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RESUMO 

BARRETO, Ana Luísa Barbosa. Coisa julgada no processo individual e coletivo: 

reflexos do novo Código de Processo Civil. 2016. 145f. Dissertação (Mestrado em 

Direito). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016.  

 

O presente trabalho tem como objetivo central tratar do instituto da coisa julgada no 

âmbito do processo civil individual e coletivo mediante análise teórico-empírica. Para 

tanto, expõe-se a atual configuração da legislação brasileira sobre o tema, principalmente 

no que tange ao Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei nº 13.105, de 16 de 

março de 2015, valendo-se também de pesquisa doutrinária e jurisprudencial. No 

primeiro capítulo, são tratados os aspectos gerais do instituto da coisa julgada de acordo 

com o direito processual civil clássico. Aborda-se o viés constitucional do instituto, sua 

natureza jurídica, as classificações sob o aspecto material e formal, seus limites subjetivos 

e objetivos, sua eficácia preclusiva, bem como sua correlação à segurança jurídica. Nesse 

primeiro momento, portanto, o enfoque é sobre o processo civil individual. O segundo 

capítulo direciona-se à autoridade da coisa julgada no âmbito do direito coletivo. A partir 

de considerações feitas ao chamado microssistema de processo coletivo, são conceituados 

os direitos por ele tutela - dos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. 

Traçam-se os pontos de convergência e atrito da coisa julgada sob o âmbito individual e 

coletivo e, principalmente, as relevantes diferenças que o instituto possui quanto à sua 

eficácia. O terceiro capítulo versa sobre as alterações implementadas pelo Novo Código 

de Processo Civil, que visa a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional como um 

todo e, assim, ao instituto da coisa julgada. Por fim, o trabalho expõe a conclusão de que, 

embora possuindo aplicação subsidiária de acordo com o microssistema do processo 

coletivo, várias das alterações implementadas pelo Novo Código de Processo Civil têm 

reflexos sobre o instituto da coisa julgada sob o prisma coletivo. 

 

Palavras-chave: Coisa julgada. Processo civil individual. Processo civil coletivo. Meios 

de efetivação. Novo Código de Processo Civil. 

 



ABSTRACT 

BARRETO, Ana Luísa Barbosa. Res judicata in individual and collective procedure: 

reflections of the new Civil Procedure Code. 2016. 145 pages. Dissertation (Master of 

Law). Pontifical Catholic University of São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

This study aims to deal with the res judicata doctrine in individual and collective civil 

procedure through a theoretical and empirical analysis. In order to do so, one exposes the 

current state of Brazilian legislation on the subject, especially in regard to the New Civil 

Procedure Code, established by Law No. 13,105, of March 16, 2015, while also resorting 

to scholarly and jurisprudential research. In the first chapter, the general aspects of the 

res judicata doctrine in accordance with the classic civil procedural law are treated. One 

approaches the constitutional basis of the doctrine, its legal status, the categories on the 

basis of material and formal aspects, its subjective and objective limits, its preclusive 

effectiveness, and its correlation to legal certainty. In that first moment, therefore, the 

focus is on individual civil procedure. The second chapter is directed to the authority of 

res judicata in collective procedure. Based upon considerations about the so-called micro 

system of collective procedure, one defines the rights protected by it - diffuse, collective 

strict sensu, and homogeneous individual. One outlines the points of convergence and 

friction of res judicata from individual and collective perspectives, and especially the 

relevant differences that the doctrine presents in regard to its effectiveness. The third 

chapter deals with the changes implemented by the New Civil Procedure Code, which 

aims to bring greater effectiveness to the courts as a whole, and thus to the res judicata 

doctrine. Finally, the study reaches the conclusion that, albeit applied in a subsidiary 

manner according to the micro system of collective procedure, several changes 

implemented by the New Civil Procedure Code have impacted the res judicata doctrine 

from a collective perspective. 

 

Keywords: Res judicata. Individual civil procedure. Collective civil procedure. Means 

of effectuation. New Civil Procedure Code.  
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INTRODUÇÃO 

Um dos deveres constitucionais num Estado Democrático de Direito é 

conferir segurança jurídica aos cidadãos, a fim de conferir pacificação social. Por meio 

da atividade do Poder Judiciário, o Estado visa garantir que nenhuma norma jurídica, 

entendida em sentido amplo, venha a restringir as disposições previstas 

constitucionalmente. Totalmente atrelada à segurança jurídica, encontra-se a 

imutabilidade dos efeitos que uma decisão adquire após seu o trânsito em julgado. Isto, 

nada mais é, o que se denomina coisa julgada, ou res judicata. 

A coisa julgada é um dos pilares do Direito Processual Civil, além de ser um 

dos institutos mais antigos desta disciplina, tendo sofrido relevantes alterações com o 

passar do tempo. Por essa razão, o apreço pela matéria e sua escolha para o estudo no 

âmbito do processo individual e coletivo e, principalmente, face a entrada em vigor do 

Novo Código de Processo Civil.  

A primeira parte deste trabalho procurou revisitar o instituto no que tange às 

relações individuais, abordando seus aspectos gerais, além de suas diversas 

conceituações, classificações e abrangência.  

Após, pretendeu-se proceder sua inserção em outro segmento processual, que 

tutelam os direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. 

Relembrando-se a lição de Barbosa Moreira, falar em litígios coletivos é falar em tema 

que atrai com grande frequência a atenção dos operadores do direito processual1, 

principalmente no que concerne ao instituto da coisa julgada que, pela natureza e 

abrangência dos direitos e interesses coletivos, possui eficácia que extrapola o aspecto 

egoístico do processo individual, afastando-se a regra da bilateralidade da coisa julgada. 

No processo individual somente as partes formais que integram a relação 

jurídica processual podem ser atingidas pela imutabilidade da coisa julgada, e o resultado 

do julgamento pouco importa para os efeitos decorrentes da coisa julgada. Daí a 

dificuldade para se compreender a eficácia erga omnes ou ultra partes que possui a coisa 

julgada coletiva, já que poderá se impor a decisão que tenha versado sobre questão 

                                                 
1 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na Constituição Federal de 1988. Revista de Processo, 

São Paulo, v. 61, p. 187-200, jan./mar. 1991. 
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comum a terceiros que não participaram do contraditório em relação a esse tema, sendo 

que o resultado do julgamento terá total influência para seus efeitos. 

Embora o sistema da coisa julgada coletiva seja tutelado pelo microssistema 

de processo coletivo, é necessário notar que esse sistema não pode ser lido de maneira 

autônoma, devendo-se fazer uso também de outras regras da legislação processual.  

Nesse contexto, abordamos, por fim, as principais alterações e influências 

implementadas pelo Novo Código de Processo Civil que abrangem o instituto da coisa 

julgada, a fim de deixá-lo mais atual com nosso ordenamento jurídico.  

Explique-se que este trabalho foi escrito durante o momento de transição do 

Código de Processo Civil de 1973 ao Código de Processo Civil de 2015, mais 

especificamente durante o período de vacatio legis, levando-se em conta que o novo 

diploma processual, instituído pela Lei n. 13.015, de 16 de março de 2015, somente 

entrará em vigor em 17 de março de 2016. 

Dessa forma, todas as vezes que se fez menção ao diploma processual 

genericamente, estamos nos referindo, na verdade, ao Código de 2015, tudo a fim de 

deixar o presente trabalho mais atual. Sendo assim, muito embora o Código de Processo 

Civil de 1973 ainda esteja vigente à época da elaboração e depósito desta dissertação, 

demos preferência por utilizar verbos no passado para nos referirmos a ele, enquanto as 

menções às disposições do Código de Processo de 2015 são feitas com o verbo no 

presente. Para que não pairem dúvidas, no entanto, procuramos usar as abreviações NCPC 

e CPC/2015 para nos referirmos ao Código que entrará em vigor em 17 de março de 2016, 

e CPC/1973 para o Código de relatoria do eminente Ministro Alfredo Buzaid. 

 Por outro lado, sempre que possível, foi feita comparação entre ambos os 

diplomas legais, apontando-se os dispositivos correspondentes e abordando-se as 

possíveis repercussões trazidas pelo novo Código ao instituto da coisa julgada no 

processo civil individual e no coletivo.  
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Na verdade, como já dizia Giuseppe Chiovenda2, há mais de cem anos, mais 

precisamente em 1904, da coisa julgada já se disse tudo, incluindo o que era inútil e que 

nada mais de útil poderia ser dito outra vez. Esse paradoxo, a nosso sentir, decorre muitas 

vezes da equivocidade do conceito de coisa julgada, da falta de consenso sobre o tema 

para as perspectivas divergentes no tratamento da matéria, bem como do tratamento 

diverso para diferentes campos do Direito. 

Não é possível chegar a um consenso sobre todas as intercorrências do tema 

da coisa julgada, mas tentamos revisitá-lo da forma mais objetiva possível, no âmbito do 

processo civil individual e coletivo, bem como abordar as inúmeras controvérsias que 

surgirão e que certamente serão objeto de muito debate nos próximos anos à luz do 

Código de Processo Civil que está prestes a entrar em vigor. 

                                                 
2 “Della cosa giudicatadiropoche cose ed assai brevemente; perchè sul vastíssimo tema pocoormai resta 

a dire, che non sai inutile”.  CHIOVENDA, Giuseppe. Sulla cosa giudicata. In: _____. Saggi di diritto 

processuale civile. Milano: Giuffrà, 1992. v. 2, p. 199. 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DA COISA 

JULGADA 

1.1 Considerações iniciais sobre o conceito de coisa julgada  

 A jurisdição3 pode ser compreendida como o poder que o Estado detém de 

aplicar o direito positivado ao caso concreto, ou seja, aos conflitos submetidos ao Poder 

Judiciário, a fim de resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei.  

Precipuamente, o Estado reservou para si a administração da justiça, devendo 

manter estável o equilíbrio da sociedade.  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, garante que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. O que se 

esperada função jurisdicional, portanto, é uma resposta plena, justa e efetiva do Judiciário 

que, de modo geral, ao proferir sentenças, põe fim aos litígios.  

Vários são os princípios que norteiam a jurisdição. Dentre eles, podemos 

enumerar alguns, tais como: inafastabilidade do controle jurisdicional, duplo grau de 

jurisdição, juiz natural, investidura, indelegabilidade e imutabilidade4. Este último, como 

se verá, está relacionado à definitividade dos efeitos de uma sentença, eis que, ocorrido o 

trânsito em julgado, operar-se-á o fenômeno da coisa julgada, objeto do presente estudo. 

O Poder Judiciário e, por consequência, a jurisdição, compõem o Estado 

Democrático de Direito, positivado no art. 1º, caput, da Constituição Federal. 

Com efeito, uma importante manifestação do princípio do Estado 

Democrático de Direito ocorre justamente por intermédio da aplicação do instituto da 

coisa julgada. Podemos concluir, então, que a coisa julgada, além de ser inerente à 

                                                 
3 Ensinando a origem etimológica da palavra “jurisdição”, Sergio Bermudes ensina: “o substantivo 

jurisdiçãO -  jurisdictio, em latim - já lhe revela o conteúdo. A palavra é formada pela aglutinação de duas 

outras: juris, genitivo singular da 3ª declinação, significando do direito, e dictio, nominativo singular da 

mesma declinação, isto é, dicção, ou dição, ato de dizer; de dicere, dizer. Nisto consiste a jurisdição na sua 

essência: dizer o direito, no sentido de identificar a norma de direito objetivo preexistente (ou de elaborá-

la, se inexistente) e de fazê-la atuar numa determinada situação”. (BERMUDES, Sergio. Introdução ao 

processo civil. 5. ed., rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 19.). 

4 Sobre o tema: NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. p. 54. 
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atividade do Poder Judiciário, é, pois, elemento essencial da existência do Estado 

Democrático de Direito para manter a estabilidade social5. 

Neste trabalho não temos o propósito de englobar todas as teorias que 

enfrentaram ou conceituaram o instituto da coisa julgada, restringindo-nos o objeto do 

estudo àquelas que, a nosso ver, tiveram maior contribuição à sua concepção do instituto, 

sempre visando abordar as questões de ordem prática do instituto.  

Aliás, o conceito de coisa julgada sempre gerou controvérsia entre os 

processualistas, não existindo, na doutrina, unidade de pensamento sobre a delimitação 

jurídica do instituto da coisa julgada.  

Nas palavras de Barbosa Moreira, seria “impossível pretender, na 

problemática da coisa julgada, uma convergência de orientações, se não há sequer 

unanimidade de vistas quanto à delimitação conceitual do objeto pesquisado. Como 

esperar que se harmonizem vozes, antes de ter-se a certeza de que todas se referem a uma 

única e definida realidade?” 6. 

Já de início, percebe-se que sequer há delimitação sobre o objeto da coisa 

julgada pesquisado, então seria praticamente impossível encontrar um consenso sobre seu 

significado e abrangência. 

Em breve digressão sobre o instituto da coisa julgada, vale frisar que sua 

origem remonta ao Direito Romano (res judicata) e estava relacionado a razões de ordem 

prática em que o processo só teria resultado se houvesse a adoção de segurança jurídica 

e a certeza das decisões proferidas7. 

Primeiramente, surgiu a teoria da coisa julgada como presunção de 

veracidade. Já ultrapassada, esta teoria classificava a coisa julgada como um instituto de 

                                                 
5 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 11. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2013. p. 54. 

6 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 133. 

7 Ibid., p. 133. 
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natureza probatória, colocando-a como uma consequência da decisão. Esta classificação 

constava do Código de Napoleão, de 18048. 

Depois sobreveio a obra de Giuseppe Chiovenda, datada de 1905, que usou a 

sistemática de coisa julgada como condição de eficácia de sentença, sem abranger as 

questões decididas. Chiovenda classificava o instituto como a “eficácia própria da 

sentença que acolhe ou rejeita a demanda, destinada a agir para o futuro, em face de outros 

processos” 9.  

Patrícia Miranda Pizzol, comentando a obra de Chiovenda, leciona que “A 

coisa julgada (...) consiste em que, pela suprema exigência da ordem e da segurança da 

vida social, a situação das partes fixadas pelo juiz com respeito ao bem da vida (res), que 

foi objeto de contestação, não mais se pode, daí por diante, contestar; o autor que venceu, 

não pode mais ver-se perturbado no gozo daquele bem; o autor que perdeu, não lhe pode 

mais reclamar, ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, 

portando, por definição, destinada a agir no futuro, com relação aos futuros processos” 

10. 

Pode-se concluir que Chiovenda considera coisa julgada como um efeito da 

sentença decorrente da preclusão das questões que foram enfrentadas e decididas ao longo 

de um processo. Este efeito seria negativo, na medida em que geraria indiscutibilidade ao 

comando judicial, e positivo, já que acarretaria a obrigatoriedade ao comando11. 

                                                 
8 AMORIM, José Roberto Nevez. Coisa julgada parcial no processo civil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 

p. 82.  

9 CHIOVENDA, Giuseppe. Cosa giudicata e preclusione. Milão: Giuffrè, 1993. Volume terzo. 

10 CHIOVENDA apud PIZZOL, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Artigo escrito para 

o grupo de pesquisa “Tutela Jurisdicional dos Direitos Coletivos” da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, p. 4. Disponível em: http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf >. Acesso 

em: 29 out. 2015. 

11 Para o autor  italiano, a coisa julgada é ato estatal, ou seja, decorre da vontade do Estado: “O juiz, porém, 

não é um lógico, é um magistrado. Atingido o objetivo de dar formulação à vontade da lei, o elemento 

lógico perde, no processo, toda a importância. Os fatos permanecem o que eram, nem pretende o 

ordenamento jurídico que sejam considerados como verdadeiros aqueles que o juiz considera como base de 

sua decisão; antes, nem se preocupa em saber como se passaram as coisas, e se desinteressa completamente 

dos possíveis erros lógicos do juiz; mas limita-se a afirmar que a vontade da lei no caso concreto é aquilo 

que o juiz afirma ser a verdade da lei. O juiz, portanto, enquanto razoa, não representa o Estado; representa-

o enquanto afirma a vontade. A sentença é unicamente a afirmação ou negação de uma vontade do Estado 

que garanta a alguém um bem da vida no caso concreto.” (CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito 

processual civil. Campinas: Bookseller, 1998. v. 1, p. 449.). 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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Em contrapartida à posição de Chiovenda, nasceu a obra de Francesco 

Carnelutti, que considerava somente a sentença de mérito como capaz de produzir o 

fenômeno da coisa julgada12. 

Para Barbosa Moreira, a teoria de Carnelutti, ainda que com certas distinções, 

foi adotada pelo nosso ordenamento jurídico, ampliando o conceito de coisa julgada 

formal, de modo a abranger a impossibilidade de se modificar a sentença tanto no mesmo 

processo como também em processos futuros. Afirmou, ainda, que a coisa julgada 

material precede à formal, na medida em que esta se produz desde a sua prolação13. 

A fim de desvincular a coisa julgada dos efeitos da sentença, insurgiu-se o 

processualista italiano Enrico Tullio Liebman, que criou o conceito de coisa julgada como 

uma qualidade dos efeitos da sentença.  Em sua obra “Eficácia e autoridade da coisa 

julgada”, Liebman buscou superar a teoria de Chiovenda, e fez críticas ao conceito de 

coisa julgada por ele construído14. 

A doutrina de Liebman foi muito importante para a construção do processo 

civil pátrio e suas ideias deram novo enfoque ao instituto da coisa julgada.  

Comentando a sua obra, Cândido Rangel Dinamarco ensina que a chegada de 

Liebman no Brasil coincidiu com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 

1939, eis que “Quando chegou ao Brasil no ano de 1939, Liebman ali encontrou uma 

                                                 
12 Cf.: “Coisa julgada, portanto, significa a decisão de mérito que se obtém mediante o processo de 

conhecimento, ou em outros termos, a decisão sobre as questões de fundo; as questões de fundo julgadas 

não só são as expressamente resolvidas, como também aquelas cuja solução seja uma premissa necessária 

para a solução das primeiras e que, portanto, se resolvem implicitamente. Posto que as questões de ordem 

não concernem à lide, sua solução nunca constitui coisa julgada”. (CARNELUTTI, Francesco. Instituições 

do processo civil. Campinas: Servanda, 1999. v. 1.). 

13 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 137. 

14 “Assim, por exemplo, para Chiovenda, a coisa julgada consiste ‘na indiscutibilidade da existência da 

vontade concreta da lei afirmada na sentença’. Ora essa definição contém muito de verdade, mas é 

enfraquecida pela explicação que dela se dá pouco depois, quando escreve ele que o decurso dos prazos de 

recurso torna definitiva a sentença e daí provém que ´a declaração da vontade da lei, que ela contém, vem 

a ser indiscutível e obrigatória para o juiz em qualquer processo futuro´. Esta última fórmula limita com 

efeito a coisa julgada à declaração contida na sentença e a identifica, não só com a indiscutibilidade, mas 

também com a obrigatoriedade da declaração, ao passo que o que já se disse mostra seguramente com a 

obrigatoriedade, não da declaração somente, mas também de toda a decisão, é propriamente o efeito da 

sentença, como este se produz independentemente da indiscutibilidade e da coisa julgada e não vincula aos 

juízes mais do que a qualquer outro sujeito”. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da 

sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires. 4. ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 42.). 
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cultura processualística muito diferente da sua - e estranhou. Em escrito elaborado alguns 

anos depois da volta à Itália, chegou a dizer que, observando o funcionamento do processo 

civil brasileiro, ´tem-se a impressão de estar-se encostado a uma janela e assistir, surpreso 

e interessado, ao desenrolar em plena vida de institutos e relações das quais tínhamos até 

então um conhecimento indireto a partir dos empoeirados volumes de Durante e de 

Bártolo´. Teve impressão de estar de volta ao direito comum da Itália medieval, ao seu 

formalismo mais acentuado e a certos institutos ou técnicas que ali foram superados pelos 

séculos ou que em terras italianas jamais chegaram a impor-se.”. 

Como se disse, Liebman dissocia a ideia de que a coisa julgada seria um efeito 

próprio da sentença, mas sim, como ensinou, uma qualidade. Para ele, à coisa julgada não 

interessam os efeitos da sentença que podem, inclusive, serem produzidos antes de seu 

trânsito em julgado. A base do pensamento liebmaniano traduz-se na afirmação de que a 

eficácia da sentença deve lógica e praticamente distinguir-se de sua imutabilidade. Para 

Liebman, a sentença pode definir-se genericamente como um comando, quer tenha o fim 

de declarar, que tenha o de constituir ou modificar ou, ainda, determinar uma relação 

jurídica, ou seja, possui conteúdo imperativo15. 

Segundo o processualista, a doutrina cria grave confusão entre os efeitos de 

sentença e a coisa julgada, já que toda sentença entra no mundo jurídico dotada de sua 

eficácia natural, seja ela qual for produzindo efeitos declaratórios, constitutivos e 

condenatórios. Esses efeitos, contudo, ficam inibidos no geral em razão da interposição 

de recurso com efeito suspensivo contra o provimento jurisdicional que decide o mérito 

da demanda.  

Liebman conclui que o significado de autoridade da coisa julgada é a 

imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Para ele, a coisa julgada não se 

identifica simplesmente com a definitividade e intangibilidade da sentença, ou seja, do 

ato que pronuncia o comando. A coisa julgada é, pelo contrário, uma qualidade, mais 

intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim 

                                                 
15 LIEBMAN, op. cit., p. 36. 
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imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do 

próprio ato16. 

Outrossim, é esta qualidade de imutabilidade ou indiscutibilidade do 

pronunciamento jurisdicional que se chama coisa julgada, e não os efeitos da sentença. 

Assim, na convergência entre a concepção elaborada por Liebman, que demonstrou que 

eficácia e autoridade não se confundem, além da teoria da vontade do Estado, 

encontramos os fundamentos da conceituação atual do instituto denominado coisa 

julgada. 

1.1.1 Previsão constitucional da coisa julgada 

Em breves linhas, primeiramente cabe traçar breve histórico sobre a evolução 

do tratamento da coisa julgada no ordenamento jurídico brasileiro e sua tutela nas 

constituições brasileiras.  

A primeira Constituição Brasileira foi outorgada pelo Imperador Dom Pedro 

I em 1824. Nela, constituíram-se quatro poderes políticos: Poder Moderador, Poder 

Executivo, Poder Legislativo e Poder Judicial. O Título VIII da Constituição, em seus 

artigos 173 e seguintes, cuidou das garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos. 

Não houve, no entanto, qualquer menção à coisa julgada.  

Em 1891, foi promulgada a Constituição da República, que igualmente não 

tratou diretamente da garantia à coisa julgada. No entanto, seus arts. 61 e 81 assim 

estabeleciam: 

Art. 61 - As decisões dos Juízes ou Tribunais dos Estados nas matérias de sua 

competência porão termo aos processos e às questões, salvo quanto a:  

1º) habeas corpus, ou  

2º) espólio de estrangeiro, quando a espécie não estiver prevista em convenção, 

ou tratado. Em tais casos haverá recurso voluntário para o Supremo Tribunal 

Federal 

(...) 

Art. 81 - Os processos findos, em matéria crime, poderão ser revistos a 

qualquer tempo, em beneficio dos condenados, pelo Supremo Tribunal 

Federal, para reformar ou confirmar a sentença. 

                                                 
16 LIEBMAN, op. cit., p. 42 
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Estes dispositivos estabeleciam que questões relativas a habeas corpus e 

espólio estrangeiro não transitariam em julgado, assim como os processos criminais 

poderiam ser submetidos a revisão criminal. Com isso, conclui-se, contrario sensu, que 

as demais causas estariam acobertadas pela coisa julgada17. 

Vale destacar também que a Constituição de 1891 atribuiu competência aos 

Estados da Federação para legislar sobre Direito Processual Civil. Somente com a 

Constituição de 1934, estabeleceu-se a competência privativa da União Federal para 

legislar sobre essa matéria.  

Antes do advento da Constituição de 1934, porém, o primeiro ordenamento 

que tratou expressamente da coisa julgada foi a Lei de Introdução ao Código Civil, Lei n. 

3.071, de 1º. 01.1916, dispondo que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada”, além de estabelecer os princípios da ampla defesa, do 

juízo natural, a inexistência de foro privilegiado, bem como criou a Corte Suprema, a 

Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.  

A primeira Constituição que tratou sobre o tema foi a de 1934, estabelecendo 

que “a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”. 

Previu também outras garantias constitucionais, tais como a ampla defesa, o juízo natural, 

a vedação de tribunal de exceção, as prerrogativas inerentes aos magistrados. A 

Constituição de 1934, ainda, constituiu a Corte Suprema, a Justiça Eleitoral e a Justiça 

Militar.  

Pouco depois, contudo, foi outorgada a Constituição de 1937, resultado do 

golpe de Estado liderado Getúlio Vargas, suprimindo quase todas as garantias outrora 

conferidas pela Constituição de 1934, extinguindo, inclusive, a proteção à coisa julgada.  

 

                                                 
17 Cf. SILVA JUNIOR, Aldo Ferreira. Novas linhas da coisa julgada civil: da “relativização” da coisa 

julgada e os mecanismos de rescindibilidade. Campo Grande: Editorial Futura, 2009. p. 8.  
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Apesar de a coisa julgada não possuir garantia constitucional, pouco depois, 

em 1939, foi promulgado o Código de Processo Civil, que regulamentou a matéria em 

diversos de seus dispositivos18. 

A Constituição de 1946, promulgada no contexto do fim do Estado Novo e 

da era ditatorial de Getúlio Vargas, resgatou os direitos e garantias que haviam sido 

suprimidos pela Constituição de 1937. Esses direitos e garantias também eram 

assegurados pela Constituição de 1967, promulgada após o golpe militar de 196419. 

Antes do advento da Constituição de 1988, é imperioso que se dê destaque à 

promulgação do Código de Processo Civil de 1973 que, sob a relatoria do professor 

Alfredo Buzaid, à época Ministro da Justiça, tratou do tema da coisa julgada com precisão 

e expressamente perfilhou o conceito de coisa julgada elaborado por Liebman, o que 

constou da exposição de motivos do Código. 

Por fim, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, manteve 

todos os direitos fundamentais anteriormente conquistados e concedeu à coisa julgada a 

qualidade de garantia constitucional, dispondo, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, que “a 

lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. 

O legislador constituinte originário destinou essa proibição ao legislador, pela 

explícita menção à figura da lei, visando resguardar a chamada segurança jurídica. Nas 

palavras de Araken de Assis, “a Constituição protege contra a hipotética retroação da lei 

o provimento judiciário que reconheceu algum direito particular” 20. 

                                                 
18 Os artigos de maior importância à tutela da coisa julgada merecem ser transcritos: 

“Art. 286. A sentença considerar-se-á publicada na audiência em que fôr proferida.  

Art. 287. A sentença que decidir total ou parcialmente a lide terá força de lei nos limites das questões 

decididas.  

Parágrafo único. Considerar-se-ão decididas todas as questões que constituam premissa necessária da 

conclusão.  

Art. 288. Não terão efeito de cousa julgada os despachos meramente interlocutórios e as sentenças 

proferidas em processos de jurisdição voluntária e graciosa, preventivos e preparatórios, e de desquite por 

mútuo consentimento.  

Art. 289. Nenhum juiz poderá decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo:  

I, nos casos expressamente previstos;  

II, quando o juiz tiver decidido, de acordo com a equidade, determinada relação entre as partes, e estas 

reclamarem a revisão por haver-se modificado o estado de fato”. 

19 CAHALI, Yussef Sahid. Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 569. 

20 ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada. In: DIDIER JR., Fredie. Relativização da coisa julgada. 

Salvador: Jus Podivm, 2008. 
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Como a Constituição Federal não delimita o conceito de coisa julgada, 

tampouco expressamente indica quais provimentos judiciais estariam por ela acobertados, 

coube à legislação infraconstitucional e à doutrina realizar tal tarefa.  

A coisa julgada prevista no art. 5º, XXXVI, consiste na indiscutibilidade do 

pronunciamento jurisdicional quanto ao mérito, o que decorre da eficácia declaração que 

surge após seu trânsito em julgado, estando as partes subordinadas à eficácia desse ato e 

à regra jurídica concreta por ele estabelecida. Acolhida ou não a ação, da decisão 

“resultou certeza jurídica, pois a sentença, revestida da autoridade da coisa julgada, será 

o espelho indelével de uma intangível realidade, a verdade judicial” 21. 

Posto isto, a nosso ver, a Constituição da República de 1988, ao garantir 

proteção à coisa julgada, não tratou apenas de uma simples regra de direito intertemporal. 

Não é à toa que o art. 5º, inciso XXXVI, se encontra inserido no Capítulo I (Dos direitos 

e garantias individuais e coletivos) do Título I (Dos direitos e garantias fundamentais).  

Com efeito, o legislador constituinte optou por conferir à coisa julgada status 

de garantia individual cujos destinatários são as partes do processo em que se constituiu 

a coisa julgada, bem como os terceiros que estão eventualmente sujeitos a ela. Desejou, 

ainda, estabelecer a coisa julgada como uma garantia coletiva, protegendo, com o perdão 

pelo truísmo, toda a coletividade22. 

Nesse contexto, em razão da previsão constitucional da coisa julgada, sua 

garantia é assegurada à justiça comum estadual e federal, bem como às justiças 

especializadas, abarcando os direitos individuais e coletivos. 

Ademais, a Constituição prevê em seu art. 5º, XXXVI, a vedação da lei 

retroativa, ou seja, impede que lei posterior possa reger fatos passados. Assim, a revisão 

da sentença, por fato superveniente, pelo que está previsto no aludido artigo 5º, não 

ofende a Constituição.   

                                                 
21 ALVIM, José Manuel Arruda. Tratado de Direito Processual Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990. v. 1. p. 425. 

22 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 

material. In: DIDIER JR., Fredie. Relativização da coisa julgada. 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 

235. 
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É preciso ressaltar que a previsão contida no dispositivo constitucional em 

comento é destinada ao legislador ordinário, ou seja, determina a esse, que a sua atuação 

legiferante, na edição de novas regras jurídicas, não poderá prejudicar a coisa julgada. 

Isto posto, a intenção do constituinte foi a de proibir a retroatividade da lei 

para influir na solução dada, ao caso concreto, por sentença de que já não caiba recurso, 

pois, de outra forma, não haveria segurança jurídica, ou seja, pacificação social em 

relação aos conflitos jurídicos, e as partes estariam em constante litígio. 

Por fim, mas não menos importante, cabe ressaltar que o Novo Código de 

Processo Civil, que entrará em vigor no dia 17 de março de 2016, diferentemente do atual, 

possui uma parte geral cujo objetivo principal é prever normas fundamentais do processo 

civil, ou seja, princípios e regras que norteiam o sistema processual brasileiro.  

Já no seu primeiro dispositivo, o NCPC é expresso à submissão à Constituição 

Federal: 

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme 

os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da 

República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.   

Comentando o dispositivo acima destacado, recorra-se aos ensinamentos dos 

professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 

Antes de o processo civil ser ordenado pelo texto normativo do CPC, como 

preconiza o texto comentado, o processo deve subordinar-se aos valores e 

princípios constitucionais, como aqueles que fundamentam a República 

(soberania, cidadania, segurança jurídica, Estado Democrático de Direito, 

dignidade da pessoa humana, valores do trabalho e da livre iniciativa e 

pluralismo político), confirmam a democracia e resguardam os direitos 

fundamentais dos cidadãos e de toda pessoa (CF 5.º) e permitem a existência 

de sociedade civil livre e organizada. Isto porque, sendo a CF a ordem 

fundamental que dá a direção do ordenamento jurídico, nada mais natural que 

o processo civil se submeta a todos as determinações dela emanadas, para 

cumprir o papel que lhe é próprio, de pacificação do espaço privado de vivência 

dos cidadãos, na República, pelo exercício legítimo do Poder Jurisdicional do 

Estado23. 

                                                 
23 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 185-186. 
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Como se vê, o viés constitucional conferido à coisa julgada é de extrema 

relevância para o estudo do instituto e terá sempre especial enfoque para a elaboração 

deste trabalho.  

1.1.2 Natureza jurídica da coisa julgada 

À primeira vista, denota-se que a coisa julgada possui natureza 

consubstancialmente processual, já que se relaciona ao direito de ação. Contudo, muitos 

são os reflexos que a coisa julgada acarreta ao direito material.  

Para Liebman, a coisa julgada, por si só, não possui natureza processual nem 

material24. 

Já Chiovenda a conceitua como natureza de direito processual material, ou 

seja, possui natureza bifronte. Seria, então, norma ou instituto de processo que reflete fora 

dele, concedendo ao sujeito repercussão fora do âmbito do processo em que fora 

instaurado certo fenômeno de índole a princípio formal25. 

Carnelutti, por sua vez, sustenta que a separação entre o direito material e o 

processual não é tão evidente, o que classificaria a natureza da coisa julgada como 

material ou substancial. De acordo com esta teoria substancial da coisa julgada, esta 

consistiria um fenômeno de direito material que criaria a situação jurídico-material de 

solução de conflito. 

Indubitavelmente, a coisa julgada possui aspectos de direito material, porém 

nos filiamos à parte da doutrina que a considera como instituto de índole eminentemente 

processual, possuindo, por óbvio, repercussão material. Eduardo Talamini, com precisão, 

tratou sobre a problemática: “Considera-se, então, que a situação jurídica que se constitui 

com o advento da coisa julgada não concerne ao direito material, mas ao processo. A 

coisa julgada é a proibição de que se emita novo comando jurisdicional sobre o mesmo 

objeto processual e, ainda, a determinação de que se adote o comando anterior como 

premissa inafastável nos pronunciamentos jurisdicionais proferidos nos processos 

                                                 
24 LIEBMAN, op. cit., p. 45 

25 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Tradução da 2. ed. italiana, 

Guimarães Menegale e notas Enrico Tullio Liebman. São Paulo: Saraiva, 1943. p. 518. 



23 

 

subsequentes para os quais o objeto do processo anterior funcione como questão 

prejudicial”26. 

Vale também frisar que a natureza processual tem como consequência o fato 

de que a eficácia da coisa julgada se opera ope legis, ou seja, o juiz não pode recusá-la ou 

restringi-la, bem como agregá-la a atos que não possuem aptidão para adquiri-la. 

Ademais, a eficácia da coisa julgada vincula quaisquer órgãos jurisdicionais, 

independentemente da hierarquia27. 

Dessa forma, ainda que decorra a formação da coisa julgada material, o 

instituto será de cunho processual, tendo reflexos na órbita material. 

Por fim, importante trazer à baila a natureza política da autoridade da coisa 

julgada que, “a partir de certo momento, justa ou injusta, correta, ou incorreta, a sentença 

deverá se tornar indiscutível, conferindo, assim, por decorrência, estabilidade a 

determinada relação jurídica”28. Isto se relaciona diretamente à segurança jurídica e 

pacificação social que se pretende com a coisa julgada e com a efetividade da tutela 

jurisdicional29. 

  

                                                 
26 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 45.   

