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Art. 22 - No mandado de segurança coletivo. a sentença fará coisa julgada limitadamen
te aos membros do grupo ou categoria substituidos pelo impetrante.
§ 1.° O mandado de segurança coletivo nao induz litispendência para as ações indivi
duais, mas os efeitos da coisa julgada nao beneficiarão o impetrante a título individual
se n30 requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias
a conlar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva,
§ 2.° No mandado de segurança coletivo. a liminar só poderá ser concedida após a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se
pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Resumo. O mandadode segurança, a coisa julgada coletiva ea liminar são garan
tias constitucionais fundamentais. Não lhes é compativel, assim, interpretação
restritiva. A partir da doutrina do diálogo das fontes e, em especial, com base na
teoria dos direitos e garantias constituciooais fundamentais, a interpretação e a
aplicação do art. 22 da Lei n. t 2.016/2009 deve ser aberta e flexível para extrair
do novo sistema a sua melhor carga de eficácia social. Para a correta interpreta
ç,'io e a adequada aplicação do art. 22, objeto destes comenlários, é necessária
a sua integração à disciplina prevista nos artigos 103 e 104 do Código de Defesa
do Consumidor, aplicáveis à tutela dos direitos ou interesses difusos. coletivos e
individuais homogêneos por força dodisposto no ano 21 da lACP.

Palavras-chave. Mandado de segurança individual e coletivo. Coisa julgada co
letiva e sua abrangência. Segurança jurídica. limites subjetivos da coisa julgada.
litispendência. Teoria dos direitos e garantias constitucionais fundamentais.
Interpretação aberta e flexível. liminar, tutela de urgência, acesso à justiça e
contradi tório postergado.
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Sumário: Introdução. I. Dispositivos comentados, legislação correspondente e
disposições normativas conexas: 1.1 Dispositivos comentados; 1.2 legislação
correspondente; 1.3 Disposiçõe5 normativas coneltas; 1.4 Disciplina normativa
da coisa julgada, da litispendência e da liminar no mandado de segurança co
letivo antes da lei 12.016/2009; 1.5 O projeto da nova lei da ação civil publica
(substitutivo do Pl n. 5.1 39n0091 e algumas diretrizes que serão importantes
para a lIdequada interpretação e aplicação da coisa Julgada. da litispendência e
da liminar no mandado de segurança coletivo- 2. Acoisa julgada coletiv.l e sua
disciplina na nova lei do mandado de segurança lart. 22, capufl: 2.1 A CoiSil jul
gada coletiva e sua fundamentação constitucional; 2.2 O vazio dej,cado pelo art.
22, caput, da nova lei do mandado de segurança ea aplicabilidade doart. 10] do
CDC em sede de ma ndadode segurança coletivo-]. Discipl ina da litispendência
no mandado de segurança coletivo(art. 22, § 1.°, primeira parte) - 4. Obrigatorie
dade de desistência da impetração individual e proibição do benefício da coisa
julgada coletiva no plano individual (art. 22, § 1.°, segunda parte- S.liminar no
mandado de segurança coletivo (art. 22, § 2.'"): exigência de manifestação prévia
do representanteda pessoa juridicade direitopúblico e seu afastamento nos casos
de urgência - 6. Conclusões e propostas interpretativas.

Introdução

Os presen tescome nlários visam analisar e apresentar dire trites in te rpre tativas
em torno do art. 22 da Lei 12.01612009, que disciplina o mandado de segurança
individual e coletivo e dá outras providtncias.

Para maior clareza e. em atenÇào às orientações dos coordenadores da obra e
da própria editora, são abordados vários itens sobre as questões disciplinadas no
art. 22 da nova lei do mandado de segurança (LMS).

Após fazer a transcrição legislativa e analisar a existência ou não de legis
lação correspondente ou que mantenha relação de conexão com os dispositivos
comentados, o texto aborda a coisa julgada coletiva e sua disciplina na nova lei
do mandado de segurança, propondo, a partir da doutrina do dialogo das fontes
e da força normativa dos direitos e garantias constitucionais fundamentais, inter
pretação aberta e flexível em tomo da nova disciplina constante no art. 22, capul,
da nova LMS. Considerando a relação direta e indissociável entre o art. 21. que
versa sobre o objeto material do mandado de segurança coletivo. e o art. 22, capu!,
que dispõe sobre a coisa julgada no mandado de segurança coletivo, a referência
e, até mesmQ, algumas considerações sobre o primeiro dispositivo tornaram-se
necess:irias e imprescindiveis.

Na sequtncia, eslUda-se a nova disciplina da Iitispendtncia entre o mandado
de segurança coletivo e as ações individuais, ocasião em são apresentadas algu
mas reflexoessobre Iitispendtncia entre mandados seguranças coletivos ou entre
esses e outras ações coletivas, tema que não foi disciplinado na nova legislação
comentada. São apresentadas considerações criticas sobre o novo comando que
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impõe, ao sujeito, a fonnulação de requerimento de desistt:nda do seu mandado
de segurança, no prazo que especifica, sob pena de não se beneficiar dos efeitos da
coisa julgada coletiva.

No estudo do § 2.° do ano 22 da nova LMS, que condidona a concessão de
liminar à oitiva prévia do representantejudicial da pessoajuridica de direito público,
o qual deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, propõe-se uma
flexibilização do condicionamento legal para a concessão da liminar a partir da
garantia constitucional do acesso à justiça (an. 5.°, XXXV, da CFIl988), o que se
justifica pri ncipalmente para ate nder as si lUações emergenciais emq ue a exigéncia
de manHestação prévia do representante da pessoa jutidica dedireito público possa
gerar dano de dHicíl e incerta reparação, ou, ainda, esvaziar o sentido e eficácia
do provimento buscado. Nesses casos, em que deverá incidir o controle difuso e
incidental da constitucionalidade com base na garantia constitucional do acesso à
justiça (an. 5.°, XXXv, da CF/1988), o contraditório ficará postergado.

No último item são apresentadas, de forma pontual, as principaisconclusoes
e algumas propostas interpretativas. Constam,ao final, as referências bibliográficas
que embasaram os comentários.

1. Dispositivos comentados, legislação correspondente e disposições
normativas conexas

/.1 Dispositivos comentados

Apesardo foco dos comentários estar no art. 22 da Lei 12.01612009, observa-se,
da transcriçâo que se seguirá, que há neste dispositivo trés panes que merecem,
cada uma por si. abordagens próprias e mais específicas.

Primeiro, o (aput, que dispõe sobre os limites subjetivos da coisa julgada no
mandado de segurança coletivo. Depois, o § 1.0, que disciplina tanto o fenômeno
da litispendência entre mandado de segurança coletivo e o individual quanto os
efeitosda coisa julgada coletiva no plano individual. Por último, o § 2.°, que dispõe
sobre a exigência de audiência prévia do representante judicial da pessoa jurídica
de direito público para a concessão de liminar no mandado de segurança colelivo.
Dai a necessidade de divisão da abordagem em vários itens.

1.2 Legislação correspondente

A Lei 1.533/1951, revogada pela atual LMS, não disciplinava o mandado
de segurança coletivo e a razão era muito simples: o mandado de segurança co
letivo surgiu somente com a Constituição Federal de 1988 e, até o advento da
Lei 12.01612009, não houve nenhuma aheração legislativa que o disciplinasse.
Portanto, não há legislação correspondente à nova disciplina do mandado de
segurança coletivo.
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A unica disposição normaLÍva que fazia rdertncia expressa ao mandado lU
segurança coletivo constava, e ainda consta, do art. 2.° da lei 8.437/1992: -No
mandado de segurança coletivo e na ação civil pública. a liminar será concedida,
quando cabível, após a audiência do represenlante judicial da pessoa jurídica de
direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas. n

Essa disposição é repetida, porém com maior rigor em sua literalidade, pelo § P
do art. 22, que também será objeto de comentârto.

1.3 Disposições normativas conexas

Existem várias normas de oUlras leis que dialogam com as disposições do
ano 22. Umas possuem um bom disciplinamenlo t~cnico e guardam adequada
compatibilidade com a ConstilUiçâo e, em especial. com os direitos e garantias
constitucionais fundamentais; oulras, decorrentes de ataques legislativos autori
tários ao sistema brasileiro de tutela coleliva, estabelecem diretrizes limitadoras
que violam a Constituiçào,sobretudo no que tange à efetividade dos direitos nela
previstos e ao sistema de acesso à justiça, que deve ser fácil, agil, eficaz, eficiente
e democrático.

No plano das normas que possuem bom e razoável disciplinamento técnico,
destaca-se, primeiramente, oan. 18 da Leida Ação Popular (lAP- Lei 4.71711965),
que inclusive serviu de inspiração para o atual sistema da coisa julgada coletiva.

Prevt o art. 18da lA P: ~A sentença terá eficácia de coisa julgada oponlvel erga
omnes. exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência
de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idl:ntico
fundamento. valendo·se de nova prova."

Nessa linha. também merecem atenção OS arts. 103 e 104 do CDC (Lei
8.0781\990),

O ano 103 do coe trala da COISa julgada coletiva e seus efeitos no plano cole
livo e individual e dispõe: ~Nas ações coletiVas de que trata este código, a sentença
fará coisa julgada:

"1- erga omnes. exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficitn
cia de provas, hipôtese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação,
com idl:ntico fundamento. valendo·se de nova prova, na hipótese do inciso I do
parágrafo único do arl. 81;

"I1- uhia panes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou dasse, salvo im
procedl:ncia por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso 11 do parágrafo tinico do art. 81;

"1lI- erga omnes, apenas no caso de procedtncia do pedido, para beneficiar
todas as vftimas e seus sucessores. na hipõtest do inciso II1 do parágrafo unicodo
art. 81.
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"§ 1.° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e 11 não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo. cate
goria ou classe.

"§ 2.° Na hipótese prevista no inciso 111, em caso de improcedência do pedi
do, os interessados que não tiverem intervindo no processo como Iilisconsones
poderão propor ação de indenização a lftulo individual.

"§ 3.00s efeitos da coisa julgada de que cuida oan. 16. combinado comoan.
l3 da Lei 7.347, de 24de julho de 1985, não prejudicarão as aç6esde indenização
pordanos pessoalmente sofridos. propostas individualmente ou na fonna prevista
neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiamo as vilimas e seus sucessores,
que poderão proceder à liquidação e à execução, nos tennos dos arts. 96 a 99.

"§ 4.° Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condena
tória".

Jáoan. 104do COCdisciplina o fenOmeno da litispendênciaentreações coletivas
e individuais, assim como a suspensãodas ações individuais. como requisito para que
o individuo possase beneficiardos efeitosda coisa ju19adacoletiva, estabetecendo: "As
açóescoletivas, previstas nos incisos Je 11 e do parágrafo unicodoan. 81, não induzem
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omne5
ou ultra panes a que aludem os incisos II e 111 do anigo anterior não beneficiarão os
autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta
dias, a contar da citncia nos autos do ajuizamento da ação coletiva."

Outro dispositivo relevante para a efetividade dos direitos ou interesses di
fusos, coletivos e individuais homogêneos está previsto no art. 83 do COCo que
consagra o principioda máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva:) "Para a
defesa dos direitos e interesses protegidos por este Côdigo são admissiveis todas as
espécies de ações capazes de propiciar sua adequada de efetiva tutela".- Esse prin
cipio tem plena aplicabilidade na defesa de todos os direitos ou interessesdifusos,
coletivos e individuais homogêneos, isso por força do art. 21 da Lei 7.347/1985
(LACP).5 Trata-se de princípio que abrange a utilização de todas as especies de

3. O Estatuto da Criança t doAdolr:scentt (lei 8.06911990), noart. 111,to Estatuto do Idoso
(lei 10.74112003), no art. 82, também consagram expressamente esse principio.

4. Gregório Assagra dt Almeida: "Com base no prinCípio da máxima amplitude da tutda
jurisdicional coletiva comum sáo admitidos todos os tipos dt açOts, proctdimtntos,
provimentos e mr:didas necessárias e eficazes para a tutdados di~itoscolttivos. Tem es~

princtpio p~visáo upressa na lti (ao. 83 do COCo em sua combinação com o art. 21 da
U.CP), que Iht conftre hiptrefidda na sua oondiçjo de norma dr: suptrdi~ilo processual
coltlÍvo comum <"J~. M(lIIwal das a(ÓC's cOnsfitWlionais. p. 35.

5. Prevt o art. li da LACP: "Aplicam.~;I ddesa dos direitos t intt~ difusos, colttivos t
individuas, no que for cabivd, os dispositivos do Titulo 1lI da lei que instituiu o Código
de Ddesa do Consumidor. "(Artigo acrescentado pela Lei 8.07811990)
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ações cabivtls. o que. por razão lógica, engloba o mandado de segurança coletivo
bem como os distintos proVImentosjudiciais e medidas de amecipação dos efeitos
da tutela.6

No grupo das nonnas conexas, decorrentes de alterações legislativas auto
ritárias e repressivas ao sistema da lutela coletiva, destacam-se o ano 16 da Lei
7.347/1985 (LACP), alterado pela Medida Provisória 1.570~5197. convenida na Lei
9.49'+/1997, que disciplina a coisa julgada coletiva na LACP, bem com o ano l-A,
capl.lt,da Lei9.494/1997,acrescentado pela Medida Provisória 2.180-35/2001 ,que
dispóe sobre a abrangtncia da sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo
proposta por entidade associativa.

