
RENATA PIRES CASTANHO CHECCHINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação entre demandas coletivas, 

com ênfase no dano ambiental 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo – 

USP, na área de concentração de Direito 

Processual, como requisito para obtenção 

do título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Rodolfo de Camargo 

Mancuso 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

 

2009 



RESUMO 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar a possibilidade de aplicação, nos 

processos coletivos, dos atuais institutos do Direito de Processual Civil, criados para 

solucionar os problemas decorrentes da relação entre demandas intersubjetivas, i.e., 

conexão, continência, litispendência e coisa julgada. 

 

Devido às características intrínsecas dos interesses metaindividuais, a propositura 

de mais de uma demanda coletiva, por diferentes legitimados ativos, todas com efeitos 

erga omnes e objeto indivisível, pode levar à prolação de comandos contraditórios, com 

desdobramentos no plano prático, podendo gerar situações insustentáveis – 

especificamente nos conflitos ambientais, dado o caráter difuso do bem tutelado. 

 

Diante das peculiaridades dos processos coletivos, o legislador e os operadores do 

direito podem optar por um de dois caminhos: adotar o sistema tradicional ou inovar. O 

presente trabalho propõe a inovação, a modernização, a adequação, a adaptação, enfim, a 

flexibilização dos institutos processuais clássicos – sem a pretensão de formular qualquer 

resposta definitiva. As inovações aqui propostas iniciam-se pelo próprio conceito de 

identidade de ações, perpassando por uma releitura dos elementos objetivos da demanda 

(pedido e causa de pedir), com foco no bem jurídico tutelado e no resultado prático visado 

pelos processos. Na seqüência, os institutos conexão, continência, litispendência e coisa 

julgada são revisitados, adaptando-se às necessidades da jurisdição coletiva. 

 

Em suma, o trabalho conclui que a transposição, sic et simpliciter, dos institutos 

processuais clássicos voltados à relação entre demandas individuais para o plano da 

jurisdição coletiva não é cabível, sendo necessário flexibilizar e modernizar algumas 

figuras, com vistas a impedir que a mesma situação de fato receba tratamentos 

diferenciados em duas ou mais demandas. Tudo em prol da efetividade do processo 

coletivo e dos princípios da economia processual, da isonomia e da certeza das relações 

jurídicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: pedido e causa de pedir, processos coletivos, meio ambiente, 

flexibilização, conexão e litispendência. 



ABSTRACT 

 

The scope of this study is to analyze the possibility of applying, in collective 

lawsuits, the current tools of the Civil Procedural Law, created to solve problems arising 

out of the relation between inter-subjective claims (i.e. same cause of action, encompassing 

lawsuit, collateral estoppel and res judicata). 

 

Due to the intrinsic characteristics of the meta-individual interests, the proposal of 

another collective claim, by different parties, all with erga omnes effect and indivisible 

object, may lead to the issuance of contradictory orders, affecting its practical aspect, and 

possibly generating unsustainable situations – specifically in environmental conflicts, due 

to the public nature of the matter.  

 

Given the peculiarities of collective claims, legislators and Law operators may 

decide to adopt either the traditional system, or innovate. This paper proposes innovating, 

updating, adequating and adapting the classical procedural tools – with no intention of 

reaching a definitive answer. The innovations proposed herein start by the identity of 

action concept itself, revisiting the objective elements of the claim (pleading and cause of 

action), focusing on the core of the matter and on the practical result sought by the 

lawsuits. Subsequently, tools such as same cause of action, encompassing lawsuit, 

collateral estoppel and res judicata are also revisited, adapting to the needs of collective 

jurisdiction. 

 

In short, this study concludes that transferring, sic et simpliciter, the classic 

procedural tools regarding the relations between individual claims to the collective 

jurisdiction is not possible, being necessary to adapt/update some concepts, so that the 

expected result is reached, preventing the same situation in fact is treated differently in two 

or more claims (on behalf of the effectiveness of the collective lawsuit and of the 

principles of the procedural economy, the isonomy and the certainty of the legal relations).  