27 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.381. 

28 PORTO, Sérgio Gilberto. Coisa julgada civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 1998. p. 46. 

29 “Literalmente, o art. 5º. XXXVI, da CF/1988, protege as sentenças definitivas contra as investidas 

despóticas do Legislativo, vetando a subtração de situações de vantagem, ou direitos subjetivos, por 

intermédio da ‘lei’. Não faltaram investidas sistemáticas do liberalismo econômico contra esse ângulo da 

garantia. Leis de toda ordem subtraem direitos, reformando o Estado, sob o equívoco pretexto que o 

interesse coletivo sobrepõe-se ao individual. Porém, o risco maior origina-se da própria autoridade 

judiciária, decidindo divergentemente em processo idêntico ou até diverso ao primeiro e, nesse sentido, diz-

se que partes e órgãos judiciários vinculam-se à coisa julgada. A coisa julgada obsta não só o vencido 

contestar o direito do vencedor. Impede o órgão judicial de recusá-lo posteriormente ou desconhecer o já 

decidido.” (ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da 

demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  p. 1.366.). 
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1.1.3 Coisa julgada formal 

Nota-se que uma das modificações trazidas pelo NCPC ao instituto da coisa 

julgada foi terminológica. O art. 502 do NCPC qualifica o instituto da coisa julgada como 

uma “autoridade” e não mais como “eficácia”30. 

De acordo com entendimento da esmagadora maioria da doutrina nacional, a 

coisa julgada não pode ser conceituada como um dos efeitos da sentença, mas sim, na 

esteira dos ensinamentos passados por Cândido Rangel Dinamarco, como a qualidade de 

imutabilidade dos efeitos substanciais da sentença de mérito, entendimento que, como 

visto, teve grande influência a partir da obra de Enrico Tullio Liebman31. 

Há de se distinguir, portanto, a chamada coisa julgada formal da coisa julgada 

material. Estará configurada a coisa julgada formal quando ocorrer a imutabilidade da 

sentença no processo em que houver sido proferida. Ou seja, é a simples impossibilidade 

de se recorrer da sentença. Esse fenômeno, como se verá, poderá ocorrer pelo trânsito em 

julgado da sentença, pelo decurso do prazo recursal, pela exaustão ou inexistência de 

recursos cabíveis32. 

O trânsito em julgado de uma decisão judicial opera-se quando dela não 

couber mais recurso (cf. art. 502 do CPC/2015 e art. 467 do CPC/1973). Em sentido 

contrário, a sujeição da sentença a recurso serve para impedir a formação de coisa julgada 

formal.  Observa-se também que a coisa julgada, no processo individual, ocorre pro et 

contra, ou seja, independente do resultado do processo.  

Observação a ser feita é que, a nosso ver, a expressão ‘material’ do art. 467 

do CPC/1973 era empregada equivocadamente porque, acaso não tivesse sido empregada, 

teríamos a perfeita conceituação de coisa julgada formal em verdade. O NCPC, inclusive, 

                                                 
30 O art. 502 do NCPC dispõe que: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável 

e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Por outro lado, o art. 467 do CPC/1973 

previa: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não 

mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 

31 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2004. 

v. 3, p. 309. 

32 A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, em seu art. 6º, parágrafo 3º, prevê a coisa julgada 

nos seguintes termos: 

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 

e a coisa julgada (...) 

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



25 

 

fez importante alteração no dispositivo porque pelo antigo sistema, a coisa julgada 

material referia-se genericamente à sentença — de mérito ou não — enquanto no atual a 

menção para o objeto de formação da coisa julgada é a decisão de mérito33. 

Pelo menos em sentido formal, nenhuma decisão deixa de produzir coisa 

julgada, pois inexiste a possibilidade de se recorrer infinitamente, tampouco não existe 

nenhum processo que, em dado momento, não se encerre, tornando-se imutáveis, no seu 

âmbito, as decisões nele proferidas34. Nas palavras de Sergio Bermudes, “A coisa julgada 

formal não é fenômeno típico das sentenças, mas de quaisquer atos decisórios, a menos 

que a lei os exclua da incidência desse fenômeno” 35. 

Isso significa que, como adiante se verá, a coisa julgada material tem uma 

característica a mais, que é justamente o fato de a decisão já ter decidido o mérito 

propriamente dito da demanda posta em litígio (art. 487 do CPC/2015 e art. 269 do 

CPC/1973) 36. 

Apenas com a formação da coisa julgada formal, poderá ser renovada a ação 

para buscar a solução da lide ainda não solucionada, mas isto não significa que a primeira 

sentença formal — e terminativa — será desfeita.  

Sendo assim, uma vez esgotadas as possibilidades de se modificar a decisão 

judicial por meio de mecanismos de insurgência dentro do processo no qual foi proferida, 

excetuadas as hipóteses de reexame necessário, ocorre o fenômeno do trânsito em 

julgado.  

Para que ocorra a imutabilidade dos efeitos da sentença adquirida com o 

trânsito em julgado, portanto, é necessário que estejam esgotadas as possibilidades de 

alteração da sentença mediante mecanismos internos ao processo em que ela foi proferida. 

                                                 
33 Sobre a alteração, ver tópico 3.2. 

34 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ainda e sempre a coisa julgada. In: MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Direito processual civil: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 143 

35 BERMUDES, op. cit., p. 198. 

36 Conforme ensina Luiz Rodrigues Wambier “A coisa julgada material é a coisa julgada por excelência. 

Quando se usa a expressão coisa julgada, isoladamente, está-se significando coisa julgada material. Quando 

se pergunta se determinada decisão fez (ou produziu) coisa julgada, está-se querendo saber se houve coisa 

julgada material. Quando se quer, portanto, referir à coisa julgada formal, é necessário que se diga 

expressamente.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil: teoria geral do 

processo e processo de conhecimento. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 501.). 
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Ou seja, é necessário que dessa decisão já não caiba nenhum recurso nem reexame de 

ofício. Como se vê, o trânsito em julgado indica o momento em que isso ocorre37. 

Podemos concluir, então, que a partir do trânsito em julgado, forma-se a chamada coisa 

julgada formal. 

Há, porém, quem entenda que a expressão coisa julgada formal é equivocada. 

É o caso, por exemplo, de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que 

ensinam que “a denominação coisa julgada formal é equívoca, mas se encontra 

consagrada na doutrina. Trata-se, na verdade, de preclusão e não de coisa julgada” 38. 

Nesse mesmo sentido, José Frederico Marques classifica a coisa julgada 

formal como: “preclusão máxima (...) que impede qualquer reexame da sentença como 

ato processual tornando-a imutável dentro do processo”. Já a coisa julgada material deve-

se entender como “imutabilidade do comando emergente da sentença, o qual se projeta, 

por isso, fora do processo” 39. 

A nosso ver, contudo, é possível distinguir os conceitos de coisa julgada 

formal e o de preclusão. Isso porque, preclusão é a perda da faculdade de praticar um ato 

nos autos do processo pelo decurso do tempo. Coisa julgada, por seu turno, é uma 

qualidade que a decisão adquire de imutabilidade dentro do processo. Os institutos são 

relacionados apenas pelo fato de que após a ocorrência da preclusão, pode-se formar a 

coisa julgada40. 

Em contrapartida, como adiante se verá, a coisa julgada material possui maior 

restrição, já que veda a instauração de novo processo para rediscussão da demanda que, 

no mérito, já foi decidida pelo Judiciário.  

Feitas essas considerações, é também importante delimitar a diferença entre 

trânsito em julgado e coisa julgada. Para que se verifique a coisa julgada é imprescindível 

                                                 
37 TALAMINI, op. cit., p.32. 

38 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.197. 

39 MARQUES, José Frederico. Instituições de Direito Processual Civil. Edição revista, atualizada e 

complementada por Ovídio Rocha Barros Sandoval. Campinas: Millenium, 1999. p. 353. 

40 Ver item 1.3 sobre eficácia preclusiva da coisa julgada. 
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a ocorrência do trânsito em julgado. A recíproca, contudo, nem sempre é verdadeira, já 

que nem sempre o trânsito em julgado acarreta a formação da coisa julgada material.  

Eduardo Talamini ensina que não há identidade entre os dois conceitos. Isto 

porque o trânsito em julgado refere-se ao aspecto cronológico do esgotamento dos meios 

internos da revisão da sentença. Já a coisa julgada, diz respeito à autoridade impeditiva 

que se estabelece da reabertura do processo. Estariam em relação de causa e efeito41. 

A coisa julgada formal, outrossim, consubstancia-se na qualidade de 

imutabilidade adquirida por uma decisão judicial dentro daquele processo em que foi 

proferida, uma vez impossível ser impugnada por recurso, tanto pelo esgotamento das 

vias recursais, quanto pelo decurso do prazo do recurso cabível ou, ainda, pela renúncia 

ou desistência para do recurso em questão.  

A coisa julgada formal refere-se, então, apenas e tão somente, ao processo em 

que a decisão judicial foi proferida. Desta feita, nada impede a repropositura de nova ação 

com a mesma causa de pedir, observando-se a nova regra do CPC/2015 que, no § 1º do 

art. 486, estabelece que o vício deve ser sanado para a repropositura da ação42.  

Esta obrigatoriedade é inovação trazida pelo NCPC, elaborada na esteira do 

que já vinha sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme será abordado 

em tópico próprio43. O Código de 1973 não fazia essa exigência, conforme se percebe 

pela leitura dos artigos 267 e 26844.  

Com efeito, todas as sentenças são capazes de gerar a coisa julgada formal. 

Aliás, esta é a eficácia natural da sentença, desde que se apresente irrecorrível.  

                                                 
41 TALAMINI, op. cit., p.32. 

42 “Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo 

a ação. 

§ 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a 

propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. 

43 Ver item 3.7. 

44 “Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo 

a ação. A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas 

e dos honorários de advogado. 

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada”. 
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Nesse sentido, Enrico Tullio Liebman ensinou que “Não há, pode-se dizer, 

discordância entre os escritores sobre o ponto da distinção entre coisa julgada em sentido 

formal e em sentido substancial (...). No primeiro caso tem a sentença efeito meramente 

interno no processo no qual foi prolatada, e perderá toda a importância com o término do 

mesmo processo; no segundo, porém, a sentença, decidindo sobre a relação deduzida em 

juízo, destina-se a projetar a sua eficácia também e sobretudo fora do processo e a 

sobreviver a este” 45. 

Não são de mérito as sentenças terminativas (art. 485, NCPC) porque não 

enfrentam a questão de fundo da lide, bem como as sentenças proferidas nos processos 

de jurisdição voluntária, porque neles não há lide.  

As sentenças terminativas - ou processuais - ocorrem pela inexistência dos 

pressupostos de admissibilidade, de exame e do julgamento de mérito, que englobam os 

pressupostos processuais e as condições da ação, produzindo apenas os efeitos 

endoprocessuais, o que impossibilita somente a discussão da pretensão objeto da 

controvérsia entre as partes naquela relação jurídica processual em que a sentença foi 

proferida, ou seja, possuem imutabilidade restrita aos processos nos quais transitaram em 

julgado.   

                                                 
45 LIEBMAN, op. cit., p. 56. 
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Cabe aqui explicitar que não transita em julgado o dispositivo da sentença 

que estiver contaminado por erro material ou erro de cálculo. Sendo assim, não afronta o 

instituto da coisa julgada a sentença que está acometida de erro material ou erro de 

cálculo, visto que neste ponto não transita em julgado e, assim, não ocorrerá a formação 

de coisa julgada46. 

                                                 
46 A jurisprudência é unívoca neste ponto e, para ilustrar, cumpre transcrever a seguinte ementa do Superior 

Tribunal de Justiça, que representa verdadeira aula sobre o tema: 

“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. ERRO MATERIAL. 

DISPOSITIVO EM CONFRONTO COM AS FUNDAMENTAÇÕES DO ACÓRDÃO INVERTENDO O 

DESPROVIMENTO PELO PROVIMENTO. RETIFICAÇÃO DORESULTADO. ERRO DE 

DIGITAÇÃO. RECONHECIMENTO. COISA JULGADA. OFENSA INEXISTENTE”. 

1. O Erro material não tem o condão de tornar imutável a parte do decisum onde se localiza a gritante 

contradição passível de correção do resultado do julgado. 

2. Pedido de desarquivamento do presente Agravo de Instrumento, cuja agravante aponta a existência de 

erro material no dispositivo do julgado proferido por este Sodalício há mais de 05 (cinco) anos. 

3. É assente que a coisa julgada é qualidade consubstanciada na imutabilidade do acertamento ou da 

declaração contida na sentença, no que pertine à definição do direito controvertido.  

4. Nesse sentido leciona Ovídio Baptista da Silva, literris: 

"(...) É indispensável, porém, ter presente que o pensamento dominante na doutrina européia considera que 

a coisa julgada é o efeito - ou, como quer LIEBMAN, "a qualidade" - que se agrega à "declaração contida 

na sentença", libertando os demais efeitos da "imutabilidade" que ele pretendera atribuir-lhes, permite, por 

exemplo, aceitar que a decisão que homologue a atualização do cálculo, na fase de execução da sentença 

para reservar o valor da condenação - não ofenderá a coisa julgada. 

5. A distinção entre coisa julgada e “efeitos” da sentença está feita de modo didático no Código Civil 

italiano, ao conceituar a coisa julgada como " l'accertamento contenuto nella sentenza" (art. 2.909), depois 

de referir-se, no artigo precedente, a seus "efeitos". (...) A respeito, escreve Wellington Moreira Pimentel, 

que a justificativa para a correção dos erros materiais e/ou de cálculo reside: "(...) no desacordo entre a 

vontade do juiz e a expressão na sentença" (Comentários ao Código de Processo Civil, III/545, RT, S. 

Paulo, 1979). No mesmo sentido o magistério de Humberto Theodoro Jr., quando afirma: "(...) ser possível, 

mesmo após o trânsito em julgado, a correção de erro material, pois estes, não sendo fruto da intenção do 

Juiz, não transitam em julgado" (Comentários ao Código de Processo Civil IV/252). Não se pode atribuir a 

conclusão do magistrado ao determinar uma repetição da correção monetária (corrigir o que já teria sido 

corrigido ab initio pela parte interessada), outro motivo que não seja, conforme já demonstramos, o 

descuido, a involuntária falta de atenção ao pedido articulado na peça inaugural, caracterizando-se, assim, 

erro material, suscetível de correção de ofício ou por requerimento da parte, a qualquer tempo e grau de 

jurisdição. A lição do saudoso Mestre Enrico Tullio Liebman vem esclarecer de maneira cabal a questão, 

nos seguintes termos: "Erro material é o erro 'na expressão', não no pensamento: a simples leitura da 

sentença deve render evidente que o juiz, no manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou 

cifras diversas daquelas que deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a idéia que havia em 

mente (...). Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um erro perceptível na 

operação de redação do ato".  (Manuale di Diritto Processuale Civile, II/256, Giuffrè, Milano, 1984). E, 

tratando-se de erro puramente material, por não transitar em julgado, a correção respectiva pode ser 

determinada pelo mesmo órgão julgador assim como em instâncias superiores (cf. Pontes de Miranda. 

Comentários ao Código de Processo Civil. t. V, p. 102-3). (In: Revista de Processo. v. 20, n. 78, p. 246-

259, abr./jun. 1995). 

6. A correção dos erros materiais e/ou de cálculo reside no desacordo entre a vontade do juiz e a expressão 

na sentença. 

7. O dispositivo maculado por erro material, consubstanciado no erro de digitação, in casu, ausência da 

expressão 'não', impede o trânsito em julgado, sob pena de outorgar aos auxiliares, primários ou 

secundários, do juízo o poder de alterar o julgado e, a fortiori, exercerem indevidamente a função 

jurisdicional em substituição ao órgão julgador. Hipótese de inequívoca violação ao princípio do juiz 

natural e da segurança jurídica.  
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Por essas razões, coisa julgada formal é pressuposto para ocorrer a coisa 

julgada material; a recíproca, como visto, não é verdadeira. Dessa forma, a sentença que 

transita materialmente em julgado deve necessariamente transitar sob o aspecto formal.  

1.1.4 Coisa julgada material  

Francesco Carnelutti, que representa papel importantíssimo ao processo civil 

brasileiro, distinguiu as questões de mérito, ou seja, materiais ou de fundo, das questões 

processuais, meramente formais ou de rito. Sua obra expõe que apenas as questões 

materiais dizem respeito à lide e podem ensejar a constituição de uma decisão de mérito 

e, portanto, ensejar a formação da coisa julgada material47. 

A outrora chamada Lei de Introdução ao Código Civil - hoje Lei de 

Introdução às Normas de Direito Brasileiro - em seu artigo 6º, parágrafo 3º, trouxe a 

seguinte previsão acerca da conceituação da coisa julgada: “chama-se coisa julgada ou 

caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. Esta definição, contudo, diz 

respeito apenas ao aspecto temporal da coisa julgada, ou seja, sobre seu momento de 

formação. Ademais, este dispositivo não traz a definição completa do instituto porque 

considera a coisa julgada como a própria decisão judicial. Consideramos que este 

entendimento está ultrapassado já que, como visto, a coisa julgada relaciona-se à 

qualidade da decisão judicial que põe fim ao litígio, tornando-a imutável (cf. art. 502 do 

NCPC). 

Também mencionamos que o Código de Processo Civil de 1973, no artigo 

467, definiu tão somente a chamada coisa julgada material. Patrícia Miranda Pizzol fez 

crítica de extrema pertinência ao aludido artigo 467 do CPC, ao comentar que, “Embora 

o autor do anteprojeto do Código, Alfredo Buzaid, tenha tido cuidado de elaborar um 

conceito de coisa julgada condizente com o entendimento da doutrina mais autorizada no 

assunto, afirmando ser a coisa julgada material a qualidade que torna imutável e 

                                                 
8. Recurso da FAZENDA NACIONAL acolhido, para sanar o erro material existente e NEGAR 

SEGUIMENTO ao próprio Recurso Especial (CPC. art. 544, § 3º, c.c art. 557, caput). (Ag. 342.580-GO – 

Min. Rel. Luiz Fux – 1T – j. 21.11.2006)”. 

47 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Campinas: Servanda, 1999. v. 1. p. 37. 
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indiscutível a eficácia da sentença, essa tese não vigorou por ocasião da elaboração do 

artigo 467 do CPC vigente” 48. 

No mesmo sentido, Barbosa Moreira também formulou a seguinte crítica ao 

aludido artigo 467 do Código de Processo Civil de 1973, que vinculava a coisa julgada 

aos efeitos da sentença. A seu ver, “Fica, por outro lado, um tanto equívoca, no artigo 

467, a alusão à ‘eficácia’, atributo que o legislador se dispensou de esclarecer a que 

entidade pertence. Que é que tem, para o Código, a eficácia de tornar imutável e 

indiscutível a sentença? De duas respostas pode-se aqui cogitar: a) a eficácia é da própria 

sentença; b) a eficácia é do fato de já não estar a sentença ‘sujeita a recurso ordinário ou 

extraordinário’, ao qual se refere a parte final do dispositivo” 49. 

O referido autor, aliás, prefere a segunda assertiva, que relaciona eficácia ao 

fato de já não estar a sentença sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 

Como já dissemos, uma das melhores concepções para a coisa julgada 

encontrada na doutrina é a trazida por Enrico Tullio Liebman, a qual pode-se afirmar que 

foi adotada pelo NCPC50. 

                                                 
48 PIZZOL, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Artigo escrito para o grupo de pesquisa 

“Tutela Jurisdicional dos Direitos Coletivos” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, p. 4. 

Disponível em: <http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf>. Acesso em: 29 out. 

2015. 

49 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2001. p. 297. 

50 “A autoridade da coisa julgada não é o efeito ou um efeito de sentença, mas uma qualidade e um modo 

de ser e de manifestar-se de seus efeitos, quaisquer que sejam, vários e diversos, conforme diversas 

categorias de sentenças” (...) É, ainda, “a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não se 

identifica ela simplesmente com a definitividade e a intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é, 

pelo contrário, uma qualidade, mais intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e 

torna assim imutáveis, além do ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio 

ato. A eficácia natural da sentença, com essa ulterior qualidade, acha-se, então, intensificada e 

potencializada, porque se afirma como única e imutável formulação da vontade do Estado de regular 

concretamente o caso decidido. E essa imutabilidade característica do comando, nos limites em que 

disciplinada pela lei, opera, não já em face de determinadas pessoas, mas em face todos os que no âmbito 

do ordenamento jurídico têm institucionalmente o mister de estabelecer, de interpretar ou de aplicar a 

vontade do Estado, não se excluindo o próprio legislador, que não poderá por isso mesmo mudar a normação 

concreta da relação, a qual vem a ser estabelecida para sempre pela autoridade da coisa julgada.” 

(LIEBMAN, op. cit., p. 47.) 

Nesse mesmo sentido, DINAMARCO sintetizou o pensamento posto por Liebman, ensinando: “sem ser 

um efeito da sentença, mas especificamente uma qualidade que imuniza os efeitos substanciais desta a bem 

da estabilidade da tutela jurisdicional, a coisa julgada não tem dimensões próprias, mas dimensões que 

tiverem os efeitos da sentença”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de terceiros. Revista 

Ajuris, Porto Alegre, v. 83, n. 1, t. I., p. 14.). 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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Dessa feita, e de acordo com o tratado no tópico anterior, sabe-se que todas 

as sentenças extintivas do processo, ainda que não versem sobre o mérito da lide, formam 

a coisa julgada lato sensu, no momento em que não caibam mais recursos, solucionando-

se o conflito entre os litigantes. Mesmo assim, apesar de atualmente restar clara a 

distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material, a legislação processual civil 

não fez expressamente tal distinção, restando à doutrina fazê-la.  

Pontes de Miranda foi um dos precursores a tratar sobre o tema, dispondo que 

“enquanto a força formal concerne à inimpugnabilidade da sentença como palavra final 

do Estado na frase que foi a vida da relação jurídica processual, a força material liga-se à 

indiscutibilidade como ponto final à frase. Nem se pode voltar a discutir no mesmo 

processo, nem em outro. Nada se pode escrever depois desse ponto final (...). O Estado, 

na coisa julgada material, fica preso aos julgamentos que o juiz formulou, nas conclusões 

da sentença. Não poderia, depois de tantos cuidados, inclusive reexames em diferentes 

graus de jurisdição, desmentir-se sempre” 51. 

A coisa julgada material tem a intenção de estender ou projetar os efeitos da 

sentença indefinidamente para o futuro. Com isso, pretende-se zelar pela segurança 

extrínseca das relações jurídicas. Nesse contexto, traga-se a lição de Sergio Bermudes: 

“A coisa julgada material é extravasante: não se limita ao processo, no qual se proferiu a 

sentença, mas impede a jurisdição de qualquer outro órgão, de qualquer grau, em qualquer 

outro processo” 52. 

Pode-se dizer que, de certo modo, a proteção à segurança jurídica por meio 

da coisa julgada material dá-se em complementação ao instituto da preclusão, cuja função 

primordial é garantir a segurança intrínseca do processo, pois que assegura a 

irreversibilidade das situações jurídicas cristalizadas endoprocessualmente. Esta 

segurança extrínseca das relações jurídicas gerada pela coisa julgada material, portanto, 

traduz-se na impossibilidade de que haja outra decisão sobre a mesma pretensão53. 

                                                 
51 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. 

t. V, p. 81. 

52 BERMUDES, op. cit., p. 199. 

53 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada: 

hipóteses de relativização. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 21-22. 
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Dinamarco completa o conceito de coisa julgada material, pois para ele 

mesmo as sentenças que resolvem o mérito só ficam imunizadas pela autoridade da coisa 

julgada quando forem dotadas de uma imperatividade possível. Para o autor, não 

merecem essa imunidade: (i) aquelas sentenças que em seu decisório enunciarem 

resultados materialmente impossíveis; ou (ii) as que colidirem com valores de relevância 

ética, humana ou política, também amparados constitucionalmente (impossibilidade 

jurídico-constitucional) 54. 

A coisa julgada material, portanto, vai além da coisa julgada formal, já que 

extrapola o âmbito singular do processo e irradia efeitos no mundo jurídico, não mais se 

permitindo revisitar a questão em outra demanda, ressalvando-se as hipóteses em que 

couber ação rescisória. Araken de Assis, recorrendo-se da doutrina alemã55, chega à 

seguinte conclusão: “(...) esgotados os remédios impugnativos, a sentença assume 

eficácia (ou autoridade) representada por dois atributos, imutabilidade e indiscutibilidade. 

Então, chega-se intuitivamente à insuperável fórmula alemã: coisa julgada material é a 

força ou o efeito da declaração (Feststellungswirkung) agregada à sentença” 56. 

O art. 502 do NCPC é preciso ao mencionar “decisão de mérito”. Evidente 

que a referida “decisão” será a que “julgar total ou parcialmente o mérito”, resolvendo as 

questões principais, na forma do art. 503, caput.57. 

 

 

 

                                                 
54 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. v. 3. p. 306-308. 

55 ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. Zivilprozeßrecht. 11. Aufl. München 1974. § 150, 2, o. 

819. 

56ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.363. 

57 Remeta-se ao item 3.2 do Capítulo 3 que versa especificamente sobre o tema. 
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Dessa forma, ao estabelecer que a decisão que julgar total ou parcialmente o 

mérito tem força de lei, o art. 503 do NCPC (art. 468 do CPC/73) quer dizer que a lide é 

imodificável e indiscutível dentro e fora do processo, após seu trânsito em julgado58. 

Na verdade, pode-se inclusive dizer que a decisão que julga o mérito da causa 

tem até mais força do que uma lei entre as partes à qual foi dada, já que, uma lei pode ser 

revogada a qualquer tempo por outra, enquanto a coisa julgada material nem mesmo por 

lei nova poderá ser modificada (art. 5º, XXXVI, CF/88). 

Pela leitura do art. 502 do CPC/2015, a coisa julgada material tem como 

objeto a decisão de mérito, ou seja, preenche alguma das hipóteses do art. 487. O caput 

do art. 503 do NCPC também é nesse mesmo sentido59. No entanto, o § 1º do art. 503 

inova no ordenamento jurídico, estendendo a autoridade da coisa julgada para a solução 

dada pelo juiz ou pelo Tribunal às chamadas questões prejudiciais60. 

Pelo exposto, é possível concluir que, de acordo com a doutrina dominante, 

(i) a coisa julgada formal consiste na imutabilidade da decisão judicial no processo em 

que foi proferida; (ii) já a coisa julgada material é a imutabilidade da decisão porém em 

relação a processos futuros; (iii) todas as sentenças judiciais, transitadas em julgado, estão 

aptas a produzir a coisa julgada formal; (iv) somente as decisões de mérito acarretam a 

formação da coisa julgada material; e (v) o critério para se diferenciar a coisa julgada 

formal da material refere-se ao campo de abrangência da imutabilidade da decisão 

judicial, ou seja, dentro ou fora do processo em que a decisão fora proferida. 

Para fins deste trabalho, daqui em diante, sempre que mencionarmos coisa 

julgada estaremos tratando de coisa julgada material. 

                                                 
58 Recorra-se ao interessante escólio de Araken de Assis: “A rigor, portanto, a coisa julgada não obsta o 

autor de propor ‘de novo a ação’. A relação processual formar-se-á, de qualquer maneira, tão só por fora 

do exercício da pretensão à tutela jurídica do Estado. Não se desconhecem casos em que, não alegando o 

réu a coisa julgada (art. 337, VII), nem o juiz a reconhecendo ex officio, há a emissão de segunda sentença 

na mesma causa. Pouco importa o teor coincidente ou divergente do segundo julgamento. A autoridade da 

coisa julgada obsta, na verdade, a eficácia do segundo pronunciamento. Nesse sentido, o verbo ´ofender, 

sugerindo que só o procedimento ineficaz é rescindível, não se mostra preciso.” (ASSIS, Araken de. 

Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa julgada). São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.362.). 

59 Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. 

60 A extensão da coisa julgada às questões prejudiciais é tratada de forma mais detida no item 3.3. 
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1.2 Limites da coisa julgada 

1.2.1 Limites subjetivos 

A autoridade da coisa julgada deve atuar dentro de limites subjetivos e 

objetivos. Os limites subjetivos dizem respeito à imutabilidade inerente à coisa julgada 

que só alcançará aquele que a lide disser respeito, ou seja, quem possuir legitimidade ad 

causam.  

O art. 506 do NCPC prevê que “a sentença faz coisa julgada às partes as quais 

é dada”, tal qual estabelecia a primeira parte do art. 472 do CPC/7361. No entanto, o novo 

dispositivo excluiu a expressão “beneficiar” terceiros, limitando-se para o fato de que a 

coisa julgada não poderá “prejudicar” terceiros estranhos à relação jurídica processual. A 

contrario sensu podemos concluir que a coisa julgada poderá atingir terceiros para 

beneficiá-los62. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o aludido 

dispositivo, ensinam que a exclusão “não altera a interpretação que deva ser dada a esse 

dispositivo, visto que, se alguém pretender aproveitar-se da sentença proferida em 

determinada ação, estará prejudicando a outrem, em contrapartida - o que é vedado. Além 

disso, o dispositivo ainda é bastante claro no sentido de que a sentença faz coisa julgada 

apenas entre as partes entre as quais é dada. Não faria o menor sentido pretender-se, 

portanto, que este dispositivo estaria a admitir hipóteses de relativização da coisa julgada 

ou de extensão subjetiva de seus efeitos” 63. 

O instituto da coisa julgada vincula, portanto, autor, réu, litisconsortes ativos 

e passivos, terceiros intervenientes, ou seja, todos aqueles que integraram a lide, 

                                                 
61 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.  

62 Pelo sistema anterior, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que “são 

conotações essenciais e, portanto, indissociáveis, da coisa julgada, seus limites objetivos e subjetivos, e 

quanto a estes, é induvidoso que o comando da sentença se dirige aos que são partes da lide, não podendo 

beneficiar nem prejudicar terceiros. Mesmo os efeitos reflexos da sentença sobre terceiros não podem 

redundar em seu prejuízo, de modo que a coisa julgada se lhes possa opor” (RE n. 94.260 – PR – Rel. Min. 

Rafael Mayer – 1T – j. 26.11.82). 

63 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.238. 
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ressalvada a exceção conferida aos assistentes e disposta no artigo 123 do Novo Código 

de Processo Civil (correspondente ao art. 55 do CPC/73) 64. 

Nesse sentido, importante chamar atenção para a chamada bilateralidade da 

coisa julgada, ou seja, o vínculo da coisa julgada atinge da mesma forma todas as partes 

que compuseram a lide, independentemente se a sentença foi de procedência ou 

improcedência, de modo que, tanto ao autor, quanto para o réu, é vedado postular em 

juízo com o objetivo de desconstituir posteriormente a coisa julgada, ressalvadas as 

hipóteses legais, naturalmente65. 

Abrange, portanto, quem é efetivamente parte do processo, ou seja, quem 

ajuíza ou aquele em cuja face a demanda é ajuizada, e os terceiros que, na maioria das 

vezes ulteriormente, participam do processo como intervenientes na relação jurídica 

processual. Estes terceiros devem ter, portanto, interesse jurídico na demanda.  

Deve-se aqui fazer uma distinção entre os terceiros intervenientes e os 

terceiros interessados, porém estranhos à lide. Estes últimos não realizam os atos 

processuais e não são titulares de poderes no processo, ou seja, não são partes da lide. 

Contudo, podem sofrer influência absolutamente fática dos efeitos da decisão judicial. 

Nesta última hipótese, ele não terá interesse jurídico para impugnar tal decisão nem para 

a prática de nenhum ato executivo66.  

                                                 
64Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, 

em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que: 

I – pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de 

produzir provas suscetíveis de influir na sentença; 

II – desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se 

valeu. 

65 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.382. 

66
Nesse sentido, importante trazer os seguintes julgados: 

PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO - TÍTULO JUDICIAL - COISA JULGADA - LIMITES E ALCANCE 

- PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DA DEMANDA - CONDIÇÕES DA AÇÃO EXECUTIVA - 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGÜIÇÃO - POSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA FÁTICA. 1. Ausente a semelhança fática entre 

o acórdão recorrido e o(s) acórdão(s) paradigma(s) inviabiliza-se o conhecimento do recurso especial pelo 

dissídio jurisprudencial. 2. A coisa julgada é a eficácia que torna imutável a decisão judicial nos limites 

subjetivos e objetivos da lide. Parte estranha ao processo em que se formou o título judicial não possui 

legitimidade ativa para executá-lo. 3. As condições da ação executiva são questões de ordem públicas, 

passíveis de solução pela via da exceção de pré-executividade. 4. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa parte, não provido. (REsp 1084892 / RS – Rel. Min. Eliana Calmon – 2T – j. 18.08.2009- DJe 

03.09.2009)  – Grifamos. 
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Têm, então, interesse meramente fático na relação e na decisão judicial, sob 

o ponto de vista jurídico, e, quanto a eles, os efeitos da coisa julgada são irrelevantes67. 

Todas essas considerações, como se verá no próximo capítulo, via de regra, 

não se aplicam às ações coletivas em que, dependendo da natureza do litígio, terá eficácia 

erga omnes ou ultra parte68. 

                                                 
TJMG – Apel. Cível n. 1.0480.05.070639-3/0001 – Des. Rel. Alvimar de Ávila – j. 04.02.09: “Os terceiros 

juridicamente interessados, que são aqueles que mantêm uma relação jurídica conexa àquela deduzida em 

juízo de modo principal, são atingidos pela eficácia reflexa da sentença. Se participarem do processo como 

assistentes (art. 50, CPC), não podem posteriormente discutir a justiça da decisão (art. 55, CPC). Essa 

justiça da decisão, contudo, de modo nenhum se confunde com a autoridade da coisa julgada. Os terceiros 

indiferentes, embora não tenham legitimação para participar do processo a qualquer título, são atingidos 

pela decisão judicial enquanto ato do Estado. Apenas as partes e os seus sucessores se submetem à 

autoridade da coisa julgada. Os terceiros submetem-se apenas à eficácia da sentença – não se sujeitam 

à coisa julgada”. 

67 Nesse mesmo sentido, o processualista italiano Emilio Betti distingue duas classes de terceiros que 

compõem a lide: os terceiros indiferentes e os terceiros interessados. (BETTI, Emilio. Diritto processuale 

civile italiano. 2. ed. Roma: Foro Italiano, 1936. p. 544.). 

68 Sobre a vinculação do Ministério Público à coisa julgada, o e. STJ proferiu decisão no seguinte sentido: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE 

INVALIDAR REGISTROS IMOBILIÁRIOS. ANTERIOR AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

COM SENTENÇA DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO. 

COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR. 

MODALIDADE ADEQUAÇÃO-UTILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1- Após intervir, na condição de fiscal da lei, nas fases de conhecimento, liquidação e execução do processo 

de desapropriação indireta entre os recorridos e a Terracap, o Ministério Público do Distrito Federal busca 

com a presente demanda, ultrapassado o lapso decadencial da ação rescisória, desconstituir a coisa julgada 

material nele formada, ao argumento de preservar o "sistema registrário". 