Consta do ano 16 da Lei 7.347/1985: "A semença civil fará coisa julgada erga
omnes, nos limitesda competéncia territorial do órgão prolator. excetO St: o pedido
for julgado improcedeme por insufiCiência de provas, hipótese em que qualquer
legitimado poderá imentar OUlra ação com idêntico fundamento, valendo-St: de
nova prova."

Por sua vez. prevê o ano 2·A. COPUI, da Lei 9.49411997: ~ A sentença civil
prolatava em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa. na defesa
dos interesses e direi lOS dos seus associados. abrangerá apenas os substituidos
que tenham, na dada da propositura daação,domicllio noãmbito da competência
territorial do órgão prolator. ~

As restrições territoriais dos limites subjetivos da coisa julgada coletiva. pre·
vistas nos dispositivos acima transcritos. decorreram de medidas provisórias de
índole autoritária.' que eram utilizadas. ate o advento da Emenda Constitucional

6. AntOnio Hf;nnan v.Scnjamm.: .(.. ) al~m das divf;~dipttididf;ação cabfvds. igualmtentte
Sf; dtevte considterar tem ulaçto aos distintos provimtentos judictalS. Da maior impornncia.
ntestte St:mido, t. o instituto da anttecl~çAoda tUlda. m«anismo dos mais imponantes na
df;t!va prf;Vtenç;lodosdanosao consumidor-o Antônio Hennan V. Bcnajmin, Claudia Uma
Marqutest'. Bruno Miragtem. Commldrios ao Código de Dt:fesa do ConsumIdor. p. 1016.

7. Em um excteltente tteXto. inthulado Açdo civil publica nftm do auwrifarismo. Ada Pdlegrini
Grinover apresentou várias crfticas às investidas abusivas do governo fe<!t;ra I: ~Única nossa
dissoame, nesse cenário. ~ a atitude do governo, que ttem utilizado Medidas Provisórias
para invertu a situação, com investidas contra a ação civil publica, tentando diminuir sua
eficáca, limitaroacessoà justiça, frustrar o momemoassocialivo. rteduziro papddo Poder
Judiciário. O legislativo. complacente ou desatemo. n;lo tf;m sabido resistir aos auques.
secund3ndoaaçtodoGoverno.Asalvaçiosópodeesurnostribunais.dt:Vendoosadvogados
e o Minist~rio Nblico a eles rKOrrer. alimenundo-os com a intterpretaç;:lio adequada das
OOV2S nonnas, a fim dte que a resposta junsdidonal rdliu as !inh2s mestras dos processos
coletivos e os princlpios gtenlls que os regem, qute~ podem St:r involutivos·. O proceno:
estudos & pareceres, p. 247.
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(EC) 3212001 ,8 como mecanismos para apressar alterações legislativas a toque de
caixa, sem o necessário debate parlamentar que as matérias exigiam e mereciam.
A doutrina em geral apresenla sérias criticas a essas limitações, apontando vícios
de inconslilUclonalidade foonal e maleriaJ.9 Na jurisprudência, a questão ainda
não se pacificou.

Convém. todavia, destacar que o STJ, em duas decisões recentes da Terceira
TUrma, relalora Ministra Nancy Andrighi, afastou a incidência da limitação terri
torial prevista no ano 16 da tACP:

Processo civil e Direito do Consumidor - Ação coletiva ajuizada por Associa
ção Civil em Defesa de Direitos Individuais Homogtneos - Expurgos inflacionários
devidos em Caderneta de Poupança em janeiro de 1989 - Distinção enue eficácia da
sentença e coisa julgada - Eficácia nacional da decisão. ~A Lei da Ação Civil Pública,
originariamente, foi criada para regulara defesa emjuízo dedireitosdifusos ecoletivos.
A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu a panir do Código de Defesa do
Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém ontolo·
gicamente diversa. Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. Acoisa
julgada é meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. O ano 16 da LACp' ao
impor limitação teniLOrial à coisa julgada, não alcança os efeilOs que propriamente
emanamdasemença. Os efeitos da sentença produum-se 'erga omnes', paraalém dos
limites da competência tenitorial do órgão julgador. Recurso Especial improvido"
(REsp 3993571SP, j. 17.03.2009, DJ 20.04.2009; também, no mesmo sentido, REsp
4115291SP, rei. Min. Nancy Andrighi, 3.aT.,j. 24.06.2008, DJ 05.08.2008). 10

8. Entre outras limitações. a Emenda Constitudonal32. de 11 de setembro de 2001, vedou
:I ediçãode Medida Provisória sobre direito penal, processual penal e processual civil (art.
62. § 1.0, inciso 1, alinea "b", da CFI1988).

9. Entre vários outros autores, escreveram Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andnde
Nery: "13. Ineficácia e inconstitucionalidade. A norma, na redação dada pela 19494197, é
inconstitucional e ineficaz. Inconstitucional por ferir os pri ncipios do direito de ação (CF
5,° XXXV), da ruoabilidade e da proporcionalidade e porque o Presidente da República a
editou. por meio de medida provisória, sem que houvesse autorizaçao constitucional para
tanto, pois não havia urgfncia (o texto anterior vigonva há doze anos, sem oposição ou
impugnação), nem relevância, requisitos exigidos pela CF 62 caput para que o Presidente
da República possa, em caráter absolutamente excepcional, legislar por MedProv. Ineficaz
porquea alteração ficou capenga.já que incide o COC 103 nas ações coletivas ajuizadas com
fundamento na LACP, por força do LACP 21 e COe. Pan que tivesse: eficácia, deveria ter
havido alteraçao da LACP 16 e do COC 103. De consequéncia, não há limitação telTÍtorial
para a efic2cia erga omnn da decisão proferida em açao coletiva. quer esteja fundada na LACP.
quer no COe. De outra pane. o Presidente da República confundiu limites subjetivos da
coisa julgada, matéria tratada na norma, com jurisdição e competéncia C..)". Constituiçdo
Federal comel'uada e legislaçãO conslilucional, p. 856.

lO. No mesmo sentido: TRF 4.' Região - Embargos de dedaração- Ação civil pública - lei
7.347/1985 - An. 16 - Amplitude dos efeitos da sentença.•A nova redação dada pela Lei
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'.4 Disciplina normativa da coisa julgada, da /itispendéncia e da liminar no
mandado de segurança colelivo antes da Lei 12.016/2009

foi a Constituição Federal de 1988.jâ vimos, que ampliou o campo de apli
cabilidade do Mandado de Segurança para consagrar a admissibilidade da Sua
impetração tambtm para a luteladosdireitos ou intertssescoletivos (art. 5.°. LXIX
e LXX. da CFI1988). Antes. por falta de amparo constitucional, doutrina e juris
prudfncia nãoadmitiam a utilizaçãod~ instrumento noãmhito coletivo. 11 Entn:
a Constituição Federal de 1988 e o advento Lei 12.01612009 não havia disciplina
nonnaliva específica para o mandadode segurança coletivo, 11 mas isso não impedia
a sua impetração, que linha amparo no § 1,° do art. 5.° da CFIl988: "As normas
definidorasde direilosc garantias fundamentais U~m aplicação imediata". Ponamo,
como ressaltado por Ada Pellegrini Grinover, a falta de norma rtgulamemadora
especifica pata mandamLlS l.olcrivo, apesar de ler dificultado a sua utilizaç;1.o, nào
foi, diante do comando constitucional que lhe conferiu autoaplicabilidade, falor
de impedimemo para a sua impelraç;l.o.l)

Assim, quanto aos requiSitos da petição inicial e ao procedimento em si,
aplicava-se ao mandadodesegurançal.olerivo, no que fossecompativel, o CPC (an.
282) e a Lei 1.533/1951, nos termos da oriemaçoio jurisprudencial e doutrinária
sobre o tema. H Contudo, mais precisamente em relação à coisa julgada coletiva e
à Iitispendtncla, a orientação era no sentido de que deveria prtvalecer o micros--

9.i9iIl991 aoan. 16da ui 1.31711985, multo embora Rio padeta de I112ngra deinconstilu
clonahda.de. tde tal impropriedade lte nia que a doumna malsauloru.ada. vem l\SStverando
sw mocuidade. de modo que os dellos da medida hmmar não podem ficar cOnlldosapenas
na circunscrição terrilorial do órgão proLlIor da decisão· (ApeL em ACP 2oo1.0i.01.000611
lIPR. 3.' T.. j. 16.03.2004, rel. Des. Federal Silvia Gornieb. p. DJU 2).

11. Uadi Larntgo Bulos: •Antes da Consutuiçio de J988, a doutrina e a jurisprudlncia. quase
unanimernenle. não admitiam a possibilidade de o mandado de.segu rança tutelar intersses
coletivos. InV0(:3va-SoC,como condiçio proibitiva para a impctr.lç.\Odo'mandamus' coletivo.
o preceitodoan. 6.· doCPC. medianteoqua.1 'ningutm podera pleltcar. em nome próprio.
din:ilO alheio, salvo quando autonzado por lei..'. Mondadotk stgU"III'O coletiVO. p. 18.

12. O ano 2.0 da ui 8.43711992 é uma pequena exceção, a qual dispunha que a liminar no
mandando de seguranÇ2 coletivo seria concedida, quando cabível, apósa audilncia do re
presente judicial da pessoa jundica de dirclto público. que deveria se pronunciar no prazo
de setenta e duas hora5.

J3. Ada Pdlegrini Grinover: ·Criado pdaConstiltliçiode 1988, no inc.lJ{X doa". 5.·, norma
deefiCáciaplenaouauto-aplicávd.omandadodesegurançacoletivovemsendoampiamente
utiliz.ado. memso amesdc sua n:gulamenlaÇjO legislativa. Oque t sem duvida correto, mas
lem provocado diversas manifestaç~dos tribunais. nem .sempre harmOnicas e por vezes
incorrew·. O processo tm cvOlll'ao, p. 97.

14. Nesse sentido. Uadi Lamtgo Bulos: •Ao mandado coletivo. esptcie do gtnero mandado
de segurança, aplicam-se o rito, as condições e as IimitaçOCS do wril comum-. Mandadoik
seguron(o COldivo, p. 68.
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sistema de tutela jurisdicional coletiva comum (arts. 90 do CDC e 21 da u..CP),
principalmente as disposições sobre coisa julgada coletiva e IHispendência entre
ações coletivas e individuais disciplinadas nos arts. 103 e 104 do CDe."

Contudo, no que tange à liminar, aplicavam-se o disposto no art. 7.°, li, Lei
1.533/1951: "Art. 7.° Ao despachar a inicial, o juiz ordenara: C.'); 11- que se sus
penda o ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento edo ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida". Ressalta-se
que também existia nonna específica sobre a exigtncia de manifestação prévia do
representante da pessoajurídica dedireito público, confonne transcrição anterior,
referente ao art. 2.° da Lei 8.437/1992. 1"

1.5 O Projeto da nova lei da ação civil pública (Substitutivo do PL
5.13912009) e algumas diretrizes que serão importantes para a
adequada interpretação e aplicação da coisa julgada, da litispendência e
da liminar no mandado de segurança coletivo

O Projeto da nova lei da ação civil publica é resultado de um Anteprojeto ela
borado por uma Comissão Especial de juristas criada no âmbilO do Ministério da
Justiça. tendo sido inserido no H Pacto Republicano de Estado, o Que lhe confere

15. Gregório Ass.1gra de Almeida: ~Quandose trata de mandado de segurança colctivo impetrado
para a tutela de direitos coletivos em geral. ~ inviável a aplicabilidade fria e rígida do CPC,
especialmente na parte em que ele dispOe sobre os limites subjetivOs da coisa julgada (art.
-t72). Assim. se a tu te laJurisdicional em sede de manda do de segurança é de direito coletivo,
a coisa julgada decorrente é a coletiva. Aplicável, assim, na espécie, por força do art. 21 da
LACP (Lei 7.347185). o que dispõe os arts. 103 e 104 do COC (Lei 8.078190) sobre a coisa
Julgadacoletiva e a Ihispendtncla·'. ManualdcuQ(oes wnslitudonals. p. 606. Também Uadi
Laml!go Bulos: ~Em verdade, o mandado de segurança coletivo participa de uma legisla
ção hibrida fonnada pela conjugação de leis já existentes do mandado de segurança (Lei
1533, de 21.12.51). da aç<'io civil pública (Lei 7.)41185) e de proteção dos consumidores
(Lei 8.078190, de 11.9.9CW Martelado de segurança co/elivo, p. 17 Hennes Zanetijúnior
aprofunda na análise do tema e apresenta os principais posicionamentos doutrinários que
mandam o coC quanto à coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo. Mandado
de segurança coletivo, p. 162-177. Também. Nelson Nery Junior. Rosa Maria de Andrade
Nery: U(. ..) quantO ao procedimento, o MSC segue as regras processuais previstas nas leis
que regulam o MS tradicional (v.g.• LMS). como se trata de ação coletiva. são aplicáveis ao
MSC os preceitos processuais e procedimentais da parte proce$ual do CDC e da L4"Cp'
como. por exemplo, oregime juridicoda coisa julgada coletiva (COC 103), poisas nonnas
sobre a coisa julgada individual, previstas no CPC 472. são insuficientes para solucionar
os problemas do processo civil coletivo do mandado de segurança". Conslitui,ào Federal
comentada e legisla,do (onslilucional, p. 196.

