delitos 

fragmentários e confere "peso político mais adequado às ações destinadas à 

solução desses conflitos coletivos".110  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Sobre o tema, ver a evolução do direito de Ação, com o reconhecimento de autonomia do 
Direito Processual (ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini, 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 27ª edição. Editora Malheiros, 2011).    
110 Kazuo Watanabe, orientado pelas reflexões de Vittorio Denti (GRINOVER, Ada Pellegrini [et 
al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 729). 
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CAPÍTULO 2: O SURGIMENTO DO PROCESSO COLETIVO 

 

A partir de determinado momento fez-se necessário, entre nós uma melhoria 

na sistemática processual para se obterem soluções metaindividuais.111 

Numa análise histórico-legislativa, pode-se dizer que o Direito Coletivo 

surgiu há muito tempo no Brasil. Têm-se pelo menos dois importantes marcos 

jurídicos que não podem ser esquecidos: a atuação dos sindicatos na Justiça do 

Trabalho, desde a década de 40, consagrando os dissídios coletivos mencionados 

na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT); e a possibilidade de o eleitor defender 

o patrimônio público, desde a década de 60, pela Lei da Ação Popular.  

A partir de certo momento, essa ramificação coletiva passou a ser estudada 

como modalidade autônoma de Direito Processual. Contou, então, com lastro firme e 

legítimo em várias normas, tais como a Lei que trata da Ação Civil Pública,112 a 

própria Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor,113 a Lei que trata 

da Improbidade Administrativa114 e outras.115   

Na doutrina, o direito coletivo passou a ser estudado no Brasil, de forma 

significativa, já na década de 70, por diversos juristas que publicaram conteúdos 

apontando a carência de inovações processuais nesse novo segmento. Dentre eles, 

destacam-se José Carlos de Barbosa Moreira, Ada Pellegrini Grinover e Waldemar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Não só o Código de Processo Civil, mas o Código Civil vigente, até bem pouco tempo 
(CC16), dentre outras legislações da mesma época, teve o perfil eminentemente individualista e 
voltado ao patrimônio particular. 
112 Lei nº 7.347/85. 
113 Lei nº 8.078/90. 
114 Lei nº  8.429/92. 
115 Mencionam-se exemplos como as leis que tratam: 1. da responsabilidade decorrente de 
danos no mercado mobiliário (Lei 7.913/89); 2. da criança e do adolescente (Lei 8.069/90); 3. da 
proteção à ordem econômica (Lei 8.884/94); 4. do torcedor (Lei10.671/03); 5. do idoso (Lei 
10.741/03). 
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Mariz de Oliveira,116 entre outros que notaram que este segmento do direito, de 

predominância processual, teria valores e princípios próprios, capazes de permitir 

até se falar na própria autonomia do ramo.  

Todavia, importa esclarecer que sua origem não é tupiniquim. O Processo 

Coletivo tem seu berço no estrangeiro, nas chamadas ações de classe ou class 

action, marco mundial de tutelas metaindividuais, oriundo do direito norte-

americano.117  

As ações coletivas denominadas class action, na verdade, são uma 

modalidade de tutela, proposta por uma pessoa ou grupo que representa uma 

categoria ou classe ou um grupo maior reunido por uma situação, jurídica ou fática, 

ou interesse, mas que não pode ser feita por meio de litisconsórcio por não ser 

razoável ou porque “daria ensejo a dificuldades insuperáveis quanto à jurisdição e à 

competência”.118   

Podem as class action, segundo prevê a Rule 23,119 ser divididas em três 

espécies: true, hybrid e spurious.120 Nelas, permite-se que "em certas circunstâncias, 

uma ação vincule os membros ausentes de determinada classe, a despeito do fato 

de eles não terem tido qualquer informação prévia sobre o processo. Isso demonstra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010. 
117 Não obstante a maior parte da doutrina concorde com esse marco, há consideráveis posições 
que afirmam que a origem remonta ao Direito Romano, especialmente na actio popularis 
(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 27-33). 
118 BUENO, Cassio Scarpinella. As class actions norte-americanas e as ações coletivas 
brasileiras: pontos para uma reflexão conjunta. Disponível em << 
http://www.scarpinellabueno.com.br/Textos/Class%20action%20e%20direito%20brasileiro.pdf>>. 
Acesso em em 18.set.2013. 
119 Disponível em << http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_23>>. Acesso em 31.01.2014. 
120 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.874-876. 
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as dimensões surpreendentes dessa mudança no processo civil. A visão 

individualista do devido processo judicial está cedendo lugar rapidamente, ou 

melhor, está se fundindo com uma concepção social, coletiva. Apenas tal 

transformação pode assegurar a realização dos ‘direitos públicos’ relativos a 

interesses difusos”.121 

Apesar de as class action tutelar naquele Estado toda espécie de Direito 

Coletivo – busca da compatibilidade de conduta; ações de classes; questões 

comuns ou indenizatórias122 – não têm a mesma tripartição nacional, pois tratam o 

tema como direitos metaindividuais, condicionados a requisitos que funcionam como 

admissibilidade da ação, até como coletiva ou não.123 

Com efeito, essa peculiaridade pode ser mais bem compreendida a partir da 

percepção de que no direito americano "a ação não é proposta direta e 

inelutavelmente na forma coletiva. Há que se distinguir duas fases distintas: a 

propositura da ação e o requerimento da sua certificação como coletiva. De acordo 

com a Rule 23 (c) (1) (A), logo após a propositura da ação, o juiz deverá avaliar a 

presença dos requisitos e a satisfação de uma das hipóteses de cabimento124 e 

confirmar a possibilidade de sua manutenção na forma coletiva. Essa decisão, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à  Justiça. Tradução de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988. 
122 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 
2ª.ed.rev.atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
123 GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. 
124 Antonio Gidi informa serem hipóteses possíveis: a numerosidade, a questão comum, a 
tipicidade, a adequação da representação – Rule 23(a) -, além das hipóteses de cabimento, 
predominância, superioridade, administrabilidade – Rule 23(b) -, a definição do grupo e a 
notificação (GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as 
ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2007, p.192). 
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autoriza e dá estrutura coletiva à ação proposta, é a certificação (certification)”.125 

Não se refutam as notáveis contribuições trazidas do direito alienígena para 

os dispositivos pátrios, todavia a identidade é imperfeita, principalmente porque não 

há subsunção em especial do direito processual coletivo deles ao nosso. Observa-

se, por outro lado, uma constante e atual aproximação entre ambos, especialmente 

pela redução de diferenças entre os modelos da civil law e common law, o que 

atenua as desigualdades que sempre existiram entre os sistemas, notadamente pelo 

uso cada vez maior dos precedentes e da jurisprudência.126 

 

2. 1.   Hipóteses de utilização do processo coletivo 

 

Como dito acima, o Processo Coletivo não só se tornou um meio necessário 

entre nós, mas também passou a contar com expressa previsão legal no direito 

positivo pátrio. A questão que se apresenta, portanto, diz respeito, em parâmetros 

objetivos, a quais seriam as situações tuteláveis por esse novo segmento, ou ainda, 

quando se utilizar desse novo direito (metaindividual). A resposta pode vir de uma 

análise feita com amparo na Lei 8.078/90 que, reunindo alguns elementos, 

estabelece três hipóteses.127 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.  
126 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.50. 
127 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
       Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato; 
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A primeira hipótese, para defesa coletiva, ocorre quando uma conduta 

delituosa gerar prejuízos para um número indefinido de pessoas, isto é, atingir não 

só uma ou outra pessoa, mas vitimar um grupo indeterminável128, cujos integrantes, 

segundo a lei, estariam ligados por uma circunstância fática, por exemplo, uma 

indústria que polui ou uma empresa que faz publicidade enganosa na mídia. Fala-se, 

então, que esse tipo de tutela buscará defender direitos ou interesse difusos, na 

forma do art. 81, inciso I, da Legislação Consumerista, seja nas relações de 

consumo, seja em outras. Pode ser enquadrado nessa categoria, como lesada, toda 

a população de um país e visitantes. Conclui-se, então, que ninguém 

individualmente poderia demandar em juízo a proteção a tal interesse, em face de 

tamanha abrangência. 

Antes de prosseguir com as outras modalidades existentes, faz-se 

necessário esclarecer que não se têm dúvidas que as situações pontuadas como 

exemplo acima, bem como aquelas que a elas se assemelham, ao menos no aspeto 

de dimensão lesiva - grupo de pessoas indefiníveis -, possibilitariam ao certo uma 

ação individual por parte das pessoas prejudicadas ("A" versus "B"), até buscando 

uma tutela específica (por exemplo, parar de poluir), "mas poucas - ou nenhuma - 

terão interesse financeiro direto em jogo. Mesmo esses, além disso, provavelmente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. 
128 A doutrina critica a expressão legal "pessoas indeterminadas", pois a coletividade ou a 
comunidade é determinada (GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. 
Sao Paulo: Saraiva, 1995, p. 23); 
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não terão interesse suficiente para enfrentar uma demanda judicial complicada".129 

Três variáveis podem ser extraídas dessa conjectura, que normalmente 

permite classificar essa primeira hipótese de direitos em difusos ou coletivos lato 

sensu130 (art. 81, inciso I, do CDC): 1. a natureza indivisível do direito ou interesse 

tutelado; 2. a titularidade de pessoas indeterminadas; 3. o liame fático circunstancial 

das vítimas. 

A indivisibilidade aludida está afeta ao objeto do interesse que emerge e à 

impossibilidade de determinar ou quantificar o dano ou prejuízo de cada pessoa ou 

dos lesados com a conduta de alguém. Se alguém, por exemplo, poluir o meio 

ambiente,131 não se consegue identificar quantas pessoas ou quais não foram 

prejudicas quando alguém despeja toneladas de produtos tóxicos no ar, no mar ou 

no solo. Aliás, nesse particular, interessante posicionamento extrai-se do direito 

ambiental quando se tutelam as gerações presentes e futuras.132 

São, ainda, indivisíveis alguns dos temas elencados na Lei da Ação Civil 

Pública, tais como os bens comuns e direitos públicos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, a ordem econômica e a ordem urbanística.  

Já a impossibilidade de se identificarem as pessoas lesadas reflete na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Nesse sentido, a doutrina menciona também as demandas judiciais "anti-econômicas" 
(CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à  Justiça. Tradução de Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988, p.26-27).  
130 ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos 
difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Disponível em 
<<http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/Hermes%20Zaneti%20Jr(2)%20-%20formatado.pdf>>. 
Acesso em 15.mar.2014. 
131 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor 
e outros interesses difusos e coletivos. 8. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 629. 
132 Vide a Declaração sobre as Responsabilidades das Gerações Presentes em Relação às 
Gerações Futuras, adotada em 12 de novembro de 1997 pela Conferência Geral da UNESCO, 
em sua 29ª sessão. Disponível em 
<<http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001108/110827por.pdf>>. Consulta em 08.mar.2014. 
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titularidade de direito ou interesses de pessoas indeterminadas que se submeteram 

à conduta. Há quem, até, prefira denominar esta categoria de direitos coletivos de 

‘direitos sem dono’ ou ‘titular exclusivo’,133 mormente pelo número indefinido -  em 

regra, imenso - de ofendidos. 

Com efeito, a doutrina, numa vertente das relações de consumo, mercado e 

comércio, explica que "todas as pessoas são consumidoras por estarem 

potencialmente expostas a toda e qualquer prática comercial". Portanto, "se um 

fornecedor faz publicidade enganosa e se ninguém jamais reclama concretamente 

contra ela, ainda assim isso não significa que o anúncio não é enganoso, nem que 

não se possa - por exemplo, o Ministério Público - ir contra ele para impedir a 

continuidade da transmissão do anúncio enganoso, para punir o anunciante etc., 

independentemente do aparecimento real de um consumidor contrariado".134   

Mantendo o exemplo da publicidade enganosa, podem-se, ainda, levantar 

questionamentos, tais como: quem a viu ou ainda a verá?; quantas vezes a 

publicidade foi ou ainda poderá ser vista?; até onde esse engodo foi transmitido? A 

qualquer uma, cabe apenas como resposta a inexatidão.135 

Ainda em relação aos direitos difusos, não pode ser esquecido o liame 

circunstancial fático das vítimas, que é, na verdade, algo mais tênue do que uma 

relação jurídica contratual ou associativa organizada, podendo reunir no grupo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.103. 
134 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito 
material (arts. 1º a 54). São Paulo: Saraiva, 2000. p.69-71. 
135 Conjecturas futuras podem ser imaginadas, projetando-se para anos ou décadas, 
especialmente quando se nota que os conteúdos televisivos são armazenados por sabe-se lá 
quanto tempo na internet, vistos e revistos por sabe-se lá por quem e até quando. A título de 
exemplo, menciona-se o caso do iogurte ‘Chambinho’, cujo anúncio declarava que o alimento 
‘valia por um bifinho’. A propaganda enganosa, especialmente sobre o ponto de vista dos 
nutricionistas, foi criada em 1984 e pode ser vista até hoje. Disponível em 
<<http://www.youtube.com/watch?v=iZpigt9GgL4>>. Acesso em 15.mar.2014. 
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pessoas que nunca se viram,136 que não pertencem a uma mesma categoria 

profissional137 ou, até, que sequer se conhecem ou nunca se imaginaram ser 

igualmente vitimadas por algum produto, serviço ou conduta.138 

A segunda situação tutelável, para defesa coletiva, dá-se na hipótese de 

quando uma conduta delituosa gerar prejuízos para um número definível de 

pessoas. Quando se vitimar um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas por 

uma relação jurídica-base, esse tipo de tutela buscará defender direitos ou interesse 

coletivos stricto sensu, na forma do art. 81, inciso II, da Legislação Consumerista.  

Deve ser relembrado que essa categoria de direitos ou interesses coletivos 

não se restringe às relações oriundas de mercado consumo, pois relações jurídicas 

que formam grupos, categorias ou classes poderão ocorrer em vários segmentos. 

Podem ser dados alguns exemplos, tais como o grupo de pessoas que 

tenham problemas com a previdência ou de torcedores de um time de futebol, 

associados em algum tipo de reunião organizada civil ou agremiação organizada; ou 

determinada categoria ou classe de profissionais e/ou de empresários, coligados por 

uma entidade associativa -sindicatos, federação ou outra entidade associativa 

civil.139 

Apesar de haver dificuldade, até prática, para diferenciar essas três 

entidades coletividades (grupos, categorias ou classes), o fato de estarem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 Por exemplo, os telespectadores de uma novela, os moradores ou visitantes de uma 
localidade. 
137 Por exemplo, advogados, nutricionistas, estudantes, donas de casa, médicos, pacientes. 
138 É de se lembrar "Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço" (art. 12 ao 17), 
prevista no Código de Defesa do Consumidor, aplicável também às lesões ao meio ambiente, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, às infrações da 
ordem econômica e da economia popular, à ordem urbanística, por força do microssistema, 
mencionado no art. 21 da Lei nº. 7.347/85. 
139 Falando de uma ‘prévia união’ jurídica entre as pessoas, ver DESTEFENNI, Marcos. 
Processo individual e coletivo. São Paulo: SARAIVA, 2012. 
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juridicamente ligadas de forma minimamente organizada, por exemplo, em uma 

associação, torna o bloco de pessoas determinável. Esse novo liame, mais jurídico 

que fático, dá feição à segunda modalidade ou hipótese de defesa coletiva, dos 

interesses ou direitos coletivos stricto sensu. 

Por fim, como terceira hipótese de defesa coletiva, deve-se apresentar a 

situação em que uma conduta delituosa gera prejuízos para um número definido de 

pessoas, isto é, atinge pessoas determinadas, que, segundo a lei, estariam ligadas 

por uma origem comum – por exemplo, aquelas que foram vítimas de um acidente 

de avião ou pessoas que adquiriram o produto "X" com defeito ou alguma 

imperfeição. Fala-se, então, que esse tipo de tutela buscará defender direitos ou 

interesse individuais homogêneos, na forma do art. 81, inciso III, da Legislação 

Consumerista. 

Aqui, há uma reunião de pessoas que, na verdade, poderiam demandar 

individualmente seu direito, seja sozinhos, seja por intermédio de litisconsórcio. A lei, 

contudo, permitiu uma reunião com a finalidade de facilitar ou, até mesmo, poupar 

tempo e dinheiro tanto dos autores quanto do próprio Judiciário.140 

Como traço marcante dessa modalidade de tutela coletiva, tem-se que, 

apesar de estarem (ou poderem estar) reunidas por uma origem comum, as vítimas 

de uma conduta ou produto são pessoas determinadas, e, se vierem a tutelar algo 

em juízo por uma demanda coletiva, sua pretensão não deixará de ser 

individualizada.  

O tratamento coletivo não as torna menos indivíduos ou as proíbe de deduzir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Vale atentar que é possível cumular numa ação coletiva pedido de tutela difusa, coletiva e 
individual homogênea, o que repercutirá numa prestação jurisdicional concretizada mediante 
sentença muito assemelhada àquela com ‘capítulos’, vista no Direito Civil clássico. 
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em juízo sua pretensão individual,141 pois, apesar do "feixe de interesses que pode 

ser tratado coletivamente (...) terá uma tutela jurisdicional que não é 

necessariamente una para todas as pessoas, que podem ter sua pretensão 

individual acolhida ou rechaçada por circunstâncias pessoais".142 Contudo, deve-se 

observar que, diante dessa tríplice divisão de tutelas coletivas, há eventuais 

restrições sistêmicas, ou seja, existem peculiaridades processuais que podem ser 

notadas na jurisprudência e na própria lei.  

Os tratamentos processuais diferenciados merecem uma análise mais 

pausada, porque certamente repercutirão naquilo que se pretende ao final criticar, 

problematizar ou, ao menos, trazer como contraste de injustiça ou inadequação. 

Nessa perspectiva, a doutrina reconhece alguns pontos sensíveis do direito 

processual, indicando temas que merecem mais atenção aqui e até no próprio berço 

do processo coletivo.143 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Nesse tocante, Gidi afirma que "como se sabe, os direitos difusos coletivos de um grupo são 
conexos aos direitos individuais de seus membros. A violação de um direito difuso (a veracidade 
de uma publicidade, por exemplo) pode dar origem à violação de uma série de direitos 
individuais dos membros do grupo titular do direito difuso (danos individuais causados pela 
publicidade enganosa). Como esses direitos individuais têm uma origem comum (a violação ao 
direito difuso da veracidade da publicidade), eles são chamados de 'homogêneos'. Se a ação 
coletiva com o objetivo de retirar do ar uma publicidade enganosa for julgada procedente, não 
somente a publicidade será retirada do ar como todos os membros do grupo titular do direito 
difuso violado serão beneficiados em suas esferas individuais pela coisa julgada coletiva" (GIDI, 
Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em 
uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.284). 
142 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo coletivo do consumidor. In: James Tubenchlak. 
(Org.). Livro de Estudos Jurídicos-n.9. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos Jurídicos, 1994, v. 1 
p. 145-146. 
143 Para Bueno, "os três pontos de toque que exigem maior reflexão por parte da doutrina atual 
do processo civil, no que se refere ao estudo e compreensão das ações coletivas, são a 
legitimidade para agir, o contraditório e a coisa julgada. Mesmo para as class actions, não é 
outra a realidade descrita pela doutrina estadunidense. Isto porque a razão de ser destas 
chamadas ações de classe encontra seu fundamento na possibilidade de, com a atuação de um 
ou alguns membros de uma determinada classe, todos os demais, que não agiram diretamente, 
serem afetados pelos efeitos daquela decisão, inclusive no que se refere à imutabilidade do 
quanto decidido, isto é, no tangente à formação da coisa julgada." (BUENO, Cassio Scarpinella. 
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Logo, faz-se necessário apresentar os institutos de Direito Processual que 

tiveram algum tratamento diferenciado diante dessa nova abordagem feita no Direito 

Coletivo,144 para, diante deles, buscarem-se paralelos, como igualdades, 

semelhanças e diferenças. 

 

2. 2.   Os institutos do Processo Coletivo (comparativo ao Processo 

Individual) 

 

Pela série de peculiaridades que podem ser observadas no microssistema 

de direitos metaindividuais,145 é fundamental que se proceda a um comparativo entre 

Direito Processual Coletivo e o Direito Processual Individual. Nesse particular, pode-

se tentar traçar um paralelo, buscando-se constatar se há ou não mudanças entre o 

direito processual civil clássico e o processo coletivo.  

A competência da ação não sofreu grandes alterações em relação àquelas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
As class actions norte-americanas e as ações coletivas brasileiras: pontos para uma reflexão 
conjunta. Disponível em << 
http://www.scarpinellabueno.com.br/Textos/Class%20action%20e%20direito%20brasileiro.pdf>>. 
Acesso em 18.set.2013). 
144 Há quem conceba a existência de um direito material coletivo (DESTEFENNI, Marcos. Op.cit., 
p.34-36; ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da 'summa divisio’ 
direito público e direito privado por uma nova 'summa divisio' constitucionalizada. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2008). 
145 Dinamarco, enfocando o poder geral de antecipação, lembrou que: "são também 
antecipações de tutela... Disciplinadas fora do Código, existem antecipações de tutela em 
importantes micro-sistemas processuais da atualidade brasileira, como (d) o processo do 
mandado de segurança, (e) o da ação popular, (f) o da ação direta de inconstitucionalidade, (g) o 
da ação civil pública, (h) o das ações coletivas referentes às ações de consumo etc." 
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009, 
p.102/103). 
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fixadas para o processo individual, mantendo-se as normas constitucionais146 e as 

infraconstitucionais.147 Deve haver modificações peculiares de foro para algumas 

modalidades de ações coletivas, isto é, existe especial de competência territorial do 

domicílio do consumidor ou do idoso, para ações deles, bem como do local onde 

ocorreu ou deva ocorrer o dano e, no caso de abrangência regional ou nacional, no 

foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal.148,149  

Salvo melhor juízo, ainda não existem Varas específicas ou órgãos 

fracionários dos Tribunais próprios para os processos coletivos, não obstante 

constantes manifestações doutrinárias nesse sentido. 

A legitimidade passiva não sofreu alterações legais; a ativa foi ampliada com 

a outorga de poder de representação para alguns entes públicos e particulares, tais 

como Ministério Público,150 associações civis, dentre outros.151 A legitimação 

ordinária trazida como regra no processo individual (art. 6º, 1ª. parte, do CPC), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Mantêm-se as regras quanto a pessoa e função (competências originárias e recursais dos 
Tribunais, inclusive de superposição) e das Justiças Comum, Estadual e Federal, e 
Especializadas, na forma dos art. 101-126 da CF/88. 
147 Art.86-100, do CPC. 
148 Art. 2º, da LACP, e art. 93 e incisos, do CDC, art. 209, do ECA, art. 80, do Estatuto do Idoso. 
149 STJ: "COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE CONSUMIDORES. 
INTERPRETAÇÃO DO ART. 93, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO DE 
ÂMBITO NACIONAL. Em se tratando de ação civil coletiva para o combate de dano de âmbito 
nacional, a competência não é exclusiva do foro do Distrito Federal. Competência do Juízo de 
Direito da Vara Especializada na Defesa do Consumidor de Vitória/ES. (CC 26842/DF. Rel. 
Ministro WALDEMAR ZVEITER, Rel. p/ Acórdão Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 10/10/2001, DJ 05/08/2002, p. 194)". 
150 É de se lembrar a necessária identidade desse órgão, inclusive ao promover ações coletivas, 
com as suas atribuições constitucionais (art. 127 e 129, CF/88), podendo, ainda, tutelar, 
coletivamente, direitos individuais homogêneos indisponíveis - por exemplo, o MP tem 
legitimidade para promover ACP, cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de 
mensalidades escolares (Súmula 643 do STF).  
151 Art. 5º e incisos, da LACP; art. 82 e incisos, do CDC.  
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portanto, foi afastada,152 merecendo ser lembradas outras importantes 

peculiaridades, como a prévia constituição da entidade por tempo suficiente,153 a 

pertinência temática da causa com suas atribuições154 e funções155 etc.156  

O litisconsórcio é permitido157 - não obstante à aparente representação 

processual ou, ainda, ao eventual veto em uma das normas -, sendo mais 

interessante quando passa a ocorrer entre entes legitimados, por exemplo, 

Ministérios Públicos.158 Já, das intervenções de terceiro, ainda que haja expressa 

vedação a apenas uma delas,159 além da assistência litisconsorcial, outras não são 

bem vindas conforme conclui a doutrina,160 do contrário haveria o risco de 

retardamento do feito coletivo em razão de um ou outro interesse individual.  