2- À semelhança do que se observa com a litispendência, a identidade de partes nas demandas 

coletivas não se atêm, no que diz respeito à coisa julgada, aos estreitos limites do art. 301, § 2°, do 

CPC, de modo que, seja atuando como substituto processual na presente ação, seja atuando como 

custos legis na demanda anterior, o recorrente, de fato, participou ativamente de todas as fases e 

graus de jurisdição, o que identifica ambas as ações também pela unidade de propósito a que fora 

chamado a resguardar: a defesa da ordem jurídica (CF, art. 127, caput). Sujeita-se, portanto, o 

Ministério Público à coisa julgada nela produzida. 

3- Tal qual se observa nesta demanda coletiva, a titularidade e a extensão dos imóveis expropriados 

compuseram - com base nos registros imobiliários cuja nulidade ora se alega - a causa de pedir da 

desapropriação indireta. Todas as questões levantadas na ação civil pública, acerca da regularidade da 

escritura de compra e venda por meio da qual os réus adquiriram a propriedade do imóvel em 1942, 

poderiam ter sido suscitadas pelo Ministério Público como obstáculo ao reconhecimento do domínio dos 

recorridos, então expropriados, causa de pedir da desapropriação indireta. Dessa forma, passada em julgado 

a sentença de mérito "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia 

opor assim ao acolhimento como a rejeição do pedido" (CPC, art. 474). 

4- A desapropriação, enquanto modo originário de aquisição da propriedade, permite que o adquirente 

receba, sem derivação de domínio, o imóvel expropriado isento de qualquer mácula; não o vinculando, 

portanto, ao título aquisitivo anterior, seja qual for o vício que porventura se lhe impinja. Com isso, a 

formulação de pedido fundado em nulidade dos registros imobiliários afigura-se, na espécie, destituído de 

utilidade prática, visto que, consumada a transmissão do bem ao domínio do ente estatal, falece ao 

recorrente - escoimada a propriedade de quaisquer vícios originários - interesse processual em defender a 

exatidão de atos registrários a que visa desconstituir. 

5- Recurso Especial a que se nega provimento. 

(REsp 1155793/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

01/10/2013, DJe 11/10/2013 – destacou-se)” 
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Existem também hipóteses, no processo civil individual, em que o instituto 

da coisa julgada abarcará pessoas que não figuraram formalmente como partes de 

determinado processo. Podemos traçar três exemplos: (i) o sucessor a título universal da 

parte falecida, não importando verificar-se a sucessão após o trânsito em julgado; (ii) o 

adquirente de objeto litigioso, ou sucessor a título singular, embora figure como parte o 

alienante, conforme o art. 109, § 3º, do CPC; e (iii) o substituído nos casos de substituição 

processual que seja eventualmente impedido de postular em nome próprio em casos que 

a legitimação extraordinária do substituto é exclusiva, estendendo-se a autoridade da 

coisa julgada ao substituído69. 

Alteração que também merece destaque no aludido art. 506 foi a supressão da 

parte final do dispositivo, que estabelecia a eficácia erga omnes da coisa julgada nas ações 

relativas ao estado da pessoa. Pela regra anterior, exigia-se que os interessados deveriam 

ser citados como litisconsortes necessários para que a coisa julgada fosse estendida a 

terceiros em demandas dessa natureza70. 

A nosso ver, a alteração foi pertinente. Comentando a alteração, Antonio do 

Passo Cabral entende que a cláusula final do art. 472 do CPC/73 parecia inócua: “De fato, 

a exigência de citação, com a integração dos terceiros à relação processual, faz que os 

litisconsortes tornem-se partes e, portanto, sua vinculação à coisa julgada dar-se-ia não 

na condição de terceiros, mas como partes. Assim, o trecho final do art. 742 do CPC não 

tratava de extensão da coisa julgada; a questão parecia estar mais afeta à disciplina do 

litisconsórcio, e não à coisa julgada. Por este motivo, o legislador optou por suprimir a 

exceção do novo CPC” 71. 

Cabe também destacar que o sentido conferido à palavra “parte”, no art. 506, 

tem relação direta ao direito fundamental constitucional do devido processo legal, já que 

                                                 
69 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.393. 

70 A segunda parte do art. 472 do CPC de 1973 possuía a seguinte redação: “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. 

71 CABRAL, Antonio do Passo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 1.304. 
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ninguém poderá ser privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal 

(cf. art. 5º, LIV, CF). 

Por fim, cabe concluir que, ainda que a imutabilidade da coisa julgada não 

possa ser oposta via de regra perante terceiros, toda sentença transitada em julgado possui 

uma eficácia natural que impõe seu respeito perante todos, o que, a nosso ver, torna a 

tutela jurisdicional mais efetiva.  

1.2.2 Limites objetivos 

Os limites objetivos da coisa julgada são estabelecidos em função da estrutura 

da decisão judicial e também em relação ao âmbito de atuação do instituto em relação aos 

vários tipos de processo, sejam eles de conhecimento, de execução ou cautelar72. 

De forma resumida, pode-se dizer que a autoridade da coisa julgada recai 

sobre o objeto litigioso, ou seja, a res iudicata possuirá, a princípio, a mesma extensão da 

res iudicanda73. É possível afirmar que esta é a regra, no entanto, não devemos limitar a 

coisa julgada apenas ao pedido concretamente formulado pelo autor na ação e pelo réu na 

convenção, eis que a coisa julgada recai sobre as questões decididas. 

O caput do art. 503 do NCPC assim dispõe: “Art. 503. A decisão que julgar 

total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal 

expressamente decidida”. A partir deste dispositivo, podemos afirmar que a palavra 

“mérito” nele mencionado equivale à “ação” descrita no art. 337, § 2, justamente “nos 

limites da questão principal expressamente decidida” 74. Assim, conclui-se que os limites 

objetivos da coisa julgada equivalem aos do objeto litigioso, compreendendo o pedido e 

a causa de pedir75. 

                                                 
72 MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa julgada. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 18. 

73 TESHEINER, José Maria. Eficácia da sentença e coisa julgada no processo civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2001. p. 142. 

74 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.431. 

75 Oportuna a clássica assertiva: “A sentença, na medida do julgamento proferido, comporá a lide ao julgar 

as questões (se compreender mais de uma) submetidas à apreciação do juiz, cujo pronunciamento adquirirá 

‘força de lei’, isto é, converter-se-á em coisa julgada, quando não mais estiver sujeita a recurso. Para tanto 

é indispensável identificar a lide e as questões submetidas ao julgador, o que é feito através da individuação 

da pretensão do autor (ou do reconvinte) mediante o pedido formulado e a respectiva causa de pedir”. 
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Pois bem. O art. 141 estabelece que “O juiz decidirá o mérito nos limites 

propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo 

respeito à lei exige iniciativa da parte.” Já o art. 492, caput, proíbe o juiz de “proferir 

decisão de natureza diversa da pedida”. Ambos dispositivos norteiam os limites objetivos 

da coisa julgada e, caso não forem respeitados, poderão fundamentar em causas de 

rescisão da decisão após seu trânsito em julgado (cf. art. 966, inciso V, do NCPC). 

O Código de Processo Civil de 1973 estabelecia que a coisa julgada não 

atingia a fundamentação da decisão proferida pelo magistrado, ou seja, os motivos, a 

verdade dos fatos e a apreciação de questões prejudiciais incidentalmente decididas no 

curso do processo, conforme art. 469 e incisos76. 

Nota-se que o NCPC manteve a previsão de que não abarcam a coisa julgada 

os motivos da sentença e as verdades dos fatos, reproduzindo-se os dois primeiros incisos 

do art. 469 do CPC/73 em seu art. 50477. O que se excepcionava a esta regra consistia na 

hipótese de a parte requerer a declaração incidental contida no artigo 325 daquele 

processual civil, a fim de que se reconhecesse a existência ou não de relação prejudicial78.   

                                                 
(ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Sentença e coisa julgada: exegese do Código de Processo Civil. Rio 

de Janeiro: Aide, 1922,  p. 244.). 

76 Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das 

questões decididas. 

Art. 469. Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 

Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 

III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 

77 Art. 504.  Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. 

78
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no 

prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou da 

inexistência do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5º). 
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Apenas para que não pairem dúvidas, esclareça-se que os motivos do 

pronunciamento judicial são os fundamentos utilizados pelo juiz para acolher ou rejeitar 

o pedido (art. 489, II), “ainda que importantes para determinar o alcance da parte 

dispositiva da sentença” (art. 504, I, do NCPC) 79. 

Sobre a verdade dos fatos, cabe frisar que a regra do art. 504, II, segue a lição 

da doutrina italiana, “segundo a qual o raciocínio sobre fatos é obra da inteligência da 

pessoa investida na função judicante e acontece de a própria lei vinculá-lo nessa 

atividade” 80. 

De acordo com a lição de Araken de Assis, “Escaldado pelas controvérsias 

que, a respeito da extensão da coisa julgada às questões prejudiciais medraram na 

vigência do art. 287, parágrafo único, do CPC de 1937, o autor do anteprojeto do futuro 

CPC de 1973 houve por bem estabelecer o alcance objetivo do julgado positiva e 

negativamente. Repetiu a técnica o NCPC, nos arts. 503 e 504, embora empreste solução 

distinta ao problema da questão prejudicial” 81. Sobre a extensão da autoridade da coisa 

julgada às questões prejudiciais, o assunto é abordado de forma mais detida no item 3.3 

do Capítulo 3 deste trabalho. 

Com efeito, o CPC de 1973 previa a possibilidade de se superar a referida 

limitação objetiva da coisa julgada por meio da propositura de uma demanda declaratória 

incidental sobre questão prejudicial, na medida em que o art. 470 assim estabelecia: “Faz, 

todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5º e 

325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir pressuposto necessário para 

o julgamento da lide.” 

  

                                                 
79 Fredie Didier Jr. distingue dois regimes jurídicos à coisa julgada: o regime comum, que seria aplicável à 

coisa julgada relativa à questão principal (cf. art. 503, caput, do CPC), e o regime especial. Este seria 

aplicável à coisa julgada relativa à questão prejudicial incidental expressamente resolvida, na forma do art. 

503, §§ 1º e 2º, do CPC. (cf. DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de 

direito processual civil: teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. 10. ed. rev., ampl. e atual.  Salvador:  Jus Podivm, 2015. v. 2,  p. 346.). 

80 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituzioni di diritto processuale civile. Nápoles: Jovene, 1933. v. 1, n. 115, 

p. 339 apud ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da 

demanda à coisa julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.446. 

81 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.431. 
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1.3 Eficácia preclusiva da coisa julgada 

O art. 508 do NCPC82 trata das alegações e defesas que não foram deduzidas 

durante o processo pelas partes, o que traduz a chamada eficácia preclusiva da coisa 

julgada. Apesar de a legislação brasileira em nenhum momento empregar essa 

nomenclatura, o tema ficou consolidado principalmente a partir das obras de Machado 

Guimarães e Barbosa Moreira83. 

Para Dinamarco, a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada é “a aptidão, 

que a própria autoridade da coisa julgada material tem, de excluir a renovação de questões 

suscetíveis de neutralizar os efeitos da sentença cobertos por ela” 84. 

O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, a nosso ver, não trouxe 

nenhuma novidade com relação à chamada eficácia preclusiva da coisa julgada. Isso 

porque, os artigos 507 e 508 do NCPC reproduzem os artigos 473 e 474 do CPC/1973, 

tendo sido feitas apenas algumas alterações terminológicas85. 

Pela liturgia do art. 508, não se poderá rediscutir o resultado da decisão pela 

alegação de fatos ou questões que não foram objeto da lide, mas que a parte poderia ter 

deduzido no processo. 

Para melhor compreensão, retoma-se aqui aos limites objetivos da coisa 

julgada, previstos no art. 503 do NCPC. Estes referem-se ao que foi efetivamente alegado 

e pedido pelas partes no processo e, respeitando-se o contraditório, é transportando para 

o conteúdo da sentença.  

Muito elucidativa a lição de Antonio do Passo Cabral, que assim ensina: 

“Tudo o que não é alegado ou pedido não será discutido nem considerado pelo juiz, e 

                                                 
82Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as 

alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 

83 GUIMARÃES, Luiz Machado. Preclusão, coisa julgada, eficácia preclusiva: estudos de Direito 

Processual Civil. Rio de Janeiro: Jurídica e Universitária, 1969. p. 15-23. MOREIRA, José Carlos Barbosa. 

Os limites objetivos da coisa julgada no sistema do novo Código de Processo Civil. Revista Forense, Rio 

de Janeiro, v. 70, n. 246, p. 30, abr./jun. 1974. 

84 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. v. 3, p. 316. 

85
 CPC/73, Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas 

as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 
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assim não será incorporado à sentença, escapando dos limites objetivos da coisa julgada. 

As alegações e defesas omitidas pelas partes, e consequentemente ignoradas pelo juiz, 

não se encontram expressamente na decisão, e para estes argumentos omissos, o art. 593, 

com a disciplina dos limites objetivos, não resolve o problema. Para estes fins é que foi 

pensada a eficácia preclusiva da coisa julgada” 86. 

Como se vê, a eficácia preclusiva da coisa julgada tem por objeto aquilo que 

poderia ter sido decidido acaso as partes tivessem alegado e debatido; se não o fizeram 

no curso do processo, não poderão intentar nova ação para trazer essas alegações. 

A eficácia preclusiva da coisa julgada, portanto, visa coibir a propositura de 

demandas para rediscutir a lide, pautadas em diferentes alegações, mas que, na verdade, 

são idênticas, possuindo os mesmos elementos identificadores da ação e a mesma 

causa de pedir87, estando acobertadas pela coisa julgada88. Ademais, a eficácia preclusiva 

                                                 
86 CABRAL, Antonio do Passo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015.  p. 1.284. 

87 Filiamo-nos à corrente majoritária que entende que a eficácia preclusiva da coisa julgada só atinge 

argumentos e provas que sirvam para embasar a causa de pedir deduzida pelo autor. Nesse sentido, alguns 

exemplos da doutrina que sustenta esse entendimento foram elaborados por Barbosa Moreira e Antonio do 

Passo Cabral (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 

1977, p. 103-108. CABRAL, Antonio do Passo. Coisa julgada e preclusões dinâmicas. 2. ed. Salvador: 

Jus Podivm, 2014. p. 160 e ss.) 

88 Nesse sentido, recorra-se a importante julgado do e. STJ: 

 “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ART. 522, DO CPC. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA QUE OBSTOU O LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO 

NO ÂMBITO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO. 

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E JULGAMENTO EXTRA 

PETITA. INOCORRÊNCIA. 

1. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação 

idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada eficácia preclusiva 

do julgado. 

2. O primeiro aspecto acerca do artigo 468, do CPC ("a coisa julgada tem força de lei nos limites da lide e 

das questões decididas"), assenta-se em clássica sede doutrinária que: "Já o problema dos limites objetivos 

da res iudicata foi enfrentado alhures, em termos peremptórios enfáticos e até redundantes, talvez inspirados 

na preocupação de excluir quaisquer mal-entendidos. Assim, é que o art. 468, reproduz, sem as deformações 

do art. 287, caput, a fórmula carneluttiana: "A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força 

de lei nos limites da lide e das questões decididas". (José Barbosa Moreira, in Limites Objetivos da Coisa 

Julgada no Novo Código de Processo Civil, Temas de Direito Processual, Saraiva, 1977, p. 91). 

3. O segundo, inerente à eficácia preclusiva, admite dizer-se que a coisa julgada atinge o pedido e a 

sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 474, do CPC) impede que 

se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação 

repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior (Precedentes desta 

relatoria: REsp 714792/RS, Primeira Turma, DJ de 01.06.2006; EDcl no AgRg no MS 8483/DF, Primeira 

Seção, DJ de 01.08.2005; REsp 671182/RJ, Primeira Turma, DJ de 02.05.2005; e REsp 579724/MG, 

Primeira Turma, DJ de 28.02.2005). 

4. Pedido de levantamento, formulado pelos impetrantes, dos depósitos efetuados no âmbito de ação 

mandamental, em virtude do trânsito em julgado do acórdão proferido pela Primeira Turma do STJ, 
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da coisa julgada abrange, inclusive, as matérias de ordem pública que não foram 

alegadas89. 

Exceções a essa regra são as hipóteses em que houve erro material e de 

cálculo (cf. art. 494, I, do NCPC), bem como as hipóteses de rescindibilidade da decisão 

transitada em julgado que justifiquem o cabimento da ação rescisória (art. 966 do NCPC).  

                                                 
segundo o qual: (a) "o imposto de renda não incide sobre o valor recebido pelo beneficiário de entidade de 

previdência privada em liquidação, posto não configurar o mesmo acréscimo patrimonial, exceto quanto 

aos valores relativos às contribuições efetuadas a partir da vigência da Lei 9.250/95"; e (b) revela-se ausente 

o interesse em recorrer dos impetrantes contra decisum prolata do pelo Tribunal a quo, que preconizou 

entendimento sustentado pelos mesmos, qual seja, a incidência de "imposto de renda no resgate das 

contribuições para plano de previdência privada descontadas a partir de 1º de janeiro de 1996, conforme 

dispõe o artigo 33, da Lei 9.250/95, excluídos os valores pagos no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de 

dezembro de 1995, eis que já tributados na fonte, conforme dispõe o art. 6º, da Medida Provisória nº 1.943-

52, de 26-07-2000". 

5. Decisão interlocutória, agravada de instrumento, que obstou o imediato levantamento dos depósitos, até 

que sejam feitos os cálculos dos valores que devem ser levantados nos termos da aludida decisão definitiva, 

"ou seja, considerando que só não deve incidir IR sobre os valores resgatados correspondentes à parcela 

das contribuições que os impetrantes recolheram após 1º de janeiro de 1989", tendo como marco final a 

data da liquidação da entidade de previdência privada (PARSE), que se deu em 1991. 

6. Acórdão recorrido que, nos autos do agravo de instrumento que suscitara ofensa à coisa julgada e vício 

extra petita, assentou o acerto da decisão agravada, ressaltando que "a isenção da Lei nº 7.713/88 abrange 

somente as contribuições pagas exclusivamente pelo participante, no período de 1989 a 1995, que devem 

ser excluídas da incidência do imposto de renda, quando do rateio do patrimônio da entidade". 

7. Deveras, a Medida Provisória 1.943-52/1996, reeditada sob o nº 2.159-70, fundamento legal do acórdão 

regional confirmado pelo decisum transitado em julgado, determinou a exclusão da base de cálculo do 

imposto de renda do "valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha sido da 

pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefícios da entidade, que 

corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro 

de 1995", razão pela qual se infere o respeito à coisa julgada pelas decisões impugnadas nos presentes autos 

de agravo de instrumento. 

8. Recurso especial desprovido. 

(REsp 763.231/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 

12/03/2007, p. 202 – destacou-se)” 

89 Cf. “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INVIABILIDADE. 

1. Prescrição da pretensão indenizatória arguida após o trânsito em julgado da sentença de 

procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença. 

2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge 

a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem 

pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença. 

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. 

(REsp 1381654/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 05/11/2013, DJe 11/11/2013 – destacou-se). 
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Em resumo, podemos concluir que a chamada eficácia preclusiva da coisa 

julgada amplia o âmbito natural estipulado pelo art. 503 sem, contudo, alterar os 

elementos individualizadores das demandas90. 

1.4 A segurança jurídica e a coisa julgada 

O instituto da coisa julgada é a concretização do princípio constitucional da 

segurança jurídica, garantia constitucional inviolável, expressamente consignada já no 

caput do art. 5º. Não é demais dizer que o princípio da segurança jurídica constitui um 

dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, por implementar uma política de 

segurança da vida social, visando assegurar que nenhuma norma jurídica venha a 

restringir as disposições previstas constitucionalmente.  

É difícil, quiçá impossível, dissociar essas duas garantias constitucionais. A 

coisa julgada integra o instituto de modo a objetivar a segurança das relações jurídicas 

travadas entre os indivíduos e das decisões judiciais proferidas, conferindo estabilidade 

social. Podemos enxergar a coisa julgada - assim como o ato jurídico perfeito e o direito 

adquirido (cf. o art. 5º, XXXVI, CF/88) - como um dos instrumentos que o Estado detém 

para promover um ordenamento que inspire segurança aos cidadãos91. 

A estabilidade trazida pela res iudicata é fundamental para que, todas as vezes 

que se recorra ao Judiciário, o resultado obtido não fique à mercê de infindáveis 

discussões, recursos e impugnações.  

Aliás, como bem lembrado por Barbosa Moreira, “o interesse na preservação 

da res iudicata ultrapassa, contudo, o círculo das pessoas diretamente envolvidas” 92.  

Ao próprio Estado interessa que a tutela jurisdicional conferida pelo 

Judiciário seja dotada de solidez e efetividade. Para Luiz Fux, “o fundamento substancial 

da coisa julgada é eminentemente político, visto que o instituto visa à preservação da 

                                                 
90 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.457. 

91 OLIVEIRA, Paulo Mendes de. Coisa julgada e precedente: limites temporais e as relações jurídicas de 

trato continuado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 29. 

92 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada 

material. In: DIDIER JR., Fredie. Relativização da coisa julgada. Salvador: Jus Podivm, 2008. p.233. 
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estabilidade e seguranças sociais. A imutabilidade da decisão é um fator de equilíbrio 

social” 93. 

Não se pode, então, dissociar a autoridade de coisa julgada inerente a 

determinada decisão judicial da segurança jurídica, já que, repita-se, integra o conteúdo 

do direito fundamental à segurança jurídica e é assegurada em todo Estado Democrático 

de Direito, encontrando consagração expressa em nosso ordenamento no art. 5º, XXXVI, 

CF.  

A nosso ver, é incontestável que a segurança jurídica consubstanciada no 

instituto da coisa julgada poderá, apenas e tão somente, de maneira absolutamente e 

excepcional, ser contestada, quando em confronto com outros direitos fundamentais 

indisponíveis. 

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que os atos e decisões 

praticados pelos Poderes Públicos devem sempre guardar respeito absoluto aos ditames 

da Constituição da República que, por si só, imprime segurança jurídica ao ordenamento. 

A Constituição Federal é a “segurança jurídica determinadora de que os 

ditames maiores do Estado Democrático de Direito instituído por vontade soberana dos 

constituintes, delegados da vontade popular, sejam absolutamente respeitados” 94. Dessa 

feita, para Humberto Theodoro Júnior, por exemplo, a coisa julgada será intangível 

enquanto tal apenas quando conforme a Constituição. Se desconforme, estar-se-á diante 

do que a doutrina vem denominando de coisa julgada inconstitucional95. 

 

 

                                                 
93 FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 694. 

94 DELGADO, José Augusto. Reflexões contemporâneas sobre a flexibilização, revisão e relativização da 

coisa julgada quando a sentença fere postulados e princípio explícitos e implícitos da Constituição Federal. 

In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, José Augusto (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 

Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 106. 

95 THEODORO JÚNIOR, Humberto. O tormentoso problema da inconstitucionalidade da sentença passada 

em julgado In: DIDIER JR., Fredie. A relativização da coisa julgada. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 367. 
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A partir de entendimentos como este, surgiu a tese conhecida como 

“relativização da coisa julgada”, defendida por parte da doutrina96. 

Apesar do respeito pela tese, entendemos que a coisa julgada não deve ser 

desconsiderada, sob o argumento de que a justiça deve prevalecer sobre a segurança 

jurídica. O ordenamento jurídico brasileiro oferece às partes instrumentos para eventual 

abrandamento do instituto da coisa julgada, os quais devem ser taxativamente expressos 

em razão de seu caráter absolutamente excepcional, tais como: ação rescisória (art. 966 

do NCPC), impugnação da Fazenda Pública ao cumprimento de sentença (art. 535 do 

NCPC), impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do NCPC), revisão criminal 

(art. 622 do Código de Processo Penal) e, há quem entenda que a própria coisa julgada 

secundum eventum litis seja uma forma de abrandamento da coisa julgada (art. 103 do 

CDC e art. 18 da LACP) 97. 

Entendemos sim que o processo deve ser instrumento ágil e seguro para a 

administração da justiça civil no país, o que deve ser visto a partir do objetivo precípuo 

da coisa julgada, que é o de garantir ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua 

demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada - seja 

pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de a jurisdição não cumprir sua 

finalidade precípua de conferir estabilidade social. 

Com isso, é possível concluir que a coisa julgada constitui um dos mais 

importantes instrumentos para conferir estabilização social e segurança jurídica que, em 

última análise, são um dos principais objetivos do Direito, cuja observância é imperativa 

no Estado Democrático de Direito.  

                                                 
96 Leia-se o escólio de José Delgado: “Inconcebível, em face dessas ideias hoje vigorantes no Estado 

Democrático de Direito, a continuidade do pensamento de que a coisa julgada é intangível, mesmo quando 

constituída em evidente confronto com postulados, princípios e regras da Constituição Federal. O que todo 

cidadão espera do Poder Judiciário é a defesa integral da supremacia constitucional. Nunca a sua violação 

ao emitir decisões judiciais. A atividade judiciária, pela nobreza contida no seu exercício, deve imprimir o 

máximo de segurança jurídica. Esse patamar só será alcançado se ela configurar de modo explícito a 

harmonia dos seus efeitos com as linhas mestras materializadas no texto da Constituição Federal.”. 

(DELGADO, José Augusto. Reflexões contemporâneas sobre a flexibilização, revisão e relativização da 

coisa julgada quando a sentença fere postulados e princípio explícitos e implícitos da Constituição Federal. 

In: NASCIMENTO, Carlos Valder do; DELGADO, José Augusto (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 

Belo Horizonte: Fórum, 2006. p. 107.) 

97 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015., p. 1.205. 
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CAPÍTULO 2 - COISA JULGADA NO PROCESSO COLETIVO 

 

2.1 Aspectos gerais da tutela coletiva brasileira 

 

2.1.1 O microssistema de processo coletivo 

Um microssistema legal pode ser definido como a instrumentalização 

harmônica de diversos diplomas legais, destinados a tratar de determinada matéria, cuja 

amplitude e peculiaridade exijam aplicação conjunta dos comandos normativos para 

efetiva aplicação de seus ditames. 

A tutela coletiva no Brasil teve como marco principal a edição da Lei da Ação 

Civil Pública (“LACP”), em 1985, e do Código de Defesa do Consumidor, em 199098. 

Junto com o Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária, essas três leis 

regem o chamado microssistema de processo coletivo que, de forma integrada, regula a 

tutela dos direitos coletivos99. O microssistema conta, ainda, com uma série de leis 

esparsas complementares. 

Essa integração entre as leis decorre de expressa previsão legal, a saber: o art. 

21 da LACP determina a aplicação do Título III do Código de Defesa do Consumidor na 

defesa dos direitos e interesses coletivos, e os arts. 90 e 93 do CDC prevêem a aplicação 

                                                 
98 Gregório Assagra de Almeida destaca que esse tipo de sistematização teve início no Brasil a partir das 

décadas de 1960 e 1970, apresentando uma nova metodologia legislativa representada por uma série de 

fatores, tais como: “Abandono da técnica legislativa de elaboração de comandos normativos genéricos e 

neutros; definição dos objetivos da política legislativa com finalidades próprias de um Estado promocional 

de valores e políticas públicas por meio do Direito; utilização de expressões setoriais com o abandono do 

caráter universal e precisão linguística das codificações clássicas; regulamentação exaustiva e extensa das 

matérias, de forma a abranger questões do direito material, do direito processual, do direito material penal, 

do direito administrativo, abrangendo vários ramos do Direito dentro de uma concepção multidisciplinar e 

transversal; reconhecimento de novos sujeitos dos direitos com a implementação de tutela jurídica de 

direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.” (ALMEIDA, Gregório Assagra de. 

Codificação do direito processual coletivo brasileiro: análise crítica das propostas existentes e diretrizes 

para uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 30.). 

99 Remeta-se a brilhante voto de lavra do eminente Ministro Luiz Fux, à época no STJ, em que reconheceu-

se e definiu-se o microssistema de processo coletivo ((REsp 510.150/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 29/03/2004, p. 173) 
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da Lei da Ação Civil Pública100 e sempre do Código de Processo Civil (art. 19, LACP) 

naquilo que não contrariar suas disposições, que devem atuar em constante integração101. 

Destaque-se, pois, que um dos principais desafios desse sistema integrado é 

a aplicação conjunta ou suplementar de outras leis igualmente relevantes, pois outros 

instrumentos normativos foram posteriormente editados, e possuem imprescindível 

relevância à tutela coletiva, tais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei 

8.069/1990), a Lei de Abuso do Poder Econômico (Lei 8.884/1994) e o Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/2003), e outras leis específicas de tutela coletiva que se aplicam à ação civil 

pública102.  

Deve-se ainda chamar atenção à necessária preocupação no trato das leis que 

versem sobre matéria processual porque, considerando o processo como instrumento para 

a realização do direito material, a fixação de normas e princípios processuais deve se ater 

ao objeto formal da codificação, bem como ao objeto material, evitando-se, assim, 

obstáculos à interligação dos sistemas103. 

Dito isso, pode-se afirmar que a criação do chamado microssistema de 

processo coletivo acarretou um deslocamento do monossistema clássico norteador do 

direito privado para uma nova realidade, a qual é composta por uma pluralidade de 

estatutos autônomos que, em conjunto, se prestam a uma tutela jurisdicional mais efetiva 

e abrangente104. 

Por outro lado, não obstante a variedade de leis que compõem o 

microssistema há de se reconhecer que a inexistência de um regramento único para a 

                                                 
100 Destaque-se que tramitava Projeto de Lei para edição de nova norma sobre a Ação Civil Pública, porém 

foi arquivado em 17.03.2010. O PL 5.139/2009 está disponível para consulta no endereço eletrônico da 

Câmara dos Deputados:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432485 (Acesso em: 19 jan. 

2016.). 

101 RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri. O processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros, 

2012. p. 53. 

102 Ibid., p. 53. 

103 ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo brasileiro: análise 

crítica das propostas existentes e diretrizes para uma nova proposta de codificação. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2007. p. 43. 

104 Sobre o tema, confira-se a seguinte obra: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluísio Gonçalves 

de Castro; WATANABE, Kazuo. Direito processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=432485
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tutela coletiva pode acarretar um processo coletivo por vezes incompleto ou 

eventualmente extemporâneo, impondo ao exegeta uma interpretação sistemática e lógica 

das diversas normas que compõem o microssistema de regulação vigente105. 

De fato, a tutela coletiva requer de seu operador atenta e constante adaptação 

do sistema em razão das peculiaridades do caso concreto e do direito material posto em 

litígio, principalmente por acarretar complexos conflitos de massa. 

Há quem defenda, então, a implementação de um Código Brasileiro de 

Processos Coletivos, cujo anteprojeto é embasado na proposta de Ada Pellegrini 

Grinover, Kazuo Watanabe e Antonio Gidi106, que visa reunir em uma só codificação o 

tratamento legislativo concernente ao sistema de tutela coletiva no ordenamento pátrio. 

Sobre a proposta de codificação, vale trazer a crítica feita por Elton Venturi: 

“Em uma época de descodificações, na qual se preconiza a aplicação, tanto direta e 

imediata quanto possível, dos princípios e normas constitucionais, assim como uma 

intervenção legislativa mínima que propicie não o fechamento, mas a abertura do sistema 

jurídico para a pluralidade e multiplicidade de fatores que sobre ele atuam 

dinamicamente, através do emprego de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados 

como forma de fomentar uma necessária integração heterônoma do Direito, a proposta de 

codificação do processo civil coletivo, com pretensões de autonomização de sua 

disciplina, parece soar descontextualizada” 107. 

Enquanto não há qualquer definição sobre a criação de uma codificação 

específica, devemos nos utilizar de uma interpretação sistemática e teleológica, mas 

também pragmática da técnica processual brasileira, sempre a partir dos princípios 

constitucionais da efetividade e inafastabilidade da prestação jurisdicional visando à 

proteção de direitos individuais, coletivos e difusos, nunca dissociada ao Código de 

Processo Civil. 

                                                 
105 RÉ, op. cit., p. 55. 

106 GRINOVER, Ada Pellegrini Grinover, et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado 

pelos autores do Anteprojeto. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 1050-1.061. 

107 VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo: a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos no Brasil: perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 36. 
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Sendo assim, nos parece que o desafio do direito processual civil moderno 

consiste em conviver com uma multiplicidade de fontes materiais e formais a fim de 

conceder uma tutela mais efetiva, tanto no âmbito individual, quanto no coletivo, bem 

como evitar o abarrotamento de nossos Tribunais com ações idênticas ou, então, com uma 

série de ações individuais que, a nosso ver, poderiam ser tratadas no âmbito do processo 

coletivo. 

2.1.2 Definições sobre direitos transindividuais e direitos individuais homogêneos 

Para que se compreenda exatamente os direitos e interesses que podem ser 

tutelados de forma coletiva108, cumpre fazer breves considerações sobre eles. 

Antes de mais nada, é preciso frisar que não se deve confundir direito coletivo 

com defesa coletiva dos direitos, o que acarretaria em distorcido entendimento de que 

direitos subjetivos individuais, quando tutelados coletivamente, teriam o mesmo 

tratamento conferido aos direitos de natureza transindividual109. 

Por essa razão, é muito importante que se identifique de forma adequada a 

natureza do direito material lesado ou ameaçado, a fim de que se possa definir quais serão 

os instrumentos processuais a serem utilizados um juízo para sua defesa. 

Os direitos transindividuais, que são chamados de metaindividuais, ou 

superindividuais110, são os direitos coletivos lato sensu.  São, na verdade, gênero que 

comporta duas espécies de direitos: o direito difuso e o direito coletivo stricto sensu.  

                                                 
108 Já de início, transcreva-se o teor do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor: 

“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; 

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.” 

109 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 

6. ed., rev., atual. E ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 32. 

110 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. 8. ed., rev., 

atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.  p. 90. 
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Essa espécie de direitos não possui um titular individualmente determinado e 

são materialmente indivisíveis. Não pertencem à administração pública, nem a indivíduos 

particularmente determinados, mas sim a um grupo de pessoas, a uma classe, a uma 

categoria, ou à própria sociedade quando considerada em sentido amplo.  

Conforme ensina Teori Albino Zavascki, “Os direitos coletivos comportam 

sua acepção no singular, inclusive para fins de tutela jurisdicional. Ou seja: embora 

indivisível, é possível conceber-se uma única unidade da espécie de direito coletivo. O 

que é múltipla e indeterminada é a sua titularidade, e daí sua transindividualidade” 111. 

Por outro lado, Rodolfo de Camargo Mancuso possui o seguinte 

entendimento: “É verdade que, por influência do denominador comum - interesses 

´metaindividuais´, parte da doutrina entende que os termos ‘coletivo’ e ‘difuso’ são 

sinônimos, espelhando idêntica realidade; ou, então que, se diferença houvesse, esta seria 

tão ínfima que não justificaria uma tentativa de distinção” 112. 