16. Existiam ainda as limitaçóes para aconcessãode llminares. deduvidosa recepçaoconstitu
cional, previstas nas Leis4.J4811964 e 5.02111966, também revogadas pela Lei 12.016/2009
(art. 29).
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prioridade na tramitação no Congresso Nacional. Caso seja aprovado na forma
constante do Substitutivo apresentado pelo De pUlado Relator Antonio Carlos
Biscaia, o novo diploma será de grande importância para o sistema das ações co
letivas em geral, abrangendo o mandado de segurança coletivo, cujo trat..amento
na Lei 12.016/2009 ficou restrito. basicamente, a dois disposilivos (am. 21 e 22),
os quais, isoladamente, não são suficientes para a devida compreensão e aplicação
dessa importante garantia constitucional fundamental de tutela coletiva.

Pode-se afirmar que as restrições fixadas nos arts. 21 e 22 da nova lei do man
dado de segurança estão bem llexibilizadas no Substitutivo ao PL 5.13912009, da
nova lei da ação civil pública. A proposta não estabelece nenhuma limitaçâo no

que tange ao objeto material das ações coletivas11 ou ã coisa julgada coletiva, que

inclusive produzirá efeitos independentemente da competência territorial do órgão

jurisdicional prolator da decisão. ls Há previsão, também expressa, do prinCipio da

máxima amplitude da tutelajurisdicionaP9 bem como diretriz no sentido de que o

novo sistema irá aplicar a todas as ações coletivas deslinadas ã tutela dos direitos

ou interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 20

Consta, inclusive, previsão de aplicabilidade da nova Proposta de Lei ao

Mandado de Segurança Coletivo: "Art. 68. As disposições desta Lei aplicam-se à

ação popular e ao mandado de segurança coletivo, no que não forem incompatíveis

com as regras próprias que disciplinam e regulam tais ações. ~

17. Dispõe o ano 1.° do Substitutivo do relalOrao PL 5.139/2009: "Regem-se pelas disposic6e.s
desta Lei as açóes civis públicas destinadas â proteção: 1- do meio ambiente. da saúde,
da educação. da previdér.~la e :lssisténcia social, do tT:lbalho. do desporto. da segurança
pública, dos transportes coletivos. da assisténcia juridic:l imegraIe da prest:lçao de serviços
públicos; II -do consumidor, do idoso. da infância e juvemude. das pessoas portadoras de
deficiéncia e do trabalhador; [11- da ordem social, económica. urbanlstica, financeira. da
economia popular, da livre concorréncia, das relaçóes de trabalho e sindicais, do patrimó
nio genélico, do património publico e do erário; IV - dos bens e direitos de valor artlstico,
cultural, estélico, histórico, turistico e paisagistico; e V - de OUITOS interesses ou direitos
difusos, colelivos ou individuais homogêneos".

18. Consta do art. 33 do Substitutivo do relator ao PL 5.139/2009: •Asentença no processo
coletivo fará coisa julgada erga omnes, independentemente da competéncia territorial do
órgão prolator ou do domicilio dos interessados". Também preVê oseu ano 34: ~Se o pedido
for julgado.improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá ajuizar
ouua ação coletiva, com idêntico fundamemo, valendo·se de nova prova".

19. Estabelece o ano 23 do Subslitutivodo relator ao PL 5.13912009: ~Para a defesa dos direitos
e interesses prOtegidos por esta Lei,~o admissfveis todasas espécies de açóes e provimentos
capazes de propiciar sua adequada e efeliva tutela~.

20. É oque consta do § 1.° do art. 1.°do Substitutivo do relator ao PL 5.13912009: •Aplicam-se
as disposições desta Lei àS açOes coletivas destinadas à prOleçâo de interesses ou direitos
difusos, coletivos ou individuais homogéneos.~

 

 



Artigo 22 - Anlonio Herman Benjamin e Gregório Assagra de Almeida 305

2. Acoisa julgada coletiva e sua disciplina na nova lei do mandado de
segurança (art. 22, caput)

2.1 A coisa julgada coletiva e sua Fundamentação constirucional

2.1.1 A complexidade teórica sobre a fundamentação da coisa julgada

Um dos temas maiscomplexosdo Direitoéo relativo ã coisa julgada. Existem
inúmeras teorias sobre a fundamentação da coisa julgada com grandes debates
doutrinários. que se prolongam no decorrer da História e adquirem atualidade nas
discussões doutrinárias e até jurisprudenciais. 2J

Baseados em lextode Ulpiano (O. l.S.25).juristasda ldade Médiaentendiam
que aautoridade da coisa julgada fundamentava~sena presunção absolutade verda
de. Defendida pelojurista frances Pot hier, essa teoria foi modernizada eadotada pelo
Código de Napoleão epelo Regulamento 737 ,de 18S0.1l PoroutrO lado,Savignyvia
a coisa julgada como uma ficção da verdade, independentemente se originária de
sentençajusta ou injusta. Para Pagenstecher, asentença tinha ocondão de constilUir
um direito novo e, assim, pelo trânsito em julgado, cria~se um direito substancial
novo com força de lei. Já Hellwig, Binder e Stein sustentavam que autoridade da
coisa julgada decorria da eficácia da declaração de certeza contida na sentença.
Ugo Rocco acreditava que o fundamento da coisa julgada resultava da extinçâo da
obrigação jurisdicional. Para Chiovenda e, parte considerável da doutrina alemã, o
fundamento da coisa julgada estava na vontade do Estado, que conferia, à sentença,
a qualidade de ato estatal irrevogável, com força obrigatória. Cameluui compre
endia a coisa julgada como a lmperauvldade do comando da sentença estatal.l'
Liebman, que muito innuenciou o Direito brasileiro, diversamente da maioria da
doutrina que apresentava a coisa julgada como um dos efeitos da sentença estatal,
sustentava que a coisa julgada era uma qualidade especial da sentença como ato
estatal, consistente na imutabilidade do seu comando emergente.H Há também

21. Para uma análise sobre as principais teorias sobre o tema, Rosemiro Pereira Leal (coorde·
nador e colaborador): Coisa julgada: de Chiovenda a fa<:<:alari. Também t muito intensa
hoje na jurisprudencia pálria a discussão sobre a relalivização (desconsideração) da coisa
julgada. Esse debate jurisprudencial envolve também a análise da fundamentação juridica
da coisa julgada como inslituto juridico.

22. ConStava do ano 18S do Regulamento 737: kSão presunções legais absolutaS os fatos ou
aIOs que a lei expressamente estabelece como verdade, ainda que haja prova em contrário
contra a coisa Julgada".

23. Para uma sfntese objetiva das principais teorias sobre a fundamentaçào jurldica da coisa
julgada, Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de dirtilO proCtssual civil, vol. 3. p. 49·
56.

H. Enrico Tu1lio liebman: "Nísso consisle, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode
definir, com precisão. como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não
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aqueles, como EmeslO Heinitz. que defendem urna fundamenlaç:lo Processual à
coisa julgada. no sentido de que sua encáda declaratória só se projetaria sobre os
processos futuros. sem aherar nenhum vinculado direilo m31t:naL Outros, como
Enrico AlIario. defendem uma fundamentação substancial. sob o argumento de
que a coisa julgada constitui um novo vinculo de direito matenaLl1 Em quase to
das essas discussões. os valor'ts justiça e segurança jurfdica estáo presemes, mas a
segurançajuridicasempre foi o principal fundamento para amparar a coisa julgada
como instituto juridico eopção polUíca e ideológica de um determinado sistema.16

Contudo, foge dos objetivos e limites estreitos destes comentários a análise dessas
discuSSÕeS teóricas.

2.1.2 A coisa julgada como direito e garantia constitucional fundamental

Atualmente adquirem muita relevância acad!mica e prâtica, as concepções
leóricasque procuram fundamentara coisa julgada no Estado Democráticode Di.
reitoe na teoria dos direilos egarantiasconstitucionais fundamentais, eixossobre os
quais estão sendo travadosos principaisd.ebatessobreo Direito nas ti.himasdêcadas.
Com efeilo, a coisa julgada deixaria de ser simples opção polftica e ideológica de
um pais e passaria a constituir elemento de formação do Eslado Democrático de
Direito, possuindo, também, natureza juridica de direilO e garantia constitucional
fundamental, resultante das conquistas máximas das lutas sociais. 11

No caso do Brasil, a coisajulgada está arrolada expressamente como direito e
garamia constitucional fundamental no arrigo 5.°, XXXVI, da CF!l988: "a lei não
prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada," Acoisa
julgada aquI nào seria somente uma garanna constitucional protegida cOOln lei
nova; ela constituiria tambtm, em sua dimensão subslanClal e concreta, o direito

se identifica elasimplesmenlecom a ddinitividade e imanglbilidade do ato que pronuncia
o comando: t, pelo connino, uma qualidade, mais intensa c mais profunda. que ~vesle

o ato também em seu conleudo e torna assim imutllveis, alem do alo em sua eXlsltncia
formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio alO·. EfiCácia t au/orioode da sarltnca
e outros estudos sobre acoisaju1sada, p. 51.

25. A respeito das teolias processual e matelial da coisa julgada, Ovldio A. Batista da Silva,
Curso de processo civil, vol. 1, p. 503-4.

26. Sobre a fundamemaç30 polítlca da coisa julgada. escre:veu, Antonio Gidi: ~(. ..) a coisa Jul
gada, assim, como os institutos da decadtncia e da prescriçao, por exemplo, foi concebida
com o objetivo de evitar a perduraçao de situações indefinidas, indesc.jllvel na vida social,
pois comprometedora da sua própria segurança~. Coisn ju/sada t lilispmdtncia em açDn
co/ech'a,s, p. 6,

27. Nessesentido, Nelson NeryJunior: ~P3ra as atividades do PoderJudicillrio. a manifestaç30
do prindpio do esud.o demOCf1tlcO de di~ito ocorre: por lntenntdio do instituto da coisa
julgada. Em outras palavras. a coisa julgada. e e1ementode u1Stl:ncia doestado democr.idco
de dire:ito (.,.)~. Princfpias do pl'"OCtSSOcivil na COnsliflllÇ(1o federal. p. 38.
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fundameRlal.da pane ou do titular do direito. decorrente de uma decisão judicial
de mérito final, em regra. em cognição verticalmente exauriente. transitada em
julgado.

A coisa julgada nessa dimensão constitucional de direito e garantia funda!
mental possui como suas principais características: aplicabilidade imediata. in.
terpretação ampliativa e natureza jurídica de cláusula superconstitucional (o que
não quer dizer absoluta). No Brasil, a coisa julgada possui eficácia juridica plena
e, assim, é aUlOaplicável (an. 5. 0

, § 1.0
, da CF/198B), não estando condicionada a

nenhum tipo de regulamentação normativa para possuir eficácia. A interpretação
adequada, na matéria, éaquela que, dentro da observllnciado devido processo legal,
consiga extrair da coisa julgada a sua maior carga de eficácia social. Está inserida
como cláusula pttrea e, assim, nào poderá ser eliminada da Constituição.18

2.1.3 Conceito de coisa julgada no sistema jurídico brasileiro

Diame das polêmicas doutrinárias a respeito da coisa julgada. o sistema ju·
ridlco braSileiro optou por conceituá-Ia. de fonna a evitar discussões prejudiciais
ã compreensao e à aplicação do instituto. Primeiramente na LICC, art. 6.°, § 3.°:
MChama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba
recurso". Depois, no an. 467 do CPC: ~Denomina·se coisa julgada material a
eficácia, que torna imutável e indiscutivel a sentença, não mais sujeita a recurso
ordinário ou extraordinário."

Os dispositivos não primam pela boa técnica juridica. O primeiro, por ge
neralizar demais ao afirmar que a coisa julgada é a decisão da qual não cabe mais
recurso, o que pode na levar a conclusáo de que qualquer decisão, mesmo uma
imerlocutõria sobre matéria puramenle processual. fana coisa julgada. Ost:gundo,
por limitar coisa Julgada à eficaci:J que torna tmUla...c1 c indiscutivel a sentença,

l8. Eduardo Talamini: -C.') N~ faria ~ntido limiar a atividade do legISlador para o fim de
proteger a coisa julgada e, ao m~mo tempo. deixar o aplicador da lei livre para agir como
bem entendesse. Trala-se de conjugar-se o art. 5.... XXXVI. com o principio conslitucional
da legalidade (art. 5.... li). Assim.llcadefinilivamentearastadaa Ideia de queoinclsoXXXVI
doart. 5." estaria tratando unicamente de ifTetroatividadedas leis. Ainda que não mediante
fónnu la expl icila. o dispositivo consagra como garantia constitucional o próprio i nst ilutO
da coisa julgada. E. revestindo-se de tal disposição. a coisa julgada não pode ser suprimida
da Constiluiçlo nem.stquer medianleemendaconstltucional (CF,art. 60. §1.". IV). Porum
lado, acoisa julgadaconstilui uma garantia individual: na perspectiva dojurisdicionado,da
se presla a conferiresubilidade 1 tutela jurisdicional obtida. Por outro. a coisa julgada tem
lambém o canlter de garanlia insutuclOnal. objetiva: presug.ia a efidcia e a racionalidade
daatuaçaoestalal,que desaconselham, em regra, a repeti~ de alividacksobre um mesmo
objcto. Assim. discorda-se de rc«nte doutrina que pretende negar canlter consUluclonal
ao Instituto na ordem jurídica brasileira.~ Coi~a julgada t sua ,~iSâo, p. 51-2.