 

KEYWORDS: pleading and cause of action, collective lawsuits, environment, 

adaptation, same cause of action and collateral estoppel. 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objeto a Relação entre Demandas Coletivas, com 

ênfase no dano ambiental, e, como escopo, a análise da efetividade da aplicação, nos 

processos coletivos, dos atuais institutos do Direito de Processual Civil, criados para 

solucionar os problemas decorrentes da relação entre demandas intersubjetivas. 

 

No plano da jurisdição singular, o Código de Processo Civil soluciona essa questão 

de maneira razoavelmente eficaz, por meio dos institutos da conexão, continência, 

litispendência e coisa julgada. Para tanto, é necessário identificar as demandas, o que, via 

de regra, se faz por meio dos seus elementos constitutivos: partes, causa de pedir e pedido. 

Mas, na linha do que propõem alguns processualistas, mais importante do que identificar 

os elementos da ação é saber o resultado prático visado pelo processo, considerando que a 

teoria dos tria eadem nem sempre se mostra suficiente para delimitar, com precisão, o 

âmbito de incidência do impedimento causado pela litispendência. 

 

O que já vem sendo proposto no processo civil individual ganha maior relevância 

no plano da jurisdição coletiva, tendo em vista que aqui o problema se apresenta de forma 

muito mais complexa. De fato, as demandas coletivas têm por objeto interesses 

metaindividuais, que se caracterizam, dentre outros fatores, pela indeterminação dos seus 

titulares, pela indivisibilidade do seu objeto e por sua alta conflituosidade interna. Diante 

dessas especificidades, algumas regras de direito positivo e processual foram 

reestruturadas, com o objetivo de oferecer uma prestação jurisdicional mais completa e 

adequada. 

 

Neste cenário, destacam-se a Lei n. 4.717/65 (Ação Popular), a Lei n. 7.347/85 

(Ação Civil Pública) e a Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), as quais se 

integram e complementam-se, formando um verdadeiro microssistema processual coletivo, 

voltado à tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. No âmbito 

desse microssistema, os institutos tradicionais e individualistas do processo civil – 

de resto inadequados à tutela dos interesses metaindividuais – foram modernizados, 

alterando-se profundamente. Dentre os institutos processuais clássicos que foram 

flexibilizados, cabe destacar: (i) a legitimação para agir, que passou a ser extraordinária, 



sob a forma concorrente-disjuntiva, facultando-se a vários co-legitimados a propositura de 

ação, em nome próprio, no interesse da coletividade; e (ii) a coisa julgada, que tem eficácia 

erga omnes ou ultra partes, ampliando-se os limites subjetivos do julgado. 

 

Tais peculiaridades, somadas à indivisibilidade do objeto, típica das demandas 

coletivas, levam à constatação de que a legitimação aberta pode ensejar a propositura de 

mais de uma ação coletiva por diferentes co-legitimados, todas com efeitos erga omnes e 

objeto indivisível. Em outras palavras, “a virtual prolação de comandos de conteúdo 

diverso vai propiciar contradição que não se conterá apenas no plano lógico, mas 

desdobrará para o plano prático”1. 

 

Com efeito, a concomitância de mais de uma ação coletiva, com objetos idênticos 

ou semelhantes, pode ocasionar decisões judiciais conflitantes, trazendo insegurança 

jurídica e ferindo o princípio constitucional da isonomia, acarretando, assim, sérias 

consequências no campo prático, pois cada uma dessas ações produzirá efeitos sobre toda a 

coletividade. Para GRINOVER, a multiplicidade de ações coletivas, versando sobre a 

mesma situação material, pode gerar situações insustentáveis, que põem em sério risco o 

próprio prestígio do Poder Judiciário2. 

 

Com vistas a sanar este tipo de problema, atualmente, socorre-se dos clássicos e 

individualistas institutos da conexão, continência, litispendência e coisa julgada (valendo-

se, para tanto, exclusivamente da teoria da tríplice identidade), os quais, todavia, não se 

mostram plenamente adequados para solucionar o problema no âmbito da jurisdição 

coletiva. 