Os regramentos para os atos processuais, nulidades e prazos, os elementos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Antes, prevalecia a posição de que, se a legitimação não fosse ordinária (titular do direito 
material), lesado seria quem poderia ir a juízo demandar sua proteção; seria extraordinária (a lei 
outorgando possibilidade para alguém defender em nome próprio direito alheio). No entanto, 
forte posicionamento no Direito Coletivo preferiu falar numa legitimação autônoma, pois “o 
legitimado para a causa coletiva não defenderia direito alheio em nome próprio, uma vez que 
não seria possível os titulares do direito coletivo transindividual e também porque, ‘se o direito é 
da comunidade ou coletividade, não é possível falar em direito alheio’” (Nelson Nery Junior e 
Rosa Maria de Andrade Nery, Marinoni e outros). 
153 Art. 5º, V, alíneas "a" e "b", da LACP; art. 82, IV, do CDC. 
154 Tem-se aqui um bom exemplo aos órgãos da Administração Pública. 
155 Para uma ação civil pública pela Defensoria Pública, é necessário que haja, no grupo de 
lesados, membros hipossuficientes ou necessitados. 
156 Apesar da ausência de previsão legal da aferição judicial da prévia representatividade 
adequada, o tema é uma das importantes pedras de toque do Direito Público (GRINOVER, Ada 
Pellegrini; CALMON FILHO, Petrônio. Direito Processual comparado – Discursos, conferências, 
etc., organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Trabalho apresentado no 
XIII Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de 
setembro de 2007. Rio de Janeiro: Forense: Brasília, DF: Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, 2008, p. 333-335). 
157 Art. 94, do CDC. 
158 Art. 5º, §5º, da LACP; STJ: REsp 382659/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2003, DJ 19/12/2003, p. 322. 
159 Art. 88, do CDC, proíbe a denunciação da lide. 
160 MALCHER, Wilson de Souza. Intervenção de terceiros nas ações coletivas. Curitiba: Juruá, 
2008. 
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e condições da ação, os pressupostos processuais e a sentença, em regra, 

mantiveram-se incólumes com suas adequações casuísticas.161 

Já a coisa julgada foi objeto de tratamento particular intenso pela lei (CDC), 

que preferiu cuidar do tema segundo as modalidades de tutela coletiva.162 Portanto, 

nas demandas metaindividuais, afasta-se a ideia da res judicata que se restringe às 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Por exemplo, a carência da ação civil pública, por impossibilidade jurídica do pedido, quando 
foi demanda a inconstitucionalidade de uma lei em abstrato (principaliter tantum). Nesse sentido 
a jurisprudência: STJ - "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A ANULAR 
ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE BENEFÍCIO FISCAL A DETERMINADA 
EMPRESA. TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
SÚMULA 329⁄STJ. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. CABIMENTO. [...] 
2. A ação civil pública não pode ter por objeto a declaração de inconstitucionalidade de atos 
normativos. Todavia, se o objeto da demanda é a declaração de nulidade de ato administrativo 
concreto, nada impede que, como fundamento para a decisão, o juiz exerça o controle incidental 
de constitucionalidade. 3. Recurso especial provido. (REsp 760.034-DF, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.3.2009)". 
162 CDC: "Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 
I - 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 
nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no 
inciso II do parágrafo único do art. 81; 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e 
seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 
        § 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e 
direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 
        § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os 
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação 
de indenização a título individual. 
        § 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, 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. 96 a 99. 
        § 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. 
Art. 104. 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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partes (inter partes)163 e passa a ser possível a coisa julgada erga omnes,164 ultra 

partes165 e até na modalidade secundum eventum probationis.166 

 

2. 3.   A legitimação ativa e passiva no processo coletivo 

 

Legitimidade de uma ação é a pertinência subjetiva de seu objeto, ou seja, 

normalmente aquele que é titular do direito material lesado também terá a 

titularidade de ir a juízo defender seus direitos, como autor. Portanto, o lesado tem o 

direito de concretizar o direito de ação e de indicar quem será demandado, fazendo 

figurar como réu quem lhe causou o dano ou, de alguma forma, apresentou a 

resistência à pretensão deduzida em juízo. Assim, essa dupla de pessoas formará a 

chamada legitimidade ad causam, condição da ação e elemento subjetivo da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 CPC: "Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não 
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se 
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a 
sentença produz coisa julgada em relação a terceiros". 
164 Atinge toda a sociedade. 
165 Que vai além das partes, mas restringindo-se à categoria. 
166 “Obviamente, essa prova deve ser suficiente para um novo juízo de direito sobre a questão 
de fundo. Não basta a prova que, embora nova, não possibilite novo resultado. A opção pela 
coisa julgada secundum eventum probationis revela o objetivo de prestigiar  o valor ‘segurança’, 
bem como preservar os processos coletivos de conluio e da fraude processual. Importante 
ressaltar que o julgamento por insuficiência de provas não precisa ser expresso. Deve, contudo, 
decorrer do conteúdo da decisão que outro poderia ter sido o resultado caso o autor 
comprovasse os fatos constitutivos de seu direito. Pode o legitimado propor novamente a 
demanda, desde que demonstre ao juiz que essa nova prova mostra-se suficiente ara 
eventualmente resultar na procedência do pedido. A ‘prova suficiente’ é um requisito específico 
das ações coletivas. Não há necessidade, enfim, de a decisão ser clara: ‘julgo improcedente por 
falta de provas’. Sem dúvida, porém, essa ‘fórmula’ é a mais conveniente, uma vez que deixa 
evidente para as partes que não se trata de decisão estabilizada quanto ao mérito” (DIDIER JR., 
Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: processo coletivo. Vol. 4. 4ª ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 357). 
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demanda,167 a serem aferidos inicialmente e no decorrer da lide.168 

Também é comum dizer que o autor é o detentor da legitimação ativa, ou 

seja, é aquele que pleiteia uma tutela jurisdicional em juízo (pedido imediato) contra 

outro alguém (pedido mediato) - não podendo ser esquecidos tanto o princípio 

dispositivo quanto o princípio da adstrição -, ou contra aquele de quem se pede em 

juízo ou a quem está destinado o objeto imediato, por protagonizar a figura de réu,169 

demandado ou requerido. 

Diante dessa definição, a ninguém é dado o poder de ir a juízo demandar 

em nome próprio direito alheio, diante ao que se chama de legitimação ordinária.170 

Assim, se, por exemplo, Tício e Mévio celebrarem um contrato e um deles não 

cumprir sua parte, ambos deverão estar em juízo, caso seja concretizado o direito de 

ação, ainda que assistidos por alguém que tem capacidade postulatória, 

normalmente, um advogado. 

Contudo, a própria legislação processual, excepcionalmente, permite, em 

determinadas hipóteses, que haja um “outro alguém”, que não o titular do direito 

litigioso, falando em nome daquela pessoa diante de um juiz. É o que se passou a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 Interessante reflexão é feita quando se afirma que a “parte ilegítima” também é parte, por isso 
comporá a relação triangular processual e, se não apresentar sua escusa em juízo, poderá 
acabar suportando tudo quanto foi dele pedido. Afinal, se o réu citado deixar de oferecer defesa, 
no prazo da lei, não se exime do ônus de rebater as alegações do autor, podendo, então, o juiz 
decretar à sua revelia e tomar como verdadeiros os fatos relatados na inicial; 
consequentemente, julgará o feito (antecipadamente), muito provavelmente com a procedência 
dos pedidos deduzidos em juízo.  
168 Como o Brasil não adotou a teoria da asserção, acerca da investigação sobre as condições 
da ação - dentre as quais está a “legitimidade ad causam  -, a investigação sobre a presença ou 
a ausência dessas condições poderá  dar-se “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto 
não proferida a sentença de mérito” (art. 267, §3º, do CPC).  
169 O réu é trazido ao processo por meio de sua citação válida, que “torna prevento o juízo, induz 
litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui 
em mora o devedor e interrompe a prescrição”, nos termos do art. 219, do CPC. 
170 Art. 6º, caput, do CPC. 
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denominar no direito processual como legitimação extraordinária,171 que exercerá 

uma espécie de substituição processual, defendendo em juízo direito que não é o 

seu (do substituído). Essa hipótese pode ser visualizada, por exemplo, quando se 

observa a alienação de um direito ou de objeto litigioso e o autor não autoriza o 

ingresso em juízo do adquirente no lugar do réu primitivo.172  

Nesse caso, considere-se a discussão doutrinária que diferencia a 

legitimação extraordinária de substituição, pois “há aqueles que associam a 

substituição processual à excepcional hipótese de o substituto não ter legitimidade 

para defender seu direito em juízo, sendo tal legitimação exclusiva do substituído 

[Araken de Assis]. Para outros, a substituição processual só ocorre quando o 

legitimado extraordinário atua no processo sem que o legitimado extraordinário atue 

com ele [Alexandre Câmara]”.173 

Com efeito, o “outro alguém” figurará como parte ou substituto e não mero 

representante ou assistente, porque existe uma chancela legal para essa atuação. 

Outro exemplo comum é observado quando: 1. a CF/88 afirma que os sindicatos 

exercerão a defesa “dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais” (art. 8º. III); 2. o Decreto-Lei nº 1.402/39 preconiza 

que os sindicatos poderão “representar, perante as autoridades administrativas e 

judiciárias, os interesses da profissão e os interesses individuais dos associados, 

relativos à atividade profissional” (art. 3º, “a”).174 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 Parte final do art. 6°, do CPC. 
172 Art. 42, do CPC. 
173 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de processo coletivo. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: METODO, 2012, p.154. 
174 Vale a advertência para diferenciar substituição de representação feita pela doutrina: "Na 
substituição, o substituto (Ministério Público, por exemplo") pleiteia em nome próprio o 
reconhecimento de direito alheio (do substituído), enquanto, na representação, o representante 
pleiteia em nome alheio o reconhecimento do direito alheio (do representado). Exemplo clássico 
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Esse tipo de habilitação subjetiva na lide exige expressa previsão em lei e 

não pode ocorrer sem ela.175 Assim, ninguém poderá ir a juízo demandar direito 

alheio em nome próprio - legitimação ordinária -, salvo se a lei expressamente o 

autorizar - legitimação extraordinária -,176 portanto, exceto se houver outorga pelo 

legislador de legitimidade a alguém que, mesmo não sendo a titular do direito à 

tutela jurisdicional, poderá protagonizar o contraditório, como parte, em defesa do 

direito de outrem, seja no polo ativo (por exemplo, art. 8º, III, da CF/88), seja no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de representação: ingresso de ação de alimentos por filho menor, em nome deste, representado 
por sua genitora, por lhe faltar 'capacidade processual', que é de exercício" (MONTENEGRO 
FILHO, Misael. Código de processo civil comentado e interpretado. São Paulo: Atlas, 2008. 
p.41).  
175 Tem-se notícia de uma modalidade de legitimação extraordinária ope judicis, ou fora da lei, 
conforme se verifica em inovada decisão proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, 
que permitiu a uma mãe demandar o direito material de um filho (REsp 1046130/MG, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2009, DJe 21/10/2009*). É 
importante dizer que, se sobre o enfoque do direito de família, essa solução parece ser elogiável 
- afinal, em regra, após o divórcio, a mãe é quem acabaria mesmo tendo que propor a ação em 
nome dos filhos,  representando-os ou assistindo-os, sob o enfoque técnico do direito 
processual, isso não parece ser tão comemorável, pois a regra é a legitimação ordinária - cada 
um defende o seu direito em juízo - e há expressa vedação em lei para que aqueles que não tem 
autorização do legislador tentem vir exercer a legitimação extraordinária. *Ementa: “UNIÃO 
ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. ALIMENTOS. MENOR. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO.  A Turma 
decidiu que não se justifica o pedido de anulação da ação de alimentos, entendendo cabível a 
legitimidade ativa de filhos menores quando assistidos ou representados (conforme a idade), 
com pedido formulado em nome próprio pela genitora em favor dos filhos, uma vez demonstrado 
que o valor solicitado é para a manutenção da família. Ademais, tal legitimidade ativa não se 
altera quando atingida a maioridade do filho menor no curso do processo. É admissível também 
a partilha de bens decorrente da dissolução de união estável (vinte anos) promovida mediante 
processo futuro de inventário (art. 1.121, § 1º, do CPC), com a indicação prévia dos bens que 
integrarão a divisão, sem, contudo, haver o pretendido adiantamento da partilha, que só 
ocorreria se fosse desde já atribuída pelo Tribunal a cada companheiro uma parcela 
individualizada do patrimônio. No mais, pela incidência da Súmula n. 7-STJ, descabe examinar 
pedidos quanto à fixação do valor da pensão de alimentos com o do montante da participação da 
companheira na formação do patrimônio na constância da união. REsp 1.046.130-MG, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 6/10/2009”. 
176 "Em outros termos, poderá uma norma jurídica autorizar que alguém vá a juízo, em nome 
próprio, na defesa de interesse alheio, o que significa afirmar que em algumas situações, 
expressamente previstas em lei, terá legitimidade de parte alguém que não é apresentado em 
juízo como titular da relação jurídica deduzida no processo. Fala-se, nessa hipótese, em 
legitimidade extraordinária" (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 
Volume 1. 23ª ed.  São Paulo: Atlas, 2012. p. 149).  
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passivo  (por exemplo, art. 42, §1º, do CPC) da demanda. 

É importante aclarar esse tema, porque, entre nós, a lei processual exige 

que, para propor ou contestar uma ação judicial, além do interesse, é preciso 

demonstrar a legitimidade,177 uma vez que, se alguma dessas condições da ação 

não concorrer na causa, o processo receberá um fim anômalo, em razão da 

ausência de uma das essenciais condições da ação, ou seja, uma sentença dá fim 

ao feito sem julgar ou resolver o mérito da lide.178  

No processo coletivo, tem-se algo igual ou muito assemelhado à legitimação 

extraordinária, pois alguém demanda em juízo uma tutela de direitos ou interesses 

que normalmente suplantam a esfera individual, isto é, aquele que vai ao Judiciário 

procura defender um grupo ou até mesmo a sociedade de uma forma geral.179  

Nesse particular, talvez interesse visitar antes a ação popular, cuja lei 

permite ao eleitor "pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos 

ao "patrimônio público,180 aqui mencionado de forma lato. Isto é, o cidadão pode agir 

com o objetivo de defender os bens "do domínio nacional pertencentes às pessoas 

jurídicas de direito público interno",181 dentre outras,182 como também aqueles 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 Art. 3º, “caput”, do CPC. 
178 Art. 267, VI, do CPC. 
179 "A legitimação para agir foi ampliada não somente para ensejar o acesso às demandas 
essencialmente coletivas (art. 81, parágrafo único, nºs. I e II), como também para permitir a 
tutela coletiva dos interesses ou direitos individuais ligados entre si pelo vínculo da 
homogeneidade. A ampliação foi ao ponto de permitir que as entidades e órgãos da 
administração pública direta e indireta, mesmo sem personalidade jurídico, possam ter acesso à 
justiça, desde que especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo 
Código (art. 82, nº III). As associações passam a ter legitimidade "ad causam" pela só 
autorização estatutária decorrente da enunciação de seus fins institucionais (art. 82, nº IV)" 
(GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 730). 
180 Art. 1º, da Lei nº 4.717/65. 
181 Art. 98, do Código Civil. 
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direitos "de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico",183 tudo isso 

que pertence, inegavelmente, não exclusivamente a ele, mas a toda a sociedade.  

Voltado ao Direito Coletivo geral, verifica-se que alguns legitimados 

específicos estariam exercendo o múnus público, ou melhor, determinadas pessoas 

e entes estariam legitimados à propositura do processo coletivo, por força da lei da 

ação civil pública,184 como ocorre com os Ministérios Públicos (Federal e dos 

Estados),185 as Defensorias Públicas (dos respectivos entes federativos), as próprias 

pessoas jurídicas de direito público (a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios), as autarquias, as empresas públicas, as fundações ou as sociedades 

de economia mista. E ainda, baseando-se no Código de Defesa do Consumidor, 

incluem-se nessa lista as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou 

indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa 

dos interesses e direitos protegidos pela lei consumerista.186 

Sabe-se, já há bastante tempo, que o Estado não vem defendendo 

satisfatoriamente os interesses da sociedade, não é por outra razão que por vezes 

cinde-se o direito público em dois: o interesse social ou bem comum (ou interesse 

público primário) e o interesse do governo, da administração pública ou do órgão-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 "(...) de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, 
de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 
criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por 
cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do 
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 
subvencionadas pelos cofres públicos" (na forma do caput, do art. 1º, da Lei nº 7.347/1985). 
183 Art. 1º, §1º, da Lei nº 4.717/65. 
184 Aqui considera-se já a Lei nº 7.347/1985, com redação e acréscimos trazidos pela Lei nº 
11.448, de 2007. 
185 "Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito 
Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei" (Art. 5º, §5º, da 
Lei nº 7.347/1985). 
186 Art. 82, da Lei nº 8.078/90. 
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Estado (ou interesse público secundário).187 Por mais que, muitas vezes, possa 

parecer um absurdo, isso se tem mostrado cada vez mais evidente quando se 

constatam abusos em situações do dia a dia, tais como a saga arrecadatória dos 

tributos e multas estatais, os precatórios, a estatística de demandas judiciais e 

recursos em proporções descomunais pelas pessoas jurídicas de direitos públicos 

etc.188    

A doutrina, baseada em reflexões de Cappelletti, observa que os direitos 

coletivos seriam um novo segmento do direito – diferente da clássica divisão do 

público e privado – derivado da “massificação da vida em sociedade e do surgimento 

de novas espécies de conflitos, claramente supraindividuais, e aos quais o processo 

civil tradicional não é capaz de dar respostas eficazes”.189 

Diante da incredibilidade ou do enfraquecimento estatal nada melhor que 

autorizar a demanda de interesses transindividuais também por entes do setor 

privado. Com efeito, as ações coletivas, então, poderão ser propostas também pelas 

associações190 e até pelos sindicatos,191 conforme previsto em lei. Essa autorização 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 BARROSO, Luis Roberto. Prefácio: o Estado contemporâneo, os direitos fundamentais e a 
redefinição da supremacia do interesse público. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesses 
públicos versus interesses privados: Desconstruindo o Princípio da Supremacia do Interesse 
Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
188 Para análise da má representação da sociedade pelo Estado, especialmente no que diz no 
acesso à Justiça, pela busca de meios alternativos de resolução de conflitos; ampliação da 
legitimação representativa etc., ver CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à  Justiça. 
Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988. 
189 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Araken de Assis; Carlos Alberto 
Molinaro; Luiz Manoel Gomes Júnior; Mariângela Guerreiro Milhoranza. (Org.). Processo 
Coletivo e outros Temas de Direito Processual - Homenagem 50 anos de docência do Professor 
José Maria Rosa Tesheiner e 30 anos de docência do Professor Sérgio Gilberto Porto. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 610.  
190 As associações estarão habilitadas a falar em juízo nas ações coletivas desde que, 
concomitantemente, (a) estejam constituídas há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; (b) 
incluam entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 
ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico. Interessa notar, ainda, que a primeira exigência (a) que pode ser dispensada pelo 
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normativa - de uma representatividade grupal para a defesa dos interesses coletivos 

de toda uma categoria – dispensa, inclusive, juntada da relação nominal dos filiados, 

conforme vêm entendendo nossos Tribunais.192 

Logo, nas ações metaindividuais, o agente legitimado demandará buscando 

não a proteção de interesses exclusivamente seus, mas a defesa de direitos ou 

interesses de outrem. Afirma-se, com isso, que nos direitos coletivos há a conhecida 

legitimação extraordinária.193 Contudo, aponta-se aí uma grande polêmica, afinal, os 

direitos tutelados porque aqueles que a lei legitimou, muitas vezes, pertencem 

também a eles mesmos, i.e, a quem demanda em juízo e, ainda, porque muitas 

vezes é impossível identificar todos os titulares do direito, que estariam sendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
juiz, como prescreve a legislação: "quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 
dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido".  
191 STF: “CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. ART. 8º, III, DA 
CF/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal deu 
interpretação ao art. 8º, III, da Constituição, e decidiu que os sindicatos têm legitimidade 
processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos 
dos integrantes da categoria por ele representada. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 
422.148-AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, publicado no DJe de 14.11.2007); 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. ART. 8º, III, DA 
CB/88. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO STF. 
ORIENTAÇÃO MANTIDA PELA CORTE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na 
defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da 
categoria por ele representada [CB/88, art. 8º, III] vem sendo confirmada em sucessivos 
julgamentos. 2. A nova composição do Tribunal não ensejou mudança nessa orientação. 
Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 226.205-AgR, Relator Min. 
Eros Grau, 2ª Turma, publicado no DJe de 22.5.2007). 
192 STJ: AgRg no Ag 1153516-GO, AgRg no REsp 1303343-PE, AgRg no REsp 1182454-SC, 
REsp 936229-RS. 
193 STF, citando uma passagem de Hugo Nigro Mazzili, colacionadas em parecer da PGR, 
veiculado no RE 559.637-1/DF (RE 559637, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado 
em 01/02/2010, publicado em DJe-030 DIVULG 18/02/2010 PUBLIC 19/02/2010): “o papel do 
Ministério Público é compatível com a defesa do erário, sim, mas por meio de legitimação 
extraordinária (daquele que, em nome próprio, defende direito alheio, não da legitimação 
ordinária (daquele que, em nome próprio, defende direito próprio)” (RE – 576155 e RE - 248869). 
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substituídos.194 

Elpídio Donizetti e Marcelo Malheiros Cerqueira195 resumem a polêmica, 

afirmando que “ao definir a natureza jurídica da legitimidade ad causam nas ações 

coletivas, a doutrina divide-se em quatro correntes de pensamento principais: 1) 

legitimidade ‘ordinária’ para a defesa dos direitos transindividuais e ‘extraordinária’ 

para a proteção dos direitos individuais homogêneos; 2) legitimidade ‘extraordinária’ 

para a defesa de qualquer espécie de direito coletivo; 3) legitimidade ‘autônoma para 

a condução do processo’ quanto a direitos transindividuais e ‘extraordinária’ para 

proteção dos direitos individuais homogêneos; 4) legitimidade ‘autônoma para a 

condução do processo’ versando sobre qualquer espécie de direito coletivo”.  

Nas demandas coletivas, há quem afirme haver a legitimação ordinária. 

Seus defensores, entre eles Araken de Assis, argumentam que “(a) os direitos 

transindividuais, devido à característica da indivisibilidade, não pertencem aos 

indivíduos que integram a coletividade, pelo que a entidade ou cidadão que propõe a 

demanda coletiva mostra-se titular de tais direitos; (b) ao proporem ação coletiva, as 

entidades atuam em nome próprio e em defesa de interesses institucionais”. Aos 

que advogam ser só mais uma hipótese de legitimidade extraordinária  – posição 

capitaneada por Zavascki, Didier Jr., Zaneti Jr., Lenza, Câmara, dentre outros – “o 

instituto da substituição processual é suficiente para explicar a legitimação para as 

causas coletivas, desde que seja analisado sob uma perspectiva coletiva”196. No 

mais, haveria necessidade de uma releitura do instituto, agora, analisando-o sob a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 35.  
195 DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010. 
196!DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010.!
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ótica do Direito Coletivo.  