 

 



308 COMlNfARlOS A NOVA LEI DO M.\No,o.oo Df: SECUAANÇA

quando na verdade tanto acórdãos quanto decisOes interlocutórias de mérito~

também poderão fazer coisajulgada, desdeque em cognição com naturezaou carga
de eficácia exauriente. De toda sorte, uma coisa é certa: a coisa julgada decorre de
uma decis<1o nao mais sujeita a recurso ordinârio ou extraordinário. E isso facilita
e muito a compreensão e aplicabilidade do instituto juridico.

2.1.4 A teoria dos direitos e garantias fundamentais adotada na Constituição
Federal de 1988 e as duas dimensões da coisa julgada: a coisa julgada
individual e a coisa julgada coletiva

Ao tratarmos do art. 21, observamos que os direitos ou interesses coletivos,
amplamente considerados, estão inseridos na Constituição de 1988. como direitos
fundamentais. conforme se extrai do THulo n, que dispõe sobre Direilose Garan
lias Fundamenlais. mais precisame.nle do seu Capílulo I. sobre direilos e deveres
Individuais e coletivos.)(I

29, No que Ulnge il:s deciSóC:s interlocutórias de mérito. a mattria t poltmlca. Pane considera
vel da doutrina sustenta que somente as decisões fmais de mérito produzem coisa julgada
materiaL Nesse sentido. Cindido Rangel Dinamarco: "(...) A extinção do processo, com
ou ~m julgamento do mirilo, é feita por ~nten(a (arl. 162, § 1.°) e, da interpretação
conjugada dos am. 169. inc. I. e ~S9 do Código de Processo CiVil. resulUl que lodo o mi
rilO será Julgado em sententa e em uma só sentença". A 1I0"a UG do processo ciVIl. p. 281.
Outros afinn.am que a lei nio hmiu o contelido das decisões interlocutórias (an. 162. §

2°.• do CPC), de ronna que umadecLSioque acau. por exemplo. prescriç;loou decadtocia
em relaç;1O a um dos pedidos cumulados. por não ler como fim 3 utinc!o do processo.
seria decisto tnterlocUlória de mtrito e, aSSIm, tena o condão de produzir coisa Julgada a
partir do seu transito em julgado. Sobre o lema. decidiU o STJ: "A cOIsa julgada material
(CPC 476) refere-se ao julgamento da lide, como posta na mlclal. dehmítada pelo pedido e
causa de pedir. N;1oatinge decis6cs de natureza inlerloculóriaque se sujeiUlm:\ preclusao.
vedado seu reexame no mesmo processo mas noto em outro- (RSTJ). Ao comentarem essa
decISão, escreveram tlson NeryJunior e Rosa Maria de Andrade Nery' -O acórdao está
«noapefUIS em pane. Incorrendo em eITO conceptwl. O eITO do acórdio está em ter partido
de bases conCeplllals idfntlcas, para confenr-Ihes consequlnctas idtnticas. quando a~
do conceito de deciso\o é uma e o de cotsa julgada t outra. O (on«;to de dec~o ínlerlo
cutória no sistema do CPC 1\.10 leva em conu a matéria nela_decidida. mas a finalidade do
alO judicial: resolver. no curso do processo. sem lhe colocar fim. queslJo incidente (CPC
162 § 2.°). Ao revts. o conceito de coisa julgada leva em conta a maltria resolvida pelo
juiz: decisao da lide. do jKdido. Se este estiver sido resolvido sem encerrar-se o processo,
teumos dedsio de mtrilo. sujeita à autoridade da COISa julgada (coisa julgada material),
(Xlernaw. por meIO de decl5ao interloculória. E o caso, por exe mplo, de declS;1oque exclui
corrtu do PfOC(SS() (que continua conlr2 o OUlro corrtu), pronunciando em seu favor a
decadlncia da prelensio do autor (decisJio de mérito: CPC 269, IV)-. Código de processo
ciVil COmDlf.l1do e legis!GçdotxlravGgGllfe, p. 702.

JO. Gregório Assagn de Almeida. DireifO mGtcrial colclivo: superação da summG dfvisio díreíto
publico e dlreÍlo privado por uma nova sumll'lG divisio constitucionalLzada. p. 22·57.
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Assim, se no plano constitucional os direitos ou interesses coletivos põem-se
como direitos fundamentais, conclui-se que também é fundamental a garantia
da coisa julgada coletiva. Não seria razmivel afirmar que os direitos coleti\(os são
direitos fundamentais e que a coisa julgada coletiva não seria um direito e uma
garantia constitucional fundamentais.

Entre o direito material e a coisa julgada deverá existir relação de correta e
perfeita adequação, ainda mais se esta for compreendida também como desmem
bramento do direito constitucional fundamental à tutela jurisdicional adequada
(art. 5.°, XXXv, da CF/1988). Com efeito, a coisa julgada consagrada expressamente
no ano 5.°, XXXVI,da CF/198B, é tanto a coisa julgada individual, disciplinada no
plano infraconstitucional pelo CPC (ans. 467-475), quanto acoisa julgada coletiva.
cuja disciplina-base e estrutural para o Direito Processual coletivo comum está
regida pelo art. 103 do coe.

2.1.5 A relação de correta e perfeita adequação que deverá existir entre o
direito material coletivo e a coisa julgada coletiva

Tendo em vista que. conforme afirmado. a Constiluição brasileira inseriu os
direitos ou interesses coletivos como direitos fundamentais (Titulo 11, Capitulo I,
da CF/198S), a expressão direitos coletivos, prevista no Capitulo 1, do Titulo 11,
da CF/1988, deve ser interpretada para dela ser extraída a mais ampla concepção
dos direitos ou interessesco[etivos,como já referido nos comentários ao art. 21,de
modo a abranger os direitos ou interesses difusos, os coletivos em sentido restrito
e os individuais homogêneos.

Considerando a relação de correta e perfeita adequação que deverá existir
entre o direito material colelivo e o resuhado da preStação jurisdicional. a coisa
julgada coletiva também deverá possuir essas três dimensões, de forma a incluir
os direitos ou interesses difusos, os coletivos em sentido restrito e os individuais
homogêneos. Portanto, a coisa julgada no Mandadode Segurança Coletivodeverâ
atenderàs necessidades dos direitos mareriaiscoletivos, abrigados na Constituição
como direitos fundamentais.

Logo, oan. 22 da Lei 12.016l2009,que restringe a dimensão coletiva da coisa
julgada, demanda econvida flexibilizaçào judicial para admitir o instituto nas suas
trêsdimens6es, em perfeita relação de correspondencia com ascategoriasdo direito
material coletivo consagradas no sistemajUridico brasileiro. Aplicável aqui também,
pelo diálogo das fontes, o art. 103 do COC, por força do ano 21 da LACP.

2.1.6 A coisa julgada coletiva

A coisa julgada coletiva já era prevista no sistema jurídico brasileiro antes
mesmo da Constituição Federal de 1988. Primeiramente, na Lei da Ação Popular
(Lei 4.71711965), art. 18, que serviu de inspiração para a legislação posterior
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sobre a maléria; depois. na LACP (Lei 7.3471l98S), em seu art. 16. Atualmente,
a base estrutural da coisa julgada coletiva. no plano infraconstitucional do sis
tema jurídico brasileiro, está no ano 103 do CDe, o qual, por força do art. 2l
da LACP, possui natureza de norma processual de supereficácia ou de eficácia
potencializada. 11

Diferentemente do regime adotado no Código de Processo Civil, onde existe
disposição expressa no sentido de que a sentença faz coisa julgada perante. a5

panes entre as quais é dada (opera-se inter partes e pro et contra), não benefi·
ciando. nem prejudicando terceiros (l.~ parte do art. 472 do CPC), o Código
de Defesa do Consumidor adotou técnica destinada a atender à necessidade de
efetividade dos direitos ou interesses de massificados em geral. Isso porque no
plano dos conflitos massincados, a coisa julgada não pode funcionar como está
regida no Código de Processo Civil , pois, na dimensão coletiva da tutelajuridica,
os titulares são mui tas vezes pessoas indeterminadas e indetermináveis ou até de
diffcil determinação, o que toma praticamente inviável identificá-los e citá-los
para o contraditório.

O objetivo do legislador, no Direito Processual Coletivo e na disciplina do
prõprio fenômeno da coisa julgada coletiva, foi reconhecer a prioridade das de~

mandas coletivas para que delas possam ser extraidos todos os beneficios possíveis
para a sociedade: concretização dos direitos e garantias fundamentais e pacifi.
caçào da sociedade com justiça. A coisa julgada coletiva também contribui para
diminuir a possibilidade de decisões conflitantes, além de evitar a multiplicaçao
desenfreada de demandas individuais. Por isso. um dos principios do Direito
Processual Coletivo, ja referido, é o do maxímo beneJido da tl.ltelajl.lrisdicivnal
coletiva, consagrado no CDC em seu art. 103. § 3.°, mais precisamente no que
tange à possibilidade de transferência in ulilibl.ls da coisa julgada coletiva para
o plano individual.l1

Como se verá na sequência, o legislador disciplinou a coisajulgada em relação
aos direitos ou interesses difusos, aos coletivos e aos individuais homogêneos,
mantendo uma relaçãO de perfeiL1. congruência entre o art. 103 do CDe (regime
da coisa julgada coletiva) e o parágrafo único do art. 81 do CDC (conceituação
legal dos direitos ou interesses coletivos).

31. AntOnio fterman V. Benjamin: ~E. por força doan. 21 da LACP (introduzido peloan. 117
do CDC). que estende a aplicaçao das normas do Código a todas as ações coletivas, o ano
103 disciplina os efeitos da coisa julgada para todas as açOes colelivas, relativas n~o só aos
direitos do consumidor, mas também a toda e qualquer espécie de tutela coletiva a inleres
ses difusos Ou colelivos, o que sem dúvida, reforça sua imponancia.· AntOnio Herman V.
Benajmin, Claudia lima Marques e Bruno Miragem, Comrnldrios aos COdigo de Defesa do
COllSlJ.midor, p. 1128.

32. Gregório Assagra de Almeida. ManlUl/ dtu açOt:s COnSficlJ.donais, p. 35.
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2.1.6.1 Oa tríplice dimensão do fenômeno da coisa julgada coletiva no
Código de Defesa do Consumidor (art. 103)

o legislador procurou sistematizar o fenômeno da coisa julgada coletiva no
CDC (an. 103). em trfs dimensões: a) em relação aos direitos ou intere:sSt's dijiLsos
(an. 103 1); b) em relação aos direitos ou inleresses coleUvos em sentido reslriw (an.
10) U) e c) em relação aos direitos ou inttrtsst'S individuais homogtnt:os (an. 10)

11I).

Acoisa julgada coletiva pelo regime do CDC (an. 103) utiliza-se dos critérios
st'cundum e:vcnrum litis (segundo o resuludo do julgamento) e SlCundum evcntum
probafionis (segundo o resultadoda prova),os quais ingressaram nosistema pátrio,
inicialmente. pelo art. 18 da lei 4.71711965 (u"P), sendo transportados, poste
riormenle, para o art. 16 da lei 7.34711985 (LACP).

O fato de a sentença que julga improcedente o pedido por insuficiéncia de
provas não produzir coisa julgada e o fato de a sentença que julga, procedente, o
pedido formutado emsedede ação coletiva beneficiar pessoas que não foram panes
no processo. não violam os principias do contraditório e da ampla defesa, nem
geram desequilibrio entre os Iiligantes, critica feiu por alguns apegados à rndole
mdividualista do processo Civil classico.H Em primeiro lugar, deve ser ressaltado
que o sistema da coisa julgada coletiva foi implantado para atender interesses
sociais fundamenuis. Entretanto, isso não significa que foram deixados de lado
os prinCipiaS do contraditório e da ampla defesa (an. 5.°, LV da CF/1988). O falo
de o demandado integrar a relação juridica processual e a exigéncia de lhe serem
assegurados o rol completo de garantias típicas do processo:l4deixamsemsuslemo
teonco ou político qualquer alegaç50 de inconstitucionalidade do sistema.

Tam~mnão havera desequllibrio entre as panes nas hlpóleses de procedtn
cia do pedido, pois o sujeito individualmente considerado que se beneficiar, por
exemplo, de uma dedsão condenatória proferida em processo coletivo terá que
comparecer em juízo para provar que sorreu dano, para demonslrar a relaçãO de
causalidade com O prejuizo reconhecido globalmente na sentença condenatória
proferida no processo coletivo e, ainda. deverá caracterizar a eXlensão do dano

33. Em sede de mandado de seguranca coletivo. alguns autores jé sustenurarn que a coisa
julgada seria erga omnes unto nas hipóteses de procedlncia quanto nas de improcedlncia
do pedido. Era esse. por exemplo. o entendimento de Carlos Mario da Silva Velloso, Do
mandadodeseguran,ae instilulosafins naCon51itui'àode 1988. In:S31vio Figueiredo Teixeira
(coordenação). Mandados de stgtlran'll ede injun(do. p. 96.