 

No que tange aos elementos pedido e causa de pedir, por exemplo, seus conceitos 

rígidos têm dificultado a reunião/extinção de processos, provocando a condução 

fragmentária de demandas, com decisões contraditórias. Verifica-se, a partir dessa 

constatação, uma necessidade de flexibilizar tais institutos, de tal modo que a atenção do 

operador do direito passe a recair sobre o bem jurídico a ser protegido. No que diz respeito 

                                                           
1 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A concomitância de ações coletivas, entre si, e em face das ações 
individuais. In Revista dos Tribunais, ano 89, v. 782, São Paulo, dez. 2000, p. 38. 
2 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 940. 



ao elemento subjetivo, este também deve ser considerado à luz da qualidade jurídica da 

parte, e não da sua identidade física. 

 

É justamente em função dessas peculiaridades da jurisdição coletiva que o presente 

trabalho busca questionar se os institutos processuais hoje existentes para a solução dos 

problemas decorrentes da relação entre demandas são suficientes e adequados para o 

processo coletivo. Com o intuito de contribuir para o aprimoramento do tema, alguns 

institutos clássicos do Processo Civil foram repensados, sob o enfoque do Direito 

Processual Civil Coletivo, ao qual se somam as inovações trazidas pelas propostas de 

criação de um CÓDIGO BRASILEIRO DE PROCESSOS COLETIVOS. Toda essa análise tem como 

foco os conflitos ambientais, delimitando-se o direito material objeto das lides coletivas 

concomitantes, que se caracteriza por ser tipicamente difuso. 

 

Definido o escopo do trabalho, faz-se uma breve apresentação dos Capítulos que 

compõem a presente dissertação. 

 

O Capítulo I destina-se a analisar, sinteticamente, a atual sistemática do Código de 

Processo Civil para solução dos problemas decorrentes da relação entre demandas 

intersubjetivas, de tal forma que seja possível compreender determinados fenômenos nas 

ações coletivas. Da mesma forma, é preciso conhecer os institutos clássicos da jurisdição 

singular para que se possa, mais adiante, avaliar o cabimento do seu traslado para a 

jurisdição coletiva. 

 

Adentrando nas peculiaridades da jurisdição coletiva, o Capítulo II apresenta os 

diferentes feixes e características intrínsecas dos interesses metaindividuais, sendo 

conferido maior destaque aos interesses difusos, eis que o trabalho concentra-se nos 

conflitos ambientais. O estudo dessas características mostra-se importante, porque permite 

uma melhor compreensão das peculiaridades da jurisdição coletiva, o que pode vir a 

justificar a adaptação de alguns conceitos processuais clássicos. 

 

Com base nos conceitos explorados nos capítulos anteriores, faz-se um confronto 

entre os institutos clássicos de lides intersubjetivas e as peculiaridades da jurisdição 

coletiva, com vistas a investigar a possibilidade ou não de traslado daqueles conceitos para 

a jurisdição de massa. O Capítulo III aborda, principalmente, o conceito de identidade de 



ações, flexibilizando sua aplicação no plano da jurisdição coletiva, com ênfase no núcleo 

essencial da demanda, no thema decidendum, enfim, no bem jurídico tutelado. 

 

O Capítulo IV, por fim, analisa as possíveis soluções práticas para a 

concomitância/concorrência de demandas coletivas, ponderando prós e contras das duas 

opções naturais: reunião para julgamento conjunto (conexão) ou extinção das demandas 

subseqüentes (litispendência). 

 

Como se verá ao longo do presente trabalho, muitas das propostas aqui 

apresentadas são de lege ferenda, o que, todavia, não retira sua contribuição para o debate, 

pois é justamente a discussão de idéias, mesmo as polêmicas, que enriquece o cenário 

acadêmico. Afinal, seguindo o conselho do Professor MANCUSO, “é preferível um 

trabalho ousado, do que usado”. 