A nosso ver, devem ser pontuadas distinções entre os direitos e interesses 

difusos e os coletivos stricto sensu.  

A primeira diferença seria de ordem quantitativa, na medida em que direitos 

e interesses difusos abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelo mesmo fato, 

ou seja, possuem um universo de abrangência muito maior do que o interesse coletivo, 

podendo afetar, inclusive, toda a coletividade113. 

Os direitos e interesses coletivos, por sua vez, seriam aqueles pertencentes a 

grupos ou categorias determináveis, possuindo uma só base ou vínculo jurídico. 

Podemos concluir, então, que “a indeterminidade seria a característica 

fundamental dos interesses difusos, enquanto a determinidade diz respeito àqueles 

interesses que envolvem direitos coletivos” 114. 

                                                 
111 ZAVASCKI, op. cit., p. 34 (grifos no original). 

112 MANCUSO, op. cit., p. 88. 

113 Ibid., p. 90. 

114 DELGADO, José Augusto. Interesses difusos e coletivos: evolução conceitual: doutrina e jurisprudência 

do STJ. Revista Jurídica, n. 206, p. 21, jun., 1999. 
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É possível traçar também uma diferença de ordem qualitativa, na medida em 

que os direitos e interesses difusos dizem respeito ao “homem enquanto ser humano, 

independentemente de outras conotações”, enquanto os direitos coletivos estão 

relacionados “ao homem em sua projeção corporativa, notadamente no que tange ao seu 

espaço e desenvolvimento ao interno da sociedade” 115. 

Os direitos individuais homogêneos são, por sua vez, direitos subjetivos 

individuais. Ou seja, representam um conjunto de direitos e interesses subjetivos 

individuais interligados entre si “por uma relação de afinidade, de semelhança, de 

homogeneidade, o que permite a defesa coletiva de todos eles. Para fins de tutela 

jurisdicional coletiva, não faz sentido, portanto, sua visão singular (um único direito 

homogêneo), já que a marca da homogeneidade supõe, necessariamente, uma relação de 

referência com outros direitos individuais assemelhados” 116. 

Percebe-se, então, que, diferentemente dos direitos transindividuais (ou 

metaindividuais, ou, ainda, superindividuais, dependendo da denominação adotada), no 

que se refere aos direitos individuais homogêneos os sujeitos são determinados e o objeto 

do direito material é divisível. São, na verdade, aqueles que tratam os incisos II e III do 

art. 113 do CPC/2015117, e pode-se inclusive afirmar que coletivização tem sentido 

puramente instrumental, a fim de garantir uma tutela mais efetiva em juízo. 

Oportuno lembrar que José Carlos Barbosa Moreira classifica que os direitos 

individuais homogêneos compõem os “litígios acidentalmente coletivos” 118. 

Concluímos, então, que quando se fala em defesa ou tutela coletiva dos 

direitos individuais homogêneos, referimo-nos como coletivo não puramente o direito 

                                                 
115 MANCUSO, op. cit., p. 90 (destaque no original). 

116 ZAVASCKI, op. cit., p. 34. 

117 “Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, 

quando: 

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; 

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; 

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. (Grifos nossos) ” 

118 Para o autor, os direitos transindividuais, por sua vez, são compõem os “litígios essencialmente 

coletivos". MOREIRA, José Carlos Barbosa. Ações coletivas na Constituição de 1988. Revista de 

Processo, v. 61, p. 187-200, jan./mar. 1991. DTR\1991\267 
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material tutelado, mas sim o instrumento de sua defesa, porque possui, em sua essência, 

natureza eminentemente individual. 

Por fim, importante dizer que os conceitos dos direitos tutelados pelo direito 

coletivo não devem ser vistos de forma rígida. Isso porque, a lesão ou a ameaça a 

determinado direito ou interesse pode gerar pretensão a ser deduzida em juízo de natureza 

diversa, seja difusa, coletiva, ou individual homogênea, a depender do caso em concreto 

e da hipótese legal119. 

2.1.3 Relação entre ações coletivas e ações individuais no ordenamento jurídico 

brasileiro 

O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, estabelece que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

Diante desta relevantíssima garantia constitucional, estão previstos no 

ordenamento jurídico brasileiro, basicamente, dois tipos de processos para garantir a 

tutela jurisdicional de direitos: o processo derivado do direito de ação individual, regulado 

pelo Código de Processo Civil e destinado à tutela de interesses individuais; e o processo 

para a tutela de direitos coletivos120, regulado pelo microssistema composto pela Lei de 

Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor e, subsidiariamente o Código de 

Processo Civil, além de outras leis esparsas, tal como foi descrito no tópico 2.1.1 acima. 

A partir desta divisão, a qual podemos dizer ser um tanto singela, percebemos 

que, em linhas gerais, os interesses individuais são tutelados por ações individuais, 

enquanto os interesses coletivos, naturalmente, por meio do ajuizamento de ações 

coletivas. 

                                                 
119 Nesse sentido: PIZZO, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf>. Acesso em: 29 out. 2015. 

120
 Referimo-nos, aqui, aos interesses coletivos lato sensu, ou seja, incluem-se nessa categoria os interesses 

difusos, os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos, na forma como se encontram 

definidos no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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Isto posto, um dos temas que têm trazido grandes dificuldades na prática das 

ações individuais e coletivas é o da relação entre essas duas naturezas de ações e direitos 

tutelados. 

Uma dessas dificuldades consiste em saber se determinadas pretensões 

deduzidas em juízo são efetivamente individuais, ou seja, se a relação jurídica de direito 

material a que essas pretensões estão referidas admite a formulação de vários pedidos 

individualizados da mesma espécie, ou, então, possui natureza incindível, de modo que, 

em princípio, seriam inadmissíveis postulações individuais121. 

O que se tem verificado com mais frequência em nossos tribunais são 

diferentes formas de manejo dos instrumentos processuais existentes, de sorte que ações 

individuais provocam efeitos na coletividade e ações coletivas, muitas vezes, têm 

alcances consideravelmente limitados. Somado a isso, é notório que a litigiosidade de 

massa assoberba nossos Tribunais com demandas idênticas e, muitas vezes, com 

sentenças tão díspares. 

Nesse contexto totalmente incerto, percebe-se, inclusive, a existência de 

novos tipos de demandas, às quais vêm sendo chamadas de pseudo-coletivas122, 

individuais de efeitos coletivos, pseudo-individuais, dentre outras nomenclaturas123. 

Embora ainda exista ampla divergência na doutrina sobre a possibilidade de 

se identificar diferentes tipos de demandas e a classificação que deveria ser atribuída a 

cada uma delas, há consenso de que essas formas alternativas de manejo dos instrumentos 

processuais que se desenvolveram na prática desafiam a teoria do processo e trazem 

problemas reais para a efetividade e celeridade da prestação jurisdicional124. 

                                                 
121 WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais.  Doutrinas essenciais 

de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, v.9, p. 636, out. 2011. 

122 Essa é a classificação que consta na seguinte obra: ARAÚJO FILHO, Luiz Paulo da Silva. Ações 

coletivas: a tutela jurisdicional dos direitos individuais homogêneos. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 199-

202. 

123
 Essas ações, na verdade, são demandas propostas de forma individual, mas que são fundadas sobre uma 

relação jurídica material de natureza pluris ubjetiva e incindível, que deveria ter sido objeto de uma ação 

coletiva. (Cf. WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Doutrinas 

essenciais de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, v.9, p. 635-643, out. 2011.). 

124 WATANABE, op. cit., p. 638. 
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Daí surgem dúvidas sobre como essas demandas deveriam ser tratadas: na 

esfera individual, ou, então, sob a órbita coletiva? 

A nosso ver, o tema é de extrema relevância na medida em que as normas 

processuais que regulam o processo têm importantes efeitos na realidade social ao 

determinar quais pessoas são partes legítimas para ingressar com a ação, quais causas de 

pedir podem ser aceitas em juízo, quais tipos de provas são necessários e suficientes para 

a procedência da demanda e se a sentença deve ter efeitos erga omnes ou inter partes. 

Assim, quando uma ação é manejada pelo Ministério Público em benefício 

de um direito individual indisponível, por força do art. 127, caput, da Constituição 

Federal, ao invés de manejar uma ação coletiva em prol de todos os demais cidadãos que 

se encontrem na mesma situação fático-jurídica, o resultado é o aumento do número de 

processos em curso no Poder Judiciário, reduzindo-se, assim, a eficiência e a celeridade 

da prestação jurisdicional, com prejuízos, ainda, à isonomia. 

Na ausência de regras claras para lidar com este tipo de situação percebemos 

que, muitas vezes, o Poder Judiciário não atua de maneira uniforme, tomando decisões 

com base em diferentes interpretações acerca do ordenamento jurídico em vigor. Com 

isso, é provável que surjam soluções diferentes para casos idênticos, o que incentiva a 

chamada atomização de demandas que deveriam ser tratadas de maneira 

molecularizada125. Essa preocupação é tão relevante, aliás, que o NCPC tem como 

objetivo precípuo o de uniformizar a jurisprudência de nossos tribunais.  

Essa problemática aponta também para a necessidade de realização de ajustes 

legais para que a administração da justiça se dê de forma mais célere, isonômica, uniforme 

e equilibrada.  

No campo dos direitos coletivos, há casos em que uma pessoa ingressa em 

juízo de forma individual, mas o seu pedido se refere a uma relação de direito material 

mais ampla, que afeta um grande número de pessoas, e que, ao mesmo tempo, é incindível 

                                                 
125 Os temos atomização e molecularização foram cunhados por Kazuo Watanabe para contrapor o 

tratamento coletivo e individualizado de demandas jurídicas que afetam a uma coletividade. Nesse sentido, 

WATANABE, op. cit., p. 638. 
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porque “não há lugar para a concomitância de demandas individuais que objetivem o 

mesmo resultado prático suficiente a propositura de uma única ação de anulação” 126. 

Ada Pellegrini Grinover defende a impossibilidade de ser processada e 

julgada ação cujo direito material exige a unitariedade de tratamento entre os 

jurisdicionados sem que todos os atingidos pelos efeitos da sentença tenham ciência do 

processo e possam levar seus interesses ao conhecimento do magistrado127. 

No mesmo sentido, Kazuo Watanabe argumenta que as ações individuais que 

se baseiam em relações materiais incindíveis não são desejáveis, pois permitem a 

repetição de inúmeras demandas individuais e podem dar origem a decisões conflitantes 

tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista prático128. 

Assim, o festejado autor defende que as ações individuais baseadas em 

relação jurídica substancial de natureza incindível (ações pseudo-individuais) deveriam 

ser proibidas. Outra solução por ele atribuída seria determinar a suspensão das ações 

individuais diante de uma ação coletiva, mas ressalta que não há atualmente regra 

explícita nesse sentido, o que leva a sérios problemas na administração da justiça129. 

Ainda, importante frisar que, conforme expressamente dispõe o art. 104 do 

Código de Defesa do Consumidor, a existência de ação individual não induz 

litispendência em relação à ação coletiva, porém uma não pode ser repetição da outra. 

Isso porque, podemos afirmar que na ação individual a cognição é completa, 

já que envolve todos os aspectos do direito material controvertido de que o demandante 

é titular. A ação coletiva, por outro lado, possui âmbito cognitivo restrito ao núcleo de 

homogeneidade dos direitos afirmados. Sobre isso, Teori Albino Zavascki explica que 

essa distinção “é reflexo do pedido e da sentença, que num caso será de natureza 

                                                 
126 WATANABE, op. cit., 635-643. 

127 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini; WATANABE, Kazuo (Coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 57. 

128 WATANABE, op. cit., p. 635-643. 

129 Ibid., p. 635-643. 
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específica, visando a um juízo integral da controvérsia, e no outro será genérica, buscando 

apenas o enfrentamento parcial do conjunto das matérias controvertidas” 130. 

A partir dessa distinção, podemos concluir que entre a ação coletiva e a ação 

individual, muitas vezes, poderá haver identidade de partes e identidade de causa de pedir. 

No entanto, o pedido deverá ser distinto. Muito embora não haver litispendência entre as 

duas espécies de ações, o art. 103 do CDC estabelece que entre elas haverá conexão.  

Como se percebe, são inúmeros os pontos de atrito entre a tutela dos direitos 

individuais e coletivos. Este trabalho, muito embora não tenha a relação entre as ações 

individuais e coletivas como escopo central, busca demonstrar que o Código de Processo 

Civil de 2015 resguardou o instituto da coisa julgada e criou alguns mecanismos para dar 

maior efetividade à tutela tanto dos direitos individuais quanto dos coletivos.  

Exemplo dos pontos em que o NCPC tentou criar uma convergência para a 

tutela desses direitos, foi o poder conferido ao juiz no inciso X do art. 139, autorizando-

o “quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério 

Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se 

referem o art. 5 da Lei 7.347, de julho de 1985, e o art. 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva”. 

Outro exemplo bastante relevante foi a previsão do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, previsto no art. 976 do NCPC, e tratado com mais acuidade no item 

3.12, e o, infelizmente, vetado, art. 333 do NCPC, que versa sobre a conversão da 

demanda individual em coletiva, descrito no item 3.13, ambos do Capítulo 3. 

2.2 Considerações iniciais sobre a coisa julgada no processo coletivo 

Conforme demonstrado ao longo do capítulo anterior, a regra no processo 

civil individual é a bilateralidade da coisa julgada, independente do resultado da lide.  

Como lembra Araken de Assis, o § 325 do Código Civil Alemão 

(Zivilprozessordnung, conhecido pelo acrônimo ZPO) declara que a coisa julgada forma-

                                                 
130 ZAVASCKI, op.cit., p. 176. 
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se contra e a favor de ambas as partes (“... wirktfürundgegen die Parteien...”) 131. No 

ordenamento processual pátrio não há dispositivo exatamente correspondente ao alemão.  

O art. 506 do NCPC, in limine, consagra posição semelhante, ao estabelecer 

que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada”. Dessa forma, 

independentemente se a decisão definitiva seja de procedência ou improcedência, tanto 

autor como réu estão abarcados pelos efeitos da coisa julgada. O resultado do julgamento, 

portanto, é indiferente para se definir os efeitos da coisa julgada no processo civil 

individual. 

Essas considerações são importantes para frisar que a regra no processo civil 

brasileiro é o vínculo inter partes, imposto pela coisa julgada, o qual terá importância em 

qualquer processo ulterior no qual uma das partes pretenda rediscutir a coisa julgada.  

Por seu turno, a coisa julgada no processo coletivo está prevista nos artigos 

103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor132. Assim, como adiante se demonstrará, 

diferentemente do que ocorre no processo individual, a coisa julgada no processo coletivo 

                                                 
131 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.382. 

132 “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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terá eficácia erga omnes ou ultra partes, de acordo com a natureza do direito tutelado, 

seja difuso, coletivo ou individual homogêneo. 

O diferente tratamento da coisa julgada no processo coletivo tem como 

fundamento legal a relação jurídica material posta em juízo. Segundo José Roberto dos 

Santos Bedaque, a coisa julgada erga omnes decorre de circunstância inerente aos direitos 

coletivos lato sensu, ou seja, sua indivisibilidade133.  Quando se tratar de direitos 

individuais homogêneos, apesar de os direitos serem divisíveis e subjetivos, mas, por 

outras circunstâncias serem tratados de forma coletiva, a coisa julgada atingirá também 

os terceiros, secundum eventum litis, e não pro et contra, conforme ocorre no âmbito do 

processo civil individual. 

Ademais, cumpre observar que o § 4º do art. 337 do NCPC estabelece que 

“há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado”. O § 2º do mesmo dispositivo, prevê que “uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. A partir da leitura 

desses dispositivos, costuma-se dizer que para a verificação da existência da coisa julgada 

é preciso que haja a chamada “tríplice identidade” entre os elementos da demanda. Esses 

dispositivos, porém, devem ser interpretados com cautela134. Isso porque, é possível que 

se forme coisa julgada sem que se verifique tríplice identidade.  

Isto ocorre, por exemplo, no âmbito do processo coletivo, porque a coisa 

julgada prescinde da identidade de partes, bastando ocorrer identidade de pedido e de 

causa de pedir, uma vez que há vários colegitimados para atuar na defesa de uma mesma 

situação jurídica coletiva. 

Como se verá, são várias as diferenças dos efeitos que instituto da coisa 

julgada gerará no processo individual e coletivo, tanto é que a doutrina inclusive 

                                                 
133 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 

processo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 96. 

134 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 518. 
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reconhece que “a coisa julgada é um dos aspectos mais relevantes na distinção da tutela 

coletiva da individual” 135. 

2.3 Coisa julgada secundum eventum litis: erga omne sou ultra partes 

Conforme adiantado no tópico anterior, as regras sobre coisa julgada no 

processo coletivo estão descritas nos artigos 103 e 104 do CDC. 

A regra geral estabelecida neste dispositivo é que a coisa julgada coletiva terá 

eficácia erga omnes, mas somente em caso de procedência do pedido (cf. inciso III)136. 

Como os efeitos da coisa julgada têm relação direta ao desfecho da causa e utiliza-se a 

seguinte conceituação: coisa julgada segundo o resultado da lide (secundum eventum 

litis).  

A partir daí podemos passar para a análise da coisa julgada para cada um dos 

direitos coletivos tutelados. 

Quando a ação tutelar direito ou interesse difuso, que é aquele conceituado 

no inciso I do parágrafo único do art. 81 do CDC, e promovida por um dos legitimados 

do artigo 82 (ou por mais de um em litisconsórcio), a coisa julgada será erga omnes. Se, 

porém, a ação for julgada improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento, desde que o autor se valer de nova 

prova, conforme previsto no inciso I do art. 103 e tratado de forma mais detida no 2.3.1. 

Já quando a ação tutelar direito ou interesse coletivo stricto sensu, tratado no 

inciso II do parágrafo único do art. 81 do CDC, a sentença será imutável ultra partes para 

o grupo, categoria ou classe, exceto se a improcedência decorrer de insuficiência de 

                                                 
135 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de processo coletivo. São Paulo: Método, 2012. p. 315. 

136 Sobre esse ponto, oportuna a observação feita por Antônio Gidi ao comparar o instituto ao direito norte-

americano: “A coisa julgada coletiva do ordenamento americano é diferente. Por um lado, ela é mais 

inflexível do que a do brasileiro. Se todos os requisitos impostos pela lei forem respeitados durante a 

condução do processo coletivo (a saber, adequação do representante e do advogado, tipicidade da lide, 

notificação aos membros ausentes etc.), a coisa julgada coletiva se formará em face de todos os membros 

do grupo (tal qual delimitado na sentença ou no acordo) independentemente do resultado da demanda (erga 

omnes e pro etc contra). Por outro lado, o ordenamento americano dispõe de técnicas e instrumentos que 

tornam o processo coletivo mais adequado e flexibilizam a incidência da coisa julgada coletiva, se tais 

normas não fores respeitadas.”(GIDI, Antônio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos 

direitos: as ações coletivas em uma perspectiva comparada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 

287.). 
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provas, caso em que, assim como na hipótese anterior, poderá qualquer legitimado propor 

nova ação, desde que embasada em nova prova (inciso II do art. 103)” 137. 

Para se beneficiar dos efeitos oriundos da coisa julgada formada na ação 

coletiva, o autor de ação individual em curso, deverá ter requerido sua suspensão 

oportunamente. Registre-se que, em se tratando de mandado de segurança coletivo, a 

sistemática é diferente: o autor individual deverá desistir de sua ação individual, tal como 

disposto no § 1º do art. 22 da Lei n. 12.016/09138. 

É preciso destacar que em nenhuma dessas duas hipóteses, ou seja, nas ações 

que versem direitos ou interesses coletivos lato sensu, a imutabilidade da coisa julgada 

poderá prejudicar “interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do 

grupo, categoria ou classes”, conforme disposto no § 1º do art. 103 do CDC. A partir 

desta assertiva, podemos concluir que os legitimados não estarão impedidos de ajuizar as 

respectivas ações individuais a fim de obter o reconhecimento de seu direito na forma 

individual139. 

Por outro lado, quando houver o correspondente pedido inicial, a sentença de 

procedência beneficiará também os titulares de interesses individuais homogêneos 

lesados, reconhecendo-se a existência de lesão coletiva e o dever de indenizar os lesados 

individuais140. Como adiante se verá, isto é exemplo do chamado transporte in utilibus da 

coisa julgada, contido no §3º do art. 103 do CDC e tratado no item 2.5 abaixo141. 

                                                 
137 PIZZOL, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Artigo escrito para o grupo de pesquisa 

“Tutela Jurisdicional dos Direitos Coletivos” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, p. 4. 

Disponível em: <http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf>. Acesso em: 29 out. 

2015. 

138 “Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros 

do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.  

§ 1º O mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da 

coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado 

de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança 

coletiva”. 

139 PIZZOL, op. cit. 

140 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 28. ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 646. 

141 Hugo Mazzilli dá o seguinte exemplo para a aplicabilidade do dispositivo em comento: “Suponhamos 

que uma ação civil pública reconheça o dano ambiental decorrente de um acidente nuclear. A sentença 

poderá reconhecer a materialidade do evento e afirmar a responsabilidade indenizatória do réu; formada a 

coisa julgada, a imutabilidade ultrapassará as partes formais do processo e beneficiará vítimas e sucessores, 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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A terceira situação é verificada nas ações em que o direito tutelado for 

individual homogêneo (cf. inciso III do parágrafo único do art. 81 do CDC). Apenas em 

caso de procedência do pedido, a coisa julgada terá efeitos erga omnes, conforme 

estabelecido pelo art. 103, III, do CDC. Nesse caso, a vítima ou seu sucessor poderá 

promover a liquidação ou execução da sentença de procedência, prescindindo, portanto, 

de ajuizamento de ação autônoma. 

Caso o processo for extinto sem julgamento do mérito, porém, haverá 

formação de coisa julgada formal e, naturalmente, não impedirá a repropositura de nova 

ação coletiva. Nesse contexto, importante citar Patrícia Miranda Pizzol, que observa que 

a opção legislativa foi diferente no caso do direito individual homogêneo, quando 

comparada à conferida aos direitos coletivos lato sensu. Isso porque, estes últimos só 

poderiam ser tutelados exclusivamente por ação coletiva, enquanto aqueles, por sua 

natureza individual e divisível, podem sempre ser tutelados por meio do ajuizamento de 

ação individual142. 

Importante destacar que qualquer que seja a causa ou direito coletivo tutelado, 

no caso de improcedência do pedido, somente os interessados que não tiverem 

participando no processo como litisconsortes ou assistentes litisconsorciais poderão 

propor ação de indenização a título individual, conforme disposto no § 2º do dispositivo 

em análise. 

Podemos então concluir que o juízo de improcedência possui força 

vinculante, de modo a atingir os que tiverem aderido ao processo coletivo, em 

atendimento também ao previsto no art. 94 do CDC, o que, sem dúvidas, constitui fator 

de desestímulo à adesão de particulares ao processo coletivo143. 

Daí porque se utiliza a expressão secundum eventum litis (“segundo o evento 

da lide”), ou seja, a coisa julgada no processo coletivo dependerá do resultado do 

                                                 
os quais só terão de provar o nexo de causalidade entre o fato, já reconhecido na sentença, o seu dano 

individual e o montante; estarão dispensados de provar o evento e a responsabilidade patrimonial daí 

decorrente”. (MAZZILLI, op. cit., p. 646.). 

142 PIZZOL, op. cit. 

143 ZAVASCKI, op. cit., p. 175. 
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processo: poderá ter efeito erga omnes ou ultra partes, ou, ainda, não fazer coisa 

julgada144. 

Forçoso também frisar que a extensão erga omnes ou ultra partes dos efeitos 

da ação de procedência e da coisa julgada em ação coletiva não ofendem os direitos 

fundamentais processuais do réu porque o juízo de procedência torna-se indiscutível para 

o réu em qualquer outro processo, repercutindo, portanto, favoravelmente nas ações 

individuais145. 

2.3.1 Sentença de improcedência de provas e o ajuizamento de nova ação coletiva 

Como visto, quando for proferida sentença de improcedência por 

insuficiência de provas, não se produzirá coisa julgada com relação aos legitimados, que 

poderão propor nova ação, com mesmo fundamento, desde que instruída e fundamentada 

em nova prova. 

Fazendo-se uma analogia ao Novo Código de Processo Civil, em seu art. 966, 

inciso VII, o qual foi tratado no item 3.10146, entende-se por prova nova aquela que não 

tiver sido submetida à apreciação do juízo que proferiu a sentença de improcedência, “seja 

porque o autor coletivo a desconhecia, seja porque, embora conhecida, o autor a ela não 

tinha acesso, seja por se tratar de prova técnica inexistente à época em que desenvolveu 

o processo” 147. 

Sobre o conceito de “nova prova”, Arruda Alvim sustenta que “não é o de 

uma prova surgida ulteriormente ao término da ação civil coletiva julgada improcedente, 

                                                 
144 PIZZOL, op. cit. 

145 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.426. 

146 Comentado as ações coletivas e fazendo uso dos dispositivos análogos constantes do Código de Processo 

Civil de 1973, Blecaute Oliveira Silva assim expõe: “Se a parte autora ingressar com nova ação com 

idêntico fundamento sem a prova nova, deve o magistrado intimar a parte para emendar a petição inicial, 

sob pena de indeferimento (art. 284 do CPC). (...) a aludida hipótese se enquadra no caso de ausência de 

pressuposto processual (art. 267, IV, do CPC).  

Mais uma vez se reforça o entendimento de que o regramento do indeferimento por insuficiência de prova 

se inclui dentro da legislação processual estipulou para extinção do processo sem resolução do mérito.” 

(SILVA, Beclaute Oliveira. Sentença de improcedência de prova no processo coletivo: natureza jurídica e 

consequências. In: DIDIER JR., Fredie; MOUTA, José Henrique (Coord.). Tutela jurisdicional coletiva. 

Salvador: Jus Podivm, 2009. p. 141.). 

147 PIZZOL, op.cit. 
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senão que essa prova, conquanto existe ou mesmo preexistente a essa ação civil coletiva 

julgada improcedente, nela não foi apresentada. O adjetivo “nova”, portanto, quer 

significar, apenas, novidade em relação à ação civil coletiva, igual à precedente, julgada 

improcedente, por insuficiência de provas” 148.  O festejado autor inclusive defende que 

a sentença deva ser expressa ao julgar improcedente a ação justamente em razão da 

insuficiência de provas.  

Em que pese o respeito a esse entendimento, filiamo-nos a corrente mais 

flexível, que aceita a repropositura da ação coletiva com fundamento em provas 

supervenientes149, na medida em que visa não prejudicar as pretensões coletivas, seja por 

insuficiência, seja por deficiência instrutória150. 

Ademais, entendemos que a sentença não necessariamente precisa ser 

expressa ao julgar a improcedência pela insuficiência de provas, porque, “se a sentença 

tiver sido proferida sem a totalidade das provas disponíveis à época, deve-se entender que 

a hipótese é de insuficiência de provas, permitindo-se a repropositura da ação” 151. 

Dito isso, cumpre frisar que há na doutrina discussão a respeito da coisa 

julgada coletiva operar-se secundum eventum probationis. Segundo essa corrente, 

encabeçada por Ada Pellegrini Grinover, o surgimento de nova prova sempre permitiria 

o ajuizamento de nova ação coletiva, mesmo na hipótese de improcedência da ação com 

provas suficientes. Em poucas palavras: a coisa julgada, segundo esse posicionamento, 

se produz de acordo e limitada à prova produzida152. 

Comentando essa classificação, Patrícia Miranda Pizzol conclui que sua 

admissão acabaria por acarretar em relativização da coisa julgada, o que não poderia ser 

                                                 
148 ALVIM NETTO, José Manoel de Arruda. Mandado de segurança, direito público e tutela coletiva. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 455. 

149 Nesse contexto, transcreva-se interessante passagem de Ricardo Leonel: “A concepção da deficiência 

probatória que melhor atende ao processo coletivo é calcada no critério substancial: o que importa não é a 

dicção do magistrado na sentença, mas o conteúdo ou modo pelo qual o feito se encerrou. Se a discordância 

diz respeito a questões de fato que possam receber demonstração diversa da pretérita, inclusive em função 

do avanço tecnológico nos meios de prova, será possível a reformulação da ação já julgada.” (LEONEL, 

Ricardo Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 274.).  

150 VENTURI, op. cit., p. 384. 

151 PIZZOL, op. cit., p. 17-18. 

152GRINOVER, Ada Pellegrini. Ações coletivas ibero-americanas: novas questões sobre a legitimação e a 

coisa julgada. Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 361, p. 6-9, 2002. 
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aceito. Assim, devemos interpretar o art. 103 do CDC de modo a justificar a propositura 

da ação coletiva, a partir de prova que não fosse disponível à época da ação anterior que 

ensejou o proferimento de sentença de improcedência, concluindo-se que esta sentença 

foi proferida sem as provas suficientes para o julgamento do processo153. 

2.4 Suspensão do processo individual 

O art. 104, segunda parte, do CDC, estabelece que “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 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. 

Inicialmente, cumpre destacar, como bem observado por Patrícia Miranda 

Pizzol, que, muito embora o dispositivo remeta apenas aos incisos I e II do parágrafo 

único do art. 81 do CDC e aos incisos II e III do CDC, ele deve ser aplicado a todos os 

dispositivos legais que versem os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos154. 

Isso porque, em todas essas espécies de direito, a pessoa individualmente 

poderá se beneficiar da sentença coletiva, por meio da liquidação e/ou execução da 

sentença de forma individual, ou porque o direito material tutelado é individual 

homogêneo, ou, então, por causa do transporte in utilibus da coisa julgada, aplicável aos 

direitos coletivos lato sensu e tratado a seguir155. 

                                                 
153  Nesse sentido, transcreve-se o seguinte excerto: “Trata-se de uma interpretação em prol da defesa dos 

direitos coletivos, que somente se sustenta, no nosso sentir, em razão das características especiais da coisa 

julgada coletiva, decorrentes da legislação infraconstitucional. Acrescente-se, contudo, que, de qualquer 

modo, para que não pairem dúvidas a respeito da possibilidade da propositura de nova ação em tal hipótese, 

é ideal que a legislação respectiva seja alterada. Propomos, nesse sentido, a inserção de parágrafo no art. 

103 do CDC com a seguinte redação: ´Em qualquer hipótese, seja o direito difuso, coletivo ou individual 

homogêneo, a sentença de improcedência proferida no processo coletivo não impedirá a propositura de 

nova ação coletiva desde que fundada em prova técnica indisponível à época do julgamento da 

causa.´”(Cf. PIZZOL, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Artigo escrito para o grupo 

de pesquisa “Tutela Jurisdicional dos Direitos Coletivos” da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

p. 4. Disponível em: <http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf >. Acesso em: 29 

out. 2015. p. 27). 

154 PIZZOL, op. cit., p. 17-18. 

155 PIZZOL, op. cit., p. 17-18. 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf
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Percebe-se que essa estrutura foi projetada para proteger os interesses dos 

indivíduos156 que, não fosse essa regra excepcional, poderiam ser prejudicados em seus 

interesses particulares por eventual colusão entre as partes de demanda coletiva.  

2.5 Transporte in utilibus da coisa julgada 

Como visto, a lei também prevê o chamado transporte in utilibus da coisa 

julgada, que pode ser interpretado como uma forma de ampliação dos limites subjetivos 

da coisa julgada, permitindo que indivíduos venham a se beneficiar dos efeitos favoráveis 

que foi decidido em uma ação coletiva, na forma do art. 103, §3º, do CDC157.  

Isso quer dizer que, uma vez julgado procedente o pedido formulado em 

demanda que tutele direitos difusos ou coletivos, e a sentença tenha transitado em julgado, 

os sujeitos que forem titulares de direitos individuais conexos a essa pretensão coletiva 

poderão se valer do resultado positivo obtido na ação coletiva, a fim de dispensar a fase 

de conhecimento de sua pretensão158. 

Como se vê, há verdadeiro transporte dos efeitos da sentença que julga ação 

coletiva para a esfera individual, daí a nomenclatura utilizada: transporte in utilibus. 

Assim, mesmo não havendo discussão a respeito do direito subjetivo individual, os 

indivíduos terão legitimidade para se beneficiar da sentença coletiva, da mesma forma do 

que fariam se fosse formulada pretensão individual homogênea159. 

                                                 
156 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela coletiva dos interesses individuais: para além da proteção dos 

interesses individuais homogêneos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 362. 

157 Sobre o tema, remeta-se a excerto de acórdão paradigmático do STJ: “3. A ação individual destinada à 

satisfação do direito reconhecido em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva, não 

é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois nela se promove, além da 

individualização e liquidação do valor devido, também juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação 

ao direito material. A regra do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 destina-se às execuções típicas do Código de 

Processo Civil, não se aplicando à peculiar execução da sentença proferida em ação civil coletiva. (AgResp 

489.348, Rel. Min. Teori Zavascki) (...) 5. É a indivisibilidade do objeto que determina a extensão dos 

efeitos do julgado a quem não foi parte sob o enfoque processual, mas figura como titular da relação 

de direito material tutelada. 6. A extensão dos limites da coisa julgada faculta a outrem utilizar (in 

utilibus) da condenação genérica oriunda da demanda coletiva para pugnar a satisfação ou reparação 

de seu direito individual, evitando a proliferação de ações condenatórias individuais e homenageando 

o princípio da economia processual e da efetividade do processo.” (REsp 648.054/RS, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 192 – destacou-se) 

 
158 ARENHART, op. cit., p. 364. 

159 PIZZOL, op. cit., p. 24. 
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Dito isto, conclui-se que os indivíduos poderão propor diretamente ação de 

liquidação e de execução individual, assim como liquidação e execução coletivas em seu 

benefício, na forma dos arts. 97 e 98 do CDC. Igualmente, poderão ser propostas 

liquidação e execução em favor do Fundo de Direitos Difusos (cf. art. 13 da LACP) 160. 

2.6 Limitação territorial da coisa julgada 

O art. 16 da Lei 7.345/1985 (LACP), cuja redação foi instituída pela Lei n. 

9494/97, que se originou com a medida provisória n. MP 1.570-4, de 22.07.97161, 

introduziu limitação territorial bastante extravagante à eficácia erga omnes do instituto 

da coisa julgada coletiva, ao restringir seus efeitos “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”. 

Pela interpretação literal do dispositivo, ele sugere que a autoridade da coisa 

julgada estaria delimitada a um determinado espaço físico. Frise-se que a 

constitucionalidade da medida provisória que, convertida em lei, alterou o dispositivo, foi 

questionada por Nelson Nery Junior, tanto sobre seu aspecto formal, quanto material, 

principalmente porque fere o acesso à justiça e os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade das leis162. 

                                                 
160 Ibid., p. 24. 

161 Bruno Freire e Silva entende que a MP n. 1.570-4/97 é esdrúxula, na medida que foi destituída do 

requisito formal da urgência e relevância, alterando matéria de ordem processual. (SILVA, Bruno Freire e. 