3". Enfrentando a qUeitão, escreve Ada Pellegrini Grinover: ~Em primeiro lugar, note-se que
o contraditório n!o t sacrificado pela ttcnica do julgado 'secundum eVenturn'. uma vez
que o demandado na aÇjo coleliva inlegrant a relaç10 processual sendo alt de' se supor que
pela magnitude da lide tenha concenu..do todos os esforcos no exercido da defesa (. ..).'
O PrDC.t5SO em cvo111(do. p. 134.

 

 



312

sofrido. Considerando que o indivfduo be.neficiado pela coisa julgada coleliva.em
sua lransfertncia in ulilibus (art. 103. § 3.°, do CDe), irá viabilizar sua pre:te:nsao
em um processo de liquidação de st:ntença, que é processo de conhecimento, o
demandado poderá defender-se nessa oportunidade.

Sobre o lema muito bemjá se posicionou Ada Pellegrini Grinover: "Quanto ao
desequilíbrio entre as partes, que se caracterizaria em termos de chancesdiversas,
note-se que o prejuízo é mais teórico do que prático, uma vez que o réu da ação
coletiva entra no processo sabendo que, se ganhar, só ganhará com relação ao aUlor
coletivomas, se perder, perderâ com re[açàoa todos. Masoque impona realçar éque,
na técnica do Código do Consumidor. a sentença da ação coletiva. que beneficiará
as pretensões individuais. só reconhece o dever genérico de indenizar. dependendo
ainda cada IlIiganle de um processo de liquidação, e portanto de conhecimento.
em que haverá ampla cognição e completa defesa do réu não só sobre o 'quantum
debeatur'. mas tambem quanlo à própria existência do dano individual e do nexo
etiológico com O prejuÍZo globalmente causado (an dt'beatur).")')

2.1.6.2 Coisa julgada coletiva em relação aos direitos ou interesses
difusos

Estabelece o an. 103. I. do CDC que, para as ações coletivas que visem a lutela
de direi/Os ou interesses difusos, a sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se
o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que
qualquer legitimado poderá intenlar outra ação. com idéntico fundamento, valen
do~se de nova prova. A coisa julgada é erga omnes. em caso de procedência. porque
irá alingir de forma positiva toda a comunidade de pessoas indeterminadas.

A improcedéncia não prejudicará o ajuizamento de ações individuais pelos
interessados (art. 103. § 1.0, do CPC), mas em havendo a procedéncia do pedido
em caso de tutela dos direitos difusos, e cabivel a transferencia in ulillbus dessa
coisa julgada coletiva para aplano individual (art. 103, § 3.°, do COC).

Assim. a opção do sistema pátrio pelo sistema da coisa julgada coletiva se
cundum evrnlU.m lilis. no qual a coisa Julgada coletiva somenle poderá beneficiar o
indivfduo, foi, pelo menos em lese, maiS vantajosa do que o regime do 0P' OU( das
dass aetions do sistema norte-americano. pois sobretudo no sistema norte·ame
ricano os integrantes do grupo, categoria ou classe de pessoas somente não serão
atingidos pela coisa julga pro el contra se pedirem a sua exclusão das hipóteses de
incidência do julgado.J6

)5. Ada Pdlegrini Gonova, O proctUO em tvolução, p. l)i.

)6. Ada Pdlegnni Grino\·er.AnIOnio Herman de v..sconcdlO$ Benjamin ~t aI. COdiga brasi/~i IV
d~ d~ftSQ. do C07Ilwnidorcomauado pclos aufOl'l"S do anttpIVJelO, p. 907.

 

 



Artigo 22 - Antonio Herman Benjamin e Gregório Assagra de Almeida 313

2.1.6.3. Da coisa julgada coletiva em relação aos direitos ou interesses
coletivos em sentido estrito

Nas hipóteses de ações coletivas que visem à tutela de direitos ou inreresses
cole[jyos em senfido eSlriLO, estabelece o inciso 11, do art. 103, do COC, que a sen
tença fará coisa julgada ullra parles, mas Iimiladamenteao grupo, a categoria, ou à
classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer
dos legilimadoscoletivos poderá renovara açào coletiva, mas desde que disponha
de novas provas.

O dispositivo sob análise estabelece que a coisa julgada operará ulrra partes
porque a eficácia do julgado transcenderá as partes litigantes, atingindo grupo, cate
goriaou classe de pessoas, não lendo lodaviao condão, como na coisa julgada erga
omnes no ãmbilO dos direitos e interesses difusos, de atingir IOda a comunidade.

A improcedência aqui também não prejudicará o ajuizamento de ações indi
viduais pelos imeressados (art. 103, § 1.0, do CPC), mas, havendo a procedência
do pedido em caso de tutela dos direitos coletivos em semido estrito, igualmente
é cabivel a transferência in ulilibus dessa coisa julgada coletiva para o plano indi
viduai (art. 103, § 3.°, do COC)o

2.1.6.4 Da coisa julgada coletiva em relação aos direitos ou interesses
individuais homogêneos

Em relação aosdireiLOs ou interesses individuais homogtneos, o regime da coisa
julgada ê estabelecido pelo inciso !li do art. 103 do COC, o qual dispõe que a sen
tença fará coisa julgada erga omnes apenas no caso de procedência do pedido, para
beneficiar IOdasas vitimas eseussucessores, na hipótese do inciso 111 do parágrafo
único do art. 81. Não foi adotado aqui o critério secundum eventum probalionis. Com
efeito, a improcedência do pedido, independente da fundamentação da decisão,
fará coisa julgada, mas só atingirá as partes demandantes e os interessados que
tiverem imervindo no processo como litisconsortes. É o que se conclui da leitura
do § 2.° do art. 103 do COe.

A doutrina explica queadiferençaexistenteentre os incisos I e 11, de um lado,
e o inciso, 111, do outro, é estabelecida em decorrência de os dois primeiros admi·
tirem, para as ações coletivas que visem à tutela de direitos ou interesses difusos e
colelivosstriclo sensu, a repropositura da "mesma~ demanda, desde que com base
em nova prova, isso quando houver improcedtncia do pedido por insuficitncia de pro
vas, o que nào ê admitido no inciso m, que regulamenta a coisa julgada em relaçãO
às ações coletivas para a tutela de direitos ou interesses individuais homogeneos.
Essa diferença de tratamemo legal emre as respectivas coisas julgadas se justifica
em parte porque não existe nas duas primeiras hipóteses de demandas coletivas,
diferentemente do que ocorre com a terceira hipótese, a publicação de edital prevista
no art. 94 do COC para que os interessados se habilitem como litisconsortes.
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2.1.7 A proposta de mudança de paradigma da disciplina da coisa julgada
coletiva constante do Substitutivo do Deputado Federal relator ao Pl
5.13912009, que disciplina a nova lei da ação civil pública e cria um
sislema geral das ações coletivas

A nova proposla. que eslâ em fase de votaç;lo no Congresso Nacional, traz
alterações sensíveis no regime da coisajulgadacoletiva. O art. 33 prev~: ~Asentença
no processo coleI ivo fará coisajulgada erga amnes, independen temente da compe
tência territorial do órgão prolatorau do domicilio dos interessadosft

• O objetivo
aqui foisimplificaro regimeda coisa julgadacoletiva paraas tresespéciesdedireitos
ou interesses coletivos (difusos. coletivos e individuais homogeneos). Também
se visou superar a limitação estabelecida no art. 16daatualLACP. que reslringe a
coisa julgada coleliva ao ãmbilO do território do órgão prolator da decisão.

Já Oart. 34 da proposla dispõe: -x o pedido for julgado improcedeme por
insuficitncia de provas, qualquer legitimado poderá ajuizar outra açio coletiva,
com idtntico fundamento, valendo-se: de nova prova". Diferentemente do art:
103.111. do COC, ... nova proposta pre.vt que a improcedtncia por faha de provas
em rdação aos direitos ou Interesses individuais homogéneos também náo far"
coisa julgada.

AqueStão maisséria eque poderá. gerar grandes discussões está disciplinada
no ano 35 da nova proposta:

"Arl. 35. Os efeitos da coisa julgada coletiva na tutela de direitos individuais
homogêneos não prejudicarão os direitos individuais dos integrantes do grupo.
categoria ou classe. que poderão propor açôes individuais em sua tutela. § 1.oNão
serão admhidas novas ações individuais relacionadas com dIreitos ou interesses
individuais homogêneos, quando em ação coletiva houver Julgamento de im
procedência em materia exclusivameme de direilo. sendo extintos os processos
individuais anteriormente aJuIzados. § 2.° Quando a mau:ria decidida em ação
coletiva for de fala e de direito. aplica-se à questão de direito o disposlO no § 1.° e à

questão de fato o previsto nócapule no§ 6.o doaTl. 37, § 3.° Os membros do grupo
que não tiverem sido devidameme comunicados da propositura da ação coletiva,
ou que tenham exercido lempestivamente o direito à exclusão. não serão afelados
pelos efeitos da coisa julgada previstos nos §§ 1.0 e 2.°, §.4° A alegaçãO de faha de
comunicação prevista no § 3.° incumbe ao membro do·grupo. mas o rtu da aÇao
coletiva terá o ônus de comprovar a comunicação".

Pela propOSta. se os membros do grupo rulo tiverem exercido tempestivamente
o direilo à exclusão, eles serão atingidos quando na ação coletiva houver julga
mento de improcedência em ntalêria exclusivamente de direito e seus processos
individuaisserão extintos.)1 Nessescasos, estabelece oan. 36da proposta: -No caso

37. Sobrtodil"t'ilo*cxclu~(rightoptollJ)dispOcoan. tJdosubsliluuvoao Pl 5.13912009:
-Eslando em termos a pctiÇào inkial.oJUiz: ordenanà a Clt.açiO do rtu. a intlmaçio pessoal
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de extinçào dos processos individuais como efeito da decisão prolatada em ações
coletivas, não haverá condenação ao pagamento de novas despesas processuais,
custas e honorários, salvo em caso de atuação de má-fé do autor. n

2.2 O vazio deixado pelo art 22, capul, da nova LMS e a aplicabilidade do
arl. 103 do coe em sede de mandado de segurança coletivo

Consta do ano 22, carm, da Lei 12.01612009: ~No mandado de segurança
coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou
calegoria substituídos pelo impetrante.~ A adequada compreensão do fenOmeno
da coisa julgada no mandado de segurança coletivo não se limita ao dispositivo
transcrito. Tomam-se necessárias a leitura e a aplicação do regime da coisa julgada
coletiva do art. 103 do COe.

Observa-se, aí, uma clara tentativa de limitar a coisa julgada coletiva aos
membros do grupo ou categoria substituldos pelo impetrante. Essa orientação,
contudo, fere diretrizes principiol6gicas do Direito Processual Coletivo, em espe
cialo princípio da máxima utilidade da lutela jurisdicional coletiva. Andou mal
o legislador, até no campo da boa técnica juridica, utilizando-se de tenninologia
inadequada, pois a substituição processual é instituto juridico próprio do Direito
Processual individual e pressupõe titulares certos e individualizados, o que geral
mente não ocorre no terreno do Direito Processual Coletivo.38

do Ministério Público e, quando for o caso. da Defensoria Pública e, em Se tratando de
direitos ou interesses individuais homogt':neos.:'I comunicação dos inlercss3dos. titul:1res
dos respeCllVOS direitos ou interesses objeto da actio coletiva, para que possam exercer.
até a publicaçãO da sentença, o seu direito de exclusão em relação ao processo coletivo,
~m preJulzo de ampla dIVulgaÇão pelos meios de comunicação socIal. Paragrafo único_
A comunicação dos membros do grupo poderá ser feita pelo correio. inclusive eletrônico,
por oficial de justiça ou por inserÇllo em outro meio de comunicaçtio ou informação, como
contracheque, conta, fatura, extrato bancário e outros, sem obrigatoriedade de identifi
cação nominal dos destinatários, que poderão ser caracterizados enquanto titulares dos
mencionados direilos ou interesses, fazendo-se refertncia à aÇllo. às partes. ao pedido e à
causa de pedir, observado o critério da modicidade do custo~.

38. Sobre a substituição processual, escreveram Nelson NeryJunior e Rosa Maria de Andrade
Nery: -5. Direitos difusos e coletivos. legitimaçãO autônoma para aconduCtio do processo
(selbsundige Procezessfi.Lhrungsbdgnis). A figura da substituição processual pertence
exclusivamente ao direito singular, e, no ãmbito processual, ao direito processual civil in
dividuaI. Só tem sentido falar-se em substituição processual dianle da discussão sobre um
direito subjetivo (singular), objeto da substituição: o substituto substitui pessoa determina
da, defendendo em seu [lome o direito alheio dosubslítuido. Osdireitos difusos e coletivos
MO podem ser regidos pelo mesmo sistema, justamente porque ttm como característica
a não individualidade. Não se pode substituir coletivamente ou pessoas indeterminadas.
O fenômeno é outro, próprio do direito processual civil coletivo. O direito alemão, que
identificou com absolu ta primazia o fenõmeno da substituiçtio processual no processo civil
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Caso o resuhado da prova seja ruim, não haverá que se falarem coisa julgada
no mandadode segurança, pois não haverá apreciação do mérito (Lei 12,01612009;
3rt. 19:"Asentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem decidir
o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos
e os respectivos efeitos patrimoniais"l9).