 

CONCLUSÃO 

 

Revisitando os temas abordados ao longo do presente trabalho, podem-se extrair 

algumas conclusões acerca do tema Relação entre Demandas Coletivas, com ênfase no 

dano ambiental. O primeiro passo para tanto é retomar a pergunta central que direcionou 

nossa pesquisa e que pode ser assim sintetizada: é cabível a transposição, sic et simpliciter, 

dos institutos processuais clássicos voltados à relação entre demandas individuais 

(conexão, continência, litispendência e coisa julgada) para o plano da jurisdição coletiva? 

Em caso negativo, a pergunta que deve ser feita na seqüência é: que inovações precisam 

ser feitas nesses institutos, em sede de tutela coletiva, para que eles atinjam a finalidade de 

impedir que uma situação de fato idêntica, submetida a uma mesma disciplina jurídica, 

receba tratamentos diferenciados? 

 

Em que pese o fato de o presente trabalho ter buscado uma resposta para tais 

perguntas, não se pode perder de vista que a resposta certa não importa nada: o essencial 

é que as perguntas estejam certas (Mario Quintana). De qualquer forma, de tudo o que foi 

analisado, destacam-se as seguintes conclusões, que, juntas, constroem uma linha de 

raciocínio com o intuito de oferecer uma resposta aos citados questionamentos – ainda que 

de lege ferenda. 

 

1. Na difícil tarefa de identificação de demandas, doutrina e jurisprudência 

costumam lançar mão da teoria da tríplice identidade (partes, causa de 

pedir e pedido), com base na teoria da substanciação. Todavia, perante 

várias situações concretas, esta teoria mostra-se insuficiente para solucionar 

o confronto de duas ou mais ações. Assim, a despeito de sua adoção 

expressa pelo CPC, não se pode perder de vista que os tria eadem não 

constituem um critério absoluto, mas, sim, uma ‘boa hipótese de trabalho’, 

razão pela qual deve ser admitida a aplicação subsidiária da teoria da 

identidade da relação jurídica. Ambas as teorias não se excluem, mas, ao 

contrário, complementam-se, tendo em vista que se destinam a uma única 

finalidade: dizer quando o conteúdo de um processo é idêntico ao de outro, 

para vedar-se a reprodução simultânea ou sucessiva (litispendência ou coisa 



julgada) de duas demandas, porque isso atenta contra o bom funcionamento 

da justiça; 

2. Na operação de identificação das ações, mais do que o elemento subjetivo, 

deve-se identificar o objeto litigioso do processo, também entendido como 

o pedido devidamente iluminado pela causa de pedir (sendo que esta última 

deverá conter os fatos constitutivos do direito e o fundamento jurídico do 

pedido – aproximando-se as teorias da substanciação e da individuação); 

3. As dificuldades percebidas no plano da jurisdição singular tornam-se ainda 

mais complexas no plano da jurisdição coletiva, pois aqui os perigos 

redobram. Isso porque, segundo as regras do microssistema processual 

coletivo (LAP, LACP e CDC), as demandas coletivas apresentam as 

seguintes peculiaridades, dentre outras: (i) a legitimação para agir é 

extraordinária, sob a forma concorrente-disjuntiva, facultando-se a vários 

co-legitimados a propositura de ação, em nome próprio, no interesse da 

coletividade; (ii) a coisa julgada é erga omnes ou ultra partes, ampliando-se 

os limites subjetivos do julgado; (iii) o objeto é indivisível3, o que confere 

aos interesses metaindividuais um tratamento unitário, de forma que a 

satisfação de um interessado implica necessariamente a satisfação de todos; 

4. Em função dessas características, a justaposição entre ações de tipo coletivo 

traz complicações seríssimas, por conta da projeção erga omnes ou ultra 

partes da coisa julgada, caso em que a virtual prolação de comandos de 

conteúdo diverso engendrará contradição não só no plano lógico, mas 

desbordará para o plano prático; afinal, como poderiam, autores e réus, 

atender a dois julgados, quando um acolhesse o pedido de declaração de 

nulidade do ato de nomeação e o outro considerasse válido o mesmo ato?; 