No caso da 3ª corrente, que declara haver casos de legitimação autônoma e 

outros de extraordinária – difundida especialmente por Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, acompanhados por Marinoni e outros. Prosseguem 

Donizetti e Cerqueira “o legitimado para a causa coletiva não defenderia direito 

alheio em nome próprio, uma vez que não seria possível os titulares do direito 

coletivo transindividual e também porque, ‘se o direito é da comunidade ou 

coletividade, não é possível falar em direito alheio’”197. Adicione-se a isso a origem 

dessa legitimidade de estudos no direito alemão. Enfim, falando somente sobre 

legitimação autônoma para a condução do processo - desenvolvida por autores 

como Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier; Marcelo Abelha e 

outros –, preconiza-se uma legitimação especial, com contornos próprios  por se dar, 

na forma da lei, “em nome próprio e no interesse das vítimas e seus sucessores”.198  

A jurisprudência inquina-se de denominar a legitimação como 

extraordinária,199 reafirmando o segundo posicionamento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197!DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010.!
198 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
199 STF: RE 248869, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 
07/08/2003, DJ 12-03-2004 PP-00038 EMENT VOL-02143-04 PP-00773, dentre outros; STJ: 
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA 
DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES ATINENTES À INSCRIÇÃO DE SEUS NOMES EM 
CADASTROS DE INADIMPLENTES. O Ministério Público tem legitimidade para o ajuizamento 
de ação civil pública com o objetivo de impedir o repasse e de garantir a exclusão ou a 
abstenção de inclusão em cadastros de inadimplentes de dados referentes a consumidores 
cujos débitos estejam em fase de discussão judicial, bem como para requerer a compensação 
de danos morais e a reparação de danos materiais decorrentes da inclusão indevida de seus 
nomes nos referidos cadastros. A Lei n. 7.347/1985, que dispõe sobre a legitimidade do MP para 
a propositura de ação civil pública, é aplicável a quaisquer interesses de natureza 
transindividual, tais como definidos no art. 81 do CDC, ainda que eles não digam respeito às 
relações de consumo. Essa conclusão é extraída da interpretação conjunta do art. 21 da Lei n. 
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Não obstante as sérias discussões apresentadas acima, ou até mesmo, a 

corrente doutrinária adotada, uma coisa é fato: para o Direito Coletivo tem-se a 

legitimação ativa habilitada previamente para mais alguns entes, além dos públicos 

ou governamentais, ou também dos indivíduos lesados, demonstrando uma escolha 

prévia do legislador por alargar o rol de legitimados para uso desse expediente. Já a 

legitimação passiva não sofreu grandes mudanças.200   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7.347/1985 e dos arts. 81 e 90 do CDC, os quais evidenciam a reciprocidade e 
complementaridade desses diplomas legislativos, mas principalmente do disposto no art. 129, III, 
da CF, que estabelece como uma das funções institucionais do MP “promover o inquérito civil e 
a ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos. Mesmo no que se refere aos interesses de natureza individual 
homogênea, após grande discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da legitimação 
processual extraordinária do MP, firmou-se o entendimento de que, para seu reconhecimento, 
basta a demonstração da relevância social da questão. Nesse sentido, o STF pacificou o tema 
ao estabelecer que, no gênero “interesses coletivos” ao qual faz referência o art. 129, III, da CF, 
incluem-se os “interesses individuais homogêneos”, cuja tutela, dessa forma, pode ser pleiteada 
pelo MP. O STJ, na mesma linha, já decidiu que os interesses individuais homogêneos são 
considerados relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a comprovação dessa relevância. 
Ademais, além da grande importância política que possui a solução jurisdicional de conflitos de 
massa, a própria CF permite a atribuição de outras funções ao MP, desde que compatíveis com 
sua finalidade (art. 129, IX). Em hipóteses como a discutida, em que se vise à tutela de um 
determinado número de pessoas ligadas por uma circunstância de fato, qual seja, a inclusão de 
seu nome em cadastros de inadimplentes, fica clara a natureza individual homogênea do 
interesse tutelado. Outrossim, a situação individual de cada consumidor não é levada em 
consideração no momento da inclusão de seu nome no cadastro, bastando que exista demanda 
judicial discutindo o débito, o que evidencia a prevalência dos aspectos coletivos e a 
homogeneidade dos interesses envolvidos. Assim, não se pode relegar a tutela de todos os 
direitos a instrumentos processuais individuais, sob pena de excluir da proteção do Estado e da 
democracia aqueles cidadãos que sejam mais necessitados, ou possuam direitos cuja tutela seja 
economicamente inviável sob a ótica do processo individual. REsp 1.148.179-MG, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 26/2/2013." 
200 Aqui, afirma-se que não sofreu grandes mudanças sob o enfoque do Direito Processual. Já 
em relação ao direito material tutelado, há regras permitindo a extensão de responsabilidade, 
mas como já era tratado pelo Direito Civil como responsabilidade solidária, que, por regra, pode 
ocorrer num contrato ou por expressa previsão em lei. Vejamos um exemplo sendo uma ação de 
relação de consumo, aparentemente até mesmo sobre a abordagem coletiva, é possível 
processar tanto um supermercado pelo produto impróprio que vende quanto a empresa que lhe 
forneceu, pela responsabilidade solidária prevista no art. 18, do Código de Defesa do 
Consumidor. Outro exemplo:  é possível processar e responsabilizar tanto o proprietário de um 
terreno onde houve um dano ambiental - pela teoria do risco integral, usada no Direito Ambiental 
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Diante dessa ampliação - que não é privilégio nosso -, a doutrina afirma que, 

enquanto nos países da common law, a legitimação para agir é atribuída a pessoas 

físicas, associações e entes governamentais, onde vige a civil law, existem três 

opções: “a) a legitimação privada, que procura legitimar exclusivamente a pessoa 

física e/ou associações”; b) legitimação pública, que admite a legitimação apenas de 

entes públicos; e c) legitimação mista, que respondendo ao anseio de mais amplo 

acesso à justiça e ao princípio de universalização da jurisdição, admite a legitimação 

tanto das pessoas físicas e/ou associações como também a dos entes públicos”.201  

No Brasil tem-se evidente a legitimação mista, porém, com uma ressalva: 

não foi atribuída a legitimação a qualquer cidadão, ainda que o Ministério Público, no 

mínimo, tenha o dever de, se intervier no processo como parte, atuar 

obrigatoriamente como fiscal da lei, conforme afirma a Lei da Ação Civil Pública (art. 

5º, §1º).  

A doutrina esclarece que a exclusão de uma pessoa física na legitimação 

das ações coletivas foi mais uma das escolhas do nosso legislador, especialmente 

pelos riscos políticos comumente evidenciados em demandas assemelhadas - ação 

popular, usada com fim eleitoreiro -, pressões pessoais, produções de provas 

adequadas e satisfatórias etc.202   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-, quanto aqueles que adquirem o imóvel, após o prejuízo e independentemente de culpa, na 
forma do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.  
201 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações 
coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., 
organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho apresentado no XIII 
Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de setembro 
de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008, p. 
534-535. 
202 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto .7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 754. 
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Mostra-se como tendência futura203 a busca de uma ampliação do rol de 

legitimados ativos, inclusive, autorizando-se "qualquer pessoa" a propor ação 

coletiva, desde que seja demonstrada a "representatividade adequada".204 Essa 

expressão técnica é, na verdade, composta por uma série de exigências jurídicas e 

fáticas que devem ser apresentadas em juízo para que alguém se demonstre 

legitimado a falar em nome de um grupo ou classe em demanda coletiva.205 

Apesar de ter surgido no direito norte-americano, com a class action, a 

representatividade adequada está prevista no Código Modelo de Processos 

Coletivos para a Ibero-América206, que traz essa exigência "mediante uma lista 

exemplificativa de critérios que poderão orientar o juiz em sua avaliação"207 e, até, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Vide o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Coletivo ou ‘Projeto de Lei que 
Disciplina a ação civil pública para a tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos, e dá outras providências’. Ver versão disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de 
Direito Processual em 
<<http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/cpbc_versao24_02_2006.pdf>>. 
204 Justifica a doutrina que a exclusão do indivíduo entre nós ocorreu porque "ponderações 
várias, como as pertinentes ao conteúdo político das demandas, à possibilidade de pressões 
quanto à propositura e prosseguimento da demanda, à produção de provas adequadas e ao 
prosseguimento destemido nas instâncias superiores, e à necessidade, enfim, de um 
fortalecimento do autor na demanda coletiva, fizeram com que se excluísse a legitimação 
individual para a tutela dos consumidores a título coletivo" (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. 
Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9ª ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 754). 
205 Interessante técnica há no direito norte-americano, pela qual uma ação proposta por alguém 
terá um primeiro momento aferida essa característica; se o juízo reconhecer a representatividade 
adequada, certificará ser uma possível ação coletiva; não sendo vencida essa fase, de forma 
positiva, prossegue o demandante dirigindo uma tutela de seus direitos de forma individual. 
Entre nós, procedimento assemelhado poderá ser verificado, talvez de forma inversa pelo que se 
pretende "incidente de coletivização", que é um expediente apto a "transformar em uma única 
ação coletiva processos individuais semelhantes" (conferir informação disponibilizada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, em << 
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=96448>>). 
206 Ver o CÓDIGO MODELO DE PROCESSOS COLETIVOS PARA IBERO-AMÉRICA, versão 
disponibilizada pelo INSTITUTO IBERO-AMERICANO DE DIREITO PROCESSUAL em << 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/codigomodelo_portugues_final_28_2_2005.pdf>>. 
207 GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON FILHO, Petrônio. Direito Processual comparado – 
Discursos, conferências etc., organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. 
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no Direito Pátrio. Nesse último caso, elas são previamente estabelecidas em lei e 

podem ser objetivamente identificadas, por exemplo, no caso das associações, 

condicionadas à prévia constituição (um ano de existência) e que tenha objetivo 

específico no seu estatuto.208  

Não obstante, entre nós, a representatividade adequada vir prevista na lei, o 

juiz pode verificar se realmente estão sendo preenchidas as condições. É o que se 

pode verificar, p. Ex., quando se questiona a legitimidade do Ministério Público de 

promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de 

mensalidades escolares. Há tantas divergências em situações como essas que se 

fez necessário até o Supremo Tribunal Federal, órgão de última instância de análise 

e proteção à Constituição Federal, sumular seu posicionamento.209 

Também há, não obstante as expressas previsões legais e 

constitucionais,210 constantes verificações no Judiciário sobre a representatividade 

adequada no caso da atuação das associações em defesa de seus membros.211  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trabalho apresentado no XIII Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, 
BA, de 16 a 20 de setembro de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, 2008. p. 333. 
208 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. II, tomo III. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, p. 227. 
209 Conferir Súmula nº 643, do STF (“O Ministério Público tem legitimidade para promover ação 
civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.”), com 
precedentes: RE 190976; RE 185360; e RE 163231. 
210 Art. 82, do CDC; art.5º, XXI, LXX, LXIII e art. 8º, III, ambos da CF/88. 
211 STJ: " AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CENTRO ACADÊMICO DE DIREITO. LEGITIMIDADE. 
ASSOCIAÇÃO CIVIL REGULARMENTE CONSTITUÍDA. REPRESENTAÇÃO ADEQUADA. LEI 
N.º 9.870/99. EXEGESE SISTEMÁTICA COM O CDC.1. Os "Centros Acadêmicos", 
nomenclatura utilizada para associações nas quais se congregam estudantes universitários, 
regularmente constituídos e desde que preenchidos os requisitos legais, possuem legitimidade 
para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos, de índole 
consumerista, dos estudantes do respectivo curso, frente à instituição de ensino particular. 
Nesse caso, a vocação institucional natural do centro acadêmico, relativamente aos estudantes 
de instituições de ensino privadas, insere-se no rol previsto nos arts. 82, IV, do CDC, e art. 5º da 
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Por fim, é possível ainda classificar a legitimidade ativa das ações coletivas 

em autônoma, concorrente e disjuntiva.212 Assim, será autônoma porque, apesar dos 

vários legitimados existentes,213 inexiste obrigação de litisconsórcio, prévio ou 

posterior,214 entre eles ou sequer subordinação à prévia autorização,215 ou seja, não 

carece da vontade do titular do direito material tutelado. Concorrente porque, além 

de haver mais de um legitimado, todos estão igualmente habilitados, sem hierarquia 

ou condicionamento algum. 

Enfim, será disjuntiva a legitimação das ações coletivas porque qualquer 

daqueles legitimados está integralmente habilitado alternativamente como, p.ex., 

dois credores solidários titulares de uma obrigação indivisível, que podem ir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lei n.º 7.347/85. (...) 6. Recurso especial provido. (REsp 1189273/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 04/03/2011)". 
212 "Além da classificação entre legitimação ordinária e extraordinária, a doutrina adota outros 
critérios para classificar a legitimação. A legitimação autônoma é da parte, ao passo que a 
subordinada é do assistente. Há legitimação exclusiva quando somente um sujeito é 
considerado legitimado para compor um dos pólos do processo, enquanto na legitimação 
concorrente (colegitimação) existe mais de um sujeito legitimado a compor um dos polos do 
processo. A legitimação isolada ou disjuntiva (simples) permite que o legitimado esteja sozinho 
no processo, enquanto que a legitimação conjunta (complexa) exige a formação de litisconsórcio 
entre todos ou alguns dos legitimados (litisconsórcio necessário)" (NEVES, Daniel Amorim 
Assumpção. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 
2012, p. 100). 
213 Art. 5º, da Lei nº 7.347/85. 
214 Ainda que possa ocorrer - litisconsórcio facultativo -, por exemplo, entre os Ministérios 
Públicos Federal e Estaduais. 
215 Conforme Barbosa Moreira, “o que é particularmente interessante é a possibilidade que se 
abre às entidades associativas de agir em juízo, em nome próprio, embora na defesa de direitos 
e de interesses que não lhes pertençam a elas, às próprias entidades, e sim aos seus filiados. 
Ao dizer isto, estou tomando posição sobre a natureza dessa figura jurídica: a mim parece que 
não se trata de uma hipótese de representação, ao contrário do que sugere o teor literal do 
dispositivo, logo adiante, quando usa o verbo ‘representar’. (...) Mas o meu pensamento é o de 
que se trata, na verdade, de legitimação extraordinária, que poderá dar lugar, isto sim, a um 
fenômeno de substituição processual, e não a um fenômeno de representação (...) se se tratasse 
de um fenômeno de representação, quem estaria na verdade agindo em juízo seriam os filiados 
individualmente considerados, embora por meio de representante, e o fenômeno nada teria de 
curioso, ou de merecedor de maior atenção” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ações 
coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de processo. São Paulo, Revista dos 
Tribunais, nº61, 1991, p. 187-200). 
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sozinhos ou acompanhados entre si serem autores contra o devedor216, podendo, 

então eles agirem de forma autônoma, sem ser necessária a concordância ou 

qualquer conduta dos demais legitimados.217  

Portanto, havendo uma ação coletiva tutelando direitos e interesses 

metaindividuais, a sentença fará coisa julgada, na forma da lei, beneficiando todos 

aqueles que foram representados pelo ente. Por outro lado, quanto aos interesses 

acidentalmente coletivos ou transindividuais homogêneos, ficaria, ao menos em 

tese, os substituídos vinculados numa sentença, desde que, notificados ou 

cientificados da existência da lide, não manifestarem seu interesse de manterem-se 

excluídos, conforme se verá mais a frente. 

     

2. 4.   As partes no processo coletivo 

 

A fim de se identificar o beneficiado e quem sujeitar-se-á a um resultado do 

processo ou as obrigações de alguém, ou, ainda, outros eventos processuais – por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 STJ: "PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDÊNCIA DA LEGITIMIDADE DAS VÍTIMAS OU 
SUCESSORES. SUBSIDIARIEDADE DA LEGITIMIDADE DOS ENTES INDICADOS NO ART. 
82 DO CDC. 1. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos 
individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os legitimados indicados no art. 82 
do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, sem prevalência alguma entre si, 
haja vista que o objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os direitos são tratados de 
forma indivisível. (...) 3. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a 
execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito 
material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma 
gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, 
nessa fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas. (...) 9. Recurso 
especial provido. (REsp 869.583/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 
julgado em 05/06/2012, DJe 05/09/2012)". 
217 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Vol. II. Tomo III. 
2ª ed. São Paulo: Saraiva, p. 219. 
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exemplo, litispendência e continência – é necessário investigar os limites subjetivos 

de uma demanda ou quem são as partes, informação que terá importância tanto 

para os processos individuais quanto para aqueles em que há tutela coletiva.  

Nos processos em geral, as partes são o autor e o réu, seja isoladamente, 

seja acompanhados de outrem (litisconsortes), isto é, são aqueles que formam uma 

nova relação jurídica processual.218 Logo, figuram nessa posição o sujeito ativo e o 

sujeito passivo - por vezes ainda denominados como requerente e requerido - que 

poderão ser pessoas físicas ou jurídicas e até alguns entes despersonalizados, 

desde que tenham capacidade processual – por exemplo, condomínio, câmara 

legislativa, dentre outros identificados pela doutrina e jurisprudência219 - e sejam eles 

partes legítimas no processo ou não. 

A legitimidade não se confunde com capacidade de ser parte, pois, serão 

partes aqueles que protagonizarem, no processo, a posição de um dos sujeitos 

parciais, e que formem a relação jurídica triangular (ou angular) processual com o 

juiz, respectivamente, o autor e o réu. O juiz "prestará a tutela jurisdicional" às partes 

"nos casos e forma legais", conforme esclarece nossa legislação,220 que também 

afirma, dentre outras coisas,221 a necessidade de as partes estarem representadas 

em juízo, caso não possuam capacidade postulatória.222 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
218 Fala-se aqui em nova relação jurídica especialmente porque se sabe que hoje, como já está 
sedimentado, o processo gera uma relação jurídica distinta daquela do direito material ou 
subjacente, conclusão decorrente do reconhecimento da autonomia da ciência processual. 
219 Alguns autores preferem definir essa qualidade como ‘capacidade juridiciária’ ou 
‘personalidade judiciária’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Personalidade Judiciária de 
Órgãos Públicos. Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE. Salvador: Instituto Brasileiro 
de Direito Público, nº 11, julho/agosto/setembro, 2007. Disponível em 
<<http://www.direitodoestado.com.br/rede.asp>>. Acesso em: 17.abr.2014). 
220 Art. 2º, do CPC. 
221 É de se lembrar que o CPC atribui às partes, ou exige delas, capacidade processual, 
deveres, possibilidade de substituição, possibilidade de associação, atos processuais etc.  
222 Art.36 e ss., do CPC. 
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A doutrina identifica a diferença de duas expressões quanto às partes na 

demanda e às partes no processo.223 Enquanto a primeira é originária de uma visão 

restritiva (Chiovenda), que considera como partes somente aqueles que, além de 

atuarem na relação jurídica, também estejam em juízo pedindo algo para si ou deles 

sendo pedido algo, a segunda tem uma posição ampliativa (Liebman), em que 

alguém que participou da relação jurídica processual, sob o manto do contraditório e 

atuando no devido processo legal, já é considerado parte sem exigir que haja 

expresso pedido a seu favor ou contrariamente.224 

Portanto, alguém será parte se der início a uma demanda, como fazem o 

autor e o opoente; se for citado, como ocorre com o réu e com o denunciado; se 

advier a sucessão da parte, no caso das sucessões legais e de extromissão; ou, até, 

se alguém voluntariamente ingressar juridicamente no feito, em caso de recurso de 

terceiro prejudicado.225    

Deve-se evitar a comum confusão entre a capacidade de ser parte e a 

capacidade de estar em juízo. A primeira é aferida com base em informações 

extraídas da norma matriz de direito material, que permite considerar se a pessoa é 

capaz ou incapaz - relativa ou absolutamente226 -; dependendo dessa 

particularidade, as partes terão que ser representadas ou assistidas em juízo. A 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Há aqueles que preferem, como Carnelutti, distinguir entre ‘sujeitos do processo’ versus 
‘sujeitos da lide’; ou ‘partes principais’ versus ‘partes secundárias’ (SILVA, Ovídio A. Baptista da; 
GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 137-144). 
224 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: 
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 101. 
225 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. 1. São Paulo: 
Editora Malheiros, 2001, p. 276-279. (*Anote-se que o autor ainda arrola o assistente como 
parte. Porém, por parecer que não é a melhor postura, optou-se por deixá-lo fora da relação 
acima. Entendemos que o assistente, bem como o Ministério Público, quando age como fiscal da 
lei, ainda que não seja parte, poderá fazer parte do processo, isto é, participar com chances de 
mudar o rumo e até o resultado do processo.) 
226 Respectivamente conferir art. 3º e 4º, do CC/02. 
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capacidade de estar em juízo, por outro lado, deve ser identificada mediante análise 

predominantemente processual, como bem ilustra o art. 12 do Código de Processo 

Civil.227  

Não obstante a diferença exposta acima, sabe-se que tanto a capacidade de 

ser parte quanto a capacidade de estar em juízo têm a natureza jurídica de 

pressupostos processuais subjetivos e que repercutirão, em caso de ausência, numa 

sentença de extinção do processo sem mérito (art. 267, IV, do CPC), o que impedirá 

o juiz de analisar o ‘bem da vida’ buscado do réu. 

O autor é aquele que, concretizando o direito de ação por intermédio de uma 

petição inicial, rompe a inércia do Judiciário, noticiando que sua pretensão foi 

resistida por outrem, o réu, que escolhido, legitimamente ou não, como demandado, 

teve a ação direcionada contra si e que, portanto, poderá fazer uso do contraditório e 

da ampla defesa a fim de impedir, após o devido processo legal, que a demanda 

direcionada contra si tenha êxito, exercendo, inclusive, o direito legítimo e pleno de 

tutela jurisdicional a seu favor.228  

As partes serão ainda o elemento subjetivo da ação, aqueles que terão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 "Art. 12. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: I - a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Territórios, por seus procuradores; II - o Município, por seu Prefeito ou 
procurador; III - a massa falida, pelo síndico; IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador; 
V - o espólio, pelo inventariante; VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos 
designarem, ou, não os designando, por seus diretores; VII - as sociedades sem personalidade 
jurídica, pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens; VIII - a pessoa jurídica 
estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal 
aberta ou instalada no Brasil (art. 88, parágrafo único); IX - o condomínio, pelo administrador ou 
pelo síndico". 
228 Sob uma perspectiva mais contemporânea e constitucional, fala-se que o réu, por ser tão 
parte quanto o autor (isonomia), não deve ter contra si qualquer presunção de culpa (presunção 
de inocência),  até porque "ontologicamente não existe diferença entre a afirmação de um direito 
feita pelo réu como defesa de mérito e como contra-ataque, constituindo-se em qualquer caso o 
exercício de uma pretensão processual que poderia constituir objeto de uma demanda inicial, 
autônoma" (SICA, Heitor Vitor Mendonça. O direito de defesa no processo civil brasileiro - um 
estudo sobre a posição do réu. São Paulo: Atlas, 2011. p. 302). 
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direitos e deveres, faculdades e ônus durante o trâmite da demanda, protagonizando 

verdadeiramente posições ativa e passiva ao longo do processo229 e que, por isso, 

ao final, beneficiar-se-ão da coisa julgada e a ela se sujeitarão (art. 472, do CPC). 

Todavia, nunca é demais lembrar a advertência de que parte é um conceito 

eminentemente técnico-processual e que, portanto, apesar de possuir pontos de 

contato, não se confunde com as questões de direito material.230 

Portanto, ainda que, muitas vezes, os sujeitos da lide e os figurantes do 

processo231 possam ter identidade, não se deve confundi-los, afirmando-se serem a 

mesma coisa ou os mesmos os integrantes da relação jurídica material. Como 

leciona a doutrina, às vezes, o conceito aparta-se dos elementos identificadores, 

devendo-se, portanto, verificar que "nem sempre o 'sujeito da lide' se identifica com 

o que promove o processo, como se dá, por exemplo, nos casos de 'substituição 

processual', pode-se definir a 'parte' para o direito processual [então] como a pessoa 

que pede ou perante a qual se pede, em nome próprio a tutela jurisdicional".232 

No que se refere ao Direito Coletivo, o tema toma maior importância, pois, 

como se observa acima, alguém estará em juízo, como parte, sem ser o titular 

exclusivo do direito demandado. Melhor dizendo, quem demanda num processo 

coletivo fala em nome próprio direito também pertencente também a outrem, muitas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 AMENDOEIRA JR., Sidnei. Manual de direito processual civil: teoria geral do processo e fase 
de conhecimento em primeiro, grau de jurisdição.  2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 305. 
230 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, F. L. Teoria Geral do Processo Civil. 4ª. ed. São 
Paulo: Revista do Tribunais, 2006, p. 137. 
231 A doutrina leciona que "os integrantes da relação jurídica matéria, que se tornou objeto do 
processo ('Streitgegestand') - outro conceito relevante -, ou seja, os sujeitos da lide, e os 
figurantes do processo (o autor, o réu e os intervenientes). Daí, a concepção clássica de parte: 
autor (exequente, credor) é quem pede a tutela jurídica do Estado, e réu (executado, devedor) é 
aquele perante o qual esta tutela é pedida" (ASSIS, Araken de. Comentários ao Código de 
processo civil. Vol. VI: art. 566 a 645. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 49). 
232 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. Vol. I.  Rio de Janeiro: Forense, 2012, p.93. 
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vezes, não identificado ou identificável. Em razão dessa imprecisão, muitas vezes, o 

titular do direito material subjacente nem sabe o que está havendo ou houve no 

processo – é o que pode acontecer, por exemplo, nas demandas de direitos difusos. 

A doutrina, assinalando essa diferença entre a parte em juízo e o titular no 

direito material, traz como exemplo também a demanda de direito coletivo strictu 

sensu. Ao tratar do tema, menciona o mandado de segurança coletivo, em que a 

OAB demanda, buscando a proteção de direito líquido e certo dos causídicos. Nesse 

caso, são a ‘parte material’ os associados da entidade e a parte processual a própria 

OAB.233 Portanto, em vez de o titular do direito material estar ali em juízo 

demandando pela proteção, como parte, outra pessoa está, mostrando-se mais 

adequado aquele que está em juízo ficar naquela posição para defender o interesse 

de muitos. 

É inegável que deve ser aceita uma mudança na regra tradicional de 

legitimação e das partes para o processo individual e para o processo coletivo. 