A ineficácia da tentativa de limitação territorial dos efeitos da coisa julgada na ação civil pública. In: 

MAZZEI, Rodrigo; NOLASCO, Rita Dias (Coord.). Processo Civil coletivo. São Paulo: QuartierLatin, 

2005. p. 337.). 

162 “A Lei 9.494, de 10.09.1997, tem duas inconstitucionalidades: material e formal. Formal porque proveio 

de uma medida provisória (n. 1.570-4/97) sem urgência e relevância, e isso o Supremo Tribunal Federal 

não analisa, infelizmente, pois não interessa ao Poder Central. Material porque viola o direito constitucional 

de ação, o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade das leis. Viola o princípio do direito 

de ação porque aniquila uma consequência básica do direito de ação coletiva: eficácia erga omnes de uma 

sentença coletiva.” (NERY JUNIOR, Nelson. Proteção jurídica da biodiversidade. In: Anais do Seminário 

Internacional sobre Direito da Biodiversidade. Revista CEJ, 08/170, ago. 1999.). 
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Nesse mesmo sentido, Aluísio Gonçalves Mendes Castro sustenta que o art. 

16 da LACP é manifestamente inconstitucional, na medida em que afronta o poder de 

jurisdição dos juízes, a razoabilidade e o acesso à justiça163. 

Fredie Didier Jr. e Hermes Zaneti Jr. afirmam, com veemência, que este 

dispositivo tem como único objetivo o de buscar pela desnaturação de todo o sistema de 

extensão subjetiva dos efeitos das decisões coletivas. Por exemplo, numa situação em que 

restar reconhecido o direito de determinada categoria e que, aplicando-se o dispositivo 

em discussão, e delimitando os efeitos somente para os substituídos processualmente que 

tenham, na data do ajuizamento da ação, domicílio na área de competência do juiz 

prolator da decisão, estar-se-ia permitindo uma série de problemas processuais, tais como: 

(i) a possibilidade do ajuizamento de outras ações idênticas em cada uma das seções 

judiciárias competentes; (ii) a inevitável possibilidade de decisões conflitantes em cada 

seção judiciária; e, assim, (iii) verificar-se uma situação fática em que indivíduos que 

estejam em situação análoga recebam tutela jurisdicional diversa164. 

Diante desta constatação, os autores afirmam que “A lógica das demandas 

coletivas está exatamente na tutela molecular (única) de uma pluralidade de direitos 

semelhantes. Exigir-se o fracionamento da questão coletiva, com o evidente risco de 

decisões contraditórias, é, sem dúvida, violar o bom senso e o princípio da igualdade. O 

que marca a tutela coletiva é a indivisibilidade do objeto” 165. 

Como se vê, a aplicação deste dispositivo é muito controvertida e entendemos 

que a alteração do dispositivo foi completamente incompreensível e ineficaz166, devendo 

                                                 
163 CASTRO, Aluísio Gonçalves Mendes. Ações coletivas no direito comparado e nacional.  São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2002. p. 264. 

164 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 3 ed., 

rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 164-165. 

165 Ibid., p. 164-165. 

166 Recorra-se à pertinente crítica feita por Júlio César Rossi: “É incompreensível, data venia, que as ações 

coletivas (gênero), as quais tutelam direitos difusos e coletivos strito sensu (tutela de direitos coletivos) e 

individuais homogêneos (tutela coletiva de direitos), tenham sua eficácia restrita aos limites territoriais do 

órgão jurisdicional prolator do decisum, quando, em verdade, a tutela jurisdicional, no caso, tem o condão 

de estabelecer o Direito sobre todos aqueles que estão envolvidos na questão, objeto de uma ação 

coletiva.Diante de uma demanda que envolve direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, não 

há como cercar os limites subjetivos da coisa julgada apenas e tão somente aos cidadãos submetidos à 

jurisdição exercida por este ou aquele órgão do Poder Judiciário! (...) ” (ROSSI, Júlio César. A eficácia 

subjetiva da coisa julgada nas ações coletivas: "Água mole em pedra dura... ". Revista Dialética de Direito 

Processual (RDDP). v. 108, p. 43, mar. 2012.). 
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prevalecer aos processos coletivos no que tange a autoridade da coisa julgada as regras 

contidas no art. 103 do CDC, e não na Lei de Ação Civil Pública. 

Essa limitação territorial, a nosso sentir, é incompatível com a coisa julgada 

coletiva e, principalmente, com a efetividade do processo coletivo como um todo. Ora, a 

abrangência nacional da coisa julgada na ação coletiva que tutela os direitos coletivos 

lato sensu é da essência do processo coletivo. E mais, o art. 16 da LACP acarretaria que 

a coisa julgada tenha eficácia erga omnes tão somente nos limites da competência 

territorial do órgão da qual emanou, o que, sem dúvidas, macularia o acesso à justiça de 

indivíduos que estejam sob uma mesma situação fático-jurídica e que poderiam se 

beneficiar dos efeitos dessa sentença167. 

Apesar da manifesta inconstitucionalidade do dispositivo, verifica-se que a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, durante anos, aplicou com todo o rigor a 

absurda limitação contida no dispositivo em questão168.  

Felizmente, parece que a jurisprudência do STJ superou o entendimento 

anterior, e reconheceu, em sede de recurso especial repetitivo, que “A antiga 

jurisprudência do STJ, segundo a qual 'a eficácia erga omnes circunscreve-se aos limites 

da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário' (REsp 293.407/SP, 

Quarta Turma, confirmado nos EREsp. n. 293.407/SP, Corte Especial), em hora mais que 

ansiada pela sociedade e pela comunidade jurídica, deve ser revista para atender ao real e 

legítimo propósito das ações coletivas, que é viabilizar um comando judicial célere e 

uniforme - em atenção à extensão do interesse metaindividual objetivado na lide. (...) 

Assim, com o propósito também de contornar a impropriedade técnico-processual 

                                                 
167 ROSSI, Júlio César. A eficácia subjetiva da coisa julgada nas ações coletivas: "Água mole em pedra 

dura... ". Revista Dialética de Direito Processual (RDDP). v. 108, p. 48, mar. 2012. 

168 Veja-se, por exemplo, a ementa de julgado da Corte Especial do STJ:  

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DISSENSO ENTRE OS ARESTOS 

CONFRONTADOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA. EFEITOS ERGA OMNES. 

ABRANGÊNCIA RESTRITA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO 

PROLATOR. 

1. Não há falar em dissídio jurisprudencial quando os arestos em confronto, na questão em foco, decidem 

na mesma linha de entendimento. 

2. Nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 

9.494/97, a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão 

prolator. 

3. Embargos de divergência não-conhecidos. 

(EREsp 293.407/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 

07/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 327)” 
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cometida pelo art. 16 da LACP, a questão relativa ao alcance da sentença proferida em 

ações coletivas deve ser equacionada de modo a harmonizar os vários dispositivos 

aplicáveis ao tema. Nessa linha, o alcance da sentença proferida em ação civil pública 

deve levar em consideração o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor acerca da 

extensão do dano e da qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. O norte, 

portanto, deve ser o que dispõem os arts. 93 e 103 do CDC” 169. 

Como se vê, é completamente incompreensível cindir territorialmente a 

imutabilidade da coisa julgada, limitando-a, por exemplo, a uma determinada comarca, 

                                                 
169 REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

19/10/2011, DJe 12/12/2011. 

Nesse mesmo sentido, transcreva-se a ementa de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi:  

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SOJA 

TRANSGÊNICA. COBRANÇA DE ROYALTIES. LIMINAR REVOGADA NO JULGAMENTO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. 

LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. EFICÁCIA DA DECISÃO. 

LIMITAÇÃO À CIRCUNSCRIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. 

1. O alegado direito à utilização, por agricultores, de sementes geneticamente modificadas de soja, nos 

termos da Lei de Cultivares, e a discussão acerca da inaplicabilidade da Lei de Patentes à espécie, 

consubstancia causa transindividual, com pedidos que buscam tutela de direitos coletivos em sentido estrito, 

e de direitos individuais homogêneos, de modo que nada se pode opor à discussão da matéria pela via da 

ação coletiva. 

2. Há relevância social na discussão dos royalties cobrados pela venda de soja geneticamente modificada, 

uma vez que o respectivo pagamento necessariamente gera impacto no preço final do produto ao mercado. 

3. A exigência de pertinência temática para que se admita a legitimidade de sindicatos na propositura de 

ações coletivas é mitigada pelo conteúdo do art. 8º, II, da CF, consoante a jurisprudência do STF. Para a 

Corte Suprema, o objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, 

independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do 'writ', exigindo-se, 

entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se 

exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. Precedente. 

4. A Corte Especial do STJ já decidiu ser válida a limitação territorial disciplinada pelo art. 16 da LACP, 

com a redação dada pelo art. 2-A da Lei 9.494/97. Precedente. Recentemente, contudo, a matéria 

permaneceu em debate. 

5. A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da 

sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo art. 16 da LAP. 

A coisa julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da 

sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. 

6. O art. 2º-A da Lei 9.494/94 restringe territorialmente a substituição processual nas hipóteses de ações 

propostas por entidades associativas, na defesa de interesses e direitos dos seus associados. A presente ação 

não foi proposta exclusivamente para a defesa dos interesses trabalhistas dos associados da entidade. Ela 

foi ajuizada objetivando tutelar, de maneira ampla, os direitos de todos os produtores rurais que laboram 

com sementes transgênicas de Soja RR, ou seja, foi ajuizada no interesse de toda a categoria profissional. 

Referida atuação é possível e vem sendo corroborada pela jurisprudência do STF. A limitação do art. 2-A, 

da Lei nº 9.494/97, portanto, não se aplica. 

7. Recursos especiais conhecidos. Recurso da Monsanto improvido. 

Recurso dos Sindicatos provido. 

(REsp 1243386/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, 

DJe 26/06/2012 — grifos nossos)” 
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cidade, ou até mesmo a um juízo distrital, ou seja, apenas a parcela de uma cidade, o que 

não é razoável, devendo ser afastada a aplicação do dispositivo170. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
170 ZAVASCKI, op. cit., p. 66. 



73 

 

CAPÍTULO 3 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES AO INSTITUTO DA COISA 

JULGADA IMPLEMENTADAS PELO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  

3.1 Apontamentos iniciais sobre o Novo Código de Processo Civil 

O sistema do Novo Código de Processo Civil é baseado em premissas 

profundamente diferentes das que imperaram sob a égide do Código de Processo Civil de 

1973, de modo que, após mais de 40 anos de vigência e inúmeras reformas, viu-se 

necessário a elaboração de um novo diploma processual.  

Tudo se iniciou em outubro 2009, quando o Presidente do Senado Federal 

instituiu a comissão de renomados juristas responsável pela elaboração do anteprojeto do 

Código, passando por longa discussão no Legislativo, até chegar à sanção presidencial, 

em 16 de março de 2015. O Deputado Vital do Rego, relator do Substitutivo da Câmara 

dos Deputados ao PLS 166/2010, neste assim se pronunciou: 

Em 1973, a Terra continuava agitada pelo impasse entre a ideologia vermelha 

e a capitalista. O Brasil atravessava uma das fases mais ditatoriais de todos os 

tempos, sob o cetro do General Emílio Garrastazu Médici. Foi ao sopro desses 

ares de pouca participação popular que veio a lume o Código de Processo Civil 

de 1973, obra do talento de Alfredo Buzaid, Jurista que emprestou seu nome a 

esse código, conhecido como o Código Buzaid.  

Hoje, estamos trabalhando no parto do primeiro Código de Processo Civil 

nascido em um regime efetivamente democrático, colorido pela 

Constituição Cidadã, fruto da participação vasta de todos os setores da 

sociedade civil. O Congresso Nacional atua como a maternidade do 

diploma que poderá ser conhecido como o Código do Processo Civil 

Cidadão. 

O Novo Código de Processo Civil está sendo por nós Parlamentares costurado 

com as linhas fornecidas por vários setores da sociedade, que, por meio das 

diversas vias abertas de participação popular, ofereceram suas preocupações e 

inquietações em relação a esse indispensável instrumento de concretização de 

direitos fundamentais, que é o Direito Processual Civil (destacou-se) 171. 

O Novo CPC, então, foi fruto de intenso debate democrático e primou por 

“estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a Constituição 

Federal” 172. 

                                                 
171 Cf. http://www.senado.gov.br/atividade/comissoes/sessao/escriba/notas.asp?cr=2962 (Acesso em: 09 

jan. 2016) 

172A expressão consta da exposição de motivos do PLS 166/2010, do qual se originou o novo Código de 

Processo Civil. 

http://www.senado.gov.br/atividade/comissoes/sessao/escriba/notas.asp?cr=2962
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A nosso ver, pode-se dizer que o sistema atual é peça chave para assegurar o 

chamado processo civil constitucional, já tão familiar por nós173, porque prioriza pela 

celeridade processual, a isonomia das decisões de casos similares e a efetividade da tutela 

jurisdicional174. 

Prova disso é que já em seu artigo primeiro, o Código de Processo Civil de 

2015 faz clara referência à constitucionalização das regras processuais e à adoção 

expressa ao direito processual constitucional, veja-se: “O processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos 

na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste 

Código”. O art. 5.º da CF/88, por seu turno, elenca vários princípios que são de 

observância obrigatória nos processos judiciais. 

Além disso, impôs-se que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá 

aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade 

da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência” (art. 8.º do CPC/2015). Observa-se que a redação não mais 

dispõe simplesmente sobre “aplicar a lei”, já que o que se espera do juiz é a aplicação do 

“ordenamento jurídico”, visto como um todo. Há, portanto, a explicitação dos princípios 

constitucionais, os quais também estão previstos na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro175.  

                                                 
173 Remeta-se aqui à tão afamada obra do Professor Nelson Nery Junior: Princípios do processo na 

Constituição Federal (11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.). 

174 Sobre o tema: “O processo passa a dar efetividade à própria Constituição. Ele, no cumprimento de suas 

atribuições, mais tutela a Constituição do que esta a ele, afinal, coloca em movimento e dá vida aos 

princípios fundamentais”. (CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 57.). 

175 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 210. 
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O art. 139 do NCPC176 igualmente assegura uma série de princípios 

constitucionais processuais, ao prever que o juiz deverá dirigir o processo respeitando-se 

a isonomia entre as partes, a duração razoável do processo, tomar medidas para a 

efetivação das decisões judiciais, exercer a tentativa de conciliação entre as partes. Em 

última instância, percebe-se, uma vez mais, o objetivo central do NCPC em assegurar a 

efetividade da atividade do Judiciário e essas orientações, naturalmente, deverão ser 

estendidas às demandas coletivas. 

Igualmente com a finalidade de tornar a tutela jurisdicional mais efetiva, o 

NCPC amplia os poderes das partes para adequação do procedimento e visa 

preponderantemente a vontade das partes sobre a do juiz, no que tange à disposição sobre 

seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Isto foi objeto, por exemplo, dos 

chamados negócios jurídicos processuais. 

  

                                                 
176 “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela duração razoável do processo; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias; 

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação 

pecuniária; 

V - promover, a qualquer tempo, a auto composição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais; 

VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; 

VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna 

dos fóruns e tribunais; 

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos 

da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso; 

IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais; 

X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5o da Lei no 7.347, 

de 24 de julho de 1985, e o art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover 

a propositura da ação coletiva respectiva. 

Parágrafo único.  A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de 

encerrado o prazo regular.” 
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Ademais, a partir da leitura do art. 926, caput 177, pode-se dizer que o Novo 

Código de Processo Civil, acertadamente, privilegia, sempre que possível, a chamada 

previsibilidade e unidade decisória178. Isso porque, o aludido dispositivo estabelece que 

os Tribunais devem manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. 

A maior previsibilidade das decisões jurisdicionais está também relacionada 

à necessidade de se observar o princípio do contraditório dinâmico e da fundamentação 

analítica, dispostos no artigo 10179 e nos parágrafos do art. 489180 do NCPC, 

respectivamente.  

A nosso ver, esses dispositivos demonstram a preocupação do Novo Código 

em assegurar o princípio constitucional da segurança jurídica e a efetividade da prestação 

jurisdicional, já que resguarda o princípio do contraditório e assegura que as decisões 

judiciais sejam fundamentadas.  

  

                                                 
177 “Art. 926. Os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 

 178 STRECK, Lenio Luiz. O novo CPC e o hermeneutic turn do direito brasileiro: condições e 

possibilidades. Revista Brasileira de Direito Processual: RBDPro, Belo Horizonte, v. 23, n. 90, p. 355-

372, abr./jun. 2015.  

179 “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do 

qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.” 

180 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) 

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 

que: 

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a 

causa ou a questão decidida;  

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;  

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;  

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão 

adotada pelo julgador;  

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;  

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 

demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação 

efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que 

fundamentam a conclusão. 

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 

conformidade com o princípio da boa-fé.” 
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Vale frisar que já na exposição de motivos do Antreprojeto do NCPC, 

reconheceu-se a tendência de coletivização do processo181, o que acarretou, por exemplo, 

a criação, no CPC/2015, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.  

Hugo Nigro Mazzilli observa que foram vários os pontos em que o NCPC fez 

diversas referências às lides coletivas, bem como às lides individuais atingidas pelo 

processo ou julgamento das lides coletivas182. No entanto, critica o novo diploma, na 

medida em que ele poderia ter sistematizado o processo coletivo, a que se reportou tantas 

vezes, porque, para ele, este seria o momento para se unificar todas as legislações 

aplicáveis ao processo coletivo183. 

A seu ver: “Dizer que o processo coletivo merece tutela à parte porque tem 

peculiaridades seria o mesmo que dizer que os procedimentos especiais também o 

deveriam, assim a ação monitória, ou a suspensão dos processos coletivos ou individuais, 

ou o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou a conversão de ação individual 

                                                 
181 O Anteprojeto faz menção à obra de Rodolfo de Camargo Mancuso, que trata sobre o tema da seguinte 

forma: “Desde o último quartel do século passado, foi tomando vulto o fenômeno da ‘coletivização’ dos 

conflitos, à medida que, paralelamente, se foi reconhecendo a inaptidão do processo civil clássico para 

instrumentalizar essas mega controvérsias, próprias de uma conflitiva sociedade de massas. Isso explica a 

proliferação de ações de cunho coletivo, tanto na Constituição Federal (arts. 5.o, XXI; LXX, ‘b’; LXXIII; 

129, III) como na legislação processual extravagante, empolgando segmentos sociais de largo espectro: 

consumidores, infância e juventude; deficientes físicos; investidores no mercado de capitais; idosos; 

torcedores de modalidades desportivas, etc. Logo se tornou evidente (e premente) a necessidade da oferta 

de novos instrumentos capazes de recepcionar esses conflitos assim potencializado, seja em função do 

número expressivo (ou mesmo indeterminado) dos sujeitos concernentes, seja em função da indivisibilidade 

do objeto litigioso, que o torna insuscetível de partição e fruição por um titular exclusivo” (MANCUSO, 

Rodolfo de Camargo. A resolução de conflitos e a função judicial no contemporâneo Estado de Direito. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 379-380.). 

182 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 28. ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Saraiva, 

2015.  p. 140. 

183 Hugo Nigro Mazzilli vai além e pontua: “Ainda que as especificidades da tutela coletiva impusessem 

naturais dificuldades ao legislador, não seriam verdadeiro óbice à sua sistematização, ao contrário. Quisesse 

o legislador enfrentá-las com conhecimento e capacidade, como se começou a fazer em 1985 (LACP) e em 

1990(CDC), e uma disciplina cabal, afora mais ainda atualizada, melhor serviria à sociedade. Em vez de 

deixar o processo coletivo ao futuro de uma eventual e improvável codificação especial, ou ao sabor de 

dezenas de leis esparsas que se integram e combinam como uma colcha de retalhos (LACP, CDC, ECA, 

LIA, etc.), mais o próprio teria sido dar disciplina atualizada à matéria, já que se fazia um novo estatuto 

adjetivo civil. Dizes que são matérias novas e, pois, sujeitas a incertezas de variações jurisprudenciais, seria 

procurar inadequada resposta para fugir ao desafio. Nessas décadas de uso do processo coletivo, a ação 

coletiva já está bem testada, muitas das dúvidas originais já se resolveram na doutrina e na jurisprudência, 

e as soluções poderiam agora ter sido sistematizadas, posto ainda se deixasse espaço para construção 

doutrinária e jurisprudencial, o que em si não é um mal e sim condição normal para a dinâmica do Direito, 

destinado que está a dispor sobre a vida social, que não é estática. Preferiu-se, porém, abortar todo o 

processo coletivo na nova codificação processual civil, embora contraditoriamente sem prescindir dele, 

pois a ele se faz a todo momento remissão...” (MAZZILLI, op. cit., p. 141.). 
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em coletiva, ou a prática eletrônica de atos processuais - tudo isso igualmente poderia ter 

sido deixado para legislação extravagante (...) Assim, o novo CPC não passaria de uma 

codificação de regras ferais sobre competência, propositura da ação, defesa e recursos, 

com meras atualizações de regras antigas, sem ater-se aos grandes desafios da atualidade 

(...) Seria minimizar o mérito de uma codificação geral e harmônica, seria renunciar à 

sistematização. O caminho seguido nega vida longa ao esforço codificador, ainda que sob 

o pretexto do advento incerto de uma disciplina avulsa do processo coletivo (...)” 184. 

Em que pese a crítica feita pelo festejado autor, entendemos que, apesar de o 

NCPC não ter aberto um título específico para tutelar o processo coletivo, o novo 

diploma, como Hugo Nigro Mazzilli bem reconhece, tratou, por diversas vezes, de 

assuntos que, direta ou indiretamente, afetam o direito coletivo. Mais que isso, o NCPC, 

a nosso ver, caminha em conjunto ao microssistema de processo coletivo e, no que tange 

o cerne deste trabalho, as alterações que implementou ao instituto da coisa julgada podem 

e devem ser estendidas para o âmbito do processo coletivo, porque perfeitamente 

compatíveis. 

Feitas essas considerações iniciais sobre o contexto em que se inseriu o 

Código de Processo Civil de 2015 e seus objetivos centrais, passa-se a analisar as 

principais alterações e influências do novo diploma ao instituto da coisa julgada no 

processo individual e seus reflexos às demandas coletivas. 

3.2 Decisão de mérito apta à coisa julgada 

Conforme já adiantado nos tópicos anteriores, o art. 502 do Novo Código de 

Processo Civil expressamente expandiu o objeto da coisa julgada, na medida em que faz 

menção à decisão de mérito - e não apenas à sentença, como outrora previsto no 

correspondente art. 467 do CPC/73, a qual estará apta à formação a coisa julgada. 

Dessa forma, ao usar a terminologia “decisão” trata-se de gênero, de modo 

que abrange, além das sentenças, os acórdãos (decisões colegiadas), as decisões 

unipessoais do relator (decisões monocráticas), como também as decisões interlocutórias 

que enfrentem o mérito da lide, excluindo-se as decisões de conteúdo meramente 

                                                 
184 MAZZILLI, op. cit., p. 143. 
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processual185. Naturalmente, esta extensão aplica-se ao processo coletivo, porque, na 

verdade, a alteração basicamente a respeito da nomenclatura e, a muito, já não se 

restringia a formação apenas à sentença stricto sensu.  

A grande inovação do NCPC no assunto consiste na previsão expressa de 

diversas hipóteses em que a decisão interlocutória é passível de formação da coisa 

julgada, desde que, como se disse, resolvam o mérito, ou seja, as questões previstas no 

art. 487186.  

Alguns exemplos de decisões interlocutórias de mérito são as decisões 

parciais de mérito que dispõem sobre o julgamento antecipado da lide (art. 354, parágrafo 

único, e art. 356, caput), o que será abordado no tópico 3.4. Vale observar que o recurso 

cabível sobre essas decisões é o agravo de instrumento, conforme previsto pelo art. 1.015, 

II, NCPC187. 

Por fim, forçoso observar que os despachos são pronunciamentos judiciais 

que não possuem conteúdo decisório, sendo insuscetíveis de formar coisa julgada. 

3.3 Extensão da coisa julgada às questões prejudiciais 

Conforme comentado no item 1.2.2, o NCPC prevê que as matérias tidas 

como prejudiciais — aquelas que condicionam o conteúdo do julgamento de outra 

questão —, deverão estar abarcadas pelo manto da coisa julgada, independentemente de 

                                                 
185 CABRAL, Antonio do Passo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 1.284. 

186 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: 

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; 

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição; 

III - homologar: 

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; 

b) a transação; 

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. 

Parágrafo único.  Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão 

reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”. 

187 “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

(...) 

II - mérito do processo”. 
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prévio ajuizamento de ação declaratória incidental, a qual foi excluída do Código de 

Processo Civil188. 

Pelo sistema anterior, a doutrina firmara entendimento no sentido de que a 

abrangência objetiva da coisa julgada, tanto no processo individual, como no coletivo189, 

restringia-se à parte dispositiva da sentença nos limites da lide e das questões suscitadas 

pelas partes no curso do processo, que constituem os pontos controvertidos da lide. 

No dispositivo da sentença, como é sabido, encontram-se os atos imperativos 

do magistrado que serão impostos aos litigantes190. Parte da doutrina, contudo, entendia 

que, muito embora a coisa julgada se restringisse ao dispositivo da decisão, este deveria 

ser interpretado conforme as considerações feitas na motivação191. Em linhas gerais, 

então, o limite da lide estaria delimitado pelo pedido feito pelo autor em sua petição 

inicial, o qual deverá ser objeto de julgamento quando da prolação da sentença192. 

Nesse sentido, cabível também trazer novamente as palavras de Liebman que, 

de maneira objetiva, explica a coisa julgada e seus efeitos: “é só o comando pronunciado 

                                                 
188 Cumpre observar que é possível que permaneça existindo interesse processual para que a questão 

prejudicial seja resolvida como questão principal (v.g., sempre que ausentes os pressupostos do art. 503, 

caso em que fica impedida a formação de coisa julgada sobre a prejudicial). Isto foi, aliás, objeto do 

Enunciado 111 do FPPC: “(art. 19; art. 329, II; art. 503, § 1.º) Persiste o interesse no ajuizamento de ação 

declaratória quanto à questão prejudicial incidental”.  (REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e 

limites objetivos da coisa julgada no Novo CPC. Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 

v. 248, p. 43-67, out. 2015.). 

189 PIZZOL, op. cit., p. 9 

190 Cf. Patrícia Miranda Pizzol “O dispositivo da sentença é a única parte desta que se torna imutável e 

indiscutível, tão logo tem decorrido in albis o prazo para recurso ou tenham sido esgotados todos os recursos 

cabíveis. Não ficam revestidos dessa qualidade o relatório e a fundamentação do pronunciamento (PIZZOL, 

Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. p. 4. Disponível em: 

<http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_Patrícia.pdf>. Acesso em: 01 out. 2015.). 

191 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2014. v. 2. t. I. p. 372; No mesmo sentido, conforme João de Castro Mendes: “motivos fornecem o conteúdo 

da decisão, que sem ser completada por eles constitui uma abstração inaplicável e inadmissível (...). Para 

integrar, portanto, a decisão, para saber em que consiste aquilo que o juiz concede ou recusa, temos de 

recorrer aos motivos – ai é que encontramos a identificação dos elementos da situação do direito tornada 

(segundo a concepção de Savigny),  fiction veritatis recris, indiscutível” (MENDES, João de Castro. 

Limites objectivos do caso julgado em processo civil. Lisboa: Ática, 1968.  p. 100.). 

192 Como ensina DINAMARCO: “Somente o preceito concreto contido na parte dispositiva das sentenças 

de mérito fica protegido pela autoridade da coisa julgada material. (...) Existe um eixo imaginário que liga 

o pedido posto na demanda inicial e a parte dispositiva da sentença, de modo que o autor pede determinada 

providência em relação a determinado bem da vida e o juiz lhe responde concedendo ou denegando essa 

providência”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. v. I, p. 319.) 

http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf%20-%20acessado%20em%2001.10.15
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pelo juiz que se torna imutável, não a atividade lógica exercida pelo juiz para preparar e 

justificar a decisão” 193. 

Feitas essas considerações, nota-se que essa restrição objetiva começou a ser 

questionada por parte da doutrina194. 

Nesse contexto, o NCPC, em seu art. 503, estendeu a autoridade da coisa 

julgada às questões prejudiciais “abarcando a parte da motivação da sentença, onde se 

encontra resolvida, incidentalmente, a questão prejudicial de mérito. Com isso evita-se 

tanto a proliferação de demandas quanto a possibilidade de haver decisões conflitantes, 

ao mesmo tempo em que se atua em benefício da economia processual” 195. 

Entendemos que a alteração foi louvável, na medida em que visa prestigiar a 

segurança jurídica, evitando julgamentos conflitantes, bem como resguardando a 

isonomia das partes. A alteração igualmente prestigia a economia processual e, 

principalmente, a chamada visão publicística do processo civil196. 

Somado a isso, parece indubitável que a escassa utilidade da ação declaratória 

incidental na vigência do CPC/73 inspirou a reformulação da regra anterior. Isso porque 

havia certa dificuldade para se identificar com clareza e precisão o nexo da 

prejudicialidade197. Naquele contexto, observa-se que, no âmbito do sistema processual 

anterior, a doutrina brasileira adotou entendimento restritivo à coisa julgada, delimitando 

seu alcance objetivo exclusivamente ao comando da decisão. Com esse entendimento, 

                                                 
193 LIEBMAN, op. cit., p.52. 

194 Cf. BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 

2014. v. 2. t. I, p. 372. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O que é abrangido pela coisa julgada no direito 

processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança. Revista de Processo, São Paulo, 

n. 230, p. 75, abr. 2014. 

195 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  p. 1.225. 

196 Sobre o tema: “nota-se que essa perspectiva ampliativa da coisa julgada está em sintonia com a renovada 

visão publicística do processo civil, sendo inviável deixar que as próprias partes possam romper a 

unitariedade de uma situação jurídica material utilizando o mecanismo processual. Vale frisar que no art. 

503 do NCPC, não vislumbramos nenhuma violação ao princípio dispositivo, pois a parte fica livre quanto 

à iniciativa do processo, cabendo à lei a determinação objetiva do processo instaurado pela parte”. 

(BONATO, Giovanni. Algumas considerações sobre coisa julgada no Novo Código de Processo Civil 

brasileiro: limites objetivos e eficácia preclusiva. In: BONATO, Giovanni. O Novo Processo Civil: 

questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 179.). 

197 ASSIS, Araken de. Processo Civil brasileiro: parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa 

julgada). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. v. 3, p. 1.448. 
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pode-se dizer que a coisa julgada não prevenia os conflitos teóricos entre decisões, mas 

apenas visava evitar os conflitos práticos198. 

Na verdade, a abrangência da coisa julgada às questões prejudiciais pelo novo 

sistema é uma mudança apenas de efeito, não de forma nem de conteúdo, pelo que 

entendemos que deve ser aplicada no âmbito do processo coletivo. Como ensinam Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “não se exige mais a formalidade de a parte 

ter de deduzir pedido declaratório incidental. A expressão decidida expressa e 

incidentalmente (posta no § 1º do art. 503) significa que a questão tem de ter sido agitada 

e debatida, mas não necessariamente objeto de pedido explícito, como se fora 

pretensão”199. 

É facultado a qualquer das partes — autor ou réu — bem como seus 

litisconsortes200 requerer a resolução da questão prejudicial de mérito com força de coisa 

julgada e, como dito, deve ser estendido ao processo coletivo, eis que não há qualquer 

outra norma mais específica que preveja a abrangência da coisa julgada às questões 

prejudiciais, já que extinta a ação declaratória incidental para tal finalidade. Além disso, 

a ação declaratória incidental sempre foi utilizada ao processo coletivo, pelo que deve se 

fazer uma interpretação sistemática do novo instrumento201. 

                                                 
198 Nesse sentido, confira-se: BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual 

civil. São Paulo: Saraiva, 2014. v. 2. t. I., p. 372. MOREIRA, José Roberto Barbosa. Os limites objetivos 

da coisa julgada no sistema do novo Código de Processo Civil. In: Temas de direito processual. São Paulo: 

Saraiva, 1977. p. 91. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. O que é abrangido pela coisa julgada no direito 

processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança. Revista de Processo, São Paulo, 

n. 230, p. 75, abr. 2014. 

199 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.221. 

200 Ibid., p. 1.223. 

201 Veja-se hipótese em que o e. STJ tratou de questão prejudicial em Ação Civil Pública:  

“segundo o art. 469, III, do CPC, não faz coisa julgada material a apreciação da questão prejudicial, decidida 

de forma incidental no processo, diferentemente do pedido, de modo que pode essa questão constitucional 

ser discutida em outras ações com pedidos e partes diversos, uma vez não ocorrida a exclusão do dispositivo 

legal do ordenamento jurídico, como acontece na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADin. 

Assim, o efeito erga omnes da coisa julgada material na ação civil pública será de âmbito nacional, local 

ou regional conforme a extensão e a indivisibilidade do dano ou ameaça de dano, atuando no plano dos 

fatos e litígios concretos, por meio, principalmente, das tutelas condenatória, executiva e mandamental, que 

lhe asseguram eficácia prática, diferentemente da ação declaratória de inconstitucionalidade, que faz coisa 

julgada material erga omnes no âmbito da vigência espacial da lei ou ato normativo impugnado.” 

(REsp 437.277/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2004, DJ 

13/12/2004, p. 280) 
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A abrangência da coisa julgada às questões prejudiciais, entretanto, não 

ocorre de forma automática. Para sua ocorrência, deverão ser preenchidos os requisitos 

cumulativos previstos nos parágrafos 1º e 2º do aludido art. 503 do NCPC, quais sejam: 

a questão prejudicial tenha sido determinante para o julgamento de outra questão - a qual 

pode ser tida como questão subordinada202; que sobre a questão tenha havido 

contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; o juízo deve possuir 

competência  absoluta para apreciar a questão prejudicial; e a cognição deve ser plena e 

exauriente, não se aplicando em casos de cognição sumária ou houver restrições 

probatórias203. 

Apenas para que não pairem dúvidas, relembre-se que a ação declaratória 

incidental, pelo sistema do CPC/73, era processada juntamente com a ação principal 

(simultaneus processus). Agora, pelo novo sistema, conforme previsto no § 1º do art. 503, 

essa regra não persiste, mas o incidente deve ser julgado nos mesmos autos da ação.  

Nesse contexto, recorra-se novamente ao escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: 

O trabalho intelectual do juiz para julgar a causa, tenha ou não sido formulado 

o pedido de resolução de questão prejudicial com força de coisa julgada, será 

o mesmo, pois se pronunciará necessariamente sobre a questão prejudicial para 

julgar o mérito. É irrelevante suscitar-se ou não essa questão como pretensão 

autônoma, pois a mera controvérsia sobre ela e a solução da prejudicial dar-se-

á incidentertantum e será alcançada pelos limites da coisa julgada (CPC 503 

§1º); tendo sido suscitada e debatida, sobre a prejudicial decidirá o juiz 

principaliter, e também terá força de coisa julgada204. 