5. As peculiaridades dos interesses metaindividuais reclamam instrumentos 

adequados e, por vezes, mais ‘maleáveis’ que os institutos processuais 

clássicos; 

6. No que tange à relação entre demandas coletivas, essa flexibilização inicia-

se pela aplicação subsidiária da teoria da identidade da relação jurídica em 

adição à teoria dos tria eadem, de tal forma que o foco recaia sobre o núcleo 

essencial / o ‘thema decidendum’ / o bem jurídico coletivo / o resultado 

                                                           
3 A esse respeito, inclusive, vale lembrar que nenhum outro interesse tem difusão maior do que o meio 
ambiente, que pertence a todos em geral e a ninguém em particular. 



prático visado pelos processos, o que se revela pela causa de pedir remota e 

pelo pedido mediato; 

7. Em adição a essa conjugação dos elementos objetivos, o elemento parte 

também é ‘relativizado’ para dar maior relevância à sua qualidade jurídica 

e não à sua identidade física, tendo em vista que os legitimados ativos são 

substitutos processuais da coletividade; 

8. Assim, não é necessário que a segunda demanda seja rigorosamente 

idêntica à primeira para que ela seja inadmissível em razão da 

litispendência. Dos seis elementos da ação, basta que apenas dois sejam 

comuns: a causa de pedir remota e o pedido mediato. A conjugação desses 

dois elementos permite a identificação do núcleo essencial da demanda, ou 

seja, do bem jurídico coletivo tutelado em ambas as ações – o que, em 

última análise, não escapa da análise (subsidiária) da própria relação 

jurídica substancial; 

9. Nessa análise, deve-se atentar para as circunstâncias materiais (fatos, no 

sentido de ocorrências da vida) e para o resultado prático visado pelos 

processos (bem jurídico tutelado); 

10. Por meio dessa visão inovadora, atinge-se o objetivo maior de impedir que 

uma situação de fato idêntica, submetida a uma mesma disciplina jurídica, 

receba tratamentos diferenciados, ou seja, com decisões judiciais 

divergentes, em alguns casos opostas; 

11. Daí se dizer que nem sempre é possível tutelar direitos coletivos por 

intermédio das regras do direito processual civil clássico, as quais foram 

concebidas por uma filosofia liberal-individualista arraigada, não mais 

adequada à sociedade e aos conflitos de massa; 

12. Fácil notar que essa flexibilização favorece a configuração da 

litispendência, dado o abrandamento dos seus requisitos (“identidade de seis 

elementos x semelhança de dois elementos”). No entanto, a solução a ser 

dada para o conflito depende de uma opção legislativa: reunir as ações para 

julgamento conjunto (= conexão) ou extinguir as demandas subseqüentes (= 

litispendência)?; 

13. A reunião de processos coletivos é tida por muitos como a melhor solução, 

por quatro motivos fundamentais: (i) porque o segundo processo pode estar 

mais adiantado que o primeiro; (ii) porque o autor do segundo processo 



pode ser mais adequado do que o do primeiro; (iii) porque os processos 

podem ter objetos diferentes; e (iv) porque, com a reunião, todos os co-

legitimados poderão participar do processo; 

14. Diante disso, a maioria da doutrina sustenta que ainda que haja coincidência 

entre o objeto de duas ações coletivas, não há lugar para a invocação da 

litispendência, devendo haver a reunião dos processos, com fundamento na 

conexão, para tramitação e decisão conjunta; 

15. De outro lado, há quem defenda que, quando dois ou mais legitimados 

ativos intentarem ações coletivas com base nos mesmos eventos ocorridos 

no mundo dos fatos e visando ao mesmo resultado prático, estará 

caracterizada verdadeira litispendência, devendo as ações subseqüentes ser 

extintas. Isso porque, em rigor, dada a indivisibilidade do objeto, não sobeja 

espaço processual para uma segunda ação coletiva e bem assim para as 

subseqüentes, porque a primeira já é suficiente para cuidar do thema 

decidendum e já torna litigioso o objeto, além do que a tutela ofertada na 

jurisdição coletiva é de cunho molecular, cujo perímetro abrange as 

possíveis demandas-átomo, tudo em ordem a evitar a pulverização do 

conflito coletivo. Por esse viés, faltaria interesse de agir às ações coletivas 

ulteriores com o mesmo objeto da primeira, justificando-se a extinção delas 

sem julgamento de mérito; 