A doutrina afirma que a coincidência ou correspondência "entre a pretensão 

de direito material e o direito de ação é propício à jurisdição singular, à qual afluem 

os conflitos que contrapõem os indivíduos entre si ou estes em face do Estado, 

justamente porque aí se trata de contraditores perfeitamente determinados, 

ensejando que a imutabilidade agregada pela coisa julgada material valha como lei 

entre as partes - CPC, art. 472".234 

Por outro lado, ao se falar dessas variáveis sob o enfoque dos direitos e 

interesses coletivos, há radical mudança, porque: "(i) o interesse veiculado é 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010, p. 127. 
234 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria Geral das ações 
coletivas. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2006, p. 461. 
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indivisível, portanto insuscetível de partição ou de fragmentação para afetação 

exclusiva a um ou mais sujeitos definidos; (ii) a situação legitimante não mais se 

funda numa posição de vantagem (polo ativo) ou de sujeição (polo passivo), aquela 

e esta ancoradas numa específica norma de regência, mas provém de critério 

diferenciado, compatível com o largo espectro dos interesses metaindividuais, a 

saber: o binômio 'relevância social - representatividade adequada'; (iii) em razão de 

aí se tratar de direitos 'dessubstantivados', o autor da ação não se afirma titular do 

interesse controvertido, mas dele se faz apenas um portador judicial - um ideological 

plaintiff, como se diz nas class actions do direito norte-americano -, para tal 

credenciado pela norma de regência; por isso, o resultado prático da demanda não 

resulta em seu proveito direto, por aí se entendendo que, sobejando resíduo 

pecuniário nas ações civis públicas, ele será encaminhado a um Fundo (art. 13 da 

Lei 7.347/85).235  

Diante disso, urge demonstrar a quem foi outorgada essa habilitação nos 

direitos transindividuais, pois, assim como a norma geral afirma que o inventariante 

falará pelo espólio e o procurador falará pela pessoa jurídica de direito público, 

dentre outros,236 o microssistema declara que no Direito Coletivo poderá ter-se como 

autor: 1. de acordo com a Lei da Ação Civil Pública, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; as 

autarquias, as empresas públicas, as fundações e as sociedades de economia 

mista; igualmente as associações - se se enquadrarem nos moldes exigidos pelo 

legislador; 2. de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, também as 

entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada. Teoria Geral das ações 
coletivas. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2006, p.461. 
236 Art. 12, do CPC. 
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personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e 

direitos protegidos pelo Código; 3. de acordo com a Constituição Federal, ainda, os 

sindicatos, entidades de classes e os partidos políticos, da mesma forma, entidades 

associativas latu sensu e as comunidades e organizações indígenas. 

Essas instituições, normalmente, estão representando o titular do direito 

material lesado, que pode ser: 1. a sociedade ou pessoas indetermináveis, quando 

demandarem por direitos ou interesses difusos; 2. um grupo, classe ou categoria de 

pessoas determináveis, ligadas por uma situação jurídica, quando demandarem por 

direitos ou interesses coletivos stricto sensu; 3. um grupo determinado e 

identificável, cujos integrantes estão vinculados por uma situação fática. 

O réu será aquele que se opuser à pretensão dos lesados, ou melhor, sob o 

aspecto transindividual, que causar por sua conduta, ativa ou comissiva, um risco ou 

lesão aos titulares do direito material acima noticiados. Vale dizer que não houve 

mudanças no Direito Coletivo sob esse enfoque. Portanto, "a depender das 

vicissitudes do direito material e das relações existentes entre os réus, 

consequentemente, formar-se-á litisconsórcio 'necessário' ou 'facultativo', como, por 

exemplo, quando em 'ação civil pública' busca-se a responsabilização de poluidores 

que são 'solidariamente' responsáveis pelos danos que causarem".237 

Voltando a tratar do enfoque ativo da ação, que detém particularidades que 

merecem maior atenção, verifica-se que a ampliação do rol de legitimados. 

A inclusão de alguns entes profissionais ou corporativos resolve um 

problema entre litigantes eventuais ou organizados – de menos qualidade de 

atuação e chances de êxito, pois “contatos isolados e pouco frequentes com o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: direito 
processual público, direito processual coletivo. Vol. 2, tomo III. 2ª ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2012; p. 230. 
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sistema judicial e entidades desenvolvidas, com experiência judicial mais extensa” – 

e os litigantes habituais, que, diante da maior experiência com o Direito, define 

melhor planejamento do litígio, além de ter economia por ter mais casos e chances 

“de desenvolver relações informais com os membros da instância decisora”, 

podendo ainda “diluir os riscos da demanda por maior número de casos” e testar 

“estratégias com determinados casos, de modo a garantir expectativa mais favorável 

em relação a casos futuros”.238  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
238 GALANTER, apud CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à  Justiça. Tradução de 
Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, Fabris, 1988. 
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CAPÍTULO 3: A COISA JULGADA NOS PROCESSOS COLETIVOS 

 

Necessário, a partir de agora, enfrentar o desfecho do presente trabalho e, 

então, proceder à análise da coisa julgada coletiva propriamente dita, suas 

considerações legais, entendimentos e divergências doutrinarias e jurisprudências, 

enfim, aferir o grande número de considerações que determinaram a eleição desse 

instituto como uma das principais razões de preocupação dos profissionais do 

Direito ontem, hoje e, mais que nunca, amanhã. 

Não obstante a coisa julgada vir prevista na Constituição Federal e regulada 

na norma processual geral, conforme já apresentado,239 o Direito Processual 

Coletivo possui algumas condições especificas que delineiam o tema, permitindo-se 

afirmar que, diante uma antinomia e o critério da especialidade, os direitos 

metaindividuais gozam de um regime próprio da res judicata, tanto pela expressa 

previsão dos art. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor, quanto pela 

inquestionável técnica de uso do microssistema de processos coletivos. 

A diferença é tanta que a doutrina chega a reconhecer que “a coisa julgada 

é um dos aspectos mais relevantes na distinção da tutela coletiva da individual”,240 

de tal sorte que o tema é digno de comparação, até mesmo, entre diferentes 

sistemas de direitos (civil law x common law).241  Justifica-se, assim, a necessidade 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
239 Inter partes é a regra no Direito Processual Individual, como já exibido antes, porque o 
Código de Processo Civil foi estruturado para relações jurídicas processuais de três ou pouco 
mais sujeitos, pouco importando se o resultado  - pro et contra - da decisão de mérito foi positivo 
ou não e por qual razão. 
240 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de processo coletivo. Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: METODO, 2012, p.315. 
241 Direito Processual comparado – Discursos, conferências etc., organizado por Ada Pellegrini 
Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho apresentado no XIII Congresso Mundial de Direito 
Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de setembro de 2007. Rio de Janeiro: 
Forense: Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008. 



! 77 

de se explorarem suas diferenças e vicissitudes.   

 

3.1.   Análise do art. 103 do CDC 

 

O Código de Defesa do Consumidor traz as principais regras sobre a coisa 

julgada coletiva, merecendo ter analisados alguns dispositivos específicos com mais 

vagar. Destaca-se, aqui, o art. 103: 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará 

coisa julgada: 

I - 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 nova prova, 

na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo 

improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, 

quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 

81; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 

beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do 

parágrafo único do art. 81. 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não 

prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da 

coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do 

pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como 

litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. 

§ 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, 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. 96 a 99. 

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal 
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condenatória. 

 

A partir da transcrição acima, bem como das considerações anteriores, 

pretendemos, neste item, aprofundar algumas análises que exibirão um colorido 

particular à coisa julgada coletiva e destacarão a real necessidade de regras 

diferentes, que, bem ou mal, vêm encontrando inúmeras ponderações, ora mais 

práticas, ora mais técnicas, conforme se passa a demonstrar. 

 

3.2.   As ampliações da coisa julgada coletiva para além da ação civil pública 

 

O caput do artigo acima afirma a aplicabilidade dessa sistemática de coisas 

julgadas às ações coletivas de que trata o CDC. Portanto, além da Ação Civil 

Pública – idealizada, a princípio, como a ação não penal, proposta pelo MP242 –, as 

orientações são extensíveis a quaisquer outras demandas de abrangência coletiva 

propostas pelo representante do Parquet ou pelos outros legitimados,243 inclusive 

associações civis e até mesmo contra o Estado,244 para proteger a sociedade ou 

grupos de pessoas que, de alguma forma, estão inseridas nas relações 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
242 MAZZILLI, Hugo Nigro. Sentença e coisa julgada  no processo coletivo – 2012. Disponível em 
<< http://www.mazzilli.com.br/pages/informa/sentencaacp.pdf >>. Acesso em 05.mai.2014. 
243 Ver item da “DA LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA NO PROCESSO COLETIVO”. 
244 STJ: “RECURSO REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Piso salarial profissional nacional para os 
profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/08. 
SUSTAÇÃO DE ANDAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. POSSIBILIDADE. 1. Segundo 
precedentes deste Superior Tribunal, "ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de 
processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da 
ação coletiva". (v.g.: REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Segunda Seção, julgado 
em 28/10/2009, DJe 14/12/2009; e REsp 1353801/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013)”. 
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consumeristas.245 

Em princípio, as regras das tutelas metaindividuais estender-se-iam às 

ações que objetivassem a proteção de grupos, determinados ou não, restritas à 

“defesa do consumidor”, nos termos do art. 1°, da Lei nº 8.078/90. Todavia, por ser 

uma norma componente do microssistema, parece que o melhor é ir além para 

abranger outras áreas dos direitos transindividuais.  

Nesse sentido, as normas sobre a coisa julgada coletiva, inseridas no CDC, 

não só podem como devem ultrapassar o tema relação de consumo, uma vez que o 

art. 117 do CDC alterou a Lei da Ação Civil Pública, prescrevendo que “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”.  

Considere-se, ainda, que o art. 110, do mesmo Código, adicionou naquela lei um 

dispositivo que alarga sua incidência para “qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo”.246  

Diante isso, é inegável que a sistemática apontada se destina também às 

ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais sobre outros interesses 

e direitos coletivos. Ou seja, deve ser relembrada a abrangência da Lei da Ação Civil 

Pública para propagar o regramento da coisa julgada coletiva e aplicá-la às 

demandas metaindividuais que visam tutelar o consumidor; mas, também às 

pessoas que sejam vítimas de uma conduta lesiva ao meio ambiente; aos bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; à ordem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
245 Essa reflexão é apresentada porque, como se sabe, o CDC trata não só dos consumidores, 
mas também daquelas pessoas equiparadas a eles – sem que necessariamente tenham 
adquirido um produto ou serviço diretamente do fornecedor – e das demais empresas, não 
fornecedores imediato, que participaram da cadeia de produção.  
246 GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 843. 
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urbanística; à ordem econômica; e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.247  

Assim, até uma ação coletiva feita por um sindicato, demandando por 

direitos trabalhistas de sua gama de representados, sujeitar-se-á às peculiaridades 

da coisa julgada noticiada no Código de Defesa do Consumidor, ou delas se 

aproveitará, como bem tem entendido a jurisprudência.248 Esse compartilhamento 

normativo é viável ainda pelo chamado diálogo das fontes,249 que representa na 

“atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas, 

leis especiais (como o CDC, Estatuto do Idoso...)250 e gerais (como o CC/2002), com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
247 Art. 1º, da Lei 7.347/85. 
248 STJ: “Processo civil. Recurso especial. Ação coletiva ajuizada por sindicato na defesa de 
direitos individuais homogêneos de integrantes da categoria profissional. Apresentação, pelo réu, 
de pedido de declaração incidental, em face do sindicato-autor. Objetivo de atribuir eficácia de 
coisa julgada à decisão quanto à extensão dos efeitos de cláusula de quitação contida em 
transação assinada com os trabalhadores. Inadmissibilidade da medida, em ações coletivas. - 
Nas ações coletivas, a lei atribui a algumas entidades poderes para representar ativamente um 
grupo definido ou indefinido de pessoas, na tutela de direitos difusos, coletivos ou individuais 
homogêneos. A disciplina quanto à coisa julgada, em cada uma dessas hipóteses, modifica-se. 
(...) A pretensão a que se declare a extensão dos efeitos de cláusula contratual, com eficácia de 
coisa julgada, implicaria, por via transversa, burlar a norma do art. 103, III, do CDC. Recurso 
improvido. (REsp 1051302/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 23/03/2010, DJe 28/04/2010)”. 
249 “O diálogo das fontes é um método de interpretação, de integração e de aplicação das 
normas, que contempla os principais desafios de assegurar a coerência e a efetividade do direito 
a partir do projeto constitucional e o sistema de valores que impõe (...). Além disso, consiste no 
método de coordenação e coerência sistemática das várias fontes do direito, assegurando a 
conformidade entre elas e a supremacia da Constituição e, mais ainda, dos seus valores e 
direitos fundamentais” (BENJAMIN, Antonio Herman. Prefácio. In: MARQUES, Claudia Lima 
(Coord.). Diálogo das fontes: do conflito à coordenação de normas do direito brasileiro. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 6). 
250 “São inúmeras as outras legislações que compõem o microssistema, podendo-se citar aqui, 
apenas a título de complementação dos diplomas citados pelo ministro do STF, as legislações 
referentes à Habitação e Urbanismo (Estatuto da Cidade – Lei n. 10.257/2001 e Parcelamento 
do Solo – Lei n. 6.766/79); ao Meio Ambiente (Código Florestal – Lei n. 4.771/65; Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental – Lei n. 6.902/81; Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente – Lei n. 6.938/81; lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – Lei n. 9.985/2000; Proteção do Bioma Mata Atlântica – Lei n. 11.428/2006; Política 
Nacional de Biossegurança PNB – Lei n. 11.105/2005 etc.); aos Portadores de Deficiência 
(Política nacional da pessoa com deficiência – Lei n. 7.853/89; Prioridade de atendimento – Lei 
n. 10.048/2000; Promoção da acessibilidade – Lei n. 10.098/2000; Direitos das pessoas 
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campos de aplicação convergentes, mas não mais iguais”.251 

Se não há uma limitação causal e objetiva, também não há que se falar em 

restrição tutelar. Portanto, estariam abarcados pela sistemática particular da coisa 

julgada coletiva - embora a lei do instituto (Lei 12.016/09) contenha regulamentação 

específica, conquanto, restritiva e questionável,252 sobre a coisa julgada253 e ainda 

que existam questionáveis exceções diante suas especificidades254 -, a Ação 

Popular255 e outros tipos de ação que objetivam a proteção da sociedade ou de 

grupos,256 como por exemplo, o mandado de segurança coletivo.257 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
portadoras de transtornos mentais – Lei n. 10.216/2001 etc.); à Saúde (Lei Orgânica do SUS – 
Lei n. 8.080/90); à proteção do Patrimônio Público (Lei de Improbidade Administrativa - Lei n. 
8.429/92; Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei n. 8.666/93), entre outras” 
(AZEVEDO, Júlio Camargo de. O microssistema de processo coletivo brasileiro: uma análise 
feita à luz das tendências codificadoras. Disponível em << 
http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/download/43/26 >>. 
Acesso em 13.fev.2014. 
251 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, A. H.; BESSA, L. R. . Manual de Direito do 
Consumidor. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 89. 
252 Segundo afirma Destefenni, “(...) entendemos que a restrição é ofensiva ao art. 83 do CDC, 
norma de interesse social, que consagra o princípio da máxima efetividade da tutela coletiva (...). 
Portanto, não pode prevalecer a restrição operada pelo legislador reformista do Mandado de 
Segurança, inclusive por violar o princípio da proibição de retrocesso social” (DESTEFENNI, 
Marcos. Processo civil: individual e coletivo. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 535). 
253 Conferir art. 22, caput e §1º, da Lei nº 12.016/2009, que regula a coisa julgada no mandamus. 
254 Confira, à guisa de exemplo, a ação de improbidade administrativa, conforme Neves (NEVES, 
Daniel Amorim Assumpção Manual de processo coletivo. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 
METODO, 2012, p.327-328), Mencionam-se, ainda, aquelas de controle de constitucionalidade 
(ADI, ADC, ADPF), que alguns autores também entendem por bem inserir como parte de direitos 
processual coletivo (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual 
Civil, vol. II, tomo III. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012). 
255 STF: RE 562822 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, julgado em 29/08/2013, publicado em 
DJe-174 DIVULG 04/09/2013 PUBLIC 05/09/2013. 
256 Conforme Bueno, “a distinção entre as matérias, contudo, quer ser apenas didática. Não 
existe nenhuma distinção ontológica entre uma ‘ação civil pública’ e uma ‘ação coletiva’. Ambas 
as denominações devem ser entendidas como meras expressões idiomáticas que acabaram 
sendo consagradas pelas leis de regência da espécie e, sobretudo, pela doutrina, pela 
jurisprudência e pelos usos e costumes forenses e que denotam diferentes procedimentos para 
buscar (e obter) tutela jurisdicional para determinadas situações de direito material” (BUENO. 
Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: Direito processual público e 
Direito Processual coletivo. Vol. 2, tomo III. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 247). 
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Diferente do tratamento subjetivo clássico dado à coisa julgada pela lei geral 

– em que se tem como objeto a tutela de direitos individuais, que resultava numa 

decisão restrita a autor e réu (art.472, do CPC), blindada pela coisa julgada inter 

partes –, a Lei consumerista trouxe a regra da eficácia erga omnes e ultra partes. 

Assim, a decisão poderá se estender, nas condições propostas, a quem sequer 

atuou pessoalmente como parte na causa sob judice, uma vez que se concebeu a 

representatividade adequada da sociedade ou grupo por aqueles legitimados.  

 

3.3.    A representatividade adequada  

 

Como já foi dito antes quando se falou de legitimação extraordinária e até da 

legitimação autônoma, especialmente revisitada na área dos direitos coletivos,258 

para que alguém fale em nome de outrem em um processo, é necessária uma 

chancela legal para exercício desse poder e para, assim, proceder à representação 

pessoal em juízo, demandando ou defendendo em nome próprio os direitos e 

interesses alheios. 

Ainda falando no aspecto transindividual, merece destaque a análise da 

legitimidade e real validade de defesa dos interesses em jogo. Pode-se questionar 

se aquele que o legislador indicou está plenamente habilitado ou, ainda, se estaria 

apto a falar satisfatoriamente em nome de outros. 

No direito norte-americano, busca-se responder a essas indagações, já há 

muito tempo, mediante a aferição da representatividade adequada nas class action. 

Conforme se verifica na Rule nº 23-a da Federal Rules of Civil Procedure (1966), 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
257 STJ: AgRg no AREsp 294672/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 02/05/2013, DJe 16/05/2013. 
258 Conferir item “DA LEGITIMAÇÃO ATIVA E PASSIVA NO PROCESSO COLETIVO“. 
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pretende-se conciliar, pelo “portador em juízo dos interesses metaindividuais ou dos 

direitos subjetivos coletivamente tratados”, as garantias da defesa e “do devido 

processo legal com técnicas peculiares às ações coletivas”.259 

Como esclarece a doutrina, esse instituto está “intimamente ligado à 

legitimidade para agir. Por meio dele não somente se controlam os possíveis abusos 

no ajuizamento de ações coletivas, como também se afere, em alguns países, a 

efetividade da coisa julgada. Esse pré-requisito diz respeito à seriedade, 

credibilidade, capacidade técnica e até econômica do legitimado à ação coletiva”.260 

Assim, será analisada a possibilidade de conhecer-se a representação à luz de uma 

aferição de pré-requisitos judiciais ou pré-fixados em lei.  

Os países que adotam a common law se utilizam da aferição preliminar pelo 

juiz, que verificará se aquele que está demandando – pessoa ou ente, com seu 

advogado –, está apto a representar a coletividade. Se essa análise for positiva, o 

juiz certifica a representatividade adequada e autoriza o prosseguimento da ação 

como coletiva, inclusive para fins de vinculação da coletividade à coisa julgada. Em 

não se reconhecendo a representatividade, a ação poderá prosseguir, contudo, fora 

do âmbito coletivo.261  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
259 GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.833-834. 
260 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações 
coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., 
organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho apresentado no XIII 
Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de setembro 
de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008, p. 
535. 
261 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações 
coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., 
organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho apresentado no XIII 
Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de setembro 
de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008. 
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Diferentemente ocorre nos estados que operam sob o sistema da civil law,262 

tais como o Brasil. Nesse caso, o legislador procede a uma prévia escolha de quem 

estaria apto a representar a coletividade, apresentando um rol taxativo de 

legitimados para a demanda coletiva. Ressalve-se a mitigação prevista em lei no 

caso de legitimados específicos que podem, mesmo fora das condições legais, 

serem autorizados pelo juiz, como acontece com algumas associações, conforme 

prevê o §1º, do art. 82, do CDC.263   

Não obstante a limitada faixa de verificação outorgada ao juiz pelo 

legislador, o que a princípio dá uma aparente margem de conforto ao jurista 

fazendo-o achar que inexistiriam dificuldades sobre o tema, a jurisprudência pátria 

aponta várias situações em que se demonstra que o Judiciário vem aquilatando a 

representatividade adequada264 e demonstrando que o tema não está tão pacificado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
262 A doutrina afirma que, apesar de, nos países que adotam a civil law, vigorar o critério da 
aferição legal da representatividade adequada, existem exceções, como por exemplo, Uruguai, 
Argentina e Paraguai (WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa 
julgada nas ações coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, 
conferências, etc., organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho 
apresentado no XIII Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 
a 20 de setembro de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, 2008). 
263 “O Código Modelo de Processo Civil para Ibero-América recepcionou a ideia brasileira da 
tutela jurisdicional dos interesses difusos, com algumas modificações em relação à legitimação 
(que inclui qualquer interessado) e ao controle sobre a representatividade adequada (que no 
Brasil não é expresso). Com relação à coisa julgada, o regime brasileiro do julgado erga omnes, 
salvo insuficiência de provas, foi igualmente adotado. (...) A representatividade adequada – 
mencionada em muitos estatutos ibero-americanos – é exigida e detalhada, mediante uma lista 
exemplificativa de critérios que poderão orientar o juiz em sua avaliação.” (BERIZONCE, 
Roberto; GRINOVER, Ada Pellegrini; SOSA, Angel Landoni. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS do 
CÓDIGO MODELO DE PROCESSOS COLETIVOS PARA IBERO-AMÉRICA, disponível em << 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/codigomodelo_exposicaodemotivos_2_28_2_2005.p
df>>. Acesso   em 03.mai.2014).  
264 “Antes de adentrar no mérito deste instituto, que a doutrina e uma parte recente da 
jurisprudência nacional vem dedicando seus esforços para compreender e utilizar 
analogicamente a prática norte-americana no âmbito das lides judiciais, faz-se necessário 
enfatizar que seu foco de atuação é específico das ações coletivas tuteladoras de interesses 
individuais homogêneos, nos quais a entidade de classe representante de seus afiliados integra - 
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ou incontroverso no Brasil. 

Observa-se também o controle desse pressuposto em casos em que é 

exigida, de forma prévia, a demonstração265 da legitimação ou da objetiva e pronta 

legitimidade;266 da antecedente pertinência temática;267 de atribuição específica, 

para órgão ministerial;268 dentre outras coisas. Valendo, por fim, mencionar até a 

possibilidade de ser sanado eventual vício processual desse requisito (‘inadequada 

representação’), como emenda ou aditamento, na forma do art.13, do CPC.269 

Apesar das ponderações acima, prevalece na doutrina o entendimento de 

que não há no Brasil controle judicial da representatividade adequada,270 em razão 

de os substitutos processuais previstos nas normas do microssistema exercerem a 

representatividade e demandarem pelos direitos e interesses coletivos. Nesse caso, 

as decisões obtidas beneficiam e vinculam todos aqueles que estariam englobados 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tanto ativamente (plaintiff class action) quanto passivamente (defendant class action) - um dos 
polos de determinada lide para defender ou buscar determinado interesse daquela coletividade. 
Não por outro motivo, entendo que tal instituto também merece lugar quando em tela processos 
de natureza administrativa - nos quais as questões de fato e de direito sejam comuns a todos os 
membros da classe representada -, pois consiste em buscar o melhor interesse dos 
administrados em termos de economia e celeridade processuais, acesso à justiça e 
efetividade do direito material, sem deixar de lado o princípio do devido processo legal e seus 
derivados. (STF, MS 26750, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 11/11/2013, publicado em DJe-
225 DIVULG 13/11/2013 PUBLIC 14/11/2013). 
265 STF: ADI 5074, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 12/12/2013, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18/12/2013 PUBLIC 19/12/2013. 
266 STF: ADI 4996, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 02/04/2014, publicado em 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23/04/2014 PUBLIC 24/04/2014. 
267 STJ: REsp 1002813/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
02/12/2010, DJe 17/06/2011. 
268 STJ: REsp 876936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, 
DJe 13/11/2008. 
269 STJ: REsp 651064/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2005, 
DJ 25/04/2005, p. 240. 
270 Gidi aponta nomes como Grinover, Dinamarco e Nery Júnior, afirmando a ausência dessa 
investigação acerca da representatividade adequada no Brasil (GIDI, Antonio. A representação 
adequada nas ações coletivas brasileiras: uma proposta. Disponível em << 
http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/SSRN-id1016416.pdf >> Acesso em 03.mai.2014). 
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num universo de pessoas, salvo se houver uma improcedência ou, ainda, a pessoa 

escolher não estar ali representada, como se mostrará mais a frente.  

Esse entendimento, reitera-se, não é corroborado pela jurisprudência, pois 

os Tribunais, muitas vezes, posicionam-se até mesmo pela investigação, se 

necessária, da representação em face da abrangência (significativa) do objeto da 

lide.271 Ou seja, ou o grupo é expressivo ou não se habilitam a tutelar de forma 

coletiva aqueles legitimados do direito metaindividual.  