Importante destacar ainda que, a despeito do teor do art. 504, II, parte final, o 

qual estabelece que os fundamentos da sentença não transitam em julgado, vislumbramos 

que a única possibilidade de que uma resolução contida na fundamentação da decisão 

                                                 
202 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 516. 

203 Sobre o § 2º do art. 503, que estabelece que formação da coisa julgada a questão prejudicial não se aplica 

no processo em que houver restrições probatórias, podemos aplicar a regra, por exemplo, ao mandado de 

segurança. 

204 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.224. 
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transite em julgado é a resolução expressa de prejudicial incidental, quando atendidos os 

pressupostos contidos nos parágrafos do art. 503205. 

Por fim, vale observar que pelo novo sistema é cabível ação rescisória da 

decisão que resolver questão prejudicial de mérito206.  Nesse contexto, transcreva-se o 

Enunciado 338 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 966, caput e § 3.º; 

art. 503, § 1.º) Cabe ação rescisória para desconstituir a coisa julgada formada sobre a 

resolução expressa da questão prejudicial incidental”. 

3.4 Julgamento antecipado parcial de mérito e coisa julgada parcial 

A fim de se garantir a tutela adequada e tempestiva do direito material, e 

sempre visando conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, foi inserido o art. 356 do 

Novo Código de Processo Civil207. Em complementação e no mesmo sentido, o art. 503 

também faz menção expressa à possibilidade de uma decisão julgar parcialmente o 

mérito, a qual terá “força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. 

Sobre este segundo ponto, no que se refere às ações coletivas, deverão ser aplicadas as 

regras de eficácia da coisa julgada coletiva, previstas no tópico 2.3 No mais, 

perfeitamente compatível ao processo coletivo a inovação implementada pelo NCPC. 

                                                 
205 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual. Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 346. 

206 Conforme Flávio Luiz Yarshell ensina: “Com o trânsito em julgado material, não poderá a parte em 

desfavor de quem foi resolvida a questão prejudicial - agora em eventual processo subsequente - negar a 

premissa contida na anterior resolução da questão prejudicial. Não caberá mais argumentar, para tanto, que 

tal resolução fora feita antes de forma incidental; nem será possível sustentar que a mesma questão antes 

resolvida poderia ser posteriormente decidida de forma diversa em outro processo, com objeto (pedido) 

diverso. ” (YARSHELL, Flávio Luiz. Breves notas sobre a disciplina da ação rescisória no CPC 2015. In: 

BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 179.). 

207 “Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela 

deles: 

I - mostrar-se incontroverso; 

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. 

§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou 

ilíquida. 

§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar 

parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. 

§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. 

§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados 

em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. 

§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. ” 
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À semelhança do que ocorre nos processos arbitrais, o novo ordenamento 

processual prevê a possibilidade de se cindir o julgamento de mérito, julgando-se apenas 

parcela do objeto litigioso, quando contestada parcialmente a demanda. Com isso, rompe-

se o dogma de sentença una208 e, como dito, poderá ser proferida decisão interlocutória 

de mérito, a qual será passível de formação de coisa julgada. 

Parcela da doutrina já enxergava no § 6º do art. 273 do CPC/73 a possibilidade 

de julgamento antecipado parcial do mérito na hipótese de julgamento incontroverso209. 

Nesse sentido, o escólio dos professores Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo 

Arruda Alvim, que entendem que o julgamento antecipado parcial da lide em relação aos 

pedidos incontroversos autorizaria a concessão da tutela definitiva da parte incontroversa, 

o que seria feito em cognição exauriente210. 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery também sustentavam pela 

possibilidade de adiantamento, por decisão de mérito, de parte não contestada do pedido, 

na esteira do já admitido pelo Código de Processo Civil Italiano211.  

 

 

 

 

                                                 
208 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 620. 

209 “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 

alegação e:  

(...) 

§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou 

parcela deles, mostrar-se incontroverso.” 

210 ALVIM, José Manoel de Arruda; ASSIS, Araken de; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao 

Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ, 2012. p.424. 

211 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 968. 
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A jurisprudência também já se manifestara sobre o tema212. 

O reconhecimento jurídico parcial dos pedidos deduzidos pelo demandante 

justifica o julgamento parcial do mérito porque, nesse ponto, não haverá mais fatos 

controvertidos. Sobre esse julgamento, portanto, haverá a formação da coisa julgada 

parcial. Sendo assim, o julgamento parcial pressupõe o fracionamento do mérito quando 

o pedido for incontroverso213. 

Também poderá ocorrer o julgamento parcial de mérito quando estiver em 

condições de imediato julgamento, conforme as hipóteses contidas no art. 355 do NCPC, 

ou seja, quando não houver necessidade de serem produzidas outras provas ou, ainda, 

quando operados os efeitos da revelia, não houver requerimento de outras provas (cf. art. 

355 cc art. 349 do NCPC). 

                                                 
212 “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 273, § 1º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 273, § 6º, DO CPC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO DO 

CRÉDITO. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. 

CABIMENTO. 

1. Não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adotou, para a resolução da causa, 

fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, para decidir de modo integral a 

controvérsia posta. De tanto resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de 

Processo Civil, visto que inexiste qualquer vício a ser sanado em sede de embargos de declaração. 

2. A tese recursal vinculada ao § 1º do artigo 273 do CPC, diversa da suscitada nas razões dos aclaratórios, 

não foi debatida no acórdão hostilizado, sequer de modo implícito, não tendo servido de fundamento à 

conclusão adotada pelo Tribunal de origem. Resta desatendido, portanto, o requisito específico de 

admissibilidade do recurso especial concernente ao prequestionamento, o que atrai o óbice constante na 

Súmula nº 211 desta Corte (v.g.: REsp 775.841/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/3/2009). 

3. Se um dos pedidos, ou parte deles, já se encontre comprovado, confessado ou reconhecido pelo réu, 

não há razão que justifique o seu adiamento até a decisão final que aprecie a parte controversa da 

demanda que carece de instrução probatória, podendo ser deferida a antecipação de tutela para o 

levantamento da parte incontroversa (art. 273, § 6º, do Código de Processo Civil). 

4. Não se discute que a tutela prevista no § 6º do artigo 273 do CPC atende aos princípios 

constitucionais ligados à efetividade da prestação jurisdicional, ao devido processo legal, à economia 

processual e à duração razoável do processo, e que a antecipação em comento não é baseada em 

urgência, nem muito menos se refere a um juízo de probabilidade (ao contrário, é concedida mediante 

técnica de cognição exauriente após a oportunidade do contraditório). 

Porém, por questão de política legislativa, a tutela do incontroverso, acrescentada pela Lei nº 10.444/02, 

não é suscetível de imunidade pela coisa julgada, inviabilizando o adiantamento dos consectários legais da 

condenação (juros de mora e honorários advocatícios). 

6. Recursos especiais da STM Networks Inc. e da STM Wireless Telecomunicações Ltda. não providos. 

(REsp 1234887/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2013, DJe 02/10/2013 — destacou-se)” 

213 SILVA, Ricardo Alexandre da. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 960. 
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No entanto, quando a demanda versar sobre direitos indisponíveis e nos casos 

em que a cognição a ser feita sobre os fatos constitutivos do direito do demandante puder 

revelar a ausência de fundamentos justificadores da procedência do pedido, é inviável o 

julgamento parcial, ainda que a contestação tenha sido parcial.  

Não obstante, isso não significa que não é possível ocorrer julgamento parcial 

em causas que versem sobre direitos indisponíveis. Nestas causas, o julgamento parcial 

pode ocorrer quando a contestação parcial seja insuficiente ao ponto de não dar ensejo 

nem mesmo à produção de provas sobre alguns dos fatos constitutivos do direito do 

demandante, porque não havendo qualquer controvérsia a respeito da parcela da 

pretensão, não há motivos para se determinar a produção de provas sobre essa parte214. 

Em hipóteses como essa, entendemos ser possível a aplicação do julgamento parcial de 

mérito em demandas coletivas de versarem sobre direitos indisponíveis. 

Como se disse, trata-se de decisão interlocutória de mérito aquela que julga 

parcialmente o mérito (cf. § 2º do art. 203 do NCPC). O Novo CPC define decisão 

interlocutória como todo pronunciamento judicial de conteúdo decisório que não se 

enquadre na definição de sentença do parágrafo 1º do aludido artigo, ou seja, possua 

conteúdo de julgar o processo, com ou sem resolução do mérito e extingue a fase 

cognitiva ou a execução. Em sendo interlocutória, contra ela caberá o recurso de agravo 

de instrumento, conforme assinalam os artigos 356, § 5º e 1.105, II, do CPC/2015. Essa 

decisão interlocutória que julgará parcialmente o mérito, portanto, é hábil a formar o 

fenômeno da coisa julgada parcial.  

Paulo Henrique dos Santos Lucon chama à atenção para a importância do 

julgamento parcial de mérito quando estiver relacionado com valor pecuniário eis que, 

contestada apenas parcialmente a demanda condenatória de pecúnia, “nada pode impedir 

o julgamento antecipado parcial no sentido de propiciar ao demandante, desde logo, os 

efeitos práticos da sentença condenatória, ainda que em parte. Isso porque eventual e 

ulterior resistência do demandado caracterizaria abuso do exercício do direito de defesa” 

215. Dessa forma, concluímos que, não havendo impugnação, é possível dar início à 

                                                 
214 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Tutela provisória e julgamento parcial no CPC de 2015: avanços 

e perspectivas. In: BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 334. 

215 LUCON, op. cit., p. 335. 
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execução definitiva - porque haverá formação de título executivo judicial - da decisão 

interlocutória de mérito do valor que não foi impugnado. A nosso sentir, não 

vislumbramos óbice para que este entendimento seja igualmente aplicado às demandas 

coletivas. 

Importante também lembrar que o art. 507 do NCPC impede a rediscussão 

das questões decididas ao longo do processo a cujo respeito operou-se a preclusão. Daí 

podemos lembrar da chamada eficácia preclusiva da coisa julgada, a qual impedirá a 

rediscussão, no curso do processo, de questões acobertadas pela coisa julgada relativa à 

parcela do objeto litigioso que já se tenha formado216. 

Podemos também concluir que no novo ordenamento há a possibilidade de 

serem proferidas, ao logo do processo, mais de uma decisão que possua aptidão para 

formar coisa julgada parcial, o que poderá igualmente ocorrer nos processos coletivos. 

3.5 Ação rescisória contra coisa julgada parcial 

Como visto acima, o Novo Código de Processo Civil permite a prolação de 

decisões parciais, ou seja, que julgam apenas parcela do objeto litigioso, formando, 

quanto a esta parcela do mérito, coisa julgada material. 

Além das hipóteses expressamente previstas nos incisos do art. 356 do 

NCPC217, que autorizam o julgamento antecipado parcial de mérito, podemos citar outros 

exemplos de formação de coisa julgada parcial, como a decisão que homologa 

autocomposição parcial, bem como a decisão que reconhece decadência ou prescrição de 

um dos pedidos formulados na lide (cf. art. 354, parágrafo único, NCPC).  

A decisão parcial de mérito, repita-se, possui conteúdo de sentença (art. 487, 

I, NCPC). No entanto, em razão de sua natureza interlocutória, ela é impugnável por meio 

de agravo de instrumento, eis que, não colocando fim ao processo, permite que a demanda 

                                                 
216 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2. p. 527. 

217 “Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela 

deles: 

I - mostrar-se incontroverso; 

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.” 
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prossiga em primeiro grau com relação aos demais pedidos nela formulados (§5º do art. 

356, NCPC). 

Com efeito, o novo sistema processual prevê a possibilidade de serem 

proferidas, ao longo do processo, várias decisões que possuam aptidão para se tornarem 

indiscutíveis pelo manto da coisa julgada.  

Como ensina Fredie Didier Junior, “Um mesmo processo poderá produzir 

tantas coisas julgadas quantas tenham sido as decisões que tenham sido proferidas e que 

possuam essa aptidão. Obviamente, cada decisão resolve uma determinada questão - não 

se trata de várias decisões sobre a mesma questão” 218. 

Igualmente, o NCPC permite a delimitação voluntária do objeto do recurso, 

ou seja, permite recurso parcial, o qual se voltará apenas contra parte da decisão recorrida 

(cf. art. 1.002, NCPC).  

Pois bem. A decisão que julga parcialmente a lide, por se tratar de decisão de 

mérito baseada em questão exauriente, transita em julgado e é rescindível por meio de 

ação rescisória (art. 966, § 3º, NCPC).  

Igualmente aplicável a possibilidade de se rescindir a coisa julgada parcial 

formada em ação civil pública ou coletiva, sendo a via adequada igualmente a da ação 

rescisória proposta no prazo decadencial de 2 (dois) anos, conforme ensina Hugo Nigro 

Mazzilli219. 

A partir daí surgem algumas controvérsias, principalmente quanto ao termo 

inicial e final do prazo para ajuizamento da ação rescisória dessa decisão que julga 

parcialmente a lide.  

O art. 975 do NCPC estabelece o termo final da ação rescisória, que se dá em 

2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 

                                                 
218 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 527. 

219 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 

patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 28. ed. rev., ampl., atual. São Paulo: Saraiva, 

2015. p. 661. 
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Pode-se dizer que o artigo está em consonância com o Enunciado da Súmula 401 do STJ, 

que assim dispõe: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for 

cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. (grifou-se)”. 

 No entanto, relembre-se que esta súmula foi editada para não aceitar o 

chamado trânsito em julgado progressivo, principalmente porque a Corte Especial do STJ 

firmara o entendimento de que sendo “a ação una e indivisível, não há que se falar em 

fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em 

julgado parcial (EREsp n.404.777-DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJU 

11.4.2005)” 220, o que, como visto, não corresponde com a realidade atual, na medida em 

que é perfeitamente possível cindir o julgamento da lide. 

O que se percebe, então, é que no NCPC não foi expresso quanto o termo a 

quo para a propositura da ação rescisória, o que é de extrema relevância no contexto atual, 

em que se admite a formação de coisa julgada parcial. Assim, pode-se concluir que o 

novo ordenamento admite o ajuizamento da ação rescisória logo após o trânsito em 

julgado de determinada decisão de mérito que julgue, portanto, capítulo da sentença, sem 

modificar o termo final de dois anos após o trânsito em julgado da última decisão 

proferida naqueles autos. 

                                                 
220 Flávio Luiz Yarshell faz pertinente crítica à súmula 401 do STJ: “A rigor, referido verbete foi 

(equivocadamente, diga-se) editado nesse contexto: ao argumento de que a ação seria “una e indivisível”, 

não seria possível falar em “fracionamento” da sentença — o que impediria o trânsito em julgado parcial.  

Essa perspectiva é realmente equivocada porque desconsidera o que fora exposto com riqueza pela doutrina 

acerca dos capítulos da demanda e, portanto, dos capítulos da sentença, a eventualmente ensejar a formação 

gradual da coisa julgada. A esse respeito, o art. 975 deve ser interpretado de forma sistemática: ali se fala 

na última decisão, isso naturalmente tem de conviver com as regras (mais de uma) que permitem o 

julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356). Nesses casos, havendo preclusão do capítulo decidido, 

a partir daí corre o prazo da rescisória. Isso é o que decorre da letra do art. 356, § 3º, complementado pela 

regra do art. 523. (YARSHELL, Flávio Luiz. Breves notas sobre a disciplina da ação rescisória no CPC 

2015. In: BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: 

Atlas, 2015. p. 179.). 
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Inicialmente, há quem entenda que começa a fluir exclusivamente um prazo 

autônomo para ajuizamento da ação rescisória221. Esta é a visão de doutrinadores como 

Fredie Didier Jr.222. 

Conforme aponta Rodrigo Barioni, por sua vez, a solução legislativa do 

aludido art. 975 do NCPC não implica em ampliação do prazo da ação rescisória, o que é 

possível concluir pelo entendimento sedimentado pelo STJ223. Na verdade, o dispositivo 

                                                 
221 O STF já admitiu coisa julgada parcial e contagem autônoma do prazo para a propositura de ação 

rescisória, o que entendemos ser temerário:  

“COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA 

JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos 

do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, 

o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. 

(RE 666589, Relator:  Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, acórdão 

eletrônico DJe-106, divulg. 02.06.2014, public. 03.06.2014)” 
222 “Essa interpretação (prazo autônomo para cada coisa julgada) está em consonância com os princípios 

da segurança jurídica e da duração razoável do processo. (...) Se há coisa julgada parcial, há possibilidade 

de execução definitiva desta decisão; se o credor não promover a execução dentro do prazo prescricional, 

há prescrição intercorrente (art. 924, V, CPC). A coisa julgada parcial faz disparar, em desfavor do credor, 

o início do prazo prescricional, mas não faria disparar, em desfavor do devedor o início do prazo 

decadencial para propor a ação rescisória? O credor passa a ter um prazo para executar e o devedor, um 

prazo indefinido para propor a ação rescisória. Essa situação é, claramente, uma ofensa ao princípio da 

igualdade.”.  (DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito 

processual civil: teoria da prova direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 

10. ed. rev., ampl. e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 529.). 

223 Recorra-se aqui ao seguinte recurso especial repetitivo: 

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO "A QUO". DATA DO TRÂNSITO EM 

JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. TERMO FINAL EM DIA NÃO ÚTIL. 

PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 

1. O termo "a quo" para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da 

decisão rescindenda. O trânsito em julgado, por sua vez, se dá no dia imediatamente subsequente ao último 

dia do prazo para o recurso em tese cabível. 

2. O termo final do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, embora decadencial, prorroga-se para o 

primeiro dia útil subsequente, se recair em dia de não funcionamento da secretaria do Juízo competente. 

Precedentes. 

3.  "Em se tratando de prazos, o intérprete, sempre que possível, deve orientar-se pela exegese mais liberal, 

atento às tendências do processo civil contemporâneo - calcado nos princípios da efetividade e da 

instrumentalidade - e à advertência da doutrina de que as sutilezas da lei nunca devem servir para impedir 

o exercício de um direito" (REsp 11.834/PB, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 17/12/1991, DJ 30/03/1992). 

4. Recurso especial provido, para determinar ao Tribunal de origem que, ultrapassada a questão referente à 

tempestividade da ação rescisória, prossiga no julgamento do feito, como entender de direito. Observância 

do disposto no art. 543-C, § 7.º, do Código de Processo Civil, c.c. os arts. 5.º, inciso II, e 6.º, da Resolução 

08/2008. 

(REsp 1112864/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2014, DJe 

17/12/2014) 
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apenas permite o ajuizamento da ação rescisória também em momento anterior àquele 

previsto na Súmula 401 do STJ224. 

Assim, podemos concluir que o termo inicial para o ajuizamento da ação 

rescisória contra a decisão que julga parcialmente o mérito é variável justamente em razão 

da decisão que se pretenda rescindir. Isto quer dizer que apenas a última decisão transitada 

em julgada em determinado processo terá o prazo de 2 (dois) anos para ser rescindida. As 

outras, portanto, terão mais do que isso.  

Esse entendimento foi consagrado pela professora Teresa Arruda Alvim 

Wambier que, indo além, conclui que foi “excelente e criativa solução: a rescisória pode 

ser movida desde logo. Mas o prazo não se esgota, se o autor da eventual rescisória 

preferir esperar que haja trânsito em julgado de todas as decisões” 225, o que, sem dúvidas, 

irá acarretar maior segurança jurídica.  

3.6 Breves considerações sobre tutela provisória no NCPC 

Não é novidade nenhuma que o sistema processual brasileiro passou a criar 

mecanismos para conferir mais efetividade à prestação jurisdicional, tais como as 

liminares, as cautelares e o instituto da tutela antecipada226. 

Aliás, recorrendo-se uma vez mais às normas constitucionais que versam 

sobre processo, o art. 5.º, XXXV, da CF/1988, ao preceituar que a ameaça a direito não 

pode ser excluída da apreciação judicial, confere à jurisdição fundamento para a adoção 

de técnicas antecipatórias a fim de serem implementados meios para a proteção desta 

ameaça a direito que o tempo pode afetar de forma intransponível227. 

                                                 
224 BARIONI, Rodrigo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015.  p. 2.175. 

225 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.394. 

226 Cassio Scarpinella define muito bem o instituto da tutela antecipada que, a seu ver, “nada mais é do que 

uma forma pela qual o processo civil brasileiro passou a ter autorização para ´começar do fim para o 

começo´(da satisfação de seus resultados para a confirmação desses mesmos resultados)”. BUENO, Cassio 

Scarpinella. Tutela antecipada. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2007. p. xv. 

227Segundo Luiz Guilherme Marinoni, “concretiza-se o princípio de que a demora do processo não pode 

prejudicar o autor que tem razão” (MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação de tutela. 9. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2006. p. 31.). 
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Justamente sobre esses meios e mecanismos é que versa uma das alterações 

mais relevantes introduzidas pelo Novo Código de Processo Civil: a criação do Livro V 

de sua Parte Geral, específico para regular a chamada tutela provisória228. O Livro é 

desdobrado em três títulos: sobre as disposições gerais, sobre a tutela da urgência e sobre 

a tutelada evidência, respectivamente (arts. 294 a 311)229. Não há mais, portanto, um 

Livro que se destine exclusivamente ao processo cautelar.230 

Certamente o escopo principal dessa alteração é o de eliminar as diversas 

discussões acadêmicas sobre a natureza da antecipação provisória de efeitos da tutela 

jurisdicional, então previstas no art. 273 do CPC/73231. 

Basicamente, pode-se dizer que foram três os aspectos mais relevantes 

utilizados pela comissão de juristas constituída pelo Senado Federal, o que foi registrado 

                                                 
228 Oportuno mencionar a lição de Dinamarco: “E à moderna ciência processual, avessa a conceitualismos 

e prioritariamente preocupada com os resultados do processo e do exercício da jurisdição, muito mais 

relevância tem a descoberta dos elementos comuns que aquelas duas espécies apresentam, do que a 

metafísica busca dos fatores que as diferenciam. Tal é a postura do Código de Processo Civil italiano, que, 

na moderníssima versão decorrente das sucessivas alterações por que passou nos anos noventa, encerra a 

seção destinada aos procedimentos cautelares (arts. 669-bis e ss.) com uma norma geral destinada às 

medidas de urgência atípicas (art. 700), as quais poderão ser, segundo opinião generalizada em doutrina, 

conservativas ou antecipatórias. Os estudiosos italianos não se preocupam, na exegese de seu art. 700, em 

distinguir com muita clareza o que é cautelar e o que não é” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era 

do processo civil. 2. ed., rev., atual. e aum. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 69-70 - destaques no original). 

229 Nesse contexto, recorra-se à reflexão de Humberto Theodoro Junior e Érico Andrade acerca do 

tratamento unificado das medidas provisórias, a fim de conferir maior efetividade tanto ao Poder Judiciário 

e ao jurisdicionado: “Com efeito, uma das novas frentes em que o princípio da duração razoável do processo 

pode atuar é na busca pela simplificação e aceleração processual ou procedimental, reconhecendo-se que 

um procedimento inadequado pode ser fonte de sério gravame à atuação do direito. Simplificando as formas 

procedimentais (= desformalização), torna-se, com certeza, o processo mais simples, mais enxuto, mais 

expedito, e por isso mais vocacionado à atuação dos princípios constitucionais da efetividade e da duração 

razoável, ambos ínsitos ao justo processo. 

Nessa linha, no sistema que se pretende implantar no Anteprojeto e agora no Projeto, as regras 

procedimentais tanto para a antecipação de tutela como para a cautelar são basicamente as mesmas, de 

modo que a uniformização procedimental certamente pode produzir ganho derivado da simplificação.  

Aliás, o próprio direito italiano sempre trabalhou com a uniformidade procedimental: dentro do mesmo 

procedimento cautelar admite-se, indiferentemente, a edição de medidas de cunho satisfativo do direito e 

aquelas de natureza acautelatória do direito, conforme já apontado. O mesmo se passa com o atual processo 

civil português, que também partiu para a uniformização procedimental para as cautelares e antecipação de 

tutela, como já se observou na nota n. 20, retro, e agora parte, tal como no processo brasileiro, para a quebra 

do vínculo estrutural e obrigatório entre a tutela sumária e a tutela plena (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto; ANDRADE, Érico. A autonomização e a estabilização da tutela de urgência no projeto de CPC. 

Revista de Processo, v. 206, p. 25, abr.  2012; DTR\2012\2692). 

230 A comparação sobre a estruturação do tema feita pelo Código de 1973 e o de 2015 é feita na seguinte 

obra: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de 

processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 244. 

231 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela provisória: considerações gerais. In. BONATO, Giovanni 

(Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 254. 
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por José Roberto dos Santos Bedaque: “reunir todas as espécies de tutelas provisórias sob 

o mesmo título, classificar as respectivas espécies segundo o critério homogêneo e não 

ignorar a terminologia já consagrada na doutrina. Pretendeu-se, com isso, eliminar as 

discussões teóricas a respeito do tema, cuja compreensão vem sendo dificultada por 

construções muito caras aos nefelibatas” 232. 

Percebe-se que o legislador agrupou sob o gênero de tutelas provisórias 

ambas as tutelas satisfativas e cautelares que podem ser prestadas em caráter antecedente, 

ou seja, autônoma sob o aspecto processual, ou de forma incidental233. Pelo novo sistema, 

então, instituíram-se duas nomenclaturas para a tutela provisória: a tutela de urgência e a 

tutela de evidência.  

O art. 300 cuidou de conceituar a chamada tutela de urgência, que pressupõe: 

plausibilidade e risco de perecimento do direito. A tutela de urgência, portanto, poderá 

ser, quanto ao seu conteúdo, classificada em cautelar e antecipada (art. 294, p. u., do 

NCPC), podendo ser requerida, como visto, de forma antecedente ou incidente.  

Com o perdão pelo truísmo, o elemento comum das modalidades de tutela 

provisória de urgência - cautelar ou antecipada - é a urgência.  

Pelo sistema anterior, a antecipação era condicionada à existência de “prova 

inequívoca” a fim de convencer o juiz da “verossimilhança da alegação”. Hoje, porém, 

fala-se apenas em probabilidade do direito.  

Além disso, o legislador condiciona a concessão da tutela de urgência ao 

“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.  

O art. 311, por sua vez, conceitua a tutela de evidência, pela qual não há 

necessidade de estar configurada a urgência na tutela jurisdicional, possuindo, como 

                                                 
232 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela provisória: considerações gerais. In. BONATO, Giovanni 

(Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 254. 

233 Confira-se a abalizada lição do Daniel Mitidiero: “A expressão tutela de urgência serve no novo Código 

de gênero em que se inserem a tutela antecipada (tutela satisfativa) e a tutela cautelar. Teria o legislador 

andado melhor se tivesse percebido que a antecipação é apenas uma técnica processual que serve para 

viabilizar a prolação de uma decisão provisória capaz de outorgar tutela satisfativa ou tutela cautelar 

fundada em cognição sumária. (MITIDIERO, Daniel. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 

JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 781-782, destaques no original). 
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visto, caráter provisório. Há, porém, a necessidade de restar verificado o alto grau de 

plausibilidade do direito afirmado, “muitas vezes revelado pelo comportamento da 

própria parte contrária (abuso do direito de defesa) ou pela adoção de determinada tese, 

fundada em fatos comprovados documentalmente, por súmula vinculante ou julgamento 

de casos repetitivos”, o que poderá justificar a antecipação da tutela final234. 

3.6.1 Estabilização da tutela antecipada antecedente e a controvérsia sobre a 

formação ou não de coisa julgada  

Feitas as considerações gerais sobre o regime das tutelas provisórias sob a 

égide do Novo Código de Processo Civil, nos ateremos agora à chamada estabilização da 

antecipação da tutela antecedente. 

Como é notório, pelo sistema anterior eram previstas as ações cautelares 

preparatórias. Agora, a tutela antecipada antecedente foi autonomizada pelo NCPC com 

o objetivo principal de viabilizar a sua estabilização235. 

Pois bem. Como adiantado no tópico anterior, o requerimento de tutela 

provisória (arts. 294, p.u., e 299) poderá ser formulado incidentalmente 

(concomitantemente à formulação do pedido principal na própria petição inicial ou então 

após a distribuição da demanda principal por meio de simples petição), ou 

antecedentemente, hipótese na qual devem ser observadas as regras de competência do 

juízo para apreciar o pedido principal236. 

Conforme disciplina o art. 303 do NCPC237, quando a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, o autor poderá limitar-se em sua petição inicial ao 

                                                 
234 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela provisória: considerações gerais. In. BONATO, Giovanni 

(Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. p. 258. 

235 MITIDIERO, Daniel. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 774. 

236 REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência 

antecipada antecedente: principais controvérsias. Disponível 

em:  https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o

_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente. Acesso em: 

11 jan. 2016. 

237 Segundo Cássio Scarpinella Bueno, “o que o artigo 303 faz é criar verdadeiro procedimento a ser 

observado por aquele que formula pedido de tutela provisória fundamentada na urgência antecipada 

antecedentemente. Um procedimento tão especializado que até poderia estar alocado, no CPC de 2015, 

dentre os procedimentos especiais do Título III do Livro I da Parte Especial. Tão sofisticado (ao menos sob 

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
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requerimento da tutela antecipada, para posterior aditamento em caso de deferimento, ou, 

então, poderá o autor optar por elaborar o requerimento de tutela antecipada na própria 

petição inicial, junto com o pedido principal, independente de posterior aditamento238. 

A questão que realmente nos interessa é a chamada estabilização da 

antecipação da tutela, veiculada no art. 304 do NCPC239, a qual tem como objetivo tornar 

estável a decisão concessiva de tutela antecipada satisfativa - e tão somente esta (art. 303) 

- se não for interposto o respectivo recurso. Diga-se que o recurso cabível contra a decisão 

que concede, denega ou posterga a apreciação do pedido de tutela provisória é o agravo 

de instrumento240, conforme regulado pelo art. 1.105, I241. 

Concedido o requerimento da tutela antecipada antecedente, o réu terá três 

opções: (i) interpor agravo de instrumento contra a decisão concessiva da tutela 

antecipada satisfativa, o que evita a sua estabilização e a extinção do processo; (ii) não 

interpor o respectivo recurso, acarretando a estabilização e a consequente extinção do 

processo (art. 304, § 1º); e, ainda, (iii) poderá o réu propor, no prazo de dois anos contatos 

da decisão que extingue o processo, demanda “com o intuito de rever, reformar ou 

invalidar a tutela antecipada satisfativa estabilizada”, cf. §§ 2.º e 5§ do art. 304. 

  

                                                 
o ponto de vista teórico) que ele pode ser entendido como caso de “tutela jurisdicional diferenciada”, 

expressão que, a despeito de pomposa, conduz distinção procedimental por vezes eleita pelo legislador para 

obtenção de tutela jurisdicional levando em conta especificidades do direito material.”. BUENO, Cássio 

Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do Novo CPC, Lei nº 

13.105, de 16.03.2015. São Paulo: Saraiva, 2015.  p. 229. 

238 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 802. 

239 Observa-se que esta nova disciplina inspira-se nos procedimentos “de refere” e “surrequête”, do direito 

francês e nos “provvedimenti d´urgenza” com “strumentalitàattenuata”, do direito italiano. (MITIDIERO, 

Daniel. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). 

Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 789.). 

240 Se concedida em sentença, porém, o recurso cabível será o de apelação (cf. art. 1.013, §5º). 

241 Há, contudo, quem considere que não apenas o recurso, mas qualquer ato impugnativo do réu, seria 

capaz de obstar a estabilização da tutela antecipada antecedente e a extinção do processo (Cf. WAMBIER, 

Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 512; e GRECO, Leonardo. A tutela de urgência e a tutela da evidência no Código 

de Processo Civil de 2014/2015. Revista Eletrônica de Direito Processual, Rio de Janeiro: UERJ, v. 8, n. 

14, p. 304, jul./dez. 2014.). 



97 

 

Como se vê, o réu possui o ônus de recorrer: se não o fizer, estabilizar-se-á a 

decisão e o processo será extinto242, irradiando seus efeitos para fora do processo. A 

sentença é, pois, definitiva e a extinção resolve o mérito243. 

A partir daí surge o seguinte questionamento: a estabilização da tutela 

acarreta a formação de coisa julgada? 

Para nós, a estabilização da tutela antecipada satisfativa não constituirá coisa 

julgada, o que é auferível pela própria liturgia da lei que concluímos que a tutela 

antecedente não acarreta a formação de coisa julgada (§ 6º do art. 304), bem como prevê 

a ação exauriente prevista nos §§ 2º e 5º. 

Sobre esse ponto, abram-se parênteses para trazer a observação feita por 

Humberto Theodoro Junior ao pontuar que o texto final do NCPC mudou o rumo da 

evolução da matéria, porque havia sido apresentado projeto de lei para alteração do 

Código de Processo Civil (PL 186/2005), de autoria do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (IBDP), presidido por Ada Pellegrini Grinover, e composto por outros ilustres 

juristas, elaborado antes da instituição da Comissão para elaboração do Novo Código de 

Processo Civil, com conclusão diferente da adotada atualmente. Nele, continha proposta 

de reestruturação do art. 273 do CPC/73, no qual se encontra o art. 273-B, § 2.º, com o 

seguinte teor: “Não intentada a ação, a medida antecipatória adquirirá força de coisa 

julgada nos limites da decisão proferida”. E o art. 273-C, parágrafo único: “Não pleiteado 

                                                 
242 Há situações, porém, em que, apesar de ser possível a adoção da técnica da estabilização da tutela 

antecedente, não acarretará a extinção do processo, que deverá prosseguir rumo à resolução do mérito: (i) 

quando o pedido de tutela antecedente referir-se a somente parte do mérito (a apenas parcela do pedido 

formulado ou a apenas um dos pedidos cumulados), não sendo, assim, o único objeto da demanda; e (ii) 

quando o pedido de tutela antecedente for concedido apenas parcialmente (Cf. NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 864; e DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de 

direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela 

provisória. 10. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 608. 

243 Traga-se o entendimento de Bruno Garcia Redondo “Não há qualquer empecilho em se reconhecer que 

se trata de sentença definitiva apesar de a mesma ser incapaz de gerar, de imediato, coisa julgada material. 

Afinal, há regra excepcional clara e expressa esclarecendo que, durante o lapso de 02 anos (art. 304, §5º), 

não haverá formação imediata de coisa julgada, apesar de proferida sentença (que, como dissemos, é 

definitiva). Como se sabe, cabe à lei definir o momento em que ocorre o trânsito em julgado e, nesse caso, 

o art. 304 houve por bem considerá-lo como ocorrido após o esgotamento do biênio sem a propositura da 

ação de modificação.” (REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela 

de urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. Disponível em:  

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_n

egocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente. Acesso em: 11 jan. 

2016.). 