Por outro lado, se houver denegação da segurança em seu mérito. com a
improcedência do pedido formulado no mandado de segurança coletivo, a coisa
julgada se formará no máximo ultra partes para atingir o impetrante, o impetrado
e outros legitimadoscoietivos ativos, que não poderão propor novamentea mesma
ação coletiva; entretanto, os seus efeitos não prejudicam os integrantes da coleti·
vidade, do grupo, da categoria ou c1asse,-IO A essa conclusão se chega mediante a
aplicação, pelo diálogo das fontes, do disposto nos §§ 1.0 e 2.0 do art, 103 do CDC
(an. 21 da LACP).

Nesse sentido, decidiu o STJ: Processo civil-Mandado de segurança coletivo
- Sociedades civis - COFINS, Art. 151, 1\, do CTN. Implementação dos depósitos
pelos próprios substiluídos. Inviabilidade. "I. O mandado de segurança coletivo,
embora mantendo objeto constitucional e sumariedade de rito próprios do man
dado de segurança individual, lem caracteristicas de açàocoleüva, a signincarque
a sentença nele proferida é de carãter genérico, não comportando exame de situa
ções particulares dos substituídos e nem operando, em relação a eles, os efeitos da
coisa julgada, salvo em caso de procedência. 2. Consideradas tais características,
não é cabivel, no âmbito do mandado de segurança coletivo, promover depósitos

individual (foi Josef I<hler quem, pela primeira vez, se refere ao instituto, batizando·o de
ProceBslandischaft, que quer significar, literalmente, 'substituição processual' [Josd Ko
hler, Der DispositionsnieBbrauch, in "J herings Jahrbucher furdie Dogmatik dbõ heutigen
rOmischen und deutschen Privatrechtsn ,Jena, Ed. Gustv Fischer, 1886, '101. 241 NovaSérie
'101. 121, PP. 1871328, especialmente p. 3191). Posteriormente aexpressão foi traduzida para
o italiano com O nome de 'substituiçãO processual', sendo que Chiovenda, na I.' edição
de seus Princlpios 119061, expressamenle reconhece e dá a paternidade a Kohler, tanlo na
identificação quanlO na terminologia (..y. Código de processo civil comentado e legislaçdo
txlravaganu, p. 178.

39. AqUi, mais uma vez. o legislador não utilizou boa técnica jurfdica, A redação mais correta
seria: A semença ou o acõrd;lo que extinguir o processo do mandado de segurança, sem
resoluç;lo do mérilo, não impe:dirâ que o requerente. por aç;lo própria, pleiteie os seus
direitos e os respectivos deitas patrimoniais.

40. Hely Meirelles: Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes: ~O caput do art. 22 da lei n.
12.016109 n;lo chega a tocar neste ponto, apenas limitando subjetivamente os deitos da
sentença 'aos membros do grupo ou categoria substituldos pela impetrame'. Porém, não
nos parece que o texto legal prejudique ou afasta a interpretação aqui ddendida, podendo
serconstrulda uma exegese que alinhe o regime da coisa julgada no mandado desegurança
coJelivo com aquele das demais açOes coletivas" Mandado de segurança eaçõcs constitue io
nais, p. 126.
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judiciais de valores relativosa tributos individualmente devidos pelossubstítufdos.
ainda mais quando já existe, como no caso, sentença de primeiro grau denegando
a ordem. 3. Recurso especial a que se nega provimento" (STJ - REsp 707849, l.a
T., rei. Min. Teori Albino Zavascki. DJE 26.03.2008).

Quandose tratar de mandado de segurança coletivo impetrado para a tutela de
direilOSOU interesses difusos (art. 83 do COC, apliCável na espécie por forçadoan.
21 da LACP),a procedencia do pedido produzirá coisa julgada ergaomnes, nos ter
mos do art. 103. l,do COe. Nesse sentido, CassioScarpinella Bueno: ~Pelas razões
expostas pelo n. 57, supra, contudo, é caso de entender o mandado de segurança
coletivo como medida jurisdicional apta à tutela dos chamados direitos difusos, a
despeito do silêncio da nova lei. Assim, admitida a impetração para tais fins- que
tem tudo para ser a corriqueira em se tratando de impetração de iniciativados pani
dos politicos-, é forçoso concluir que a coisa julgada dera respeito a todos aqueles
que estavam sujeitos ao ato questionado independentemente de se entender, como
quer a lei, tratar-se de direitos coletivos ou individuais homogeneos C.. ).'''ll

Também nas hipóteses de concessão da segurança coletiva, com a procedência
do pedido,é cabivela transferência in ulilibus da coisa julgada coletiva para benefi
ciar integrantes de outros grupos, classes ou coletividades de pessoas que estejam
na mesma situação fática ejurídica. confonneseextrai do § 3."do art. 103do CDe,
aplicável no Mandado de Segurança Coletivo por força do art. 21 da LAep'~l

41. Acrescenta,ainda, Cassio5carpinella Bueno: "Dequalquersorte. a despeito desua redaç:lo.
o Wplll doan. 22 da Lei n. 12.01612009 n:lo pode dara (falsa) impressao de que o campo dos
substituidos processualmente pelo mandado de segurança coletivo pode ser restringido".
AIluva lei do mandado de seguran(a, p. 134·6.

42. Para o STJ, o Interesse ou direito coletivo. por ser indivisivel, faz com que a coisa julgada no
mandado de segurança coletivo a todos aproveitam. sendo suficiente a simples comprova
ção de que peTlence ao grupo, 11 classe ou à categoria de pessoas abrangidas pelo interesse
coletivo tutelado: Agravo regimental em agravo de instrumento - Processual civil- Man
dado de segurança coletivo - Tributário -ICMS - Construtoras - Operação interestadual
- DiferenciaIde aliquotas- Dec.-lei 40611968. ",. As empresas de construçao civil não estão
sujeitas ao ICMS Complementar ao adquirir mercadorias em operações interestaduais.
(Precedentes da I "Seção) 2. O mandado de segurança coletivo constitui inovação da Cana
de 1988 (art. 5,°. LXX) e representa um instrumento utilizável para a defesa do interesse
coletivo da categoria integrante da entidade de classe, associativa ou do sindicato. 3. Por
ser indivisível, o interesse coletivo implica em que a coisa julgada no wril coletivo a todos
aproveitam, sejam aos filiadosã entidade associativa impetrante, sejam aos que integram a
classe titular do direito coletivo. 4. A empresa que visa beneficiar-se de direito concedido
em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado por entidade de classe ou
associação deve comprova r tâo·somente que pertence ao grupo, 11 categoria ou ã classe que
se beneficiou do writ coletivo, e não que é associada à entidade que atuou no pólo ativo do
mandamus. 5. Agl"llvo Regimental desprovido.~STJ,AgRg noAgln 435851, I." T., reI. Min.
Luiz Fux, DJ 19.05.2003. p. 130.
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3. Disciplina da litispendência no mandado de segurança coletivo (art. 22,..
§ 1.°, primeira parte)

Prevto § l.°doan. 22 da nova I~ido mandadod~stgurança: MO mandado de
segurança coletivo não induz litispendenc ia para asaçOes individuais. mas osefeitos
da coisa julgada não bendiciarão o impetramea tirulo individual se nâo requerer
a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da ciencia comprovada da impelTaçio da segurança coletiva," A primeira pane do
dispositivo está correIa e segue a orientaçaoquejâ consagrada no ano 104 do coe.
no sentido de que não há litispendência entre ações coletivas eaçoes individuais.

O sistema brasileiro trabalha com a teoria da trfplice idemidade para fins de
aferiça.o de Iitispendt:ncia ede coisa julgada.') Assim, dispõe o Código de Processo
Civil, em seu art. 301, § 2.°: MUma ação é idfntica a outra quando tem as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. n O mesmo artigo, em seu § 3.°,
prevt: "Há Iidspendtncia,quandose repete ação, que estáem curso; há coisa julgada,
quando se repete ação que já foi decidida por sentença, que não caiba recurso."

Na verdade, o que esses dispositivos do Código de Processo Civil disciplinam
são os efeitos negativos da litispendtncia ou da coisa julgada. Em seu real sentido,
litispendfncia significa lidt ~dtnlee isso ocorre a partirda citaçao válida (art. 219
do CPc>. Existindo uma demanda em andamento, ela funciona como pressuposto
processual negativo em relação a outra demanda idtntica. Para o Código de Pro·
C~ Civil, a ocorrtncia de efeito negalivo de urna lide em curso gera a extinç.lo.
sem resoluçãO do mérito (art. 267, V), da outra demanda idtntica (mesmas partes.
causa de pedir e pedido) Que ainda não está pedente ou Que se tornou pendente
depois da primeira.... Duas considerações são de rigor nesse tópico.

Aprimeiraé que realmente umaaçâo coletiva não e idtnticaa uma ação indivi
duaI. Poróbvio, a ação coletiva tuteladireitoou interesse coletivo; aação individual,

43. Há aUloresquesuslentamedemonstram a insuficitncia da teoria lriplice identidade. Nesse
sentido, Frroie Didie:rJr., e Hermes ZaneliJr.: ~Essa definiC:io de Iitispendtncia t correta,
mas t insuficiente. A trfpUce identidade dos elementos da demanda t apen2S o caso ffi3is
emblemático de litispendtnci.a. Trata·se do exemplo mais claro do fenOmeno. mas MO t
o único. Há Iitispendtncia quando pendem processos com o mesmo conteúdo. A mesma
sim;lçáo jurfdica controvenida t posla em mais de um processo para ser resolvida. Enfim,
há Iitispendtncia quando o PoderJudiciário t provocado a solucionar Omesmo problema
em ffi3is de um processon

• Curso de processo civil: processo cotelivo, vaI. i, p. 170.

4-4. Fredie Didier Jr. e Hermes Zanetu Jr.: 'Utispendtncia t palavra que assume dois signifi
cados na dogm.ãtica processual: a) pendtncia da cau~, o percornr criativo da existtncia
do processo; b) pressuposto processual negativo, que obsta a reproposilUra de demanda
ainda pendente de análise. Embora dislintos, os significadosse entrelaçam: t que, havendo
processo pendente (IitispendtllCia), o rtu. uma vez novamente demandado, infonna ao
magistradodc:sst novo processo que já pende proccssocom o mesmoconleúdo, ou seja, in
forma que já há litispendtncian

• Curso de processo civil: processo coletivo. vaI. 4, p. 170.
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à sua vez, tutela direito individual. As panes não são as mesmas, especialmente as
partes em sentido material. os titulares do direito substancial deduzido em juizo.
Não há identidade entre as causas de pedir, pois a fundamentação juridica de uma
não coincide com a da outra. Os pedidos também não são iMnticos.~' Um pede a
lutela de direito coletivo; OUtrO, a tutela de direito individual.

É possível que haja ponto de conexão em sentido restrito entre essas deman
das, mas não identidade. Por isso, Oacerto da primeira pane do § 1.° do art. 22.
Corretamente decidiu o STJ ao firmar que até mesmo entre ações coletivas para a
tutela de direitos ou interesses individuais homogêneos e ações individuais não há
litispendência, pois os fundamentos dessas açôessão diversos (STJ, CC 47.7311DF,
reI. p/ acórdão Min. Teori Albino Zavascki, D] 05.06.2006).

Asegundaconsideraçào é que o legislador foi umido e perdeu a oponunidade
de disciplinar a litispendência entre mandados de segurança coletivos ou entre esses
e outras ações coletivas. Conforme tem sustentado a melhor doutrina, é possível
que uma ação coletiva seja idêntica a outra, mesmo que os autores sejam diferen
tes, como poderá ocorrer entre uma ação civil pública e uma ação popular. Nesses
casos, basta a identidade entre causa de pedir, pedido e legitimados passivos, pois
a diferença entre autores é formal. oI6 No plano substancial, a parte é a mesma cole
tividade ou comunidade litular do direito coletivo objeto das ações coletivas.

4S. Decidiu o STj: Mandado de segurança coletivo. Ação individual de cobrança individual.
Cúis julgada. Ofensa. Ine:.. istencia. Agravo improvido. "\. N~o há falar em ofensa à Cúisa
julgada ou austncia de interesse de agir, por austncia de identidade entre os pedidos for
mulados no mandado de segurança coletivo e na ação de cobrança individual. 2. Agravo
regimental improvido" (STj, AgRgnoAgln 979479. S.4T.. reI. Min. Arnaldo EstevesLima,
DJE 23.06.2008).