 

3.4.   A coisa julgada erga omnes e ultra partes 

 

É evidente que o critério de coisa julgada nas tutelas coletivas enfrenta 

acentuada diferenciação em relação àquele fixado para as coisas julgadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
271 STJ: “ACP. INTERESSES PREDOMINANTEMENTE INDIVIDUAIS. ILEGITIMIDADE. MP. In 
casu, o MP estadual, ora recorrido, ajuizou ação civil pública (ACP) em desfavor da associação 
ora recorrente por suposta simulação no negócio jurídico que resultou na venda do imóvel onde 
seria sua sede, razão pela qual pleiteia o MP a nulidade do ato e o consequente retorno à 
associação do título de propriedade do referido imóvel. Assim, no REsp, a recorrente, entre 
outras alegações, sustenta a ilegitimidade do MP para propor ACP, pois a relação existente com 
seus associados é meramente associativa, não de consumo. Assevera, ainda, não se discutir 
direito indisponível, nem sequer há a defesa impessoal da coletividade; o que se verifica é tão 
somente a insatisfação de alguns associados. A Turma deu provimento ao recurso sob o 
entendimento de que o MP não possui legitimidade ativa para propor ACP na qual busca a 
defesa de um pequeno grupo de pessoas, no caso, dos associados de um clube numa óptica 
predominantemente individual. Ressaltou-se que a proteção a um grupo isolado de pessoas, 
ainda que consumidores, não se confunde com a defesa coletiva de seus interesses. Esta, ao 
contrário da primeira, é sempre impessoal e tem como objetivo beneficiar a sociedade em 
sentido amplo. Desse modo, não se aplica à hipótese o disposto nos arts. 81 e 82, I, do CDC. 
Registrou-se, ademais, não ser cabível nem mesmo cogitar de interesses individuais 
homogêneos, isso porque a pleiteada proclamação da nulidade beneficiaria esse pequeno grupo 
de associados de maneira igual. Além disso, para a proteção de tais interesses, seria 
imprescindível a relevância social, o que não se configura na espécie. Contudo, entendeu-se 
que, ante a ausência de má-fé do recorrido no ajuizamento da ACP, não são devidos custas e 
honorários advocatícios nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/1985. Precedentes citados: REsp 
294.759-RJ, DJe 9/12/2008; AgRg no REsp 710.337-SP, DJe 18/12/2009; REsp 613.493-DF, DJ 
20/3/2006; AgRg nos EDcl no REsp 1.120.390-PE, DJe 22/11/2010, e EREsp 895.530-PR, DJe 
18/12/2009. REsp 1.109.335-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/6/2011”.  
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individuais, especialmente porque não se restringe às partes formais, isto é, no caso 

de processos coletivos, a res in juditio deducta estende-se a grupos de pessoas e 

até à coletividade como um todo.272 Portanto, torna-se adequado enfrentar essa 

mudança definida pelo legislador aos processos coletivos.  

A maior extensão da coisa julgada coletiva dá-se em razão das 

particularidades da tutela desse segmento do direito - proteção dos direitos e 

interesse da sociedade ou de grupos. O legislador resgatou a prática de 

alargamento da extensão subjetiva das decisões a toda sociedade por meio da coisa 

julgada erga omnes,273 modalidade identificada pela doutrina como já existente 

desde o Direito Romano, compendiada no Digesto, quando se falava da coisa 

julgada oriunda da sentença que facit ius, ou que faz o direito, que se opõe a pro 

veritate habetur (mesmo que em desacordo com a verdade era tido como esta).274 

Entre nós, essa extensão dos efeitos da decisão - para todos - já foi 

explorada antes na legislação que tratava do controle de constitucionalidade das 

normas,275 a ponto de a doutrina asseverar que “o efeito erga omnes da decisão foi 

previsto somente para o controle concentrado e para a súmula vinculante (EC n. 

45/2004) e, em se tratando de controle difuso, nos termos da regra do art. 52, X, da 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
272 Segundo Arruda Wambier e Rodrigues Wambier, “nesse novo contexto normativo, relativo 
aos direitos metaindividuais, o processo assume nova feição, e seu objeto se destaca da órbita 
meramente individual das partes, para que os resultados da atividade do Poder Judiciário 
atinjam grupos ou a coletividade toda” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz 
Rodrigues. Anotações sobre as ações coletivas no Brasil – presente e futuro. Processo coletivo e 
outros temas de direito processual: homenagem 50 anos de docência do professor José Maria 
Rosa Tesheiner, 30 anos de docência do professor Sérgio Gilberto Porto. In: Araken de Assis; 
Carlos Alberto Molinaro; Luiz Manoel Gomes Júnior; Mariângela Guerreiro Milhoranza. (Org.). 
Processo Coletivo e outros Temas de Direito Processual - Homenagem 50 anos de docência do 
Professor José Maria Rosa Tesheiner e 30 anos de docência do Professor Sérgio Gilberto Porto. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 609.) 
273 Art. 103, incisos I e III, do CDC. 
274 GIOVANNI, apud ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: 
Aide, 1992, p. 287. 
275 Lei 9.868/99. 
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CF/88, somente após atuação discricionária e política do Senado Federal”.276 

Todavia, talvez seja mais acertado não restringir os efeitos da coisa julgada 

erga omnes às ações de controle de constitucionalidade, pela incidência também 

prevista noutras demandas existentes já há bastante tempo no Brasil, como por 

exemplo, na Ação Popular.277 

Censuras surgem quanto à denominação, uma vez que, ao se falar da coisa 

julgada erga omnes, pode-se cometer um equívoco, pois “pretende-se tratar, em 

verdade, dos efeitos diretos da decisão”, logo, “em essência, não é a coisa julgada 

que opera efeitos erga omnes, mas os efeitos diretos da sentença”.278 Dessa forma, 

o mais adequado seria afirmar que o CDC pretendeu atribuir os efeitos da decisão 

das ações coletivas a grupos ou a toda a sociedade e não a esta ou aquela pessoa 

específica, numa legítima tendência à jurisdição coletiva.279 Há que se lembrar, no 

entanto, que essa ponderação perde força diante das considerações acerca do 

conceito e natureza jurídica da coisa julgada individual, já apresentado antes280 e 

que sempre existiram.  

À guisa de exemplo, para verificar o universo de beneficiados das ações 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
276 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 258. (*Observe-se que o autor conclui uma obra, originária de sua tese 
de doutorado, com o título Coisa julgada erga omnes: processo coletivo, controle de 
constitucionalidade e súmula vinculante - no prelo). 
277 Art. 18, da Lei nº 4.717/65: “A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível erga omnes, 
exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, 
qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova 
prova”. 
278 MARINONI, Luiz Guilherme. Coisa Julgada Erga Omnes e Eficácia Vinculante. Disponível em 
<< http://www.academia.edu/218739/Coisa_Julgada_Erga_Omnes_e_Eficacia_Vinculante >>. 
Acesso em 20.abr.2014. 
279 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 106-107. 
280 Conferir item A coisa julgada nos processos individuais, especialmente o subitem Conceito e 
natureza jurídica de coisa julgada. 
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coletivas, mencionemos uma associação de consumidores de veículos de São 

Paulo, com vinte associados, que proponha uma ação coletiva contra uma 

montadora de veículos buscando (1) impedir o prosseguimento de uma propaganda 

enganosa e (2) a reparação dos prejuízos daqueles que adquiriram seus automóveis 

com um acessório e receberam algo inferior ao que fora prometido.281  

Mediante uma sentença totalmente procedente, beneficiar-se-ão do primeiro 

pedido toda a sociedade, evidenciando uma coisa julgada erga omnes. Logo, não 

mais presenciarão a propaganda falaz nem os consumidores usuais nem aqueles 

possíveis ou qualquer outro alguém. Já quanto à segunda pretensão, são 

beneficiários os vinte associados e também todo o grupo de consumidores 

prejudicados naquela mesma condição. 

Assim, diante do nosso sistema de direitos coletivos e do caso em tela, é 

possível afirmar que há duas pretensões no mesmo processo, o que permite, numa 

análise do art. 81, do CDC, dizer que a demanda traz exemplo de um pedido de 

proteção aos direitos e interesses difusos (1) e outro de busca da tutela coletiva 

stricto sensu (2), que repercutirá, indubitavelmente, em coisas julgadas distintas, à 

luz do disposto no art. 103, da mesma norma, respectivamente, erga omnes e ultra 

partes. 

Há respeitável doutrina que critica as diferenciações dessas espécies de 

coisa julgada - erga omnes x ultra partes -, uma vez que não haveria justificativa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
281 O exemplo serve também para demonstrar que inexiste óbice de cumulação de pedidos, 
ainda que tutelas ou de bens da vida distintos – in casu, uma pretensão de direito difuso e outra 
de coletivo. A norma processual geral afirma a possibilidade de cumular “num único processo, 
contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão” (art. 292, do 
CPC). 
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para isso nas demandas coletivas para coisas julgadas diversas.282 Contudo, parece 

que, sob a ótica dos riscos aos processos individuais, bem como pela impossível 

limitação dos interesses difusos, a escolha do legislador não teria sido a pior. 

Por cautela, deve-se evitar o manuseio de Ação Civil Pública, buscando a 

inconstitucionalidade diante do efeito erga omnes de suas decisões, uma vez que, 

se não for muito bem delimitado como questão incidental, corre-se o risco de alargar 

a competência e a legitimidade desse objeto, declaração de inconstitucionalidade, 

outorgando poderes a quem a Constituição não o fez.283 

Percebe-se acima, voltando ao exemplo, que diante da cumulação de 

pedidos, pode haver duas decisões: uma na parcela de pretensão de proteção aos 

direitos e interesses difusos ou de toda a coletividade, vez que se beneficiará toda a 

sociedade - ou todos - de não mais se sujeitar à publicidade enganosa; e outra que 

serviria ao grupo de compradores do veículo da ré, pessoas ligadas com a 

montadora pela compra e venda fraudulenta, que teriam direito à reparação dos 

prejuízos sofridos.284 

Esclarece-se que, ao tratar dos efeitos da sentença, o art. 103 do CDC 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
282 Confome Gidi, “a lei brasileira somente previu a técnica da ‘ improcedência por insuficiência 
de provas’ para as ações coletivas em tutela dos interesses difusos e coletivos, não autorizando 
sua utilização nas ações coletivas em defesa dos direitos individuais homogêneos. Não há 
qualquer justificativa para essa diferenciação: andou mal o legislador brasileiro em distinguir 
situações por tudo semelhantes. A lei seria muito mais consistente se essa norma fosse 
aplicável em todos os tipos de ações coletivas” (GIDI, Antonio. A class action como instrumento 
de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 287). 
283 Para Lenza, “a ação civil pública não pode ser ajuizada como sucedâneo de ação direta de 
inconstitucionalidade, pois, em caso de produção de efeitos erga omnes, estaria provocando 
verdadeiro controle concentrado de constitucionalidade, usurpando competência do STF (cf. 
STF, Rcl 633-6/SP, Min. Francisco Rezek, DJ de 23.09.1996, p. 34945)” (LENZA, Pedro. Direito 
constitucional esquematizado. 16ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p.285). 
284 Cada um dos consumidores de veículo posteriormente, antes da execução individual, se 
necessário, poderá promover a liquidação (art. 97, do CDC) e mostrar a parcela de prejuízos 
sofridos, apurando o quantum debeatur para sua tutela executiva. 
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trouxe a consequência atrelada a outro dispositivo, isto é, para se identificar os 

eventuais beneficiados de uma coisa julgada coletiva, deve-se obrigatoriamente 

lançar mão da classificação de direitos coletivos feita pelo Código, no art. 81, em 

direitos ou interesses difusos, coletivos ou transindividuais homogêneos. Ainda 

merece grande atenção o tratamento diferenciado diante inocorrência de um 

possível resultado desfavorável,285 ao menos em modalidades específicas, conforme 

se explicará logo adiante.  

Quando tratou da coisa julgada para a tutela de direitos coletivos em sentido 

estrito (art. 81, II), o Código do Consumidor afirmou, em seu artigo 103, II, que ela 

será ultra partes, pois destinar-se-á a todo grupo, categoria ou classe de pessoas 

que se ligam entre si ou à parte contrária diante a um liame jurídico.286 Ou seja, a 

decisão e sua definitividade atinge tanto as pessoas que estão filiadas a uma 

associação ou sindicato, quanto outros não associados mas que tenham identidade 

de elementos, como por exemplo, os mutuários, os consumidores de um remédio ou 

os funcionários públicos que exerçam determinado cargo.287 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
285 Esclarece a doutrina: “Tem-se, dessa maneira, nas ações coletivas uma extensão subjetiva 
da coisa julgada erga omnes, em regra, mas que nem sempre prevalecerá se o resultado for 
adverso à pretensão do autor. Dá-se o que se denomina coisa julgada secundum eventum litis, 
ou da coisa julgada cuja eficácia erga omnes é, quase sempre, para beneficiar e não para 
prejudicar” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e processo de conhecimento. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 
582). 
286 A doutrina afirma que “nas duas modalidades de interesses ou direitos ‘coletivos’, o traço que 
os diferencia dos interesses ou direitos ‘difusos’ é a determinabilidade das pessoas titulares, seja 
através da relação jurídica base que as une (membros de uma associação de classe ou ainda 
acionistas de uma mesma sociedade), seja por meio do vínculo jurídico que as liga à parte 
contrária (contribuintes de um mesmo tributo, prestamistas de um mesmo sistema habitacional 
ou contratantes de um segurador com um mesmo seguro, estudantes de uma mesma escola 
etc.)” (GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9ª ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 730. 
287 Para Rodrigues e Klippel, “ao se tratar de direitos coletivos, têm-se titulares determináveis de 
um bem indivisível, pelo fato de que se relacionam entre si, por fazerem parte de um grupo, 
categoria ou classe de pessoas. Diferentemente dos direitos difusos, em que não se consegue, 
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No exemplo apresentado acima - associação x montadora de veículos -, 

beneficiar-se-ão da decisão e, consequentemente, da coisa julgada, especialmente 

do segundo pedido (reparação dos prejuízos daqueles que adquiriram automóveis), 

não só os vinte consumidores, mas todo e qualquer comprador que se encontre nas 

mesmas condições em relação àquela montadora. Entende a doutrina ser 

necessário, portanto, identificar “quem foram as partes no processo coletivo e quem 

são os componentes do grupo, sendo que ambos estarão presos à força da coisa 

julgada”,288 salvo o caso de improcedência por falta de provas. 

Anuncia o CDC, por fim, um terceiro grupo merecedor dos efeitos da coisa 

julgada erga omnes, referindo-se àqueles indivíduos que têm tutelados os seus 

interesses individuais homogêneos289 via demanda coletiva, diante do fato de ser 

subespécie desta,290 conforme se verifica no inciso III, do art. 103, que faz referência 

ao inciso III, do dispositivo do Código que sistematizou as espécies de ações 

coletivas entre nós (art. 81). Portanto, estão aí consideradas aquelas pessoas que 

têm vinculação mais tênue entre si diante a uma ‘origem comum’ – não contratual, 

nem decorrentes do fato de pertencerem a uma mesma categoria profissional ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ao certo, identificar quantos são seus titulares, é possível fazê-lo quando se trata dos direitos 
coletivos, pois entre eles há maior agregação. Sem dúvida alguma, embora o nome coletivo 
tenha sido designado para caracterizar o gênero em estudo, a menos comum das espécies de 
direito coletivo é aquela taxada com o mesmo nome, que são os chamados direitos coletivos ou 
coletivos stricto sensu. (RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela 
coletiva (Lei de Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – 
Doutrina, jurisprudência e questões de concurso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 124). 
288 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 169. 
289 “(...) os direitos individuais homogêneos são (...) um conjunto de direitos subjetivos individuais 
ligados entre si por uma relação de afinidade, de semelhança, de homogeneidade, o que permite 
a defesa coletiva de todos eles” (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo Coletivo. São Paulo: RT, 
2007, p. 42). 
290 STF: RE 163.231-3/SP, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de 29.06.2001. 
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outro agrupamento organizado291 – p.ex. pessoas que indevidamente pagaram uma 

taxa de iluminação pública não legítima.292  

Nessa hipótese, só incide a res judicata em benefício de vítimas específicas 

e sucessores, que, no caso do exemplo acima, seriam os vinte compradores de 

veículos, “mesmo que se possa individualizar os interesses acaba dando um 

tratamento coletivo por ter todos estes interesses uma base considerada 

homogênea. (...). Nestes casos, as partes podem ingressar com uma ação coletiva 

para a defesa de seus direitos, contudo, nada impede que o façam 

separadamente”.293 

Tirando o elastério da coisa julgada coletiva - menor ou maior, dependendo 

do objeto ou dos direitos ou interesses tutelados -, destaca-se também a hipótese de 

exclusão ou não incidência quando o resultado for negativo. Isto é, a lei afirma que, 

não obstante uma sentença de mérito ser lançada na lide, mesmo após o devido 

processo legal, não será eternizada pela coisa julgada se “o pedido for julgado 

improcedente por insuficiência de provas”, se a rejeição dos pedidos resultou numa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
291 Segundo Gidi, “a homogeneidade decorre da circunstância de serem os direitos individuais 
provenientes de uma origem comum. Isso possibilita, na prática a defesa coletiva de direitos 
individuais, porque as peculiaridades inerentes a cada caso concreto são irrelevantes 
juridicamente, já que as lides individuais, no que diz respeito às questões de direito, são muito 
semelhantes e, em tese, a decisão deveria ser a mesma em todos e em cada um dos casos” 
(GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
30-31).  
292 STJ: “Os interesses sociais, in casu, suspensão do indevido pagamento de taxa de 
iluminação pública, embora pertinentes a pessoas naturais, se visualizados em seu conjunto, em 
forma coletiva e impessoal, transcendem a esfera de interesses puramente individuais e passam 
a constituir interesses da coletividade como um todo, impondo-se a proteção por via de um 
instrumento processual único e de eficácia imediata — a ação coletiva. (STJ, REsp. 49272-RS, 
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 17.10.1994, p. 27868)” 
293 SEVERO, Álvaro Vinícius Paranhos. A coisa julgada no processo coletivo. Araken de Assis; 
Carlos Alberto Molinaro; Luiz Manoel Gomes Júnior; Mariângela Guerreiro Milhoranza. (Org.). 
Processo Coletivo e outros Temas de Direito Processual - Homenagem 50 anos de docência do 
Professor José Maria Rosa Tesheiner e 30 anos de docência do Professor Sérgio Gilberto Porto. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 31. 
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“improcedência por insuficiência de provas” ou até “apenas no caso de procedência 

do pedido, para beneficiar”.   

 

3.5.   A inocorrência de coisa julgada em sentenças de mérito  

 

Ausentes as regulamentações específicas, sobre a coisa julgada nos 

processos coletivos incide a norma geral (CPC), aparentemente em todos os 

aspectos antes aqui apresentados – por exemplo, coisa julgada formal e hipóteses 

de rescisão. Não há, portanto, dúvidas de que, se o processo coletivo for extinto por 

sentença terminativa, não se fará coisa julgada, exceto formalmente. Será possível, 

então, a repropositura de outro processo por quaisquer dos legitimados, ainda que 

com identidade de ação, contanto que sane a falta da condição ausente294 ou de 

outro vício,295 exceto na conhecida hipótese de sentença terminativa em que foi 

acolhida “a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, como prevê 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
294 STJ: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 
REPETIÇÃO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REGULARIZAÇÃO DA FALTA DE 
CONDIÇÃO DA AÇÃO. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 268, CPC. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA CONHECIDOS MAS DESACOLHIDOS. … III - Tendo sido o processo extinto 
por falta de legitimidade do réu, não se permite ao autor repetir a petição inicial sem indicar a 
parte legítima, por força da preclusão consumativa, prevista nos arts. 471 e 473, CPC, que 
impede rediscutir questão já decidida. (EREsp 160.850/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, Rel. 
p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 
03/02/2003, DJ 29/09/2003, p. 134)”. 
295 STJ: “RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO 
ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MÉRITO. (…) 3. Na hipótese, não 
há ofensa à coisa julgada, porquanto a primeira ação foi ajuizada contra a entidade 
previdenciária no juízo laboral incompetente, tendo sido, por essa razão, extinto o processo sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267). A seguir, foi proposta nova ação de cobrança contra a 
entidade de previdência privada perante o Juízo Comum estadual, competente para processar e 
julgar o feito, sanando, assim, o vício anterior (CPC, art. 268). (REsp 1242267/ES, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/03/2013)”. 
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a legislação processual geral.296 

O que merece talvez maior atenção seja a parte dos dispositivos (incisos) da 

legislação que afasta a estabilização dos resultados da decisão, caso ela seja 

desfavorável, qualquer que seja a demanda metaindividual. Logo, na hipótese de 

improcedência, isto é, de rejeição dos pedidos após a análise do mérito, a legislação 

coletiva apresenta distintivos dignos de atenção, pois a sentença não fará coisa 

julgada se “o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas”, conforme 

literalmente declaram os incisos I e II, do art. 103 do CDC; também não produz 

efeito para as pessoas em caso de improcedência, que possa prejudicar as vítimas 

ou seus sucessores, por uma interpretação do inciso III do mesmo dispositivo. 

Assim, naquele exemplo que tratava dos compradores de um veículo e uma 

determinada montadora, se a associação demandante não lograr êxito na 

empreitada processual coletiva, resultando numa sentença de rejeição dos pedidos 

diante da carência probatória, mesmo que não venha a recorrer, poderá a mesma 

associação ou outrem297 vir novamente a juízo defender os consumidores com ação 

idêntica, como se na verdade tivesse havido uma sentença terminativa. Diante do 

que anuncia a lei, advindo decisão coletiva em que os pedidos foram rejeitados, 

poderá a ação ser reproposta, pois, a contrario sensu, foi declarado pelo legislador 

que a sentença não fará coisa julgada no caso de improcedência por “insuficiência 

de provas”, ao menos quando se demandar por direitos ou interesses difusos ou 

coletivos; nem se houver a rejeição dos pedidos por qualquer outra razão, quando 

se tutela coletivamente os direitos individuais homogêneos.   

Exsurge, assim, um aparente tratamento não isonômico, empregado às 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
296 Art. 267, V, combinado com o art. 268, ambos do CPC. 
297 Ver os legitimados das ações coletivas. 
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partes no processo coletivo, como já diagnosticou a doutrina.298 Afinal, se é verdade 

que a CF/88 prevê a garantia da coisa julgada, não é menos verdade que inúmeros 

dispositivos constitucionais pregam o tratamento igualitário às litigantes, pois todos 

são iguais perante a lei, ainda que, como bem leciona a doutrina, na medida de suas 

desigualdades. Outros países que também se utilizam da sistemática de proteção 

dos direitos coletivos, via judicial, preveem a coisa julgada favorável ou não, 

designada pela doutrina como pro et contra.299 

Todavia, esse tratamento desigual pode ser plausível mediante algumas 

justificativas. Inicialmente, pelo fato de a sistemática de direito processual coletivo 

ser muito incipiente entre nós.300 Considere-se, ainda, que nosso método de 

representação de interesses de transindividuais é passível de dúvidas ou outras 

fraquezas, por exemplo, fraudes na condução do processo por uma associação que, 

apesar de se enquadrar nos moldes da lei - constituída há mais de um ano e tendo 

entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos coletivos -, não tem 

toda a independência ideológica de que precisa, real objetivo de proteger quem 

deveria ou é composta por pessoas e causídicos despreparados.  

Diante disso, impõem-se duas questões: todos riscos de fraude por meio do 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
298 Segundo a doutrina – mencionando renomados autores, tais como Botelho de Mesquita, Cruz 
e Tucci-Tucci e Castro Mendes –, “uma corrente minoritária vê uma quebra da isonomia em 
referido sistema e aponta uma proteção exacerbada dos autores das ações coletivas stricto 
sensu em desfavor dos réus. Apesar de mais sentida nas ações que tenham como objeto 
direitos individuais homogêneos, também nas ações que tratam de direitos difusos e coletivos 
haveria uma disparidade de tratamento absolutamente desigual, o que feriria o princípio 
constitucional da isonomia” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de processo coletivo. 
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2012, p.316). 
299 DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010, p. 355-356. 
300 Afirma a doutrina que o próprio berço do processo coletivo, nas class action, viveu longo 
período de adaptação – no estilo coisa julgada coletiva brasileira –, para “amadurecimento antes 
de dar efeito erga omnes por et contra às sentenças coletivas”. (GIDI, Antonio. A class action 
como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva 
comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 290). 
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processo são eliminados com esse tratamento? E as demais hipóteses de 

julgamento de mérito desfavoráveis?  