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
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o prosseguimento do processo, a medida antecipatória adquirirá força de coisa julgada 

nos limites da decisão proferida” 244. 

Feita essa observação, de forma objetiva podemos concluir que a autoridade 

da coisa julgada é totalmente incompatível com a decisão proferida porque a cognição 

não é exauriente e, por essa razão, a decisão ainda é provisória porquanto sujeita à 

confirmação245. 

Sob outra perspectiva, porém, há de se indagar: como qualificar a força da 

estabilidade da decisão concessiva da tutela antecipada após o transcurso do prazo de dois 

anos246, sem que tenha sido proposta a ação exauriente? 

A resposta é um tanto controvertida e, na doutrina, já se observam três 

correntes sobre o tema, como se verá. 

A primeira delas entende que após o decurso do prazo bienal não é cabível 

ajuizamento de nenhuma ação posterior, nem mesmo uma nova demanda autônoma 

destinada a revisitar o mérito247. Para esta corrente, sequer seria possível o ajuizamento 

de ação rescisória porque não haveria formação de coisa julgada material248. 

                                                 
244 THEODORO JÚNIOR, Humberto; ANDRADE, Érico. A autonomização e a estabilização da tutela de 

urgência no projeto de CPC. Revista de Processo, v. 206, p. 12, abr. 2012. 

245 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 514. 

246 Observa-se que esse prazo bienal é decadencial, de modo que não admite suspensão ou interrupção, 

começando a fluir da ciência da decisão que extinguiu o processo. Nesse sentido, WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 513. 

247DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2. p. 612; e OLIVEIRA, Weber Luiz de. Estabilização da tutela 

antecipada e teoria do fato consumado. Estabilização da estabilização?  Revista de Processo, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, v. 40, n. 242, p. 225-250, abr. 2015. 

248 Comentando esta corrente, Bruno Garcia Redondo observa que a tutela antecedente fundar-se-ia em 

cognição não-exauriente, de modo que a coisa julgada recairia sobre o conteúdo da decisão, e não sobre 

seus efeitos. Além disso, o §6º do art. 304 indicaria a impossibilidade de formação de coisa julgada. Ainda, 

observa que essa interpretação é fundamentada no Enunciado 33 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis, que assim dispõe: “(art. 304, §§) Não cabe ação rescisória nos casos estabilização da tutela antecipada 

de urgência.” (REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de 

urgência antecipada antecedente: principais controvérsias. p. 16. Disponível em:  

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_n

egocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente. Acesso em: 11 jan. 

2016.). 

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
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A segunda corrente entende que, na esteira da corrente anterior, não haverá 

formação de coisa julgada material após o transcurso do prazo bienal. Por outro lado, 

justamente por não se formar coisa julgada material, seria cabível a propositura de uma 

nova demanda autônoma destinada a discutir o direito material. Esta nova ação, portanto, 

seria em cognição exauriente, devendo-se apenas respeitar os prazos prescricionais ou 

decadenciais incidentes sobre o direito material versado. 

 Este é o entendimento da professora Teresa Arruda Alvim Wambier, que vai 

além e ensina que, “nessa hipótese, não haverá de se falar, obviamente, em manutenção 

da mesma regra da ação anteriormente extinta com relação ao ônus da prova, pois se 

instaurará uma nova lide, sem qualquer vinculação com aquela outra extinta, cuja decisão 

poderá - mas não necessariamente deverá - influir na decisão que antecipou a tutela” 249. 

A nosso entender, esse é o posicionamento mais acertado, eis que, admitir-se 

o contrário, seria o mesmo do que sobrepor uma decisão proferida em cognição sumária 

em relação a uma decisão fruto de cognição exauriente e completa, o que não se pode 

admitir250. Essa conclusão, a nosso ver, visa garantir o devido processo legal 

constitucional, assegurando-se maior efetividade à tutela jurisdicional.  

A terceira corrente, por sua vez, entende que há formação de coisa julgada 

material após o decurso do prazo de 2 (dois) anos sem que se ajuíze a ação de 

modificação251. 

 

 

                                                 
249 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 514. – destaques no original. 

250 Ibid., p. 514. 

251 Essa é a conclusão a que chegou Bruno Garcia Redondo, que escreveu o seguinte: “Se, dentro dos 02 

anos, não há coisa julgada, mas, após o esgotamento in albis do biênio, a estabilidade se torna imutável (e, 

por consequência, se torna vedado debate sobre o direito material), é forçoso concluir que há formação de 

coisa julgada material. Afinal, o Teoria Geral do Direito Processual denomina coisa julgada material o 

fenômeno que impede a (re)propositura de demandas que busquem modificar anterior  julgamento de 

mérito.” (REDONDO, Bruno Garcia. Estabilização, modificação e negociação da tutela de urgência 

antecipada antecedente: principais controvérsias. p. 19-20. Disponível em:  

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_n

egocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente. Acesso em: 11 jan. 

2016. – grifos no original). 

https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
https://www.academia.edu/14248035/Estabiliza%C3%A7%C3%A3o_modifica%C3%A7%C3%A3o_e_negocia%C3%A7%C3%A3o_da_tutela_de_urg%C3%AAncia_antecipada_antecedente
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3.7 Extinção sem resolução do mérito e propositura de nova ação 

Quando o processo for extinto por ausência dos pressupostos positivos ou 

pela presença de fatos considerados pressupostos negativos ou, ainda, pela falta de uma 

das condições da ação, tem-se um julgamento de formalidades apenas e o juiz não 

resolverá o mérito, proferindo sentença meramente processual (art. 485, NCPC) 252. Nesse 

caso, como já vimos, haverá a formação apenas da coisa julgada formal. 

Proferida sentença sem resolução do mérito, nada impede, via de regra, que a 

ação seja novamente proposta, desde que sejam suprimidos os vícios que levaram o 

processo à extinção.  

A repropositura da ação, portanto, não é automática. Esses vícios foram 

indicados no § 1º do art. 486, sendo eles: litispendência; indeferimento da petição inicial; 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo; ausência das condições da ação; convenção de arbitragem e reconhecimento de 

competência do juízo arbitral. Em complemento a este preceito, o § 2º do art. 966 

estabeleceu ser passível de rescisão a “decisão transitada em julgado que, embora não 

seja de mérito, impeça a repropositura da demanda ou impeça o reexame de mérito”. 

Até então, tínhamos em mente que sempre que o processo fosse extinto sem 

resolução do mérito, a ação poderia ser simplesmente repetida. De fato, pelo sistema 

anterior, a não ser na hipótese de perempção, a ação poderia ser reproposta, desde que 

pagas as custas.  

No sistema atual, porém, para a repropositura da ação é necessário, além da 

prova do pagamento ou depósito das custas, a comprovação do pagamento dos honorários 

fixados no primeiro processo e a comprovação de ter sido sanado o vício. Se isso não for 

feito e o vício não for sanado, o juiz rejeitará a nova ação com fundamento no art. 486, § 

1º ou 2º, independentemente de concordar ou não com a sentença proferida na ação 

                                                 
252 Comentando o art. 485, José Roberto dos Santos Bedaque escreve que “A redação do caput, 

acertadamente, não faz referência a extinção do processo. Limita-se a apresentar hipóteses em que o juiz 

profere sentença sem análise do mérito. (...) A sentença não guarda mais relação necessária com o fim do 

processo, tal como ocorria na redação original do art. 162 do CPC de 1973. É pronunciamento por meio do 

qual o juiz, ressalvadas algumas exceções, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução 

(art. 203, §1º), com ou sem julgamento de mérito (arts. 485 e 487).”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; 

DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo 

Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.209. 
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anterior. Nesse caso, acarretará em nova extinção do processo sem resolução do mérito 

por falta de interesse processual (cf. art. 485, VI)253. 

Como ensina José Roberto dos Santos Bedaque, “A nova legislação, portanto, 

atribui à sentença com conteúdo meramente processual (art. 485) imutabilidade que 

extrapola os limites do processo em que proferida. Embora não se trate de coisa julgada 

material, não é mais fenômeno endoprocessual. A coisa julgada formal inerente a essa 

sentença deverá ser reconhecida em outro processo” 254. 

Nesse mesmo sentido, Fredie Didier Jr. ensina: “O legislador torna a decisão 

de inadmissibilidade estável: reputa indiscutível a solução da questão processual que 

levou à extinção do primeiro processo. Essa estabilidade extrapola o âmbito do processo 

em que a decisão é proferida” 255. 

Como a coisa julgada no processo coletivo opera-se secundum eventum litis, 

entendemos que o dispositivo do NCPC, por não contrariar as disposições dos artigos 103 

e 104 do CDC, é aplicável ao processo coletivo que, extinto sem resolução do mérito, 

poderá ser ajuizado novamente, sanando-se o vício. Podemos fazer aqui uma comparação 

ao que ocorre na ação coletiva julgada que, julgada por insuficiência de provas, não há 

formação de coisa julgada formal, podendo ser a ação ajuizada novamente, desde que 

embasada em prova nova, o que foi objeto do item 2.3.1. 

A jurisprudência já vinha decidindo no sentido de que o ajuizamento posterior 

não poderia ocorrer de forma automática, sendo necessário que fosse implementada a 

condição da ação faltante para sanar o vício anterior256. A nosso ver, essa alteração 

                                                 
253 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.140. 

254 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 1.209. 

255DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 530. 

256 PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE 

CONDIÇÃO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. AÇÃO IDÊNTICA. 

INVIABILIDADE. ART. 268, CPC.  EXEGESE. DOUTRINA.  PRECEDENTES. RECURSO 

DESACOLHIDO. 

I - A extinção do processo por descabimento da ação civil pública, na espécie, por falta de condição da 

ação, obsta a que o autor intente de novo a ação. 
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legislativa demonstra uma vez mais o objetivo de o Novo Código de Processo Civil 

proporcionar uma tutela jurisdicional mais adequada e efetiva, já que visa coibir o 

ajuizamento de ações indiscriminadamente, abarrotando-se o Poder Judiciário. 

3.8 Ação rescisória fundada em violação de “norma jurídica” e a coisa julgada 

inconstitucional  

Outra alteração importante implementada pelo Novo Código de Processo 

Civil foi a alteração do antigo art. 485, V, do CPC/73, para inserir nas hipóteses de 

cabimento da ação rescisória a ser ajuizada contra decisão que “violar manifestamente 

norma jurídica” (art. 966, V, do NCPC - grifou-se), enquanto pelo sistema anterior o 

dispositivo mencionava a “violação à literal disposição de lei”.  

Norma jurídica não é sinônimo de texto legal. As normas jurídicas são, na 

verdade, pautas de conduta que orientam o agir dos indivíduos, não se confundindo com 

a literalidade do preceito legal. A letra da lei pode ser interpretada, à luz da doutrina, da 

jurisprudência e dos princípios gerais de Direito. Sendo assim, muitas vezes as normas 

jurídicas podem se afastar da literalidade do dispositivo a que correspondente e, pelo novo 

dispositivo, sendo a norma jurídica violada, será cabível o ajuizamento de ação 

rescisória257. 

A alteração, a nosso ver, amplia o cabimento da ação rescisória para abranger 

também qualquer violação a enunciado normativo presente no ordenamento jurídico, 

ainda que não seja por escrito258. Além disso, a expressão “manifestamente” demonstra 

que a violação deve ser expressa e indiscutível. 

Esta modificação provoca várias reflexões. Inicialmente, relembre-se que, 

sob a égide do CPC/39, foi editado o Enunciado n. 343 da Súmula da Jurisprudência 

                                                 
II – Segundo boa doutrina, se o autor se limita a re-propor ação da qual fora julgado carente, estará 

ofendendo a coisa julgada, dado que, consoante comanda o art. 471, CPC, nenhum juiz decidirá novamente 

as questões já decididas. 

(REsp 103.584/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado 

em 05/06/2001, DJ 13/08/2001, p. 159) 
257 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.375.. 

258 BARIONI, Rodrigo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 2.153. 
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Predominante do STF, pelo qual não será cabível a rescisória “por ofensa a literal 

disposição de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de 

interpretação controvertida nos tribunais" 259. 

Pode-se dizer que esta súmula vinha sendo aplicada durante a vigência do 

CPC/73, apesar de algumas mitigações, as quais deverão ser intensificadas agora, com a 

alteração do dispositivo legal em comento260, principalmente porque o NCPC, nesse 

âmbito, buscou sempre prestigiar o estímulo à uniformização da jurisprudência, a 

obediência aos precedentes, consagração das orientações doutrinárias e jurisprudenciais 

majoritárias e, acima de tudo, segurança jurídica e isonomia. 

Nesse contexto, vale lembrar que o NCPC estabeleceu técnicas de julgamento 

de causas repetitivas, com a previsão de suspensão dos demais processos que tramitem 

sobre a mesma matéria (cf. se verifica, por exemplo, da leitura dos artigos 967, I; 1.029, 

§ 4º; e 1.036, § 1º, CPC/2015). Com isso, espera-se reduzir o risco da ocorrência de 

decisões conflitantes, para que um só entendimento seja aplicável a todos os litígios que 

versem sobre idêntica questão de direito, conferindo maior efetividade dos provimentos 

jurisdicionais. 

Ademais, o CPC/2015 valoriza o entendimento jurisprudencial firmado pelos 

tribunais superiores, notadamente em julgamentos de controle concentrado da 

constitucionalidade, em decisões em casos repetitivos e os entendimentos sedimentados 

em enunciados sumulares, de modo que, ao final, o que se espera é que os tribunais 

passem a ter suas decisões cada vez mais homogêneas. 

                                                 
259 Para Marinoni, “A Súmula 343 não diz o que é violação literal de lei, mas deixa claro que a decisão que 

se funda em lei de interpretação controvertida nos tribunais não pode ser objeto de ação rescisória. Isto por 

uma razão compreensível: é que, se os tribunais divergiam sobre a interpretação da norma, a decisão que 

adotou uma das interpretações legitimamente encampadas pela jurisdição não pode ser vista como decisão 

que violou literalmente disposição de lei, que, assim, é suscetível de ser desconstituída mediante ação 

rescisória. De modo que a súmula, em vez de encontrar um critério positivo para indicar quando há violação 

literal de lei, preferiu trabalhar com um requisito capaz de evidenciar quando não há violação literal de lei. 

Disse, então, que a decisão que aplica lei que tinha interpretação controvertida nos tribunais não está sujeita 

à ação rescisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. A intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de 

inconstitucionalidade: impugnação, rescisória e modulação de efeitos. Revista de Processo, São Paulo, v. 

41, n. 251, p. 278, jan. 2016.). 

260 BARIONI, Rodrigo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 2.153. 
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Com efeito, na primeira dessas hipóteses, em controle concentrado de 

constitucionalidade no STF, não restam dúvidas que a chamada coisa julgada 

inconstitucional pode ser rescindida com base em lei tida posteriormente inconstitucional 

em sede de ação declaratória incidental. A professora Teresa Arruda Alvim Wambier, 

entende que a norma jurídica declarada inconstitucional é inexistente juridicamente261. 

Outrossim, a Súmula 343 do STF, tem o condão de restringir o cabimento da 

ação rescisória e, pelo sistema atual, ela não deve ser aplicada, especialmente quando a 

decisão ferir entendimento consolidado, por expressa ofensa à Constituição Federal, na 

medida em que a lei foi considerada “inválida” 262, seja pelo STF, STJ, ou Tribunais de 

Justiça, ou seja, podendo versar sobre matéria constitucional, infraconstitucional, estadual 

ou municipal.  

Concluímos, então, pela inequívoca possibilidade de rescisão da decisão 

fundamentada em coisa julgada inconstitucional, ainda que a uniformização da 

jurisprudência seja posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. Estaremos 

viabilizando, assim, a aplicação uniforme da lei a todos os que estejam sob a mesma 

situação fática. Chegamos a essa conclusão por meio também da aplicação de princípios 

norteadores do NCPC, tais como princípio da igualdade, que serve de vetor à 

interpretação dos dispositivos do CPC/15 (art. 1º) e o princípio da razoabilidade (art. 8º), 

que atuam justamente de forma a possibilitar essa rescisão263. 

Entendemos, por fim, que, no caso em comento, o prazo para ajuizamento de 

eventual de ação rescisória começa a fluir da decisão que declara a inconstitucionalidade, 

proferida, por exemplo, em ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de 

constitucionalidade ou da arguição de descumprimento de preceito federal. Pode-se dizer 

que se trata de exceção ao prazo geral de 2 (dois) anos para o ajuizamento da ação 

rescisória porque a decisão rescindenda se teria baseado em norma tida por 

                                                 
261 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.p. 1.379. 

262 Ibid., p. 1.379. 

263 BARIONI, Rodrigo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 2.154. 
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inconstitucional em sede de controle concentrado264. A alteração é igualmente aplicável 

às ações coletivas. 

3.9 Impugnação do título executivo fundado em lei inconstitucional 

Outra alteração que podemos mencionar feita pelo NCPC versa sobre a 

possibilidade de se impugnar, em sede de cumprimento de sentença, execução 

fundamentada pela inexigibilidade de obrigação “reconhecida em título executivo judicial 

fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo 

Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle 

de constitucionalidade concentrado ou difuso”, na forma do § 12 do art. 525, o qual 

corresponde ao § 5º do art. 535 do NCPC, quando o impugnante/executado for a Fazenda 

Pública. 

O artigo versa sobre a coisa julgada inconstitucional e sua exequibilidade, 

tendo correspondência parcial ao art. 475-L do CPC/73, inovando, no entanto, em seu § 

12º, ao deixar claro que a inexigibilidade do título executivo pode ocorrer por força de 

controle difuso ou concentrado. 

A inovação, portanto, é pertinente, na medida em que, pelo sistema do 

CPC/73, havia grande discussão na doutrina e na jurisprudência sobre o § 1º do art. 475-

L. Isso porque, entendia-se que só se poderia considerar inexigível o título judicial 

fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo STF, ou fundado em 

aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo STF como inconstitucionais 

exclusivamente em controle concentrado de constitucionalidade265.  

Dessa forma, o NCPC encerrou as discussões, expressamente incluindo a 

possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, o que ocorre, por exemplo, por 

meio de julgamento de recurso extraordinário (cf. art. 102, III, da CF/88). Nesse caso, 

porém, a eficácia será apenas inter partes, não prejudicando nem beneficiando terceiros.  

                                                 
264 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.395. 

265 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 876. 
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Cabe frisar que o novo dispositivo deve ser interpretado conforme a 

Constituição Federal, ou seja, de acordo com o art. 52, X, da CF266, a fim de evitar 

qualquer inconstitucionalidade. Dessa forma, entendemos que, julgado o recurso 

extraordinário afirmando a inconstitucionalidade do título - em controle difuso de 

constitucionalidade, portanto - e, remetido o acórdão ao Senado Federal, este expedir 

resolução para que suspenda a execução da lei ou do ato normativo em todo o território 

nacional267. 

Assim, conclui-se que, em se tratando de controle difuso de 

constitucionalidade, para que o dispositivo do NCPC em comento seja aplicado, deve 

haver uma interpretação conforme a Constituição Federal, porque, “sem autorização 

constitucional expressa não pode haver ´objetivação´ do recurso extraordinário, 

entendimento que só pode ser considerado de lege ferenda. Não se pode opor esse 

julgamento concreto do STJ ao credor-exequente” 268. 

Além disso, fica consignado que o termo inicial do prazo da ação rescisória, 

nos casos que a decisão do STF for posterior à decisão exequenda, terá como início o 

trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF (§ 15º do art. 525 do NCPC). 

Imaginemos, portanto, que, em sede de ação civil pública, o réu seja 

condenado a reflorestar determinada área. Se, em razão de legislação superveniente 

declarada inconstitucional em sede de controle abstrato pelo STF, o local for alagado para 

construção de uma hidrelétrica, a obrigação será inexequível sendo, portanto, cabível o 

ajuizamento de ação rescisória com este fundamento. 

Entendemos que a alteração foi igualmente louvável porque consignou-se 

expressamente como único método possível para desconstituir a coisa julgada a ação 

rescisória, fixando o termo inicial de seu prazo, resguardando-se, sem sombra de dúvidas, 

a segurança jurídica do nosso ordenamento, o que foi expressamente consignado pelo 

                                                 
266 “Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

(...) 

X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal”. 

267 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.306. 

268 Ibid., p. 1.306. 
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legislador no § 13º do artigo em comento. É claro, portanto, o prestígio dado à coisa 

julgada pelo NCPC.  

3.10 Ação rescisória fundada em prova nova  

O Novo Código de Processo Civil é mais abrangente do que o anterior sobre 

o tema da ação rescisória fundada em prova nova, quando se compara o inciso VII do art. 

966 do NCPC com o contido no inciso VII do art. 485 do CPC/73. Isso porque, enquanto 

o sistema anterior previa “documento novo” como apto a fundamentar o ajuizamento de 

ação rescisória, o CPC atual o fundamento é ampliado para “prova nova” em relação ao 

que constou da instrução no processo original. 

Pelo sistema anterior, uma interpretação restrita e literal do artigo, conduziria 

à negativa da admissibilidade de ação rescisória fundada em laudo pericial, como, por 

exemplo, o exame de DNA, o que já vinha sendo criticado pela doutrina269. 

Assim, a nosso ver, a alteração é positiva, e, como ensina Flávio Luiz 

Yarshell, não deve gerar temor para a banalização das ações rescisórias270. Isso porque, a 

prova nova deve ser aquela cuja existência a parte ignorava ou de que não podia fazer uso 

ao tempo do proferimento da sentença ou da decisão rescindenda, tal como ocorria no 

sistema anterior, que seja “capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. 

Fazendo-se analogia ao sistema anterior, recorra-se ao ensinamento de Nelson 

Nery Junior, o qual deve ser aplicado atualmente: “o documento (ou melhor, a prova) 

deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de alterar a valoração das provas existentes ao 

tempo da decisão rescindenda” 271. 

Observa-se, por oportuno, que a jurisprudência já vinha flexibilizando a 

exigência de a parte ignorar a prova - documento, pelo anterior sistema - quando, em 

razão de suas condições pessoais (solução pro misero, por exemplo), a parte não tiver 

                                                 
269 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 7. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2014. p. 437-438. 

270 YARSHELL, Flávio Luiz. Breves notas sobre a disciplina da ação rescisória no CPC 2015. In: 

BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 166. 

271 NERY JUNIOR, Nelson. Soluções práticas de Direito. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

p. 179. 
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aptidão para saber a que se destina um documento que detém sob sua guarda, inclusive272. 

Esse entendimento jurisprudencial certamente perdurará no sistema atual, em razão da 

constante busca para maior efetividade da tutela jurisdicional273. 

Não há, portanto, temeridade, porque não se trata de apenas mais um 

elemento a ser reavaliado no conjunto probatório. Este elemento, na verdade, por si só 

superaria todo o quadro probatório a ser considerado na decisão rescindida. 

                                                 
272 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 822. 

273 A título elucidativo, trazemos alguns julgados:  

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA. DOCUMENTO NOVO. 

ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA 

MATERIAL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DOS FILHOS. QUALIFICAÇÃO DO MARIDO COMO 

LAVRADOR. EXTENSÃO À ESPOSA. 

1. Os beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do depósito prévio de que trata o art. 488, II, do 

Código de Processo Civil. 

2. Ainda que o documento apresentado seja anterior à ação originária, esta Corte, nos casos de trabalhadores 

rurais, tem adotado solução pro misero para admitir sua análise, como novo, na rescisória. 

3. O erro de fato a autorizar a procedência da ação, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código 

de Processo Civil e orientando-se pela solução pro misero, consiste no reconhecimento da desconsideração 

de prova constante dos autos (AR n. 2.544/MS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Revisor 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 20/11/2009). 

4. Os documentos apresentados constituem início de prova material apto para, juntamente com os 

testemunhos colhidos no processo originário, comprovar o exercício da atividade rural pelo período da 

carência. 

5. A qualificação do marido, na certidão de nascimento dos filhos, como lavrador estende-se à esposa, 

conforme precedentes desta Corte a respeito da matéria. 

6. Ação rescisória procedente. 

(AR 3.921/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, 

DJe 07/05/2013)”; 

1“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. 

CTPS. DOCUMENTO NOVO. SOLUÇÃO PRO MISERO. PEDIDO PROCEDENTE. 

1. A anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social, que atesta a condição de trabalhadora rural da 

autora, constitui início razoável de prova documental, para fins de comprovação de tempo de serviço. 

Precedentes. 

2. Embora preexistentes à época do ajuizamento da ação, a jurisprudência da 3ª Seção deste Tribunal fixou-

se em que tais documentos autorizam a rescisão do julgado com base no artigo 485, inciso VII, do Código 

de Processo Civil, dadas as condições desiguais vivenciadas pelo trabalhador rural. 

3. Pedido procedente.” (AR 800/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 23/04/2008, DJe 06/08/2008);  

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DOCUMENTO NOVO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. PROVA MATERIAL. EXISTÊNCIA. 

I - Esta Seção, considerando as condições desiguais vivenciadas pelo trabalhador rural e adotando a solução 

pro misero, entende que a prova, ainda que preexistente à propositura da ação, deve ser considerada para 

efeitos do art. 485 VII, do CPC. Precedentes. 

II - Certidão de nascimento do filho da autora, em que o cônjuge desta está qualificado como lavrador, é 

apta à comprovação da condição de rurícola para efeitos previdenciários. 

Ação rescisória procedente.” (AR 3.520/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 

em 27/02/2008, DJe 30/06/2008); 
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No caso das ações coletivas, porém, se a improcedência da ação disser 

respeito à insuficiência de provas, sequer será necessário o ajuizamento de ação rescisória 

porque o surgimento de nova prova dá ensejo à repropositura da ação, já que a 

interpretação do art. 103 do CDC deve ser feita em prol da defesa dos direitos coletivos, 

conforme demonstrado no item 2.3.1.  

3.10.1 Termo inicial e final da ação rescisória  

Cumpre ainda observar que houve consequente alteração do termo inicial do 

prazo para a ação rescisória na hipótese em comento. Isso porque § 2º do art. 975 assim 

dispõe: “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito 

em julgado da última decisão proferida no processo. (...)  § 2º Se fundada a ação no inciso 

VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, 

observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última 

decisão proferida no processo.” (destacou-se). 

Como se vê, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória fundamentada em 

prova nova foge da regra geral porque terá início somente com a descoberta da nova 

prova: agora é de 5 (cinco) anos, o que também ocorre no caso da simulação e da 

concussão. 

Uma das justificativas por essa opção do legislador, certamente foi a de 

resolver casos como o do exame de DNA feito após o trânsito em julgado da decisão 

investigatória da paternidade, cujo resultado tenha sido incompatível com a sentença 

rescindenda274. 

Será, então, necessário provar o momento em que se tomou conhecimento da 

existência da prova nova ou quando se pôde utilizá-la, o que, naturalmente, só tem sentido 

quando se pretenda ajuizar a ação rescisória após o prazo de dois anos. Desse modo, 

superado o prazo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da última decisão 

                                                 
274 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.394. 
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proferida no processo, a parte decairá do direito de ajuizar a ação rescisória. Pretendeu o 

legislador conferir segurança (jurídica) às relações jurídicas275. 

Pode-se dizer que essa alteração foi um acerto e um erro ao mesmo tempo. 

Um acerto porque foi correto alterar o termo inicial do prazo a fim de se evitar recorrer à 

desconsideração da coisa julgada que não fosse por meio da ação rescisória. Por outro 

lado, porém, há quem entenda que foi incorreta a opção do limite temporal, sugerindo-se 

que seria melhor conceder um prazo exíguo contado da descoberta da prova nova, sem 

limitação de tempo porque, da forma que está, poderá exigir que se volte à relativização 

da coisa julgada276. 

3.11 Negócios jurídicos processuais e coisa julgada  

O Novo Código de Processo Civil prevê maior número de negócios jurídicos 

processuais típicos, que são aqueles que possuem regulamentação legal específica, de 

modo a permitir às partes maiores poderes para a condução do processo.  

Nesse contexto, o art. 190 do NCPC277 deve ser considerado como uma 

cláusula geral de negociação sobre o processo278.  

                                                 
275 BARIONI, Rodrigo. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, 

Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 2.176. 

276 YARSHELL, Flávio Luiz. Breves notas sobre a disciplina da ação rescisória no CPC 2015. In: 

BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 166. 

277 “Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes 

plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

Parágrafo único.  De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste 

artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de 

adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. ” 

278 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2. p. 520. 
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Esse inovador dispositivo, junto ao art. 191279, prevê os chamados negócios 

jurídicos processuais ou acordos processuais280, que poderão ter como objeto mudanças 

no procedimento, bem como autoriza que as partes convencionem sobre seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais281. 

A nosso ver, essa inovação está em consonância com o objetivo maior do 

NCPC porque visa realmente garantir a efetividade dos provimentos jurisdicionais, 

assegurando a solução mais rápida e satisfatória dos litígios. Somado a isso, saliente-se 

que os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato permeiam todos os 

negócios jurídicos.  

Assim, os negócios jurídicos processuais pressupõem manifestação de 

vontade das partes que compõem a relação jurídica processual, que devem estar em 

comum acordo para que sejam válidos e eficazes. Dessa forma, como ensina a professora 

Rosa Maria de Andrade Nery, a autorregulação de interesses privados no processo, que é 

justamente o que ocorre com os chamados negócios jurídicos processuais, deve se sujeitar 

às regras gerais de existência, validade e eficácia dos negócios jurídicos, previstas no 

Código Civil282. 

Vale também destacar que os termos com os quais são permitidos os negócios 

jurídicos processuais e a possibilidade de se estipular um calendário judicial se 

assemelham ao que já é previsto nos procedimentos arbitrais, com a diferença de que não 

                                                 
279 “Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 

processuais, quando for o caso. 

§ 1o O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

§ 2o Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas 

datas tiverem sido designadas no calendário. ” 

280 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de 

processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 244. 

281 Nesse sentido, o Enunciado 257 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “(art. 190) O art. 190 

autoriza que as partes tanto estipulem mudanças do procedimento quanto convencionem sobre os seus ônus, 

poderes, faculdades e deveres processuais.”. 

282 NERY, Rosa Maria de Andrade. Fatos processuais. Atos jurídicos processuais simples. Negócio jurídico 

processual (unilateral e bilateral). Transação. Revista de Direito Privado, São Paulo: Revista dos 

Tribunais, v. 16, n. 64, p. 261-274, out./dez. 2015. 
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se pode dispor que o juiz de direito julgue por equidade fora das hipóteses legalmente 

previstas283. 

Ademais, os dispositivos que preveem os negócios jurídicos processuais 

abrem espaço à participação das partes na construção do procedimento, a fim de torná-lo 

mais democrático, mas, ao mesmo tempo, evitam que esses pactos funcionem como 

instrumentos de opressão284, uma vez que não se admite “negociação” quando versarem 

sobre direitos indisponíveis, ou quando houver qualquer desigualdade entre as partes. 

Por outro lado, há de se destacar que os negócios processuais não podem ter 

por objeto os poderes do juiz, estando submetido à cláusula do direito ao procedimento 

justo (art. 5º, LIV, da CF). Do contrário, poderiam acarretar indevida restrição da 

possibilidade de obtenção de uma decisão justa para a causa285. 

Nesse mesmo contexto, a validade dos negócios jurídicos processuais está 

condicionada à inexistência de violação às chamadas normas estruturantes do direito ao 

processo justo no que tange à simetria das partes e, por essa razão, pode-se concluir que 

o juiz tem o dever de controlar sua validade. Daí porque o parágrafo único do art. 190 

prevê esse controle judicial, devendo sempre se tutelar a boa-fé (art. 5º do CPC) e 

resguardar a paridade de tratamento no processo civil (art. 7º do CPC). 

Muito embora exista um controle judicial, os negócios jurídicos processuais 

possuem eficácia imediata (art. 200, NCPC), salvo quando a lei exigir prévia 

homologação judicial o que, no entanto, possui absoluta natureza excepcional286. 

O art. 190 do NCPC também pode ser entendido como extensão ao dever de 

cooperação previsto no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 

                                                 
283 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 701. 

284 Ibid., p. 701. 

285 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de 

processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  p. 244. 

286 Nesse sentido, os Enunciados 133 e 261 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que assim 

dispõem: 

Enunciado 133 do FPPC: “(art. 190; art. 200, parágrafo único) Salvo nos casos expressamente previstos em 

lei, os negócios processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial.” 

Enunciado 261 do FPPC: “(art. 190; art. 200) O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos 

bilaterais, incluindo as convenções processuais do art. 190.”. 
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reproduzido pelo art. 8º do NCPC, que prevê que, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo 

a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”. 

Feitas essas considerações, é possível conceber cinco negócios jurídicos em 

torno da coisa julgada, o que foi traçado a partir do debate firmado por Fredie Didier 

Junior e Eduardo José da Fonseca Costa287. 

O primeiro deles diz respeito ao negócio jurídico firmado para rever, rescindir 

ou invalidar decisão transitada em julgado. Como não poderia deixar de ser, entendemos 

que esse negócio jurídico não pode ser celebrado, já que as partes não podem desconstituir 

negocialmente um ato estatal. Daí podemos concluir que o negócio jurídico processual 

poderá ser celebrado antes ou durante o processamento da causa e ainda não 

vislumbramos nenhuma hipótese válida para sua celebração após o trânsito em julgado 

da demanda, mas poderia ser fundamento de ação rescisória. 

Situação análoga foi objeto de voto do Min. Luiz Fux, à época no e. STJ. No 

caso, a transação foi apresentada no curso do processo, mas após a prolação da sentença, 

mas não foi considerada pelo juiz. Decidiu-se, na ocasião, que “a transação possível de 

ser arguida como causa modificativa da obrigação chancelada por sentença transitada, 

objeto de cumprimento na forma do artigo 475-M do CPC (cf. 525, §6º, do CPC/2015), é 

aquela superveniente à sentença. 2. A transação anterior não considerada por força da 

preclusão, pressupõe ação rescisória procedente e alegação do negócio jurídico 

processual bilateral no iudicium rescissorium. 3. In casu, a CEF e o mutuário lavraram a 

transação a que se refere a LC 110/2001 anteriormente ao ajuizamento da própria ação de 

conhecimento, o que, se alegada tempestivamente, retiraria mesmo o interesse de agir da 

ação prima. 4. A omissão na alegação da transação antecedente à propositura da ação de 

conhecimento e posterior invocação na fase de cumprimento, viola os artigos 475-L, 

inciso VI, 473 e 474 do CPC.(cf. arts. 525, § 1.0, V, 507 e 508, do CPC/2015)” 288. 

                                                 
287 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 520-521. 

288 REsp 1106971/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 

03/08/2010. 
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O segundo negócio jurídico que envolve coisa julgada é aquele que dispõe 

sobre os efeitos de uma decisão judicial. Entendemos que esse negócio jurídico está em 

perfeita consonância com nosso ordenamento. Os juristas exemplificam essa situação na 

possibilidade de se transigir ou renunciar a crédito reconhecido judicialmente, como na 

possibilidade de pessoas divorciadas casarem-se novamente. 

