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RESUMO 

 

CARVALHO, João Marcos Neto de. Pluralidade de legitimados à impugnação de um único 

ato. 2020, 152 páginas, Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

 O trabalho desenvolvido busca analisar a possibilidade de extensão da coisa 

julgada a terceiros em situação de pluralidade de legitimados à impugnação de um único ato 

em que apenas um ou alguns dos legitimados estejam presentes no processo. Apresenta 

premissas processuais, com considerações gerais sobre partes e terceiros, legitimidade 

ordinária e extraordinária, intervenção de terceiros e litisconsórcio. Ato contínuo, trata de 

conceitos gerais da coisa julgada e de seus limites objetivos, com algumas previsões novas 

do CPC/2015. Apresenta a regra geral dos limites subjetivos da coisa julgada, a diferenciação 

entre efeitos da sentença e coisa julgada. Disserta sobre a relação entre coisa julgada e o 

princípio do contraditório, tratando da regra geral da coisa julgada inter partes. Trata ainda 

da relação de terceiros com a demanda pendente e da aplicação prática da limitação subjetiva 

da coisa julgada, com comentários a respeito de obrigações solidárias, substituição 

processual e suas relações com a coisa julgada. Em seguida, é tratado o tema específico da 

pluralidade de legitimados à impugnação de um mesmo ato, dissertando primeiramente 

sobre a influência do direito material na relação processual, mais especificamente as relações 

jurídicas plurilaterais incindíveis. Posteriormente, analisa criticamente o litisconsórcio 

facultativo unitário do ponto de vista do alcance da coisa julgada aos potenciais litisconsortes 

ausentes. Parte então para possíveis soluções do problema envolvendo a coisa julgada em 

situações de direito material incindível em que não há a figura do litisconsórcio necessário. 

Analisa a coisa julgada nas ações coletivas, sob o viés da coletivização dos processos 

individuais e também das chamadas ações “pseudoindividuais”. Trata também da 

intervenção de terceiros por ordem do juiz (iussu iudicis), instituto não previsto na legislação 

processual brasileira. Disserta, por fim, sobre as diversas posições doutrinárias que tentam 

resolver o problema enfrentado. Assim, analisa criticamente cada posicionamento 

doutrinário sob o enfoque das garantias constitucionais, com destaque para a posição da 

doutrina que entende pela extensão da coisa julgada a terceiros, inclusive com possibilidade 

de instituição da figura da substituição processual, e aqueles que entendem pela 



 
 

impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada àqueles que não participaram do 

processo, concluindo pela impossibilidade de uma única solução possível para todos os casos 

estudados, cabendo analisar as diversas hipóteses individualmente. 

 

Palavras-chave: coisa julgada civil; limites subjetivos; situação incindível; pluralidade de 

partes; litisconsórcio unitário facultativo.



 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, João Marcos Neto de. Plurality of legitimated parties to challenge a single 

act. 2020, 152 pages, Master’s Degree - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2020. 

 

 This paper seeks to analyze the possibility of extension of the res judicata to third 

parties in a situation of plurality of legitimated parties to challenge a single act. It presents 

procedural premises, with general considerations on parties and third parties, ordinary and 

extraordinary legitimacy, intervention of third parties and joined parties. It deals with general 

concepts of the judged thing and its objective limits, with some new predictions of 2015 

Brazilian Civil Procedural Code. It presents the general rule of personal limitations of the 

res judicata, the differences between effects of the decision and res judicata. Dissertation on 

the relationship between res judicata and the adversary system. It also deals with the 

relationship of third parties with the pending demand and the practical application of the 

personal limitation of the res judicata, with comments regarding joint obligations and 

procedural representatives. Next, the specific theme of the plurality of legitimated parties to 

challenge the same act is treated, primarily on the influence of substantial relationship on 

the lawsuit. Subsequently, it critically analyzes the permissive unitary joinder. It then leaves 

for possible solutions to the problem involving the res judicata in situations of indivisible 

situation without figure of the compulsory joinder. It analyzes the res judicata in class actions 

and “mid-term” actions. It also deals with the intervention of third parties by order of the 

judge, an institute not provided by Brazilian procedural legislation. Finally, it analyzes 

doctrinal positions that try to solve the problem. Thus, it critically analyzes each doctrinal 

position under the focus of constitutional guarantees, with emphasis on those who 

understand that there should be extent of the res judicata to third parties, including the 

possibility of establishing procedural representation, and those who don´t think it is possible 

to extend the effects of the res judicata to those who did not participate in the process, 

concluding that it is impossible to have a single solution for every case studied, being 

necessary to consider several hypotheses individually. 



 
 

Keywords: res judicata; personal limitations; indivisible situation; plurality of parties; 

permissive unitary joinder.  
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INTRODUÇÃO 
 

“(...) tenho um aviso para todos os futuros guerreiros. Quando vocês se 

apresentam ao meu comando, vocês assumem uma dívida. Uma dívida 

pessoal comigo. Cada homem sob o meu comando me deve cem escalpos 

nazistas. E eu quero meus escalpos”.1 

 

Quem diz isso é o tenente Aldo Raine, logo na segunda cena do clássico filme 

Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino. O tenente e seus soldados estavam prestes a 

atravessar o Canal da Mancha rumo à França ocupada pelos nazistas. E o resto é história (ou 

ficção). 