16. Ademais, não se pode perder de vista que a reunião dos processos é 

entendida como uma faculdade do juiz, de tal forma que a opção mais 

segura pode ser a extinção da segunda ação, para evitar que uma mesma 

situação de fato receba tratamentos diferenciados; 

17. Assim, no que tange à litispendência entre ações coletivas, deve-se 

dispensar a exigência de uma exata identidade entre os elementos 

(partes, pedido e causa – os ‘tria eadem’) das ações comparadas; 

18. Essa solução atende à finalidade de molecularização, que é a própria razão 

de ser das demandas coletivas, potencializando a resposta judiciária, por 

modo que um só comando possa resolver o conflito metaindividual em 

modo unitário e isonômico; e 

19. Extintas as demandas subseqüentes, seria autorizado aos autores dos 

processos extintos intervir no primeiro processo e trabalhar 

colaborativamente em um único processo. Para que essa intervenção seja 



eficaz (para que os legitimados possam efetivamente contribuir para a 

melhoria da primeira ação), é necessário ‘abrandar’ as regras de 

estabilização da demanda, permitindo a alteração do pedido e da causa de 

pedir, desde que realizada de boa-fé e que seja garantido o contraditório e a 

ampla defesa. Outrossim, ao juiz também poderá interpretar extensivamente 

os elementos objetivos, devido à indisponibilidade dos bens objeto de tutela 

coletiva. 

 

 

A bem ver, portanto, é legítima a conclusão no sentido de que não é cabível a 

transposição, sic et simpliciter, dos institutos processuais clássicos voltados à relação entre 

demandas individuais (conexão, continência, litispendência e coisa julgada) para o plano 

da jurisdição coletiva, sendo necessário flexibilizar/modernizar estas e outras figuras, a 

começar pelo próprio conceito de identidade de ações, com vistas a impedir que a mesma 

situação de fato receba tratamentos diferenciados em duas ou mais demandas. Tudo em 

prol da efetividade do processo coletivo e dos princípios da economia processual, da 

isonomia e da certeza das relações jurídicas. 

 

 

A esse respeito, as propostas de codificação do direito processual coletivo 

analisadas neste trabalho afastam expressamente o requisito da identidade física da parte, 

tornando de lege lata o que, hoje, já é pacificamente aceito de lege ferenda; além disso, 

dão maior ênfase aos elementos objetivos da demanda, os quais devem ser analisados 

levando-se em conta a identidade do bem jurídico a ser protegido. Trata-se de uma clara 

flexibilização do conceito de identidade de ações. Embora essa modernização facilite, em 

tese, o reconhecimento da litispendência, não foi essa a opção adotada pelo ANTEPROJETO 

DA USP: a solução prática escolhida foi a reunião das demandas coletivas para julgamento 

conjunto, seguindo-se a sistemática (mais conservadora) da conexão. Com vistas a 

minimizar eventuais “efeitos colaterais” dessa opção legislativa, previu-se que o juiz 

deverá obrigatoriamente determinar a reunião de processos para julgamento conjunto, o 

que tende a evitar a prolação de comandos contraditórios. 

 

 

 



Por fim, não se ignora o fato de que as propostas constantes do presente trabalho 

(em sua maioria, de lege ferenda) dependem de uma compreensão arrojada por parte do 

intérprete, o que indica que a matéria ainda demanda estudo e desenvolvimento. Assim, 

longe de representarem proposições de pretensa certeza, as propostas aqui abordadas 

configuram apenas uma tentativa de equacionamento dos problemas decorrentes da 

concomitância/concorrência de ações coletivas, dadas a relevância do tema e as 

dificuldades enfrentadas no dia-a-dia dos operadores do direito. 
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