O terceiro negócio jurídico é aquele que versa sobre objeção à coisa julgada 

(excepctio rei iudicatae), que seria um acordo para que a parte renuncie ao direito de opor 

a coisa julgada em demanda que lhe for ajuizada, o que, a nosso ver, também seria válido. 

O quarto diz respeito ao negócio jurídico que verse sobre o direito à rescisão, 

ou seja, a partir dele, as partes poderiam renunciar ao direito para rescindir uma decisão. 

Rigorosamente, trata-se de negócio jurídico que não possui natureza processual: abre-se 

mão do direito potestativo material à rescisão da decisão, o que seria lícito e permitido no 

nosso ordenamento289. 

O quinto negócio jurídico seria para afastar a coisa julgada em si. Para Fredie 

Didier Junior, o art. 190 do NCPC autorizaria esta transação, que consiste na possibilidade 

de as partes acordarem entre si que determinada decisão transitada em julgado poderia 

ser novamente decidida, ignorando a coisa julgada anterior e, nesse caso, impediria que 

o juiz conheça de ofício a existência da coisa julgada290. Em que pese o brilhantismo do 

estudo feito pelo professor, não podemos concordar com seu entendimento porque, a 

nosso ver, esta transação seria totalmente ineficaz já que as partes estariam dispondo de 

poder do juiz, além de estar violando garantia constitucional e maculando a segurança 

jurídica. 

                                                 
289 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 521. 

290 DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael; BRAGA, Paula Sarno. Curso de direito processual civil: 

teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. rev., ampl. 

e atual.  Salvador: Jus Podivm, 2015. v. 2, p. 521. 
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Outra hipótese de negócio jurídico processual que vislumbramos e não foi 

contemplado pelos citados mestres, envolveria a coisa julgada sobre questão processual 

em casos nos quais, a princípio, não haveria formação automática da coisa julgada291. 

No que tange os direitos coletivos, entendemos ser possível a formação de 

negócio jurídico processual que versem sobre coisa julgada, mas apenas em casos que 

versarem direitos disponíveis e individuais homogêneos. Em se tratando de direitos 

transindividuais, como os titulares da ação civil pública ou da ação coletiva não têm 

disponibilidade sobre o direito material que defendem em juízo, entendemos não ser 

possível efetuar negócio jurídico processual que envolva coisa julgada. Isso porque a 

coisa julgada que aí se forma beneficia todo o grupo lesado, de modo que a sentença de 

procedência transitada em julgado gera título que pode ser executado por qualquer dos 

colegitimados coletivos, uma vez que a coisa julgada ultrapassa as partes da ação292. 

Se, porém, for disponível o bem da vida obtido em ação civil pública ou 

coletiva, e se os beneficiados finais forem titulares de interesses individuais homogêneos, 

nada impedirá que estes, sim, efetuem negócio jurídico processual no tocante à parte que 

lhes caiba individualmente. 

3.12 O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e a coisa julgada 

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, introduziu-se novo 

instituto no âmbito da competência dos tribunais chamado de Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas - IRDR.  

De acordo com o art. 976 do NCPC, é admissível o incidente quando estiver 

presente efetiva repetição de demandas envolvendo controvérsia sobre a mesma questão 

                                                 
291 REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa julgada no novo CPC. 

Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 248, p. 43-67, out. 2014.  p. 60. 

292 A respeito do tema: MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, 

consumidor, patrimônio cultura, patrimônio público e outros interesses. 28. ed. rev., ampl., atual. São Paulo: 

Saraiva, 2015.  p. 660. 
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de direito293 e, ao mesmo tempo, existente risco de ofensa à isonomia e à segurança 

jurídica294. 

Como aponta Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, a identidade apenas fática 

não autoriza a instauração do IRDR, ao contrário do que ocorre no direito alemão295. 

De forma bastante objetiva, Luiz Guilherme Marinoni diz que “demandas 

repetitivas constituem anomalia no sistema processual. De fato, nada justifica que uma 

mesma questão deva ser examinada várias vezes pelo Judiciário, apenas porque se refere 

a pessoas diferentes” 296. 

O Musterverfahren alemão, em especial, serviu como inspiração para a 

construção da proposta brasileira para o enfrentamento das demandas repetitivas, 

popularmente chamadas de demandas de massa 297. 

                                                 
293 “Seguindo a linha carneluttiana, pode-se dizer que questão de direito é o fundamento da ação ou da 

contestação sobre o qual se instalou a controvérsia, e que tem em sua essência a análise de um princípio ou 

de uma regra jurídica. (DANTAS, Bruno. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; 

DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 2.179.). 

294 “Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 

simultaneamente: 

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 

§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente. 

§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir 

sua titularidade em caso de desistência ou de abandono. 

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus 

pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente 

suscitado. 

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no 

âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de 

direito material ou processual repetitiva. 

§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.” 

295 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflito no 

direito comparado e nacional. 3. ed., rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. (Coleção temas 

atuais do direito processual civil; v. 4). p. 282. 

296 MARINONI, Luiz Guiherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 

processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

v. 2, p. 576. 

297 Conforme referido na exposição de motivos do novo Código de Processo Civil, “com os mesmos 

objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas, que consiste na identificação de processos que contenham a mesma questão de direito, que 

estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta”. Sobre o ponto, ver CABRAL, Antonio 

do Passo. O novo procedimento-modelo (Musterverfahren) alemão: uma alternativa às ações coletivas. 

Revista de Processo, São Paulo: Revista dos Tribunias, v. 147, p. 123-146, 2007. 
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Na verdade, o IRDR trata-se de evolução do modelo existente no CPC de 

1973 para o julgamento de recursos excepcionais repetitivos. Além disso, “O NCPC 

sistematizou funcionalmente o tratamento de ‘casos idênticos’, com vistas ao julgamento 

conjunto da questão de direito que lhes seja comum. Além de criar o IRDR, o NCPC 

prevê consequências práticas que potencializam o resultado dos julgamentos dos ‘casos 

repetitivos’” 298. 

Como se verá, a introdução do instituto acrescentou nova competência 

associada aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais. É o que se infere 

da leitura do art. 977, que determina que o pedido de instauração do incidente deve ser 

dirigido ao presidente desses tribunais, pelo juiz da causa ou relator do recurso por meio 

de oficio, pelas partes por meio de petição, ou, ainda, pelo Ministério Pública ou 

Defensoria Pública por meio de petição. 

Com efeito, o novo instituto foi projetado a partir do olhar para experiências 

vivenciadas no direito comparado, bem como da necessidade de conferir uma tutela 

isonômica e efetiva (art. 979 do NCPC evidencia a ampla publicidade do IRDR), bem 

como célere (o art. 980 do NCPC estabelece que o IRDR deverá ser julgado no prazo 

máximo de 1 ano) aos direitos individuais homogêneos299, principalmente frente à 

litigiosidade massificada que tanto assoberba nossos tribunais.  

O IRDR tem, pois, o objetivo de se tornar ferramenta hábil a conferir solução 

eficiente para demandas que apresentem conteúdo padronizado e massificado, impedindo 

a existência de um sem-número de ações ajuizadas que versem sobre determinada questão 

jurídica evitando-se, assim, julgamentos discrepantes. 

Nesse sentido, recorra-se à conceituação do instituto feita por Georges Abbou 

de Marcos de Araújo Cavalcanti: “O objetivo desse incidente processual é conferir um 

                                                 
298 DANTAS, Bruno. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno 

(Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 2.178. 

299 Como pontua Bruno Dantas, “O escopo do IRDR é a tutela isonômica e efetiva dos direitos individuais 

homogêneos e seu advento traduz o reconhecimento do legislador de que a chamada ‘litigiosidade de massa´ 

atingiu patamares insuportáveis em razão da insuficiência do modelo até então adotado, centrado 

basicamente na dicotomia tutela individual x tutela coletiva.” (DANTAS, Bruno. In: WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo 

Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.178.) 
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julgamento coletivo e abstrato sobre as questões unicamente de direito abordadas nas 

demandas repetitivas, viabilizando a aplicação vinculada da tese jurídica aos respectivos 

casos concretos. Com isso, procura-se, de uma só vez, atender aos princípios da segurança 

jurídica, da isonomia e da economia processual” 300. 

Uma vez admitido o incidente, o art. 982 do NCPC estabelece que ficarão 

suspensos todos os processos, individuais ou coletivos, que tratem de questão idêntica de 

direito controvertida. Há, a princípio, uma limitação territorial dos efeitos do IRDR, em 

razão do sistema federalista brasileiro, já que, como o IRDR é julgado pelo Tribunal 

Regional (Tribunal de Justiça do Estado ou Tribunal Regional de determinada região), os 

processos suspensos serão daquela competência. 

A despeito disso, o NCPC, a fim de que a uniformização jurisprudencial tenha 

âmbito nacional, criou um expediente que permite que o STJ e o STF participassem do 

IRDR já em sua fase inicial de processamento, “a fim de se evitar que a demora dos 

primeiros RE e REsp pudesse causar situações de perplexidade que agravasssem em 

insegurança jurídica que o incidente pretende coibir” 301. 

Assim, os §§ 3º e 4º do art. 982 regulam a possibilidade de extensão dos 

processos em todo território nacional, determinando os legitimados para requerer a 

medida ao STF ou STF. Para tanto, esses dispositivos estabelecem que o Ministério 

Público e a Defensoria Pública poderão requerer a suspensão de todos os processos 

individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto 

do incidente, bem como que a parte de processo em curso no qual se discuta a mesma 

questão do incidente requeira a extensão do sobrestamento ao STJ ou STF aos demais 

processos idênticos no âmbito nacional, independentemente dos limites da competência 

territorial.  

Com isso, pretende-se impedir que os diversos juízes que se deparem com 

causas análogas profiram decisões contraditórias, em detrimento da segurança jurídica e 

                                                 
300 ABBOUD, Georges; CAVALCANTI, Marcus de Araújo. Inconstitucionalidades do incidente de 

resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de Processo, São Paulo, 

n. 240, p. 221-242, fev. 2015. 

301 DANTAS, op. cit., p. 2.191. 



119 

 

do necessário tratamento isonômico aos jurisdicionados, bem como evitar a sobrecarga 

dos nossos tribunais302. 

Deve-se aqui fazer uma observação de que é possível que um processo 

suspenso por força da instauração do IRDR não discuta tese jurídica exatamente idêntica 

ao processo “piloto”. Em casos como esse, cabe às partes demonstrar a singularidade ou 

a distinção de sua pretensão.  

Isso, nada mais é, do que o chamado distinguishing. Nesse ponto, porém, o 

NCPC, foi omisso, o que certamente será objeto de muita controvérsia. Entretanto, Bruno 

Dantas dá solução interessante à questão303, com a qual concordamos, entendendo que 

deverá ser aplicada a regra prevista no art. 1.037, § 9º ao § 13º, do Código, que se refere 

ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. 

 Com efeito, pode-se também dizer que o IRDR foi inserido no contexto da 

obrigação que possuem os tribunais em manter a uniformização de sua jurisprudência, 

mantendo-a estável, íntegra e coerente, tal como dispõe o art. 926 do NCPC.  Abram-se 

parênteses para se observar que este dispositivo visa garantir maior previsibilidade às 

decisões jurisdicionais, resguardando-se a coerência jurisprudencial, a partir dos 

princípios do contraditório dinâmico e da fundamentação analítica dos dispositivos (cf. 

arts. 10 e 489 do NCPC)304. 

O art. 985 do NCPC, por sua vez, determina que a orientação estabelecida no 

julgamento do IRDR deverá ser aplicada a todos os processos judiciais pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na 

área de jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, sendo 

                                                 
302Teresa Arruda Alvim Wambier ensina que os órgãos jurisdicionais devem se preocupar com a 

estabilidade de suas decisões e orientações porque quanto maior forem as desigualdades entre a decisão 

proferida e a jurisprudência do tribunal que lhe seja superior, e quanto mais controvérsias sobre determinado 

tema na jurisprudência, mais motivos terão as partes para recorrer. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et 

al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 1.410.) 

303 DANTAS, op. cit., p. 2.190. 

304 Sobre o tema, confira-se: TRECK, Lenio Luiz. O novo CPC e o hermeneutic turn do Direito brasileiro 

– condições e possibilidades. RDPro, 90/362. 
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que também será aplicável aos processos que tramitem nos juizados especiais do 

respectivo Estado ou região305. 

Do mesmo modo, e principalmente relacionado ao tema central deste 

trabalho, a orientação fixada pelo IRDR será também aplicada aos casos futuros que 

versem sobre idêntica questão de direito que venham a tramitar no território de 

competência do tribunal. Em todos estes casos, tem-se manifestações que confirmam a 

obrigatoriedade imposta aos juízes e tribunais no que se refere ao respeito ao estabelecido 

nos acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, prevista no art. 927, III, 

do CPC/2015306. 

Nesse contexto, e sem se aprofundar nos detalhes procedimentais do instituto 

porque fogem do escopo deste trabalho, é necessário questionar-se: qual o efeito da 

decisão que o tribunal profere em IRDR? 

Nos filiamos ao entendimento exposto por Bruno Dantas, no sentido de que 

a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o IRDR, por não resolver a lide propriamente 

                                                 
305 Nesse contexto, confira-se o seguinte excerto: “A decisão sobre a questão de direito objeto do incidente 

vinculará todos os juízes que presidirem processos nos quais se discuta idêntica questão, desde que tramitem 

na área de jurisdição do tribunal que julgou o incidente. Nem sempre isso definirá o resultado de cada 

processo, na medida em que a questão de direito analisada no incidente poderá ser uma de tantas outras 

debatidas nos processos antes suspensos. Para ela, contudo, outra solução não poderá dar o juiz que não 

aquela conferida pelo julgamento do incidente.” (TESHEINER, José Maria Rosa; VIAFORE, Daniele. O 

incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Processo Civil. Revista Brasileira de 

Direito Processual- RBDPro, Belo Horizonte: Fórum, v. 23, n. 91, p. 191, jul./jset. 2015. 

306 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - os enunciados de súmula vinculante; 

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas 

e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior 

Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com 

fundamento neste artigo. 

§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos 

poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam 

contribuir para a rediscussão da tese.” (destacou-se). 

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais 

superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da 

alteração no interesse social e no da segurança jurídica. 

§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento 

de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os 

princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. 

§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e 

divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. 
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dita, apenas fixa a interpretação que deverá ser dada à questio iuris que compõe a causa 

petendi. Assim, não há formação de coisa julgada da questão de direito, mas sim será 

gerado efeito vinculante307. 

Assim, a conclusão do incidente deverá ser aplicada a todos os processos 

individuais ou coletivos que tratem da tese decidida, observando-se a competência do 

tribunal, sendo que a inobservância da tese será sujeita à reclamação (arts. 984, § 2º e 

988, IV) 308. 

De acordo com Guilherme Rizzo Amaral, apesar da ausência de expressa 

previsão legal, esse efeito vinculante da decisão que julgar o IRDR deve se estender 

também à administração pública direita e indireta, à semelhança do que ocorre com as 

decisões do STF em matéria de controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, 

§2º, CF) 309. 

Uma vez instaurado o incidente, a questão jurídica a ser julgada passará a 

vincular todos os outros casos repetitivos por ele afetados, respeitando-se a limitação 

territorial sejam eles individuais ou coletivos, pendentes ou futuros, qualquer que seja o 

resultado do julgamento. A partir daí, podemos concluir que sua eficácia será pro et 

contra310.  

                                                 
307 DANTAS, Bruno. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno 

(Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 2.194. 

308 MARINONI, Luiz Guiherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Sérgio Cruz. Novo curso de 

processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 

v. 2. p. 583. 

309 AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2015. p. 997. 

310 Criticando a vinculação do IRDR, recorra-se novamente ao entendimento de Georges Abboud e Marcos 

Araújo Cavalcanti: “O NCPC prevê que a decisão de mérito pro et contra deve alcançar de forma vinculada 

todos os processos repetitivos em tramitação. Essa vinculação é praticamente absoluta. O novo sistema 

processual não adota o sistema de opt-in, de modo que todos os processos repetitivos serão alcançados pela 

decisão de mérito, independentemente de requerimento nesse sentido. 

Do mesmo modo, o NCPC não segue o sistema de opt-out, uma vez que não aceita o exercício do direito 

de auto exclusão, com a possibilidade de o litigante prosseguir com sua demanda isoladamente. Quando 

muito, o NCPC somente autoriza que a parte interessada comprove que seu caso é distinto da situação 

jurídica comum sob análise no IRDR. Para tanto, deve demonstrar, fundamentadamente, que seu processo 

versa sobre situação particularizada por hipótese fática distinta ou questão jurídica não abarcada pelo objeto 

do IRDR. 

Essa forma de vinculação absoluta fere o direito fundamental de ação (art. 5.º, XXXV, da CF/1988). Não 

há como o NCPC impedir o direito de a parte prosseguir com sua demanda isoladamente, ou seja, fora do 

regime jurídico do IRDR. O sistema processual deve sempre assegurar ao litigante o direito de opção. Essa 
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Nisso reside uma das principais diferenças do IRDR ao processo coletivo, 

onde a coisa julgada se opera secundum eventum litis, eis que não somente a decisão 

favorável, mas também a desfavorável, terá força vinculante que versem sobre a mesma 

controvérsia, respeitando-se a limitação territorial da jurisdição de cada tribunal. Se, 

porém, o IRDR for julgado pelo STF ou STJ, como visto, o âmbito será nacional.  

Por essa razão, há quem entenda que o IRDR seria inconstitucional, na 

medida em que o sistema constitucional brasileiro prevê a autonomia e independência do 

Poder Judiciário, além de sua independência judicante, conforme art. 2º da Constituição 

Federal. Este é o entendimento dos professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery311, que enumeram os seguintes motivos a justificar seu posicionamento: (i) 

ofensa à independência funcional e separação funcional dos poderes; (ii) ofensa ao 

contraditório (art. 5º, LV, da CF) já que os interessado não poderia optar por excluir-se 

do incidente; (iii) ofensa ao direito de ação (art. 5º, XXXV, da CF); e (iv) ofensa ao 

sistema constitucional dos juizados especiais, que igualmente estão vinculados à decisão 

proferida em IRDR312. 

A nosso ver, em que pese o abalizado posicionamento, nos filiamos pela 

constitucionalidade do instituto porque visa a uniformização da jurisprudência e, 

naturalmente, uma tutela jurisdicional homogênea e, ao final, mais efetiva. Mais do que 

                                                 
possibilidade de escolha decorre do direito fundamental de ação, de sorte que o legislador não pode criar 

uma forma de vinculação absoluta pro et contra sem estabelecer mecanismos processuais que assegurem 

seu pleno exercício.”. ABBOUD, Georges; CAVALCANTI, Marcus de Araújo. Inconstitucionalidades do 

incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de 

Processo, São Paulo, n. 240, p. 221-242, fev. 2015. 

311 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.966. 

312 No mesmo sentido, fervorosa crítica ao direito de ação é feita por Georges Abboud e Marcus de Araújo 

Cavalcanti: “A forma de opção pela participação no julgamento coletivo pode ser presumida (sistema de 

opt-out: como acontece com a classaction for damages e com o Musterverfahren) ou expressa (sistema de 

opt-in: como ocorre com as GLO do direito inglês). O que não se pode aceitar é simplesmente o NCPC não 

adotar qualquer desses sistemas, silenciando a respeito do assunto e impedindo, de forma absoluta, a 

possibilidade de os litigantes prosseguirem com suas demandas isoladamente. 

Se a ideia do NCPC é vincular todos processos repetitivos à decisão do IRDR, mesmo sem qualquer 

requerimento nesse sentido, deveria, ao menos, ter expressamente permitido aos litigantes o exercício do 

direito de autoexclusão. Em outros termos: como, aparentemente, a ideia do legislador não é adotar o 

sistema de opt-in, o que se conclui com uma simples leitura do texto projetado, deveria, ao menos, ter 

assegurado uma “válvula de escape” aos litigantes, garantindo o direito de não participarem do julgamento 

coletivizado e de prosseguirem com suas demandas isoladamente (opt-out).”. ABBOUD, Georges; 

CAVALCANTI, Marcus de Araújo. Inconstitucionalidades do incidente de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR) e os riscos ao sistema decisório. Revista de Processo, São Paulo, n. 240, p. 221-242, 

fev. 2015. 
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isso, devemos compreender o novo instrumento da seguinte forma: “tornar vinculante a 

interpretação da lei não é inconstitucional: é, pura, e simplesmente, algo que, em outros 

países de civil law, ocorre naturalmente” 313. 

Com relação aos processos presentes e aos futuros, então, aplicar-se-á a tese 

jurídica paradigmática, ressalvadas as hipóteses em que houver revisão posterior da 

questio iuris (cf. art. 986 e seguintes, NCPC).  

No entanto, entendemos que não serão abrangidos pelo entendimento fixado 

em IRDR os processos cujo trânsito em julgado é anterior à instauração do incidente. 

Com relação a esses casos, será possível o ajuizamento de ação rescisória, sem prejuízo 

do disposto no enunciado da Súmula nº 343 da Jurisprudência do STF, que assim dispõe: 

”Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais” 

314. 

Pelo exposto, conclui-se que, assim que o acórdão que julga o incidente de 

resolução de demandas repetitivas for publicado, todos os processos até então suspensos 

e os que ainda não foram ajuizados sobre o tema deverão receber o mesmo tratamento em 

relação à tese jurídica firmada. A inobservância da tese fixada em IRDR acarretará o 

cabimento de reclamação perante o Tribunal que julgou o incidente. 

3.13 A conversão da ação individual e coletiva – veto ao art. 333 do CPC/2015 

O Novo Código de Processo Civil, muito embora, como se demonstrou ao 

longo deste trabalho, tenha se preocupado incessantemente com a prestação de uma tutela 

mais efetiva, isonômica e célere, poderia ter abarcado mudanças estruturais na dogmática 

                                                 
313 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.410. 

314 DANTAS, Bruno. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno 

(Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015. p. 2.195. 
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processual clássica, em um contexto em que as demandas trazidas para análise do Poder 

Judiciário buscam definir questões que vão além das meramente comutativas315. 

Se, por um lado, o ordenamento jurídico nacional prevê um modelo 

processual bastante avançado para o tratamento das demandas coletivas, por outro, é 

imperioso reconhecer que nosso modelo processual coletivo se estruture, na maioria das 

vezes, em separado ao modelo processual regulamentado pelo Código de Processo Civil, 

com o que não podemos admitir. 

Nesse contexto, Susana Henriques da Costa, expõe essa problemática de 

forma bastante elucidativa: “Trata-se de dois modelos diversos que coexistem 

isoladamente com pequenas previsões de interações recíprocas (art. 104, CDC), a partir 

da tipologia teoricamente criada que distingue entre conflitos individuais e coletivos. Essa 

falta de interação entre os modelos coletivo e individual de processo cria a possibilidade 

de coexistência de demandas individuais e coletivas tratando de questões similares, senão 

idênticas, o que dá azo não somente ao fenômeno da litigância repetitiva, mas também 

permite a existência de decisões conflitantes” 316. 

Assim como salientado no item 2.1.3, a dificuldade em se relacionar as ações 

individuais e coletivas acarreta a existência de demandas individuais que tenham por 

objeto pretensão de alcance coletivo ou, então, demandas coletivas com escopo 

individual.  

Mostrava-se, então, necessário lidar com essa dificuldade e, uma das soluções 

seria criar mecanismos processuais para a coletivização de pretensões individuais de 

cunho coletivo, evitando-se demandas repetitivas e assegurando a tão recorrente falta de 

uniformidade das decisões.317 

Esse problema teria sido resolvido, ao menos em princípio, se não fosse o 

veto Presidencial ao artigo art. 333 do Novo Código de Processo Civil, que propunha a 

                                                 
315 COSTA, Susana Henriques da Costa. Morte e vida da conversão da ação individual em coletiva. In: 

BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 421. 

316 Ibid., p. 423. 

317 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 564. 
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conversão das ações individuais em coletivas, desde que presentes relevância social e a 

dificuldade de formação de litisconsórcio. Esse mecanismo foi denominado por alguns 

doutrinadores como incidente de coletivização318. 

A nosso ver, o veto ao art. 333 andou de encontro com os ditames do NCPC, 

eis que o legislador, ao elaborar o dispositivo em comento, visou resguardar a igualdade 

de tratamento dos jurisdicionados, bem como a racionalização da prestação da tutela 

jurisdicional. Para essas garantias, relembre-se que o NCPC previu o incidente de 

resolução de demandas repetitivas (cf. arts. 973 a 984) e, a nosso ver, o art. 333 em 

comento estaria em total consonância com este contexto. 

O processo deve ser utilizado como meio para se conferir acesso mais amplo 

à justiça, relembrando-se, aqui, o tão importante princípio da instrumentalidade do 

processo, afinal, como pontua José Roberto dos Santos Bedaque, “a natureza instrumental 

do direito processual impõe sejam seus institutos concebidos em conformidade com as 

necessidades do direito substancial. Isto é, a eficácia do sistema processual será medida 

em função da sua utilidade para o ordenamento jurídico material e para pacificação 

social” 319. 

Apesar do veto, algumas considerações sobre o instituto devem ser feitas, até 

porque o Projeto de Lei nº 8.058/2014, que visa instituir processo especial para o controle 

e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, possui procedimento bastante 

similar ao do art. 333320. 

A primeira observação sobre o artigo em comento consiste em dizer que a 

conversão não seria aplicável para a tutela de direitos individuais e homogêneos, já que, 

                                                 
318 DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JUNIOR, 

Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2015. p. 863. 

319 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo: influência do direito material sobre o 

processo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.p. 16. 

320 Para consulta ao PL8.058/2014, confira-se 

em:  http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758 (Acesso em: 05 

jan. 2016). 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=687758
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para estes, o instrumento criado pelo legislador, é o incidente de resolução de demandas 

repetitivas321. 

Suas hipóteses de cabimento, então, seriam duas. A primeira seria em 

demanda individual com alcance coletivo, ou seja, quando a ofensa praticada pelo réu 

tiver o condão de atingir não apenas a esfera jurídica individual do autor, mas também a 

coletividade, por envolver interesses difusos ou coletivos (cf. art. 81, I e II, do CDC). 

Podemos citar como exemplo uma demanda ajuizada por um indivíduo contra seu 

vizinho, em razão do barulho excessivo que este produz. Esse barulho trata-se de poluição 

sonora, ou seja, ilícito contra direito difuso, bem como de ofensa a direto de vizinhança, 

de natureza individual. Assim, a sustação da tutela, com a sustação do barulho, implicará 

necessariamente em efetivação de tutela coletiva.322 Esta hipótese está relacionada às 

chamadas demandas pseudoindividuais de acordo com a nomenclatura dada por Kazuo 

Watanabe323.  

A segunda hipótese de cabimento da conversão seria quando a ação individual 

tiver por objeto conflito de interesse que envolva relação jurídica plurilateral, a exemplo 

do que ocorre quando um acionista ajuíza ação para anular assembleia de acionistas. No 

caso, está em discussão uma única relação jurídica plurilateral: uma relação formada por 

acionistas titulares do direito potestativo, de um lado, e a sociedade anônima, de outro324. 

                                                 
321 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 564. 

322 DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 

JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 864. 

 
323 Segundo o professor, seriam as ações individuais cuja procedência gera efeitos sobre toda uma 

comunidade (WATANABE, Kazuo. Relação entre demanda coletiva e demandas individuais. Doutrinas 

essenciais de Processo Civil, São Paulo: Revista dos Tribunais, v.9, p. 635-643, out. 2011.). 

324 DIDIER JR., Fredie; ZANETTI JR., Hermes. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER 

JUNIOR, Fredie; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 864. 
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Igualmente importante salientar que a conversão prevista no referido artigo 

não impede o julgamento da pretensão do autor individual e preocupa-se em garantir 

condições para que seja exercido o contraditório pleno 325. 

Deferida a conversão prevista no incidente, deverão ser observadas as regras 

do processo coletivo. Assim, o autor individual deverá se manifestar quanto ao seu 

interesse de atuar como litisconsorte do autor coletivo e, neste caso, ficará sujeito aos 

efeitos da coisa julgada coletiva, mesmo que o desfecho lhe for desfavorável. Isso porque 

aplicar-se-á, por analogia, o art. 103, § 2º, do CDC.  

Quanto a isso, comentando o § 6º do aludido art. 333, que dispõe que “o autor 

originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte unitário do legitimado 

para condução do processo coletivo”, Teresa Arruda Alvim Wambier pontua que o 

dispositivo dá a entender que o autor individual não teria senão atuar como 

litisconsorte326. 

No entanto, a doutrinadora entende que essa interpretação é equivocada, na 

medida em que iria de encontro ao princípio dispositivo e, a seu ver, o autor individual 

poderia, por exemplo, desistir da demanda. Nesse caso, a ação coletiva prosseguirá para 

a prestação da tutela coletiva e, se julgada improcedente, não poderá lhe prejudicar327. 

Feitas essas breves considerações, concluímos que o veto ao artigo andou na 

contramão dos princípios constitucionais que regem o processo e que norteiam o NCPC.  

Ainda que a conversão nele prevista tornasse o processo mais complexo isto, 

de forma alguma, teria o condão de aniquilar ou ilegitimamente obstar o direito de ação 

do autor. A nosso ver, a conversão, em última instância, acabaria por ampliar o acesso à 

                                                 
325 COSTA, Susana Henriques da Costa. Morte e vida da conversão da ação individual em coletiva. In: 

BONATO, Giovanni (Coord.). O Novo Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. 

p. 423. 

326 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 566. 

327 Ibid., p. 564. 
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justiça e resguardar a segurança jurídica das relações, visando a uniformização 

jurisprudência328. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Em sentido contrário ao incidente, há quem aplauda o veto presidencial, na medida em que a conversão 

romperia com “o paradigma da inércia da jurisdição, com a imposição de um processo de matriz autoritária, 

que, a pretexto de prestigiar os princípios fundamentais da duração razoável e da economia processual, 

vulnere o direito individual do cidadão” (Cf. TUCCI, José Rogério Cruz. Um veto providencial ao novo 

Código de Processo Civil! Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-mar-17/paradoxo-corte-veto-

providencial-cpc . Acesso em: 10 jan. 2016). 

http://www.conjur.com.br/2015-mar-17/paradoxo-corte-veto-providencial-cpc
http://www.conjur.com.br/2015-mar-17/paradoxo-corte-veto-providencial-cpc
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4 CONCLUSÃO 

Muito já se falou e se escreveu sobre o instituto da coisa julgada, tema dos 

mais clássicos e fundamentais do Direito Processual Civil. Em um primeiro momento, 

elaborar “mais uma” dissertação de mestrado sobre o instituto poderia levar a uma 

distorcida visão de que este trabalho seria trivial ou repetitivo. 

No entanto, as dificuldades que norteiam o instituto, principalmente quando 

inserido no âmbito do processo civil individual e do coletivo, geram uma série de questões 

controvertidas. Aliás, vale aqui lembrar a obra de Mauro Cappelleti, que diz que, quando 

relacionada ao processo coletivo, a visão tradicional da coisa julgada, principalmente 

quanto à sua eficácia e seus limites subjetivos e objetivos, “caem como um castelo de 

cartas” 329. 

Somado a isso, o advento do Novo Código de Processo Civil, prestes a entrar 

em vigor, torna o tema ainda mais instigante, já que trouxe uma série de repercussões 

para o instituto.  

Ademais, forçoso frisar que o NCPC, logo em seu art. 1º, enfatiza o valor 

fundamental da Constituição, o que representa um enfoque contemporâneo da temática 

do direito, prestigiando o processo civil constitucional e, principalmente, a efetividade da 

tutela jurisdicional, criando uma série de mecanismos para tanto. A recorrente busca por 

segurança jurídica e por uniformização da jurisprudência são aspectos norteadores do 

Novo Código de Processo Civil, os quais estão diretamente relacionados à autoridade da 

coisa julgada. 

Reconhecemos que o processo civil coletivo é regido pelo microssistema 

formado basicamente pela Lei de Ação Civil Pública e o Código de Defesa do 

Consumidor. No entanto, essa visão não pode ser estática, devendo ser aplicado o Código 

de Processo Civil e, naturalmente, a Constituição Federal, sempre que necessário. Mais 

do que isso, entendemos que o Código de Processo Civil deve ser aplicado em conjunto 

                                                 
329 CAPPELLETTI, Mauro. Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alla giustizia civile. Rivista di 

Diritto Processuale, Padova, v. 30, p. 361-402, 1975. 
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com aqueles dois diplomas sempre que não houver regramento específico sobre 

determinado tema. 

O objetivo deste trabalho - que se espera ter alcançado - é demonstrar que as 

alterações implementadas pelo Novo Código de Processo Civil ao instituto da coisa 

julgada formada no processo individual abrangem também o processo coletivo.  

Assim, podemos aqui lembrar alguns dos casos traçados ao longo deste 

trabalho sobre a questão. De início, entendemos que a coisa julgada coletiva formar-se-á 

sobre decisão de mérito (art. 502, NCPC), e não apenas sobre sentença em sentido estrito. 

Da mesma forma, acreditamos que não haverá mais necessidade de se ajuizar ação 

declaratória incidental em processo coletivo para que ocorra a formação de coisa julgada 

sobre questões prejudiciais (art. 503, NCPC).  

Também no processo coletivo poderá haver a formação de coisa julgada 

parcial, rompendo-se o dogma de sentença una (art. 356, CPC). Sobre os negócios 

jurídicos processuais, entendemos que, em se tratando de coisa julgada coletiva, apenas 

poderá ser firmado quando tutelar direitos disponíveis e direitos individuais homogêneos 

já que, em se tratando de direitos transindividuais, os legitimados não detêm 

disponibilidade sobre o direito material que defendem em juízo.  

No mais, concluímos pela constitucionalidade do Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas (art. 976 e seguintes do NCPC), que visa conferir uma tutela 

isonômica e efetiva aos direitos individuais homogêneos. Apesar de a coisa julgada 

formar-se pro et contra, entendemos que sua eficácia vinculante é perfeitamente 

compatível com a tutela coletiva. 

Por fim, nosso posicionamento é contra o veto ao art. 333 do NCPC, que 

propunha a conversão das ações individuais em coletivas. Isso porque, o chamado 

incidente de coletivização visava resguardar a igualdade de tratamento dos 

jurisdicionados, bem como a racionalização da prestação da tutela jurisdicional. 

Naturalmente, a escassa doutrina e a falta de jurisprudência sobre as 

alterações implementadas pelo Novo Código de Processo Civil ao instituto da coisa 

julgada, principalmente quando aplicada ao processo coletivo, cria uma série de 

divergentes entendimentos. O tema certamente necessita maior amadurecimento, mas o 
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que se espera principalmente é que este trabalho sirva para maiores reflexões sobre o 

instituto da coisa julgada no processo coletivo voltando-se os olhos para as alterações 

trazidas pelo Novo Código de Processo Civil. 
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