46. já decidiu o STj: Recurso ordinário em mandado de segurança - Ação coleliva - Direilos
coletivos -Impetração de dois mandados de segurança - Ação colct iva - Direitos coletivos
- Impetração de dois mandados de segurança por duasentidades represemalivas da mesma
calegoria profissional- Mesma causa de pedir -Iden tidade parcial de pedidos- Contintncia
- ConfiguraçãO. ÜI_ O aspecto subjetivo da 1iüspendtncia nasaçOescoletivasdeve ser visto
sob a ótica dos beneficiários atingidos pelos efeitos da decis;lo. e nao pelo simples exame
das panes que figuram no pólo ativo da demanda. Assim, impetrados dois mandados de
segurança por associação e por sindicato, ambos representantes da mesma categoria profis
sional. os substitu Idos é que suportarãO os efeitos da decisão, reslando. assim, ca racte:lizada
a idenlidadede panes. 11- Em face da idenlidade pardal de pedidos. em raz;lode umseruOl
mais abrangente que o Outro, configura-se a contintncia, que é espécie de litispendtncia
parcial.lll-llwiável, porém, a reunião de processos, tendoem vislaque já julgadoum deles
(Súmula 23SI5Tj), impondo-se, por consequencia. a extinção parcial do presente wrif na
pane em que apresenta o mesmo pedido. Recurso ordinário parcialmente provido. para
delerminar o retomo dos autos ao e. Tribunal Cl quo, para que julgue o mClndamus" (STj,
ROMS 24196. S·T.,j. 18.02.2008. reI. Min. Felix Fischer. p. 46).
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Quando ocorrer litispendencia entre açoescoletivas, não seria razoável aplicaI'
o dispOSIO no art. 267, V, do CPc. É mais prudente fazer incidir, por analogia, o
disposto no ano 105 do CPC, o que fortalece a tutela coletiva e evita prejuízo a in·
reresse social decorrente da extinção de uma das açõescole[ivas.~1Essa orientação\
contudo, ainda não encontrou amparo najurisprudéncia. que insiste em aplicar
friamente o ano 267, V, do CPc. O Substitulivo do Deputado Federal Antonio
Carlos Biscaia ao PL 5.13912009 acolhe a orientação proposla e prevê a reunião de
ações coletivas idênlicas:

"Art. 5.0 A dislIibuição de uma ação coletiva induzirá litispendência para as
demais ações coletivas que tenham o mesmo pedido, causa de pedir e interessados
e prevenirá a competência do juizo para IOdasas demaisaçõescolelivas poslerior
mente inlentadasque possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objelo, ainda
que diferentes os legitimados coletivos. quando houver: 1- conexão, pela idemi·
dade de pedido ou causa de pedir, ainda que direremes os legitimados; li-conexão
probatória; ou III - continência, pela idemidade de interessados e causa de pedir,
quando o pedido de uma das ações ror maisabrangenle do que o das demais. § 1.0

Na análise da identidade da causa de pedir e do objeto, será preponderamememe
considerado o bem jurídico a ser prOlegido. § 2.° Na hipótese de Iilispendência,
conexão ou continência entre açõescolelivas a versar sobre o mesmo bemjurídico,
a reunião dos processos poderá ocorrer alé o julgamenlo em primeiro grau. § 3.0

Iniciada a instrução, a reunião dos processos someme poderá ser delerminada se
não houver prejuízo para a duração razoável do processo".

4. Obrigatoriedade de desistência da impetração individual e proibição
do benefício da coisa julgada coletiva no plano individual (art. 22, § 1.°,
segunda parte)

Assim dispõe o § l.odoan. 22 da nova leido mandado de segurança: "Oman
dado de segurança colelivo não induz litispendência para as ações individuais, mas
os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrame a titulo individual se não
requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a
comar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva".

Nesle tópico interessa a segunda parte do dispositivo, que impõe ao impe
trante individual o õnus de requerer a desistência de seu mandado de segurança,
no prazo de 30 (trinta) dias, camadas da ciencia comprovada da impetração do
Mandado de Segurança Coletivo. Estabelece a norma comentada, que se não ror
requerida a desistência no prazo estabelecido, o impetrante individual não irá se
beneficiar da coisa julgada coletiva.

47. Gregório Assagra de Almeida, DireilO processual colelivo brasileiro: um oovo ramo do direilO
processual. p. 360- t.
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Não andou bem o legislador ao exigir do impetrante individual a formulação
de requerimento de desisltncia. Emais adequada a disciplina prevista no ano 104
do COC, que impõe ao autor individual o õnus de fonnular requerimento de sus
pensdo da sua ação individual: «As ações coletivas. previstas nos incisos I e 11 e do
parágrafo único do art. 81, não induzem Iitispendtncia para as ações individuais,
mas os efeilos da coisa julgada erga omnes ou ultra panes a que aludem os incisos
11 e 111 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."

Os dois sistemas devem conviver harmonicamente. Por outro lado, o art. 104
do COC é norma geral com carga de eficácia potencializada (art. 21 da LACP).
Assim, com base na doutrina do diálogo das fontes, fonnulação genial de ErikJay
me popularizada no Brasil por Cláudia Lima Marques, é mais razoável e conforme
ao espirito da Constituição que o impetrante opte por a) requerer a desistência
da impetraçao individual ou b) requerer a simples suspensão (sobrestamento) do
seu mandado de segurança individual.+8 Essa segunda opção, prestigia Omáximo
aproveitamento dos atos processuais e evita a extinção do processo individual sem
que o impetrante tenha certeza de que não precisarâ novamente propor a mesma
demanda.+9

48. Sobre a doulrina do diálogo das fomes. escreveu Cláudia lima Marques: "Na belissima
expressa0 de ElikJayme, e o alUal e necessario diálogo das fomes (dul!ogue dés soun:es),
a permitir a aplicação simultãnea, coerenl~ e coord~nada das plúnmas fomes legislalivas
convergentes. Diãlogo porque h3 mfluéncias reciproC:ls, diálogo porque há aplicnção con
juma das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmeme, seja
subsidlanamente. seja permitindo a opÇão volunlária das parles sobre a fome prevalenle
(especlalmenle em maléria de convençó~s Inlernacionais e leis-modelos), ou mesmo per
mitindo uma opção por uma das leis em connito abslrato. Uma solução nexlvel e abena, de
interpenetração, ou mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relaçao (tralamentO
difereme dos diferentes)". Antônio Herman V. Benjamin, Claudia Uma Marques e Bruno
Miragem, Comentários aos Código de Defesa do Consumidor, p. 28.

49. ArespeilOdo principio da liberdade imegraldeadesãoou não ao processo coletivo decidiu o
STJ: Embargos de declaracão e agravo regi menta1- Interposio;ão sucessiva -I mpossibilidade
- PrincIpio da singularidade recursal. Embargos de declaração conhecidos como agravo
regimenta1-Principio da fu ngibilidade - Execução em mandado de segurança - Honorários
ad vocaticios- Existência de coisa julgadaem mandados de segurança coletivo e individuais.
OpÇãO dos exequentes. "1. A apresentação sucessiva de embargos de declaração e agravo
regimental afronta o principio da singularidade recursal, segundo oqual para cada decisão
a ser impugnada, há um recurso próprio e adequado previslo no ordenamento juridico.
Assim, opera-se a preclusão consumativa do recurso protocolado posleriormente, 2. Em
homenagem ao principio da fungibilidade recursal, os declaratórios opOStOS com o obje
livo de obler a reconsideracão de provimenlo atacado devem ser recebidos como agravo
regimental. 3. Tendo os impetrantes alcançado o mesmo direito em sede de mandados de
segurança coletivo e individuais, mostra-se ra:wável a decisão que lhes confere o direilo
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Para José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo, o conflito enl.Te
Oart. 22, § 1.0, da nova lei do mandado de segurança e o ano 104 do coe devel1.
ser solucionado ptla doutrina do diálogo das fomes. de forma a prevalecer o 3rt.

I04do coe: "Em relaç10 ao ano 22, § P. e seu conflito com oan. 1M do COC,
parece~nos. assim, que a lnterpreUlção que mais condiz com os mandamentos
constitucionais acima referidos aponta para a incidtncia da última regra e a des
consideração da primeira na solução da pendtncia entre o mandado de segurança
coletivo e o individual".w

Cassio Scarpinella Bueno. com sua habitual precisa0 técnica, lambem
apresenta crítica ao dispositivo comentado: "C .. ') exigir que o impetrante indi·
vidual. para se beneficiar da decisão proferida em sede coletiva. desista de seu
mandado de segurança no prazo de trinta dias a contar da comprovada ciéncia
da impetração do mandado de segurança em sua forma coletiva. alémde atritar
com o modelo que vem sendo consagrado (e festejado) no direito brasileiro.
é medida que atrita, a olhos vistos. com o modelo constitucional do direito
processual civil"."

De toda sone, cabe ressaltar que o impetrante individual somente não
se beneficiará da coisa Julgada coleliva se (iver ciência efeliva do mandado de
ugurança coletivo e essa comprovação t ônus do impetrado. Há entendimento
doutrinário susu:ntando que. na hipótese de a ação individual prosseguir sem
que o tmpetrante tenha conhecimento da impetração coletiva, nada impede que
de venha depois a se beneficiar da coisa julgada coletiva. mesmo que perdedor
na individual.u

5. liminar no mandado de segurança coletivo (art. 22, § 2.°): e::c;igênda
de manifestação prévia do representante da pessoa jurídica de direito
público e seu afastamento nos casos de urgência

Assim dispõe o § 2.0 ·do art, 22 da Lei 12.01612009: "No mandado de
segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do repre·
sentante judicial da ~ssoajurtdicadedireito público,quedeverá se pronunciarno

de optarem pelo prossegui memo da execuçao nestes au tos, com aconsequente desistf:nda
das execuções individuais, em raziodo principiada integrall1berd2dedeadesao ou nao ao
processo coletivo. 4, Embargos declal'1ltórios recebidos como agravo regimental a que se
nega provimento. Prejudicado o agravo u;gimental protocolirado posterionnentc,~(SIJ.
EDcI na Execuç:lodo MS 7385, 3." S" rei. Min. Paulo Gallotli. DJE 17 03.2009).

50. Mandado de segurança individual e lo/nivo. p. 223.
51. A1\0\'02 ld do rnandado de seguran(a, p. 137.
52. Ê o r:.ntendimentode Luiz Mal'l()f:1 GomtsJt. e Rogt'rio FavrelO. Comoltáriosa FIO\'12lti do

"",lidado de segur/Ul(12, p. 208.
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prazo de 72 (setenta e duas) horas". Redação semelhante, porêm mais Oexivel,
constava do art. 2.° da lei 8.437/1992. 53

Estamos diante de dispositivo que não é nem absolulO, nem fiel ao espírito da
COnstlluição, se nele se pretender enxergar uma via inflexível e cega, de aplicação
automática e universal. Assim, o juiz poderá - e, em alguns casos excepcionais,
deverá - afastar a norma, diante das circunstâncias e peculiaridades do caso e dos
contornos da demanda, sobretudo quando verificar que a oitiva prévia do repre
sentante judicial da pessoa jurídica de direito púbtico puder gerar risco de dano
irreparavelou de difícil reparação aos direitos masSificados em geral. Nesses casos,
a medida liminar será concedida ínaudira allera parte. E, se for de rigor, qualquer
que seja a hipólese, o juiz sempre poderá exercerconçretamente o controle difuso
ou incidental de constitucionalidade, com base no art. 5.°, XXXv, da CFI1988.""

A questão, no entanto, não é tão simples assim e envolve a própria fun
damentação jurídica do direito à obtençãO da liminar. Há discussões sobre a
natureza constitucional ou não da liminar. Parte da doutrina, que já enfrentou a
problemática, posiciona~se no sentido de que limínar (cautelar ou de antecipação
dos efeitos finais da tutela pretendida) possui natureza de garantia constitucional
fundamental, consagrada no an. 5.°, XXXv, da CF/1988, que estabelece: "a lei
nào excluirá da apreciação do poder judiciário lesa0 ou ameaça a direito". Assim,
por esta ótica. qualquer disposição legal infraconstitucional que venha limitar ou
proibir a concessão de liminar seria, abstratamente, também inconstítucionaps
É o posicionamento de Cassio Scarpinella Bueno: "Restringir, apriorísticamente
e generalizadamente, as técnicas disponibilizadas pelo legislador para a lutela
jurisdicional de ameaças ou lesões a direito é medida que agride. expressameme.
o inciso XXXV do art. 5.° da Constituição Federal (v. n. 17, supra). A única forma
de evitar que o § 2.° do art. 22 da Lei n 12.01612009 não caia no mesmo vício é

53. Estabelece o ano 2.° da Lei 8.437/1992: "No mandado de segurança cole:livo e na açao civil
pública. a liminar sen1 concedida, quando caoivel, após a audiênciado representame judicial
da pessoajuridica de direito público, que devera se: pronunciar no prazo de 72 (setenta e
duas) horas."

54. Nesse sentido. Hermes Zaneti, Mandado de segurança coktivo, p. IS3; umbém, cassio
Sarpinella Bueno, Liminarem mandado de segurança: um tema com variaÇÕes. p. 372.