Certamente, essa escolha do legislador acerca da coisa julgada 

desfavorável não elimina todos os riscos, contudo, reduz a maior parte deles, 

especialmente quando se observa que as demais hipóteses de resolução do mérito 

(art. 269, do CPC) estão obstadas, ou diminuídas pela natureza jurídica do interesse 

em jogo. Ou seja, não há o risco de um péssimo acordo (inciso III) ou de uma 

renúncia do direito (inciso V), porque a maior parte dos direitos coletivos – por 

exemplo, à saúde, ao meio ambiente, à educação, enfim, aos direitos fundamentais 

– seria indisponível.301 

Essa indisponibilidade, não obstante encontre impugnações302 ou até 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
301 STF: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSTOS: IPTU. MINISTÉRIO 
PÚBLICO: LEGITIMIDADE. Lei 7.374, de 1985, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art. 117 da 
Lei 8.078, de 1990 (Código do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. C.F., artigos 127 e 129, 
III. I. - A ação civil pública presta-se a defesa de direitos individuais homogêneos, legitimado o 
Ministério Público para aforá-la, quando os titulares daqueles interesses ou direitos estiverem na 
situação ou na condição de consumidores, ou quando houver uma relação de consumo. Lei 
7.374/85, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do 
Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. II. - Certos direitos individuais homogêneos podem ser 
classificados como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e 
individuais indisponíveis. Nesses casos, a ação civil pública presta-se a defesa dos mesmos, 
legitimado o Ministério Público para a causa. C.F., art. 127, caput, e art. 129, III. III. - O Ministério 
Público não tem legitimidade para aforar ação civil pública para o fim de impugnar a cobrança e 
pleitear a restituição de imposto - no caso o IPTU - pago indevidamente, nem essa ação seria 
cabível, dado que, tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito 
passivo (contribuinte) uma relação de consumo (Lei 7.374/85, art. 1º, II, art. 21, redação do art. 
117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25, IV; C.F., art. 129, III), nem 
seria possível identificar o direito do contribuinte com "interesses sociais e individuais 
indisponíveis." (C.F., art. 127, caput). IV. - R.E. não conhecido. (RE 195056, Relator(a):  Min. 
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/1999, DJ 30-05-2003 PP-00030 EMENT 
VOL-02112-02 PP-00279 REPUBLICAÇÃO: DJ 14-11-2003 PP-00018)”. 
302 STJ: “(…) o STF já vinha reconhecendo a legitimidade do MP para a ACP destinada à 
proteção de direitos sociais, tais como a moradia e a educação, e agora, em julgado mais 
recente, afirmou aquela Corte que certos direitos individuais homogêneos podem ser 
classificados como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e 
individuais indisponíveis, esclarecendo que, nesses casos, a ACP presta-se à defesa deles, 
legitimando o MP para a causa (art. 127, caput, e art. 129, III, da CF/1988)…” (Precedentes 
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mitigações,303 deve, ou ao menos pode ser, estendida até os direitos individuais 

homogêneos que seriam “indivisíveis e indisponíveis até o momento de sua 

liquidação e execução”.304   

Essa é uma, dentre muitas hipóteses, em que uma má condução do 

processo poderia prejudicar várias pessoas, ou até mesmo toda a sociedade, sem 

que os verdadeiros titulares do direito lesado tenham de fato participado ou podido, 

de verdade, colaborar com o melhor deslinde do feito.305 

Outro ponto de fragilidade refere-se à inexistência de aferição entre nós, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
citados do STF: RE 163.231-SP, DJ 29/6/2001; RE 195.056-PR, DJ 30/5/2003; AgRg no RE 
514.023-RJ, DJe 5/2/2010; RE 228.177-MG, DJe 5/3/2010; AgRg no RE 472.489-RS, DJe 
29/8/2008; AgRg no AI 516.419-PR, DJe 30/11/2010; RE 613.044-SC, DJe 25/6/2010; do STJ: 
EREsp 644.821-PR, DJe 4/8/2008; AgRg nos EREsp 274.508-SP, DJ 10/4/2006; AgRg no REsp 
938.951-DF, DJe 10/3/2010; REsp 413.986-PR, DJ 11/11/2002, e AgRg no AgRg no Ag 
422.659-RS, DJ 5/8/2002. REsp 1.142.630-PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 7/12/2010). 
303 Conforme Tesheiner e Milhoranza, “os direitos dos beneficiários da Previdência Social não 
são indisponíveis: ‘O benefício previdenciário traduz direito disponível.  Refere-se à espécie de 
direito subjetivo, ou seja, pode ser abdicado pelo respectivo titular, contrapondo-se ao direito 
indisponível, que é insuscetível de disposição ou transação por parte do seu detentor’. (…). Não 
é direito indisponível, mas, ao contrário, disponível, porquanto requer a provocação da parte 
interessada, uma vez que, sem este ato, a máquina estatal sequer será instada a se manifestar 
acerca do interesse do particular. ‘Ademais, vale acrescer que o ramo do Direito Previdenciário, 
cuja característica essencial é o aspecto contributivo, guarda profunda correlação com o Direito 
Tributário. Sob este enfoque, o Pretório Excelso, em recente julgado, sacramentou raciocínio no 
sentido do Ministério Público não possuir legitimidade para propor ação civil pública objetivando 
a redução ou restituição de tributo, porque a relação jurídica tributária não retrata relação de 
consumo’.” (TESHEINER, José Maria Rosa; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro. Direitos 
indisponíveis e legitimação do Ministério Público para as ações coletivas relativas a direitos 
individuais homogêneos de natureza previdenciária. Revista de Processo, v. 34, 2009). 
304 ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos 
difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Disponível em 
<< http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm >>. Acesso em 17.abr.2014. 
305 “Majoritariamente, entretanto, a doutrina entende pela constitucionalidade da coisa julgada 
secundum eventum probationis – como também da coisa julgada secundum eventum litis –, 
afirmando que os sujeitos titulares do direito, ao não participarem efetivamente do processo, não 
poderão ser prejudicados por uma má condução procedimental do autor da demanda. Não seria 
justo ou legítimo impingir a toda uma coletividade, em decorrência de uma falha na condução do 
processo, a perda definitiva de seu direito material. A ausência da efetiva participação dos 
titulares do direito em um processo em contraditório é fundamento suficiente para defender essa 
espécie de coisa julgada material. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção Manual de processo 
coletivo. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: METODO, 2012). 
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após o início da ação, da verificação sobre a representatividade adequada ou, ao 

menos, se aqueles que ali estão são aptos a conduzir a demanda com êxito, como 

ocorre com certificação de ação coletiva nas class action e nos países da common 

law306. Portanto, diante da falta de criteriosa aferição acerca da representatividade 

adequada no Brasil, não há que se falar em vinculação definitiva do grupo ou da 

coletividade ao resultado final, qualquer que seja ele.307  

No mais, nossa lei menciona que “proposta a ação, será publicado edital no 

órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como 

litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social 

por parte dos órgãos de defesa do consumidor”.308  

Como se sabe a publicação das ações coletivas é um dos pontos fracos, 

pois vale-se de editais, meio que sempre foi uma ficção para o direito, bem como 

pelos demais meios de comunicação que não possuem qualquer regulamentação e 

que não foram usados ao menos de forma satisfatória até hoje.  

Na verdade, é necessária a instituição de algum instrumento que divulgue 

efetivamente a demanda – de abrangência local, regional e federal -, para se evitar o 

recurso a mecanismos meramente formais de divulgação. Em outras palavras, é 

preciso oportunizar de forma real o ingresso de todos interessados como 

litisconsortes, bem como a adesão ou não de indivíduos, se houver tutela de direitos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306 CARPENA, Márcio Louzada. O sistema da common law e os poderes do juiz nas class 
actions. Disponível em << http://www.tex.pro.br/home/artigos/258-artigos-dez-2013/6359-o-
sistema-da-common-law-e-os-poderes-do-juiz-nas-class-actions >>. Acesso em 16.mai.2014). 
307 GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.835. 
308 Art. 94, do CDC. 
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individuais homogêneos.309 

Diante do quadro apresentado no CDC, é comum afirmar-se que a coisa 

julgada no processo coletivo somente ocorre se houver julgamento ou a resolução 

do mérito com provas suficientes - para causar a improcedência dos pedidos ou até 

a procedência dos pedidos. Logo, a doutrina se habituou a trazer duas expressões 

estrangeiras para tentar melhor explicar tal peculiaridade “trata-se, pois, de sistema 

que prevê a formação da coisa julgada secundum eventum litis (ou, como preferem 

alguns, secundum eventum probationis), ou seja, a formação da coisa julgada se 

dará (ou não) conforme o resultado do processo”,310 ainda que de forma excepcional 

condicionada à produção de provas e não só à análise meritória da demanda.311 

Assim, não obstante essas considerações acerca do acerto ou erro dessa 

sistemática, a inocorrência de coisa julgada pro et contra no processo coletivo 

nacional acaba sendo específica em duas situações distintas: aquela que depende 

da análise do resultado e das provas (se suficientes ou não), que a doutrina vem 

chamando de coisa julgada secundum eventum probationis; e aquela que depende 

apenas do resultado, também denominada de coisa julgada secundum eventum litis. 

Merece ser consignado, ainda, o entendimento que vislumbra não causar problemas 

ou impedimentos a sentença improcedência da lide coletiva para as ações 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
309 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 145. 
310 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Volume 1. 23ª ed.  São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 543-544. 
311 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 58-61; 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Julgamento e ônus da prova, In Temas de direito 
processual, Segunda Série, 1980, p. 81; e ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações coletivas: 
a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos, Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 171 
e ss. 
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individuais,312 ainda que talvez possa não parecer isso que foi dito pela lei.   

As ações coletivas em que se tutelam direitos difusos ou coletivos em 

sentido estrito, delimitadas no art. 81, incisos I e II, do CDC, tratam da coisa julgada 

secundum eventum probationis; se forem julgadas procedentes ou improcedentes 

por qualquer outra razão - causa diversa da insuficiência de provas - farão 

normalmente a coisa julgada tornando a questão indiscutível e imodificável, quer 

para aquele legitimado, quer para qualquer outro. Aliás, também merece atenção 

que um mal resultado das coletivas não necessariamente gera óbice para as 

individuais. 

Com efeito, o que não tenha sido objeto da lide coletiva não se inserirá na 

restrição ou na estabilização causada pela coisa julgada, ao menos para processos 

individuais, pois “somente as questões comuns são decididas na ação coletiva e – 

consequentemente – somente elas serão acobertadas pela coisa julgada. Os 

membros do grupo (e a parte contrária) estão livres para litigar as questões 

individuais fora do âmbito da questão coletiva. Por exemplo, a improcedência de 

uma ação coletiva proposta com base em discriminação no ambiente de trabalho 

impede a propositura da mesma ação coletiva (com a mesma causa de pedir e 

pedido), mas não impede que alguns empregados proponham (e vençam) ações 

individuais alegando discriminação individualizada. É possível que alguns 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
312 Conforme Gidi, “de acordo com o art. 103 do Código do Consumidor brasileiro, a sentença 
coletiva vinculará todos os membros, mas essa decisão não poderá prejudicar os seus direitos 
individuais. Assim, se a ação coletiva for procedente, todos os membros do grupo serão 
beneficiados pela sentença coletiva. Se a sentença coletiva for improcedente, porém, a 
pretensão coletiva estará definitivamente julgada e a mesma ação coletiva em defesa do mesmo 
direito difuso, coletivo ou individual homogêneo não poderá ser reproposta, mas os membros do 
grupo não serão atingidos por essa sentença em suas esferas individuais e poderão propor 
ações individuais em proteção aos seus direitos individuais” (GIDI, Antonio. A class action como 
instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 283). 



! 102 

empregados tenham sofrido efetiva discriminação, sem que exista um padrão 

discriminatório na empresa que atinja o grupo como um todo de maneira uniforme. 

Como se vê, as ações coletivas e individuais possuem diferentes objetos: padrão 

discriminatório na primeira, discriminação individualizada na segunda. Os métodos 

de prova também serão diversos: prova estatística e por amostragem na primeira e 

prova específica e individualizada na segunda”.313  

 Portanto, no exemplo relativo à associação de consumidores de veículos de 

São Paulo contra a montadora, mencionado anteriormente, seria aproveitável a eles 

o êxito, considerando-se (1) a ordem de impedir o prosseguimento de uma 

propaganda enganosa e (2) o direito à reparação dos prejuízos daqueles que 

adquiriram seus automóveis com um acessório e receberam algo inferior ao que fora 

prometido. Por outro lado, se improcedente a demanda por insuficiência de provas - 

e não por outra causa qualquer -, poderia ser reproposta a ação coletiva por 

qualquer legitimado que tivesse nova prova. Poderia, ainda, haver novas demandas 

individuais. 

Verifica-se, com isso, que as atenções estão voltadas especialmente para a 

solução particular dada pelo legislador para a coisa julgada de improcedência. 

Afinal, surgirão questionamentos, tais como: a falta ou escassez de prova precisa 

ser expressamente declarada?;314 2.  o que é ‘prova nova’?.315 Ainda há outras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
313 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 
281. 
314 GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: as ações 
coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
315 PIZZOL, Patricia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível em << 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf>>. Acesso em 19.mai. 2014.   
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inquietações indicados por diferenciados autores.316  

O Código afirma que, se a demanda coletiva que tratar de interesses difusos 

ou coletivos for julgada improcedente por qualquer outra causa diversa da 

insuficiência de provas, ela será uma decisão tendente a ser estabilizada com 

definitividade e, como qualquer outra, fazer coisa julgada de improcedência. Logo, 

ao Direito Coletivo parece ter relevância – diferente do que havia até hoje – a 

investigação da motivação da decisão. 

Ainda sobre as demandas coletivas que tratam de direitos difusos e coletivos 

em sentido estrito, a doutrina afirma que “a extensão dos efeitos decorre, nos dois 

primeiros incisos, da indivisibilidade do objeto, na medida em que não poderá ser 

fracionado em relação aos interessados, indeterminados no caso dos interesses 

difusos – por isso erga omnes – e limitado ao grupo, categoria ou classe. Note-se 

em relação aos últimos, que o dispositivo, também em função da indivisibilidade, não 

limitou os efeitos aos associados ou filiados, mas a todo o grupo, categoria ou 

classe. Do contrário, os interesses seriam divisíveis e qualificáveis como individuais 

homogêneos, recebendo tratamento diverso, ainda que para fins da propositura da 

ação, haja organização identificável com grupo, categoria ou classe.”317 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
316 Ver, dentre outros: LANES, Júlio Cesar Goulart. O ativismo probatório equilibrado no 
processo civil coletivo. In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues. 
Anotações sobre as ações coletivas no Brasil – presente e futuro. Araken de Assis; Carlos 
Alberto Molinaro; Luiz Manoel Gomes Júnior; Mariângela Guerreiro Milhoranza. (Org.). Processo 
Coletivo e outros Temas de Direito Processual - Homenagem 50 anos de docência do Professor 
José Maria Rosa Tesheiner e 30 anos de docência do Professor Sérgio Gilberto Porto. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 327; YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela coletiva e deveres 
em matéria probatória. In: GOZZOLI, Maria Clara et al. (coord.). Em defesa de um novo sistema 
de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 231.  
317 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A coisa julgada e os processos coletivos no direito 
vigente e no projeto de nova lei da ação civil pública (PL N. 5.139/2009). In: GOZZOLI, Maria 
Clara et al. (coord.). Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 72. 
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Portanto, a natureza jurídica da tutela jurisdicional identifica a extensão 

subjetiva do julgado. As causas que levaram a seu resultado podem condicioná-la 

ou não a tornar-se indiscutível. Se o provimento jurisdicional for favorável, poderá 

haver o transporte in utilibus, isto é, poder-se-á realizar um procedimento 

semelhante ao que há quando um determinado fato repercute na esfera cível e 

penal: havendo decisão favorável (condenatória) no processo criminal, a vítima pode 

abreviar sua luta e executar no cível.318 

Acerca ainda dessa expressão, encontra-se esclarecimento doutrinário com 

consequências outras no direito individual, pois “em razão da técnica processual da 

coisa julgada in utilibus (que permite o indivíduo promover ‘liquidação’ dos prejuízos 

que sofreu a partir de uma decisão difusa ou coletiva), a interrupção da prescrição 

das pretensões individuais não se limita aos casos de propositura de ação coletiva 

para a defesa de direitos individuais homogêneos, mas de qualquer ação coletiva, 

seja ela difusa, coletiva propriamente dita ou individual homogênea. E, mais ainda, é 

de se dizer ainda que só irá cessar a interrupção mencionada, abrindo-se 

novamente a recontagem do prazo prescricional das pretensões individuais quando 

findar o processo coletivo”.319  

Nesse sentido, a própria lei consumerista, no dispositivo já transcrito, afirma 

literalmente que “os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
318 O art. 580, do CPC, prevê que a ‘sentença penal condenatória transitada em julgado’ é título 
executivo, conforme prescrito pelo art. 475-N, II, do CPC. Portanto, se advier antes da demanda 
processual civil, a sentença abrevia o caminho do credor, caso ele tenha sido a vítima, 
permitindo diretamente a execução, desde que já conste no título uma obrigação com liquidez, 
certeza e exigibilidade.  
319 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Relações entre ações individuais e ações coletivas: 
anotações sobre os efeitos decorrentes da propositura e extinção das ações coletivas para 
defesa de direitos individuais homogêneos em relação às pretensões individuais sob a 
perspectiva dos arts. 35 e 38 do projeto de lei que altera a ação civil pública. In:  GOZZOLI, 
Maria Clara et al. (coord.). Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 417.  



! 105 

prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do 

grupo, categoria ou classe”.  

Falando sobre a coisa julgada paras as demandas coletivas em que se 

tutelam direitos individuais homogêneos, diante do que prevê a lei, i.e., que apesar 

de ser erga omnes não ocorre em caso de improcedência por qualquer razão, tem-

se uma maior particularidade, segundo a doutrina desembocando na coisa julgada 

denominada secundum eventum litis, ou somente favorecendo aqueles que foram 

prejudicados, ou, se preferir se procedente o pedido coletivo.320  

Na verdade, trata-se de uma sistemática adotada não só pelo Brasil, mas 

também pelos países da América Latina, dentre outros, considerando-se orientação 

do Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América. Assim, “os países 

ibero-americanos preferem, em geral (exceção feita a Colômbia, Portugal e 

Província argentina de Catamarca), a coisa julgada secundum eventum litis, só para 

favorecer, e não para prejudicar as pretensões individuais. A sentença de 

improcedência da ação coletiva não impedirá o ajuizamento de ação individual, 

fazendo coisa julgada somente no plano coletivo”.321  

Explica a doutrina que essa sistemática “leva em conta as peculiaridades 

desses países, como a falta de informação e de conscientização de sua população 

quanto aos direitos que lhe assistem, a dificuldade de comunicação, a distância, a 

precariedade dos meios de transporte, a dificuldade de acesso à justiça, e em razão 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
320 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. – Brasil: Lumen Juris, 2009. 
321 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações 
coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., 
organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Trabalho apresentado no XIII 
Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, Ba, de 16 a 20 de setembro 
de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008, p. 
537.  
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dessas condições especiais descartam seja o critério do opt in, seja o do opt out”.322  

Logo, parece que a solução é a mais adequada diante da vasta dimensão 

territorial do Brasil, das imensas partes do país onde ainda são precárias as 

condições de vida e das dificuldades de comunicação - afinal, como alguém do 

interior do nordeste poderia ser cientificado de forma eficaz e integrar uma lide 

coletiva, caso queira? Mais ainda: será que, em considerando a distância entre onde 

corre a lide e onde vive a pessoa prejudicada, é possível ou interessante a ela 

deslocar-se? Sem sombra de dúvida, as respostas para as duas perguntas são 

negativas.  

 Portanto, se não há participação da pessoa no contraditório nem fomento 

em agrupá-la, não parece justo lhe suprimir o direito de ação, caso a lide coletiva 

seja julgada improcedente. Nesse caso, a lei expressamente declara: “Na hipótese 

prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não 

tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de 

indenização a título individual”.323  

 

3.6.   A limitação territorial à coisa julgada coletiva  

 

A legislação do microssistema de processos coletivos alargou a extensão da 

coisa julgada a ponto de abranger com a decisão de um só processo toda a 

sociedade (difusos) ou até grupos, categorias ou classes inteiras de pessoas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
322 WATANABE, Kazuo. Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações 
coletivas – relatório síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., 
organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Trabalho apresentado no XIII 
Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, Ba, de 16 a 20 de setembro 
de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008. 
323 Art. 103, §2º, CDC. 
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(direitos e interesses coletivos) ou, no mínimo, várias pessoas determinadas (direitos 

e interesses individuais homogêneos), diante uma política de busca cada vez maior 

de acessibilidade à tutela jurisdicional. Paralelamente, surgem algumas tentativas 

legais de busca para estreitar a eficácia da coisa julgada restringindo-a à área de 

competência do julgador. 

Nesse sentido, segundo Paulo Valério Dal Pai Moraes,324 a alteração da Lei 

9.494/97 “tentou instituir uma nova sistemática na questão relativa à coisa julgada 

nas ações civis públicas, tendo disciplinado que o artigo 16 da Lei nº 7.347/85 

passaria a ter nova redação, no sentido de que os efeitos ‘erga omnes’ estariam 

restritos à competência territorial do órgão prolator da decisão”. Assim, a norma 

pretendeu instituir uma limitação regional ou local de decisões que seriam 

aproveitáveis por todos. 

Portanto, a inclusão da expressão “nos limites da competência territorial do 

órgão prolator”, feita pelo art. 2º, da Lei 9.494/92, no dispositivo que trata de coisa 

julgada, na Lei da Ação Civil Pública (art. 16), constata-se uma regra restritiva e 

demasiadamente genérica, de constitucionalidade questionável,325 relativamente aos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
324 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. A coisa julgada erga omnes nas ações coletivas (Código do 
Consumidor) e a Lei Nº 9.494/97. Disponível em << 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/doutrinas/A%20coisa%20julgada%20
erga%20omnes%20nas%20a%C3%A7%C3%B5es%20coletivas.htm>>. Acesso em 
20.mai.2014. 
325 “… a norma, na redação dada pela Lei 9.494/97, é inconstitucional e ineficaz. Inconstitucional 
por ferir os princípios do direito de ação (CF 5º XXXV), da razoabilidade e da proporcionalidade 
e porque o Presidente da República a editou, por meio de medida provisória, sem que houvesse 
autorização constitucional para tanto, pois não havia urgência (o texto anterior vigorava a doze 
anos, sem oposição ou impugnação), nem relevância, requisitos exigidos pela CF62 caput. 
Ineficaz porque a alteração ficou capenga, já que incide o CDC 103 nas ações coletivas 
ajuizadas com fundamento na LACP, por força da LACP 21 e CDC 90. Para que tivesse eficácia, 
deveria ter havido alteração da LACP 16 e do CDC 103. De consequência, não há limitação 
territorial para a eficácia erga omnes da decisão proferida em ação coletiva, que esteja fundada 
na LACP, quer no CDC. De outra parte, o Presidente da República confundiu limites subjetivos 
da coisa julgada, matéria tratada na norma, com jurisdição e competência….” (NERY JUNIOR, 
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efeitos de uma decisão proferida para qualquer ação civil pública. Nesse sentido, foi 

manobra capaz de causar até o desrespeito a uma imutabilidade e o ultraje à 

garantia de acesso à Justiça, tão ínsita ao Direito Coletivo.326 

Dessa forma, criou-se a possibilidade de sentenças de processos coletivos 

que têm eficácia erga omnes ou ultra parte, mas, que, de acordo com a redação 

recebida pela questionável lei, restritas ao município ou, até, somente a poucos 

bairros de uma cidade, dependendo, portanto, da organização do Poder Judiciário. 

Em São Paulo, por exemplo, há juízos de competência para alguns bairros, que são 

os chamados fóruns regionais, e um fórum central de competência para outros.    

Uma das principais razões para a criação e aprimoramento da tutela 

jurisdicional pela via coletiva é o incremento ao acesso da população à Justiça ou à 

universalidade da Jurisdição.327 Por ela pretende-se, conforme Didier Júnior e Zaneti 

Júnior328, “melhorar o acesso efetivo ao Poder Judiciário para aqueles que por 

alguma deficiência de informação ou econômica antes ficariam alijados da tutela 

jurisdicional ou por ser mais concreta na efetivação dos direitos e deveres 

fundamentais coletivos, muitas vezes direitos novos, deve ser ela implementada, 

sempre que adequada à solução do problema”.  

No mais, é fato incontroverso que competência e coisa julgada, apesar de 

serem temas processualmente conexos, não se confundem, pois, do contrário, seria 

possível falar que, por exemplo, um divórcio deferido em São Paulo somente 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação 
extravagante. 9. ed. rev., ampl. São Paulo: RT, 2006. P. 1366-1367). 
326 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: direito 
processual público, direito processual coletivo : vol. 2, tomo III – 2. ed. rev. atual. e ampl. – São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 237-238. 
327 DONIZETTI, Elpídio e CERQUEIRA, Marcelo Malheiros. Curso de processo coletivo: contém 
jurisprudência temática e índice alfabético de assuntos. São Paulo: Atlas, 2010, p. 85. 
328 DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil – Processo 
Coletivo – volume 4. 3ª edição. Salvador: JusPodivm, 2008. p.117. 
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produziria efeitos na mesma comarca; se a pessoa fosse para o Rio de Janeiro ou 

para outro Estado, voltaria à condição de casada, o que é um absurdo.329  

Portanto, essa providência parece preferir uma restrição de jurisdição – 

afinal, acabará por cercear uma boa parte do jurisdicionado de uma decisão 

destinada à coletividade ou até ao grupo que a pessoa pertença – a um 

aprimoramento da prestação jurisdicional. 