55. Nelson Nery Jr.: "'( ... ) o jurisdicionado tem direito de obter do Poder Judiciário a tutela
jurisdicional adequada. A lei infraconstitucional que impedir a concesSáo da tutela ade
quada será ofensiva ao principio constitucional do direito de ação." Prinetpies do proct"sso
civil na Consti!uiçdo Federal, p. 133. No mesmo semido,José Robenodos Samos &adque:
"'naraslável, penamo, a necessidade de um provimento Jurisdicional destinado a eliminar
qualquer risco decorrente da demora na orena da prestação requerida. Trata-se, sem dúvida,
de proteção inerente li garantia constitucional daação. que não podesr:robjetode restrição
por pane do legislador ordilÚrio."Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de
urgtncia (tentatiV3 de sistematiz3ção), p. 78.
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enlendf·lo como uma saudável diretriz que assegura, em cada caso concreto, o
estabelecimento prtvio dos princípios do contraditório e da ampla deFesa, que
também tEm expressa estatura constitucional.~so Éa posiç<1ocom aqual concorda
mos. Em epoca de valorização da prevenção de danos- mais recentemente, fala-st
inclusive em precaução - seria mutilar e enfraquecer a prestação jurisdicional. e
com isso ofender o texto constitucional, a tentativa do legislador de inviabilizar
liminar cuja auséncia significasse a negativa do paradigma do Direito de riscos e o
retorno do paradigmado Direito de danos.

Levemente divergente é o entendimento de Te:ori Albino Zavascki, o qual
sustema que o poder jurisdicional de decret3.r medidas provisórias caulelates ou
antecipatórias t simplesmente o poder de formular regras de solução para fent}..
menos concretOS de conflitos e:ntrt: direitos fundamentaIS que: formam o dtVldo
processo legal,lr,llando-se de pode:rque: nasce:, como tute:la preventiva~dosistema

conslUucional orxanicamrnce: considaado e nào propriamente do ano 5.°, XXXv. da
CF/1988."

O STF já decidiu que liminar serve ao processo e não ao direito da pane, de
fonnaque a lei que a proibe nãose:na, em abstrato, inconstitucional. Em abstrato,
até se: admile, mas não em concreta. O que significa dizer que a lei que proíbe a
conceSS1ode Iiminar não é abstratamente inconstitucional, mas ojuiz poderá exercer,
diante de situaçõesconcretas, o controled[fusoou ÜIcidental da conslit ucionalidade
da norma limitadora ou proibitiva de concessão de liminar.~ Em outra ocasião,
o STF suspendeu vários artigos da Medida Provisória 375, com fundamento na
inconstitucionalidade, concluindo que a vedação à concessão de liminar impede
o serviço daJustiça e cria obstáculos â obtenção da preStação jurisdicional. além
de atentar contra a separação dos poderes ao colocar OJudiciário em siluaç;io de
sujeição em relação ao Execu(ivo. wO que se nOta é que não há uma onentaç;lO
uniforme e: pacifica no seio do pr6prioSTF, tanto que a dou nina já identificou trls
correntes entre: os seus M1'llstros,oo

56. AlIDVakidornandadodtsegurallça,p.I'tO.
57. Aanrecipaç40da noite/a, p. 69.
58. STF, AO! 223-6IDF, ajuizada comra a Medida Provisória 173, que proibia a concess3o de

liminares nas açóe5contT3 omaLsinado Plano Econômico Collor I.
59. STF, AD197S-3, medida liminar, Pleno, reI. Min. Carlos Velloso, VJ Seçl10 I, 20.06.1997, p.

28.467..

60. Luiz Guilhemte Marinoni e Daniel Miridiero: ~( ... ) a norma do art. 5.0 , XXXV, da CRFB, ao
contr.\rio das nonnas consliluClonais anteriores que garantiam o dire.ito de açao, firmou
que a Id, altm de ~o poder excluir I~o, está proibida de vecluir 'ameaça de I~o' da
apncia~o jurisdicional. O objet:ivo do art. 5.0

, XXXV. CRFB, ne5le particular. foi deixar
expresso que o direito de ação deve poder propiciar a tuteb inibilória e ler a sua disposição
Itcnlcas processuais capazes de ~nniUra amecipac;ão da lutda, No STF exislem Irts cor
remes em relaç.ao à interpre~ç1o da garant~ de IUlda jurischcional em asa de 'ameaça a
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Para Câssio Scarpinella Bueno61 a proteçao liminar. além de assentada no ano
S.o, XXXv. da CF/1988, t rnsua à clausula do de\'ido processo legal (an. S.o, Uv,
da CF/L 988) e. não fosse isso, a própria previsão constitucional do mandado de
segurança (an. S.o, LXIXe LXX, da CF/l988) ja justifica. por si SÓ, a possibilidade
de liminar para a proteçao in natura do bem ameaçado por conduta do Estado ou
porquem lhe faça as vezes. Conclui Scarpinellaque seencontraconstimcionalizado
o direilO subjetivo público do impelrante à obtenção da liminar Se demonslrados os
seus pressupostosespecfficos. Esse lambém éo enlendimenlo deSérgio Fenaz,62 o
qual sustenta que a liminar no mandado dtêsegurança conslitui naluralmeme etapa
imegrante do devido processo legal e, assim, é inconslilUcional a norma legal ou

dirdlO'. A primeira delas. afirmada especlalmenIe pelos Minislros Celso de Mello e Carlos
Velloso. sustenta que a lei que ved:a a concessão de liminares violaoart. 5.°, XXXV, CRFB,
podendo ser ellpressa atr3Vfs da seguinte passagem do '0'010 do Min. Celso de Mello na
MC na ADI 2231DF: 'A proteçào jurisdicional imediata, dispensável a situações jurídicas
exposl.1s a lesão alual ou potencial, IÚO podeserinviabilizada por:atO normativo decaráter
infraconslitucional que, vedando o elle relcio liminar da tutela jurisprudencial cautelar pelo
Estado, enseje a aniquilação do própno dlreilO material' (STF, Pleno, MC na ADl223/Df.
reI. para ac6rdio Min. Sepúlveda Pwence,j. aos 29.6.1990, votodoMin Censo de Mello).
A segunda, radica \mente oposl.1, pode ser ClIptada a partir dos VOtOS do Min. Moreira Alves.
disse o Mi nisu"O, na MC na ADl2231DF: 'O proibir-se, em cenoscasos. por interesse público,
a antecipaç:lo proVISória da satisfaç:lo do direito ma((~nalles3doou ameaçado não exclui,
evidentemente, da apreClaçjo do PoderJudiciario a les10 ou ameaça a direito, poIS ela se
obu!m normalmente na satisfação definitiva que t proporcionada pela açlio principal. que,
esta Sim. nio podeservedada para privar-se o lesado ou ameaçado de soconer-se do Poder
JudiCiário' (STF, Pleno. ~C na ADI 2231DF. reI. p:lr3 :acórd:lo \11m \I1orein Alves). Mais
tarde, na MC na ADlI.5161DF, o MIn. MoreIra Alves consignou que, alem de a lei poder
vedar a concessão de hmmares, . li tutela antecipada não t Instituto consllluciona1. Ela fOI
cnada pela lei. Assim como fOI CTiada, a pnnclplO. sem certos limites, rUo por que nâo se
possa limitá-Ia' (STF, Pleno, MC na AD115761DF, rela. Min, Marco Aurtlio, D]06.06.2003,
votado Min. Moreira Alves). Por fim, a terceira posiç:IQ,capitaneada pelo Min. Sepúlveda
Pertence, enuncia que n10 t correto recusarconstilUclOnalldade a toda e qualquer limnaçào
Jegal1 outorga de liminar. devendo:;l lei restritiva ser analisada segundo um criu!rio de
razoabilidade naJá referida MA na ADI21.3IDF,que teve por objeta a medida provisóriaque
proibiu :;I concessãode liminar nas açõescautelarts e nos mandados desegurançaquestiona
dorts do Plano EconOmico doGovemo Collor, assim concluiu o Min. Pertence: 'A soluçào
estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada caso concreto, nenhuma lIledida
provis6ria pode subtrair ao juiz. da causa um exame da constitucionalidade, inclusive sob
o pri5ma da razoabilidade, das restrições imposlas ao seu poder cautelar, para, se entender
abusiva essa restriç:lo, se a entender inconstitucional, conceder a liminar. deilCando de dar
aplicação, no caso concreto,:I medida provisória, na medida em que, em relaç.io 1quele
caso, a julgue inconstilucional, porque abusi\'a' (STF. Pleno, MC na ADl2BIDF, reJa. Min.
Sepulveda Pertence, O] 29.06.1993) C,T. Código IÜ 1'1O<(Sso civillOrrtC1lrado artlgo por
cmigo, p. 275-7.

61. ülI1inarcrn mandado de seguran(a: um tema com variaçoes, p. 61·2,
62. Mandado de segurança Ci"dividu.o./ a.. coletivo): aspeCIOS polf:micos. p. li t.
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r~gulament.arque proiba. no atacado e de forma universaL a sua concessão, tran.
sitória ou definitivamente.

Contudo. quanto à exigtncia de oitiva prévia do Poder Publico, já decidiu a
L" Turma do STJ:

Processual-Ação Civil Pública- MandadodeSegurança Coletivo- Liminar
-Oitiva do Poder Publico - Lei 8.43711991, art. 2.0 "No processo do mandado de
segurança coletivo ede açao civil pública, a concessão de medida liminar somente
pode ocorrer, setenta e duas horas após a intimação do Estado (Lei 8.4371l992, an:
2.0).11- Uminarconcedidasem respeito a este prazo e nula~ (STj. REsp88583/SP
-1," T.. rei. Min. Humberto Gomesde Barros, DJ 18.11.1996, p. 44847).

A orienlação jurisprudencial acima deve ser comexlUalizada e flexibili.2ada
para evitar siluação de risco de dano grave de incerta e diffcil rt:paração, conforme
concluem Luiz Manoel GomesJunior t: Rogério Favrt:to: "Mas, de OUltO lado, se
a urgtncia for tal que não se mostra possível a intimação, com a indispensável
motivação, a restrição podt: ser afastada. Admitir o comrârio, com uma naturt:za
absoluta para a limitação, restaria violado o principio constitucional da inafasta
bilidadt:da tutdajurisdicional (an. 5.°, XXXV,da CFIl988) t:, ponanto,dvadade
inconstitucionalidade" .1»

6. Conclusões e sugestões interpretativas

a) Na estt:ira da critica apr~ntadanos comt:ntãrios ao an. 21, a nova It:i do
mandado dt: segurança individual e coletivo não trouxe avanços t:m rdação ao
Mandadode Segurança Coletivo. tanto que disciplinou a matéria somenteemdois
de st:us artigos (21 e 22).

b) Houve. na vt:rdadt:. retrocessos tanto em rt:lacão à It:gitimaçãoativa quanlo
ao objeto material. sendo que isso tambim ocorreu no que tange 3 disciplina da
coisa julgada Colt:liva, com.a sua limitação aos membros do grupo ou calegoria
substituldos pelo impetrante (art. 22, ,apur)o

c) A disciplina da litispendência foi timida t: podt:ria ter avançado para dispor
sobre as hipôteses dt: litispendência emrt: ações coletivas (an. 22, § 1.°, prirnt:ira
pane).

d) Aprt:visãode obrigatoriedade dadesisU!ncia da impetração individual, para
que o sujt:itO possa se bendi.ciar da coisa julgada coletiva formada na impetração
colt:tiva, nào se coaduna com o espirito clt: facilitaçào do act:sso à justiça t: da efi
ciência que se espera da prestação jurisdicional, de forma que há a nt:cessidadede
sua flt:xibilizaçâo, t:m leitura conjunta com o restante do sistt:ma clt: tutt:la coletiva
(art 22, § 1.0, segunda pane).

63. ComOllarios d rwva lri do Mandado ck xgIoIranÇ4, p. 211.
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e) A exig~ncia. no Mandado de Segurança Coletivo. de manifestação prévia
do representante da pessoa jurídica de direito público sobre a liminar não deve
ser compreendida como sendo de ordem ab50lurae universal. cabendo ao juiz. no
caso concreto. identificar 3S hipóteses em queadeterminação legal contrariaria o
próprio direiro constitucional à prestação jurisdicional útil e elicaz (= as exceções).
É possível ao juiz. pois. com base na garantia constitucional do acesso à justiça
(art. 5.°, XXXv, da CF/1988), conceder a medida liminar inaudHa altera parte.
postergando o contraditório.

f) Acoisajulgada no MandadodeSegurança Coletivo continua sendo regida,
em suas diretrizes gerais, pelo art. 103 do COC, especialmente quando se tratar de
Mandado de Segurança impetrado para tutela de direitos ou interesses difusos.

g) A leitura do art. 22, wput. da Lei 12.01612009 nào poderá ser isolada. mas
conjugada com o art. 103 do COCo de maneira que a improcedlnciado pedido no
Mandado de Segurança Coletivo não prejudicará pretensões individuais (art. 103,
§§ l.°e2°,doCDC).

h) É possível a lransferlncia in utilibus da coisa julgada coletiva prevista no
art. 22. capLd, da Lei 12.01612009 para beneficiar membros de outros grupos ou
classes que estejam na mesma situação fática e jurídica (an. 103, § 3.°. do CDC).

nO impetrante individual poderá se beneficiarda coisajulgada coletiva tanto
nas hipóteses de pedido de desistência do seu mandado de segurança individual
quanto nos casos de pedido de suspensão (an. 22. § l.0. da Lei 12.01612009 e sua
combinação, a partir do diálogo das fontes. com o3rt 104 do CDC).
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