Pior ainda se for investigado a ratio legis, pois, então, deparar-se-á com 

afirmação de que essa delimitação é fruto de atos do Governo, ou melhor, de 

conduta legislativa com “interesse direto do Poder Executivo Federal”330, que, 

conforme já se vislumbrava na Medida Provisória 1.570/97, tinha como objeto obstar 

“pagamentos imediatos a servidores públicos ou, até mesmo, suspende[r] leilões, 

sob pena de sanções, inclusive de responsabilidade criminal, além de multas”.331 

Decidiu-se pela seguinte redação do art. 16, da Lei da Ação Civil Pública que trata 

do tema coisa julgada: 

 

Art. 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. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
329 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. rev., ampl. São Paulo: RT, 2006. 
330 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. A coisa julgada erga omnes nas ações coletivas (Código do 
Consumidor) e a Lei Nº 9.494/97. Disponível em << 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/doutrinas/A%20coisa%20julgada%20
erga%20omnes%20nas%20a%C3%A7%C3%B5es%20coletivas.htm>>. Acesso em 
20.mai.2014. 
331 MORAES, Paulo Valério Dal Pai. A coisa julgada erga omnes nas ações coletivas (Código do 
Consumidor) e a Lei Nº 9.494/97. Disponível em << 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/doutrinas/A%20coisa%20julgada%20
erga%20omnes%20nas%20a%C3%A7%C3%B5es%20coletivas.htm>>. Acesso em 
20.mai.2014. 
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O aparente desígnio de mutilar a norma somente não logrou todo êxito 

porque fora feito parcialmente ou com imperfeição. Foram esquecidos outros 

dispositivos que tratam do tema - coisa julgada no processo coletivo -, tais como os 

art. 93, 103 e 104, do CDC, que não foram alterados, o que permitiu concluir pela 

“ineficácia da alteração”.332 No mais, a alteração legislativa tenta limitar de forma 

geral a repercussão de decisões coletivas erga omnes ou  ultra partes, a reduzindo à 

competência territorial, estabelecendo, assim, uma espécie de coisa julgada para 

‘todos’, mas só daquela região ou local. 

Talvez melhor ou menos absurdo, numa visão intermediária, seja afirmar 

que essa limitação da coisa julgada coletiva se restringe às associações civis,333 

para evitar-se que, numa associação forçada entre Ministérios Públicos, estendam-

se os efeitos da coisa julgada para a área de competência de atribuições de cada 

um deles.  

Enfim, o tema, quanto à validade dessa manobra, é bem controverso:334 há, 

na doutrina e na jurisprudência, aqueles que concordam com ela e aqueles que - 

como parece ser mais acertado – consideram-na um absurdo jurídico. 

Nos Tribunais existem posições em diversos sentidos: existem aquelas que 

advogam ser possível a abrangência geral ou não limitada, caso esteja expressa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
332 MAZZILLI, Hugo Nigro. Sentença e coisa julgada no processo coletivo. Disponível em << 
http://www.mazzilli.com.br/pages/informa/sentencaacp.pdf>>. Acesso em 20.mai.2012. 
333 MAZZILLI, Hugo Nigro. Curso sobre a Tutela coletiva na Escola Superior do Ministério 
Público de S. Paulo, com apoio da Associação Paulista do Ministério Público. Disponível em << 
http://www.mazzilli.com.br/pages/artigos/aspectosacp.pdf >>. Acesso em 20.mai.2014. 
334 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, WAMBIER, Luiz Rodrigues. Anotações sobre as ações 
coletivas no Brasil – presente e futuro. Processo coletivo e outros temas de direito processual: 
homenagem 50 anos de docência do professor José Maria Rosa Tesheiner, 30 anos de 
docência do professor Sérgio Gilberto Porto / organizadores Araken de Assis ... [et al.]. – Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012. p. 617. 
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essa extensão na decisão judicial;335 outras afirmam que a decisão “produz efeitos 

erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão julgador”;336 há 

ainda quem afirme que essa limitação atingiria apenas as associações e 

sindicatos.337 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
335 STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 
NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE 
SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 
LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DEMANDA. COISA 
JULGADA. REGULARIDADE DO TÍTULO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO 
MANTIDA. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados pelo 
recurso especial. Não incidência da Súmula n. 283/STJ. 2. Não houve conotação constitucional 
nas considerações contidas no acórdão recorrido. Inaplicabilidade da Súmula n. 126/STJ. 3. "A 
sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de 
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989, dispôs que 
seus efeitos teriam abrangência nacional, erga omnes. Não cabe, após o trânsito em julgado, 
questionar a legalidade da determinação, em face da regra do art. 16 da Lei 7.347/85 com a 
redação dada pela Lei 9.494/97, questão expressamente repelida pelo acórdão que julgou os 
embargos de declaração opostos ao acórdão na apelação" (REsp n. 1348425/DF, Relatora 
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2013, DJe 24/5/2013). 4. 
Conforme a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ, a abrangência nacional expressamente 
declarada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 não pode ser alterada na fase de 
execução, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo, portanto, aplicável a todos os 
beneficiários, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. 5. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1322002/DF, Rel. Ministro 
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)”. 
336 STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. LIMITES. IMPROVIMENTO.1.- A Corte Especial, no 
julgamento do REsp nº 1.243.887-PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, analisando a questão 
da competência territorial para julgar a execução individual do título judicial em ação civil pública 
ajuizada pela APADECO, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica 
proferida em ação civil coletiva produz efeitos erga omnes para além dos limites da competência 
territorial do órgão julgador. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar 
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.3.- Agravo Regimental 
improvido.(AgRg no AREsp 192.687⁄DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 11⁄04⁄2013, DJe 02⁄05⁄2013)”. 
337 STJ: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR 
SINDICATO. SOJA TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO 
JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. 
LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. 
LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.(...) 3. A exigência de pertinência 
temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de ações coletivas é 
mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a Corte 
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Também existem decisões que reproduzem a ideia literal de que a decisão 

terá eficácia “nos limites da competência territorial do órgão prolator”.338 

A doutrina, por outro lado, é quase unânime em rechaçar a alteração 

inserida pela Lei 9.494/92, a Lei da Ação Civil Pública, afirmando ser “irrelevante, 

frente à interpretação sistemática do microssistema brasileiro”,339 ou que a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, 
independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', 
exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos 
associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente. 4. A 
Corte Especial do STJ já decidiu ser válida a limitação territorial disciplinada pelo art. 16 da 
LACP, com a redação dada pelo art. 2-A da Lei 9.494⁄97. Precedente. Recentemente, contudo, a 
matéria permaneceu em debate. 5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os 
conceitos de eficácia e de autoridade da sentença, torna inócua a limitação territorial dos efeitos 
da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. A coisa julgada é meramente a imutabilidade 
dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga 
omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador.6. O art. 2º-A da Lei 
9.494⁄94 restringe territorialmente a substituição processual nas hipóteses de ações propostas 
por entidades associativas, na defesa de interesses e direitos dos seus associados. A presente 
ação não foi proposta exclusivamente para a defesa dos interesses trabalhistas dos associados 
da entidade. Ela foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de todos os 
produtores rurais que laboram com sementes transgênicas de Soja RR, ou seja, foi ajuizada no 
interesse de toda a categoria profissional. Referida atuação é possível e vem sendo corroborada 
pela jurisprudência do STF. A limitação do art. 2-A, da Lei nº 9.494⁄97, portanto, não se aplica. 7. 
Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. Recurso dos Sindicatos 
provido. (REsp 1243386⁄RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
12⁄06⁄2012, DJe 26⁄06⁄2012)”. 
338 STJ: “ACP. LEGITIMIDADE. EFEITO ERGA OMNES. A Turma reiterou o entendimento de 
que o Ministério Público tem legitimidade para demandar em ação civil pública (ACP) que busca 
a declaração de nulidade de cláusula contida em contrato padrão de instituição financeira – 
cobrança de comissão de permanência relativamente aos dias em atraso, calculada à taxa de 
mercado do dia do pagamento –, por se tratar de interesse individual homogêneo de usuários de 
serviços bancários (consumidores) nos termos do art. 127 da CF/1988 e dos arts. 81, parágrafo 
único, III, e 82, I, ambos do CDC. Reafirmou, ainda, a orientação do STJ de que a sentença 
proferida em ACP faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão 
prolator do decisum, conforme dispõe o art. 16 da Lei n. 7.347/1985, alterado pela Lei n. 
9.494/1997. Precedentes citados do STF: RE 441.318-DF, DJ 24/2/2006; do STJ: REsp 794.752-
MA, DJe 12/4/2010; REsp 537.652-RJ, DJe 21/9/2009; AgRg no REsp 441.999-DF, DJ 8/5/2006; 
AgRg no Ag 577.167-RS, DJ 25/10/2004; REsp 168.859-RJ, DJ 23/8/1999; EREsp 411.529-SP, 
DJe 24/3/2010; EREsp 293.407-SP, DJ 1º/8/2006, e AgRg nos EREsp 253.589-SP, DJe 
1º/7/2008. REsp 600.711-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/11/2010”. 
339 GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON FILHO, Petrônio. Direito Processual comparado – 
Discursos, conferências, etc., organizado por Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. 
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modificação confronta o valor do acesso coletivo à Justiça porque não pode haver 

um dispositivo destinado somente às “ações coletivas contra a Fazenda Pública 

reclama[ndo] a sua incidência”.340 

Há explicação interessante da doutrina para as limitações, aclarando “não 

fazer sentido, por exemplo, que ações em defesa dos interesses individuais 

homogêneos dos pensionistas e aposentados da Previdência Social ao recebimento 

da diferença de 147% fossem ajuizadas nas capitais dos diversos Estados, a 

pretexto dos limites territoriais dos diversos órgãos da justiça federal. O problema 

não é de competência: o juiz federal, competente para processar e julgar a causa, 

emite um provimento (cautelar ou definitivo) que tem eficácia erga omnes, 

abrangendo todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Ou a demanda é 

coletiva, ou não o é; ou a coisa julgada é erga omnes, ou não o é. E se o pedido for 

efetivamente coletivo, haverá uma clara relação de litispendência entre as várias 

ações ajuizadas nos diversos Estados da Federação. Por isso, sustentamos que a 

limitação operada por certos julgados afronta o art. 103, CDC, e despreza a 

orientação fornecida pelo art. 91, II, por onde se vê que a causa que verse sobre a 

reparação de danos de âmbito nacional ou regional deve ser proposta no foro da 

capital do Estado ou no Distrito Federal, servido, evidentemente, a decisão para todo 

o território nacional. Esse dispositivo aplica-se aos demais casos de interesses que 

alcancem grupos e categorias de indivíduos, mais ou menos determináveis, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trabalho apresentado no XIII Congresso Mundial de Direito Processual, realizado em Salvador, 
BA, de 16 a 20 de setembro de 2007. Rio de Janeiro: Forense; Brasília: Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, 2008. p. 340. 
340 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: direito 
processual público, direito processual coletivo. Vol. 2, tomo III. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 241. 
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espalhados pelo território nacional”.341  

Enfim, ainda que pareça ser mais correto afastar a restrição legislativa 

acerca da eficácia da decisão, porque em situações de danos indivisíveis os efeitos 

muitas vezes ultrapassam o limite de uma comarca ou seção judiciária, tornando-se 

“impossível fracionar a tutela específica”,342 talvez seja melhor dizer que 

aprioristicamente o legislador não deveria ter tentado o fazer, porque há situações 

em que não é possível restringir o efeito.  

É o caso, por exemplo, de uma empresa que polui bairros, cidades e 

Estados inteiros. Por outro lado, há situações em que o fracionamento é comum e 

possível, por exemplo, quando sindicatos defendendo seus sindicalizados (a 

conquista de melhoria de condições de trabalho pelo sindicato dos metalúrgicos do 

ABCD – municípios que compõem uma parte industrial da região metropolitana de 

São Paulo – não deve ser estendida a metalúrgicos do Rio de Janeiro ou de outro 

estado). 

  

3.7.   Análise do art. 104 do CDC e direito de inclusão ou de exclusão  

 

O legislador trouxe na Lei Consumerista ainda mais um dispositivo que 

procura propagar a coisa julgada coletiva para outrem:  

 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
341 GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado 
pelos autores do  
anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.844-845. 
342 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso.  Brasil: Lumen Juris. 2009, p. 96. 
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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. 

 

Inicialmente, a consideração acerca da inexistência de litispendência entre 

demandas coletivas e individuais, ao menos nas tutelas em que se perseguem 

direitos ou interesses difusos e coletivos, parece bem tranqüila, uma vez que para 

existir tal fenômeno jurídico, segundo a norma geral de Direito Processual,343 

necessário é reproduzir uma ação anteriormente ajuizada ou ter em curso,344 

concomitantemente, mais de um processo com identidade de elementos da ação, o 

que, como já foi demonstrado, não ocorre entre lide coletiva e individual. 

Ainda que o dispositivo tenha reservado exclusivamente esse tipo de 

isenção ou inocorrência a duas modalidades de tutelas coletivas - direitos e 

interesses difusos e coletivos, por estarem previstos nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, do CDC -, a doutrina tem recomendado estender a não ocorrência 

de litispendência a toda e qualquer espécie de demanda coletiva.345 Logo, não há 

que se falar na presença desse pressuposto processual negativo, mesmo que exista 

lide individual, com parcial identidade a alguma coletiva, que tutela os direitos 

individuais homogêneos. Considere-se que houve um “erro de remissão” diante a 

omissão do último inciso (III).346 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
343 Art. 301, §1º, do CPC. 
344 Após a citação válida, na forma do art. 219, do CPC. 
345 Conferir: 1. GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. Sao Paulo: 
Saraiva, 1995, p. 193; 2. GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do 
consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed.  Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p.829-830. 
346 RODRIGUES, Marcelo Abelha; KLIPPEL, Rodrigo. Comentários à tutela coletiva (Lei de Ação 
Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Ação Popular) – Doutrina, 
jurisprudência e questões de concurso. Brasil: Lumen Juris. 2009, p. 171. 
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Há quem prefira dizer que essa inocorrência não é extensível às demandas 

coletivas em que se tutelam os direitos e interesses individuais homogêneos, 

especialmente se tomar em conta os substituídos, a divisibilidade do objeto tutelado 

nessa modalidade de ação coletiva e o fato de o próprio dispositivo ter mencionado 

que, para essa categoria de direitos coletivos (os individuais homogêneos), não há 

consequência se não houver ciência.347 Contudo, a jurisprudência ainda tem optado 

pela inexistência de litispendência até as demandas coletivas e individuais.348 

Mas, se o dispositivo declara que os efeitos da coisa julgada erga omnes ou 

ultra partes estendem-se, de qualquer forma, às lides individuais, sejam eles 

favoráveis, sejam desfavoráveis, não há que se falar em litispendência, porque, não 

obstante a facilidade que a lei trouxe para beneficiar o individuo que pediu a 

suspensão de seu processo, diante da parcial identidade, melhor dizer que inexiste a 

tríplice identidade acerca dos elementos identificadores da ação.  

Nessa perspectiva, a norma consumerista, no mesmo dispositivo legal, 

permite ao individuo que demanda indenização buscando a responsabilidade civil - 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
347 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. A coisa julgada e os processos coletivos no direito 
vigente e no projeto de nova lei da ação civil pública (PL N. 5.139/2009). In: Em defesa de um 
novo sistema de processos coletivos: estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover. Gozzoli 
Maria Clara et al (coord.). Em defesa de um novo sistema de processos coletivos: estudos em 
homenagem a Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 69-71. 
348 STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. 
INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta 
forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida 
ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 
1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª 
Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro 
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, 
Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999.2. Agravo regimental 
não provido. 
(AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)”. 
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ou outra coisa -, caso haja, paralelamente, uma demanda coletiva com identidade de 

elementos da ação, requerer a suspensão de seu processo para aguardar a 

resposta do processo coletivo. Trata-se do que a doutrina costuma chamar de opt in, 

isto é, após ser cientificado, o indivíduo opta por compor  os beneficiários da lide, 

enquanto fica suspenso o trâmite do seu feito.349 

A doutrina menciona a possível graduação da eficácia expansiva da coisa 

julgada, os seus efeitos reflexos350 e, até, – diante da alternativa de o cidadão 

escolher ser representado na ação coletiva pelo pedido de suspensão do seu 

processo – a possibilidade de uso da sistemática do opt in entre nós.351 Nada disso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
349 Nem toda a doutrina entende que o Brasil adotou o opt in, segundo Didier Jr. e Hermes Jr.,“os 
autores dos processos individuais não serão prejudicados, desde que optem pela suspensão 
destes processos enquanto se processa a ação coletiva ou poderão, ainda, excluir-se do seu 
âmbito pelo right to opt (direito de sair) com a continuidade de suas ações individuais (art. 104 do 
CDC).” (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil – 
PROCESSO COLETIVO. Volume 4. 6ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2011, p.77). 
350 Conforme Mancuso,  “há que se louvar o empenho do legislador, que, de um lado, buscou 
graduar a eficácia expansiva da coisa julgada em contemplando cada subtipo de interesse 
metaindividual (CDC, art. 103 e incisos), e, de outro lado, esforçou-se para evitar que os sujeitos 
concernentes ao conflito coletivo acabassem prejudicados – de fato ou de direito – pelos efeitos 
reflexos da coisa julgada coletiva, porventura desfavorável, ao permitir o transporte apenas para 
beneficiar as pretensões individuais (§3º, do art. 103 e art. 104 do CDC). Fez-se, portanto, uma 
releitura do axioma res inter alios iudicata, aliis nec nocet net prodest, resultando num 
aproveitamento parcial, por modo que a coisa julgada coletiva, na sua projeção em face dos 
sujeitos concernentes, só se transfere para beneficiar e não para prejudicar”. (MANCUSO, 
Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.521). 
351 Para Mancuso, “vem à tona a questão do regime de admissão/extromissão de sujeitos que no 
processo de sujeitos, que no processo coletivo norte-americano é tratada pela técnica opt in/ opt 
out. Desde logo vale dizer que o modelo brasileiro não previu a modalidade opt out, ou seja, a 
possibilidade de o sujeito, avisado da ação coletiva, aí peticionar comunicando que não quer 
submeter-se à eficácia da coisa julgada que ali se venha formar; com efeito, para não ficar sob a 
égide do comando coletivo, basta que o lesado individual proponha sua ação – podendo ganhá-
la ou perdê-la – como antes exposto. Já a técnica do opt in foi recepcionada entre nós, no 
modus procedendi antes referido, em que o cidadão, informado da demanda coletiva, opta por 
se litisconsorciar a ela, nos termos do art. 94 do CDC: (…) (sempre lembrando que essa parte 
processual do Código de Defesa do Consumidor traslada-se para o regime geral da ação civil 
pública, mercê do art. 117 desse Código)” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva 
e coisa julgada: teoria geral das ações coletivas. São  
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se vincula à ocorrência da litispendência, porque, se houvesse risco disso, não 

estaria o cidadão autorizado a sequer dar início à sua demanda individual paralela. 

O legislador, por outro lado, teria afirmado ocorrer esse fenômeno se houvesse 

demanda coletiva de qualquer espécie com identidade dos elementos da ação, mas 

não o faz. 

Esclarece-se, aqui, que a expressão opt in se refere a um critério processual 

que “possibilita aos membros do grupo, devidamente notificados, o ingresso 

voluntário na demanda coletiva, tornando-se parte e por isto sujeitos à coisa julgada, 

favorável ou desfavorável. Os que deixarem de requerer sua inclusão no processo 

coletivo não serão beneficiados nem prejudicados pela coisa julgada. (...) O critério 

opt in não vulnera as garantias do contraditório e da adstrição da coisa julgada 

apenas às partes”.352 

Se o legislador tivesse afirmado a ocorrência da litispendência no art. 104, do 

CDC, isso não seria verdade, seja porque não ocorre o actum trium personarum – 

assim como a coisa julgada, a litispendência exige a tríplice identidade, isto é, 

igualdade de partes, igualdade de causa de pedir e igualdade de pedidos353 –, seja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.529). 
352 Prossegue a mesma doutrina, advertindo-se para os riscos: “a crítica que sofre esse critério é 
no sentido de que ele esvazia o processo coletivo, sobretudo nos conflitos de massa que 
despertam pouca disposição à demanda por parte dos titulares de direitos individuais, o que 
frustraria os objetivos do processo coletivo, que são de evitar a multiplicação de demandas, a 
contradição de julgados e a fragmentação da prestação jurisidicional” (WATANABE, Kazuo. 
Novas tendências em matéria de legitimação e coisa julgada nas ações coletivas – relatório 
síntese. In: Direito Processual comparado – Discursos, conferências, etc., organizado por Ada 
Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho. Trabalho apresentado no XIII Congresso Mundial de 
Direito Processual, realizado em Salvador, BA, de 16 a 20 de setembro de 2007. Rio de Janeiro: 
Forense: Brasília: Instituto Brasileiro de Direito Processual, 2008, p. 535). 
353 Segundo Gidi, “quanto aos sujeitos do processo nas ações coletivas, o autor é um daqueles 
entes do art. 82 do CDC; nas ações individuais o autor é a pessoa física do consumidor lesado 
(ou seus sucessores) (...) a ação coletiva permite o pedido de tutela de um direito superindividual 
indivisivelmente considerado; a causa de pedir na ação individual, por sua vez, diz respeito à 
tutela de um direito individual e divisível (…) os objetos de ambos os processos (e, por via de 
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porque, como o mesmo legislador falou, em passagem acima comentada, que, no 

caso de interesses transindividuais homogêneos, a improcedência do pedido do 

processo coletivo não impede que os interessados que não tiverem intervindo no 

processo como litisconsortes proponham ação de indenização a título individual”.354  

Com efeito, precipuamente, merece consideração a complexidade – 

progressivamente mais elevada - dos elementos da ação, levando-se em conta 

legitimações cada vez mais diferenciadas, por exemplo, ordinária, extraordinária e 

autônoma; a adoção pelo Brasil da Teoria da Substanciação e as diversas 

modificações, ainda que sutis, das causas de pedir próximas e remotas; a 

diversidade de pedidos imediatos e mediatos, que torna mais difícil uma perfeita 

subsunção de uma ação em outra, especialmente quando haja finalidades diversas, 

como ocorre em tutela particular em que se busca o interesse do cidadão, e na 

modalidade coletiva, em que se enfoca o interesse do grupo de vítimas e 

sucessores. 

Adverte a doutrina acerca da necessidade de atenção para se evitar o fácil 

erro de se considerar que uma demanda transindividual em que se tutelam 

interesses coletivos, na modalidade individual homogênea, é só uma junção de 

demandantes individuais, pois não há como efetuar a transferência para o universo 

coletivo de interesses particulares, uma vez que “há uma ruptura com as estruturas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
consequência, também as lides, os pedidos, os méritos) são diversos. A ‘lide coletiva’, se assim 
pudermos chamar, e a ‘lide individual’ são duas lides diferentes: através do pedido das ações 
coletivas em defesa de direitos superindividuais se requer a tutela de um direito superindividual, 
indivisivelmente considerado, de que é titular uma comunidade ou uma coletividade de pessoas: 
a retirada de circulação de produtos perigosos ou a inclusão de um serviço em determinado 
plano de saúde para todos os associados, v.g. O pedido na ação individual visa a tutela de um 
direito individual e divisível, cujo titular é o próprio autor: a indenização pelos danos causados ao 
autor pelo produto defeituoso ou a inclusão do serviço somente para o plano do autor da ação 
individual” (GIDI, Antonio. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 188-189).    
354 Art. 103, §2º, do CDC. 
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básicas do processo clássico: o autor ideológico não se apresenta como titular do 

interesse ameaçado ou lesado, mas como um portador legalmente credenciado a 

conduzir o processo, em nome de interesses que tanto podem concernir à inteira 

coletividade (os difusos), como a grupos, categorias ou classes (coletivos em sentido 

estrito), ou ainda a um número importante de sujeitos, cujas posições encontram-se 

uniformizadas pela origem comum (individuais homogêneos)”.355 

Além disso, porque “o processo coletivo não trata de simples soma de 

interesses coalizados, e sim de sua judicialização numa dada dimensão coletiva (e, 

pois, com abstração dos sujeitos concernentes), a coisa julgada não tem como ficar 

(só) adstrita as partes do processo, mas há de projetar eficácia expandida, em maior 

ou menor intensidade, em proporção direta à extensão-compreensão do interesse 

judicializado. Isso fica particularmente evidente no processo da ADIn/ADCon (Lei 

9.868/99): proíbe-se a intromissão de assistente (arts. 7º. 18), porque a coisa 

julgada terá que se projetar erga omnes – parágrafo único do art. 28 – pela curial 

razão de que a lei ou ato normativo sindicados poderão resultar constitucionais ou 

não, mas em qualquer caso em face de todos, indistintamente”.356    

A identificação dos elementos da ação em dois ou mais processos repercute 

em várias situações processuais - conexão, continência, prejudicialidade, 

litispendência etc. Portanto, diante de uma situação de lides assemelhadas – um 

processo individual e um coletivo, ainda que tratando de direitos ou interesses 

transindividuais homogêneos – parece que a reunião por conexão357 ou 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
355 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.525. 
356 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Jurisdição coletiva e coisa julgada: teoria geral das ações 
coletivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.  
357 Conforme Medina, “nas ações ‘individuais’, em princípio a parte processual corresponde ao 
titular do direito material (…). Diferentemente ocorre nas ações coletivas, em que não existe esta 
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continência358 seja a melhor saída, em vez de se falar em litispendência ou de deixar 

alguém fora do grupo ou coletividade.359 

Mantendo-se a orientação do legislador coletivo do art. 104, do CDC, caso o 

sujeito não peça a suspensão da sua ação individual ao conhecer a existência de 

uma tutela coletiva, surgem alguns questionamentos, dentre os quais estão as 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
correspondência, podendo inclusive ocorrer o ajuizamento de várias ações coletivas com o 
intuito de proteger o mesmo direito material – ao que corresponde, portanto, os mesmo titulares 
de direito subjetivo – por autores diferentes (como, p.ex., ações civis públicas movidas por 
associações diferentes, ou por uma associação e pelo Ministério Público, para a defesa dos 
mesmos direitos individuais homogêneos, ou do mesmo direito difuso). Caso se procure adaptar 
tal situação ao que prevê o Código de Processo Civil, notar-se-á que a figura se aproxima da 
conexão, já que não há identidade de partes processuais, embora sejam os mesmos pedidos e 
as causas de pedir das duas ações (...). Sob outro ponto de vista, porém, parece que a figura 
mais se ajusta a litispendência, já que a titularidade material do direito posto em juízo é a 
mesma, nas duas ações. ‘Para a configuração do instituto da litispendência em ações coletivas, 
deve-se levar em conta os beneficiários da tutela pleiteada e não o substituto processual que 
figura no polo ativo, para fins de identificação da identidade de partes no processo’ (STJ, AgRg 
na MC 14.216/RS...). Neste caso, notando-se que as sentenças a serem proferidas nas duas 
ações coletivas terão a mesma abrangência, deverão as causas ser reunidas para o julgamento 
conjunto” (MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado: com remissões e 
notas comparativas ao projeto do novo CPC. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, 
p.130-131).  
358 Explicando a existência paralela de ações coletivas de responsabilidade civil e ações 
reparatórias individuais, a doutrina afirma que “a hipótese é regida pelo art. 104 do CDC. Com 
relação às partes, há coincidência perfeita dos sujeitos passivos e, quanto aos sujeitos ativos, a 
identidade resulta da circunstância de que o legitimado à ação coletiva é o adequado 
representante de todos os membros da classe, sendo portador, em juízo, dos interesses de cada 
um e de todos. Talvez, se possa falar, na espécie, de uma nova hipótese de continência, a 
aplicar-se também aos sujeitos ativos, porquanto a parte ideológica, portadora em juízo dos 
direitos ou interesses individuais homogêneos, abrange todos os seus titulares. A identidade da 
causa de pedir é evidente. E o objeto da ação coletiva, mais amplo, abrange o das ações 
individuais. (...) Insistimos na presença da continência. E esta resolve-se, pelo art. 105 do CPC, 
no sentido da obrigatória reunião de processos, ficando preventa a competência do juízo perante 
o qual tiver primeiro ocorrido a citação valida (art. 219, CPC). É o que se dará com as ações 
individuais reparatórias quando do ajuizamento de uma coletiva com o mesmo objeto”. 
(GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p.866-867). 
359 Conforme Grinover “a doutrina reconhece os riscos, caso fosse adotada essa solução, da 
reunião de processos, o retardamento da solução definitiva”, certamente atentando contra um 
dos princípios específicos do processo coletivo, como da máxima efetividade, do ativismo judicial 
e da economia processual (GRINOVER, Ada Pellegrini [et al.]. Código brasileiro de defesa do 
consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007). 
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perguntas: 1. ‘ele deixaria de fazer parte da coletividade ou do grupo eventualmente 

beneficiado por uma decisão - erga omnes -, proferida no processo metaindividual 

pela simples escolha de seguir o seu processo individual?; 2. não mais há que se 

falar em litispendência, mesmo diante a identidade entre os elementos da ação que 

lhe permitiam suspender seu processo?; 3. não haveria uma superposição de coisas 

julgadas, já que a inocorrência de litispendência não recai sobre as demandas 

coletivas de direitos individuais homogêneos?; 4. quem não demandou, mantendo-

se inerte individualmente, poderia ter mais chances de beneficiar-se – porque 

aguardaria a decisão coletiva e depois, se não lhe fosse favorável, poderia 

demandar individualmente buscando um segundo resultado mais favorável – do que 

aquele cidadão que foi diligente?; 5. a lei coletiva pode trazer uma limitação 

desfavorável a alguém da coletividade por sua simples escolha? 

As questões multiplicam-se, bem como os riscos de ordem prática. Talvez 

por isso o Judiciário tenha abandonado a idéia de o cidadão escolher se quer ou não 

suspender seu processo individual; fazendo uso da técnica da ‘repercussão geral’, 

vem determinando as suspensões ex officio.360 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
360 STF: “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E 
ATO JURÍDICO PERFEITO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO 
ECONÔMICO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO 
GERAL. (RE 591797 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 15/04/2010, DJe-076 
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-09 PP-01898 LEXSTF v. 32, n. 
377, 2010, p. 235-239 )”;  “DESPACHO: Vistos. Aplicando, ao caso presente, as diretrizes que 
tenho seguido em casos similares, em que há pedidos de ingresso de terceiros, em processos 
que tiveram a repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual desta Suprema Corte, admito 
o ingresso, no feito, na condição de amicus curiae, do Banco Central do Brasil (fls. 504/836), da 
Ordem dos Advogados do Brasil (fls. 853/854) e da Associação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Privada Complementar – ABRAPP (fls. 900 a 907), tendo em vista a 
representatividade dos peticionários e a existência de relação direta com o objeto do presente 
recurso extraordinário. Contudo, indefiro os pedidos formulados pela Associação dos Direitos 
dos Consumidores, Mutuários da Habitação, Poupadores da Caderneta de Poupança, 
Beneficiários do Sistema de Aposentadoria e Revisão do Sistema Financeiro – PROCOPAR (fls. 
430/436), Associação Brasileira do Consumidor - ABRACON (fls. 472/473), Associação 



! 123 

Vale esclarecer que a Repercussão Geral é um instrumento processual 

inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional 45, 

conhecida como a ‘Reforma do Judiciário’. Objetiva-se com ela que o Supremo 

Tribunal Federal eleja os Recursos Extraordinários que irá analisar, considerando-se 

critérios de relevância jurídica, política, social ou econômica. Trata-se de filtro 

recursal que “resulta numa diminuição do número de processos encaminhados à 

Suprema Corte. Uma vez constatada a existência de repercussão geral, o STF 

analisa o mérito da questão e a decisão proveniente dessa análise será aplicada 

posteriormente pelas instâncias inferiores, em casos idênticos. A preliminar de 

Repercussão Geral é analisada pelo Plenário do STF, através de um sistema 

informatizado, com votação eletrônica, ou seja, sem necessidade de reunião física 

dos membros do Tribunal. Para recusar a análise de um RE são necessários pelo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Paranaense de Defesa do Consumidor – APADECO (fls. 497/500) e Associação Civil SOS 
Consumidor (fls. 1212/1239), tendo em vista que as respectivas classes já se encontram 
representadas por entidades que detém representatividade mais ampla, e por não vislumbrar 
acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para o julgamento do processo, pois as 
posições e elementos trazidos coincidem com a manifestação das outras peticionárias. Com 
relação à Associação Paranaense de Defesa do Consumidor – APADECO (fls. 497/500), verifico 
que a referida instituição pleiteou seu ingresso no feito, também, na condição de assistente 
simples. Sustenta que seu interesse jurídico é manifesto, uma vez que o resultado desta lide 
interferirá em inúmeras demandas de interesse da entidade. É bem verdade que o resultado da 
pretensão tende a repercutir em incontáveis demandas judiciais e que tal fato poderá, ao menos 
potencialmente, refletir nas relações jurídicas de inúmeros consumidores que são representados 
pela associação. Todavia, cumpre reconhecer que a ressonância do resultado deste feito será 
de ordem exclusivamente patrimonial. Não há interesse jurídico propriamente dito para fins de 
legitimar a intervenção. O assistente é o terceiro interveniente que figura em uma relação jurídica 
reflexa que pode ser alterada substancialmente, ou mesmo inviabilizada, pelo resultado da lide 
em que se pretende ingressar. Contudo, o interesse primordialmente econômico não se afigura 
apto a legitimar a intervenção de terceiro na condição de assistente. Essa é a conclusão 
uníssona da jurisprudência e a lição esposada pela doutrina especializada (Nesse sentido: 
DIDIER, Fredie Junior. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e 
processo de conhecimento. 13 ed. v 1. Bahia: JusPodivm, 2011. p. 357). Por essa razão, indefiro 
o pedido da APADECO (fls. 497/500) de ingresso no feito na condição de assistente simples. 
Acolho, por fim, as petições de todas as entidades que tiveram seu ingresso no feito indeferido 
como memoriais. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2013 Ministro Dias Toffoli Relator 
Documento assinado digitalmente. (RE 626307, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
24/04/2013, publicado em DJe-080 DIVULG 29/04/2013 PUBLIC 30/04/2013)”. 
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menos 8 votos, caso contrário, o tema deverá ser julgado pela Corte. Após o relator 

do recurso lançar no sistema sua manifestação sobre a relevância do tema, os 

demais ministros têm 20 dias para votar. As abstenções nessa votação são 

consideradas como favoráveis à ocorrência de repercussão geral na matéria”.361 

Contudo, o instrumento vem sendo utilizado de forma assemelhada a um 

expediente de coletivização ou de resolução de demandas repetitivas,362 previsto no 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, conforme noticia a doutrina363. Por 

meio deste instituto procedimental “é possível direcionar o pedido de instauração do 

incidente ao Presidente do Tribunal, mediante requerimento das partes, do Ministério 

Público, da Defensoria Pública ou de ofício pelo juiz ou relator, para a resolução de 

demandas repetitivas. (...) A intenção do legislador é evitar que demandas que 

versem sobre idêntica tese jurídica fiquem sendo tratadas de modo pulverizado, com 

a canalização da cognição para um órgão específico. (...) Ao admitir o incidente, o 

presidente do tribunal determinará, na própria sessão, a suspensão dos processos 

pendentes, em primeiro e segundo graus de jurisdição, e (...) poderá requerer ao 

tribunal competente para conhecer de eventual recurso de grau extraordinário a 

suspensão de todos os processos em curso no território nacional que versem sobre 

a questão objeto do incidente”.364   

Voltando ao dispositivo do CDC, se a solução apresentada pelo legislador 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
361 Disponível em <<http://www.stf.jus.br/portal/glossario/verVerbete.asp?letra=R&id=451>>. 
Acesso em 23.mai.2014. 
362 Incidente de resolução de demandas repetitivas: artigos 895 a 906 do Projeto de Código de 
Processo Civil, PLS nº 166/2010. 
363 WELSCH, Gisele Mazzoni. Incidente de coletivização. Disponível em << 
http://www.processoscoletivos.net/ponto-e-contraponto/563-incidente-de-coletivizacao. Acesso 
em 24.mai.2014. 
364 ALMEIDA, Marcelo Pereira de. A jurisdição na perspectiva publicista e privatista no contexto 
da solução de demandas individuais de massa - notas sobre o  incidente de resolução de ações  
repetitivas previsto no pls nº 166/10. Disponível em << 
http://www.redp.com.br/arquivos/redp_7a_edicao.pdf >>. Acesso em 24.mai.2014. 
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for útil à ordem prática – por exemplo, apta a evitar conflitos reais de decisões 

quando o cidadão ganhe algum benefício no processo coletivo e  venha perder no 

individual, mesmo sob o argumento de que ele deveria escolher se quer ou não se 

beneficiar da coisa julgada metaindividual365 – não parece ter sido lógica. 

Imagine uma sentença coletiva favorável com coisa julgada erga omnes ou 

ultra partes sem Tício, sem Mévio ou outra pessoa que indiscutivelmente faça parte 

do grupo ou coletividade beneficiada. 

Parece que pior fica a solução do art. 104 da norma consumerista, sob o 

estrito aspecto jurídico ou processo, afinal, a escolha de Tício e Mévio, por aderir ou 

não à ação coletiva, estaria alterando os elementos da ação? Parece que não, logo, 

se não houve tal mudança, deveria isso ser causa de ocorrência de litispendência ou 

de coisa julgada.  

Enfim, a despeito das incertezas existentes do dispositivo apontado, 

aparentemente elas não serão afastadas, especialmente se for observado o 

CÓDIGO MODELO DE PROCESSOS COLETIVOS PARA IBERO-AMÉRICA,366 

porém, há sugestão de suspensão automática das ações individuais,367 no projeto 

de lei da nova Lei da Ação Civil Pública (PL 5139/2009), como já vem ocorrendo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
365 “No Brasil, pelo menos por agora, para que o indivíduo se exclua da jurisdição coletiva, é 
preciso que,  proposta sua ação individual e devidamente cientificado da existência de um 
processo coletivo, decida pelo prosseguimento do processo individual (art. 104, CDC; art. 22, § 
1º, Lei nº 12.016/2009). Esse é o modo de abdicar expressamente da jurisdição coletiva no 
direito brasileiro, ato que não implica, repita-se, renúncia ao direito discutido” (DIDIER JR, 
Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo.Volume 4. 3ª 
edição. Salvador: JusPodivm, 2008. p.189). 
366 “Com relação à coisa julgada, o regime brasileiro do julgado erga omnes, salvo insuficiência 
de provas, foi igualmente adotado (...), mas a coisa julgada negativa só atinge os legitimados às 
ações coletivas, podendo cada indivíduo, prejudicado pela sentença, opor-se à coisa julgada, 
ajuizando sua ação individual, no âmbito pessoal. (CÓDIGO MODELO DE PROCESSOS 
COLETIVOS PARA IBERO-AMÉRICA - EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS. Disponível em << 
http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/codigomodelo_exposicaodemotivos_2_28_2_2005.p
df>>. Acesso em 24.mai.2014. 
367 Art. 37, do PL 5139/2009. 
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hoje, conforme exibe a jurisprudência, o que talvez evite a perpetração de situação 

tão confusa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como proposta revisitar o instituto da coisa julgada, 

estudado já há muito tempo sob a ótica do direito processual individual, bem como 

analisar seus conceitos, valores e limites. Apresentam-se, a seguir, as ponderações 

que advieram dessa investigação. 

 A conceituação da res judicata parece mais adequada quando associada a 

uma qualidade que torna imutáveis e indiscutíveis a sentença – definitiva de 

procedência ou não, ao menos sob a perspectiva clássica, e que se estabiliza após 

o trânsito em julgado – com seus respectivos efeitos, não obstante possam ser 

extraídos alguns comandos dela e as partes, ainda, possam preferir satisfazer o 

objeto da decisão doutra forma.  

Levando-se em consideração os aspectos já apresentados, ainda sob o viés 

do direito processual tradicional, reafirma-se a regra de que a coisa julgada se limita 

àqueles que participaram do processo sob o manto do contraditório, salvo as 

exceções legais. Endossa-se, também, a ideia de que a parte dispositiva da decisão, 

composta pela resolução daquilo que foi deduzido em juízo pela inicial, pela 

pretensão reconvencional ou de tutela de ação declaratória incidental, é a que se 

tornará indiscutível e imodificável. 

 Buscou-se também, neste trabalho, demonstrar a insuficiência dos 

mecanismos processuais clássicos, constatando-se que é necessário aprimorar e 

positivar um sistema processual paralelo que objetive solucionar conflito de 

numerosas vítimas em condições análogas, tutelando-se os direitos e interesses 

coletivos. Na verdade, observou-se que o processo coletivo, quando não tutela 

direitos e interesses da sociedade como um todo, tutelará um elevado número de 
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lesados (identificáveis ou não), sendo, portanto, fundamental a instituição de um 

direito processual com nova configuração que preveja objetivos, características e 

princípios processuais particulares, conforme sumariamente dito. 

Da análise destes dois aspectos - coisa julgada individual e processo 

coletivo -, vislumbrou-se um liame: a chamada coisa julgada coletiva. Disso decorreu 

a análise de sua origem, de sua forma de existência, de suas peculiaridades e 

tratamento, tanto à luz da lei, quanto da doutrina e da jurisprudência.  

O estudo aqui empreendido permitiu constatar que o tema coisa julgada 

sempre foi tão relevante quanto polêmico, especialmente no que diz respeito à sua 

natureza jurídica, a seus limites e até ao seu desrespeito.  A polêmica impõe 

questões que, apesar de não resolvidos desde quando exploradas sob a ótica 

individual, não causam grandes dificuldades práticas ou novas consequências sob a 

nova abordagem processual necessária advinda do Direito Coletivo.  

  As divergências conceituais acerca da coisa julgada, existentes há muitos 

anos, não foram pacificadas até hoje e, de lá para cá, outros elementos 

complicadores surgiram para, na verdade, interpor novos questionamentos – por 

exemplo, quanto à ‘relativização’. Seu enfrentamento resultou no aprimoramento do 

tema sob a perspectiva de um novo Direito Processual, o Coletivo. 

   Ao mesmo tempo em que se desenvolveram estudos sobre a coisa 

julgada, passou-se a perceber que o Direito Processual clássico torna-se, dia a dia, 

mais insuficiente para seus fins - diante de fatores como a litigiosidade excessiva da 

sociedade, a insuficiência dos tradicionais meios de solução de litígio ofertados pelo 

Estado, ou a aglutinação da sociedade em grupos ou de lesões contra todos. Esse 

quadro de insuficiência torna primordial que se desenvolva uma espécie de defesa 

coletiva distinta daquelas até então existentes. 
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   Ninguém discute a importância elevadíssima do tema coisa julgada, sob 

qualquer ótica que se busque estudá-lo – inclusive da processual -, seja por sua 

literal consideração constitucional, seja pelo efeito prático da imutabilidade que 

causa na vida das pessoas e para os negócios jurídicos. Todavia, isso não significa 

que ela não deva ceder às hipóteses legais. Nesse sentido, o legislador já previu 

algumas. Doutrina e jurisprudência, por vezes, sugerem alargá-las - por exemplo, 

em casos de elevada injustiça. No entanto, essas ampliações, que estão distantes 

das hipóteses legais, podem acabar causando insegurança ou problemas de 

subjetividade, por conseguinte, mais desvantagens que benefícios, quer para o 

direito individual, quer para o direito coletivo. 

    Como nem só de coisa julgada vive o Direito, foi observado neste estudo 

que a tendência mundial de aglutinação da sociedade em grupos, uma das 

consequências naturais da globalização, estende-se também ao Direito, fazendo 

surgir um novo ramo que busca não só reconhecer que a coletividade e várias 

pessoas juntas são parte titular de um direito material lesado, mas também alargar a 

incidência das prestações jurisdicionais, buscando resoluções de conflito em larga 

escala. Pretende-se, com isso, evitar decisões conflituosas, proliferação de 

processos e até tutela de lesões ínfimas, que individualmente não merecem alguma 

ação judicial, daí o Direito Coletivo. 

   O Direito Coletivo, predominantemente processual, apesar de tupiniquim, 

teve em solo pátrio tratamento particular diante, dentre outras coisas, da tripartição 

subjetiva de tutela – dos direitos e interesses difusos, coletivos em sentido estrito e 

acidentalmente coletivos ou transindividuais homogêneos – encontrada na lei (CDC), 

que, apesar de híbrida, aprimorou a sistemática de processos coletivos de outras 

que acabam por compor um microssistema regulador das tutelas metaindividuais. 
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   Esse sistema divisório, levando em conta os beneficiários da tutela 

jurisdicional – sociedade, grupos ou pessoas determinadas – e o objeto da 

pretensão deduzida em juízo, repercute nos resultados obtidos no processo coletivo, 

bem como na coisa julgada dele decorrente, que, por sua vez, também sofre 

profundo tratamento particular no Direito Coletivo, especialmente diante do exercício 

da defesa coletiva. 

   Nesse sentido, foi visto neste trabalho que, se alguns temas processuais 

estudados à luz do Direito Processual clássico não sofreram tratamento pelas 

normas que regulamentam o Direito Coletivo, outros foram profundamente tratados, 

dentre eles a coisa julgada, um dos temas mais importantes do Direito. 

   Aferiu-se tratamento ímpar ao elemento subjetivo da ação coletiva, 

especialmente repercutindo numa legitimidade extraordinária como regra, ao menos 

sob a ótica do Direito clássico, mas vista preferencialmente como autônoma, 

mediante a imperfeita classificação como extraordinária e que ecoa, inclusive, na 

impossibilidade de alguns dos entes legitimados  exercerem determinados tipos de 

tutela coletiva - por exemplo, o Ministério Público não pode demandar por todo e 

quaisquer direitos e interesses coletivos, ou melhor, não é parte legítima para buscar 

a tutela de direitos transindividuais homogêneos disponíveis quando não sociais. 

   Diante dessas constatações, partiu-se, então, para uma análise específica 

do tema coisa julgada sob a ótica do Direito Coletivo, especialmente regulado em 

poucos dispositivos legais do microssistema, notadamente na parte processual do 

Código de Defesa do Consumidor e acidentalmente em dispositivo da Lei da Ação 

Civil Pública, que pouco trouxe a respeito do tema. 

   Diagnosticou-se, então, que a coisa julgada coletiva, denominação 

decorrente das várias particularidades do tema frente à incidência do direito 
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metaindividual, sob tal enfoque, tem como diferencial não se restringir às partes 

formais do processo (inter partes) nem a um ou outro substituído, mas – num 

alargamento de seus limites subjetivos – lançar-se à sociedade como um todo, 

resultando na chamada coisa julgada erga omnes; ou até a uma gama de pessoas 

identificadas ou identificáveis, ocasionando também a coisa julgada ultra partes. 

   Em relação a algumas singularidades, como a que resulta dos direitos ou 

interesse que se tutelam, torna-se necessário verificar se a demanda busca proteger 

direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos para saber qual 

a espécie de coisa julgada coletiva se obterá. 

   Assinalou-se, neste trabalho, a importância de não incorrer na coisa 

julgada, mesmo diante de uma sentença definitiva não impugnada, o resultado de 

improcedência no processo coletivo, para não tornar imutável a sentença 

desfavorável por falta de provas (suficientes), quando se tutelam direitos e 

interesses difusos ou coletivos, ou por qualquer razão, quando se tutelam direitos 

individuais homogêneos. 

   Essa consequência - inocorrência de coisa julgada sobre determinada 

sentença de mérito -, na verdade, apesar de parecer inconstitucional, busca afastar 

falhas ou insuficiências de nosso sistema de representatividade em juízo e evitar 

diversos riscos de manobras processuais, que poderiam, dentre outras situações, 

levar uma coisa julgada prejudicial e injusta contra grupos e até mesmo contra toda 

a sociedade. 

   Foi também observado, neste trabalho, que uma questionável norma, hoje 

vigente, buscou restringir a diferenciada extensão da coisa julgada coletiva a um 

único dispositivo, relegando as eficácias erga omnes ou ultra partes aos limites da 

competência territorial, sem, contudo, alterar todas as demais normas do 
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microssistema que tratavam do tema coisa julgada coletiva, por meio de medida 

legislativa de questionável idoneidade, rechaçada pela doutrina por essa e outras 

razões.  

   Por fim, foi indicado, aqui, que a lei coletiva, tratando do tema coisa 

julgada, além de destacar a inocorrência da litispendência – questionável se para 

todas e quaisquer demandas metaindividuais –, preservou o direito individual, 

afirmando que não serão prejudicadas as demandas individuais pelos eventuais 

resultados negativos de processos coletivos. Por outro lado, se o cidadão, 

cientificado da existência de uma demanda coletiva, pedir a suspensão de seu feito 

singular poderá beneficiar-se da coisa julgada coletiva, ou dar seguimento ao seu 

processo, caso aquela lide metaindividual não tenha logrado êxito.     

Com base em toda exposição feita ao longo do presente estudo, constata-se 

que a coisa julgada é um tema vital, especialmente para o Direito Processual 

coletivo, sendo, portanto, preciso aprimorar alguns detalhes, em razão de algumas 

vacilações legais, que acabam por repercutir em divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais. É forçoso afirmar que uma legislação reformadora deveria ter o 

objetivo mais de aprimorar a legitimação e a coisa julgada que trazer uma 

codificação para o que já se tem regulado. 
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