O que nos interessa nessa frase, mais do que a saga dos temidos bastardos ou a 

batalha contra os nazistas, é que o tenente, ao convocar seus soldados a agir em terreno 

inimigo, criou obrigações a cada um deles. Cada soldado deve ao seu comandante cem 

escalpos nazistas. 

Não há dúvida de que, de acordo com as palavras do tenente, cada soldado tem a 

obrigação de entregar uma quantidade exata (cem) de um produto específico (escalpos 

nazistas). Como são oito soldados naquele batalhão, a relação jurídica ali estabelecida 

envolve um total de oitocentos escalpos nazistas. 

E se, ao invés de se pronunciar dessa forma, o tenente tivesse dito “vocês todos me 

devem oitocentos escalpos”? O objeto do contrato seria o mesmo (oitocentos escalpos 

nazistas) e os sujeitos da relação jurídica seriam os mesmos (um tenente e oito soldados). 

Mas a relação entre eles mudou. 

Ainda, e se a obrigação imposta aos devedores (soldados) fosse, ao invés de cem 

escalpos cada, ou oitocentos escalpos conjuntamente, apenas um escalpo, o escalpo de Adolf 

Hitler? Os sujeitos da relação jurídica continuariam a ser os mesmos, mas o objeto seria 

diferente. 

Nesses três exemplos, baseados na mesma cena, temos: uma obrigação divisível 

(cena original), uma obrigação solidária (todos devem em conjunto oitocentos escalpos ao 

comandante) e uma obrigação indivisível (escalpo de Hitler). Com base nisso, é possível 

verificar algumas diferenças existentes entre cada uma dessas relações obrigacionais. 

 
1 TARANTINO, Quentin. Bastardos inglórios. Barueri: Manole, 2009, p. 19. 
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Na obrigação divisível, a relação de cada devedor com o credor é independente, 

autônoma. Na prática, o tenente firmou oito contratos, cada um desses contratos com cada 

um dos soldados. No segundo exemplo, a obrigação divisível foi transformada em solidária, 

por conveniência do credor, fazendo com que ele possa cobrar de todos, de alguns ou de 

apenas um dos devedores a dívida completa. Por fim, no último exemplo existe uma 

obrigação indivisível, que também pode ser cobrada de qualquer devedor. 

Avançando, se a obrigação não for cumprida e o tenente tiver de ir a juízo cobrar 

seus soldados devedores, as diferenças entre cada uma das modalidades das obrigações 

apresentadas tornam-se ainda mais claras. No exemplo original, o tenente teria de demandar 

cada um dos soldados para cobrar suas respectivas partes da dívida (ou suas respectivas 

dívidas). Na obrigação solidária, o tenente poderia escolher entre demandar apenas um, 

alguns, ou todos os devedores, podendo cobrar de qualquer um deles o adimplemento da 

obrigação. Na obrigação indivisível, do mesmo modo, qualquer um dos devedores poderá 

ser demandado pela dívida completa (até mesmo porque ela, por sua própria natureza, não 

pode ser fracionada). 

Avançando um pouco mais, no processo referente ao primeiro exemplo, cada 

devedor será responsável por sua parte na dívida, então aquele devedor que não foi 

demandado pelo credor não terá sua esfera jurídica afetada por aquele julgamento, 

independentemente do resultado, dada a divisibilidade da obrigação. Se a ação for julgada 

procedente, reconhecendo a validade da dívida e determinando que os soldados a quitem, o 

tenente terá de cobrar a parte que cabe a cada um deles, não havendo comunhão entre as 

obrigações. E mais, a coisa julgada relacionada a cada um dos devedores refere-se apenas a 

ele, e não influencia a situação dos demais devedores. 

A situação se complica um pouco mais no segundo exemplo. Julgado procedente o 

pedido do tenente, com a determinação de pagamento da dívida solidária pelos soldados 

demandados, em processo em que esteve ausente um dos soldados, a coisa julgada o 

atingirá? E em caso de improcedência do pedido, a coisa julgada beneficiará o devedor 

solidário ausente? Poderá ele opor exceção de coisa julgada ao credor? 

Na obrigação indivisível, em que um devedor ou todos os devedores deverão 

cumprir a obrigação inteira, ausente um dos devedores, como se dará a coisa julgada? O 

soldado ausente estará sujeito à imutabilidade do julgado? Invertendo-se a situação, se 

alguns soldados ingressarem em juízo contra o tenente para obter declaração de que a dívida 

indivisível não pode ser exigida, e o pedido for julgado improcedente, a coisa julgada 
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formada nesse processo afetará o devedor que se manteve como terceiro na relação 

processual? 

Esses breves exemplos figurativos demonstram alguns aspectos interessantes 

dessas relações. O primeiro deles diz respeito à natureza de cada uma das obrigações. Como 

demonstraremos ao longo do texto, o aspecto de (in)divisibilidade da obrigação decorre do 

próprio objeto em discussão (divisibilidade dos oitocentos escalpos e indivisibilidade do 

escalpo de Hitler). Por seu turno, a solidariedade decorre dos sujeitos da relação jurídica: a 

solidariedade existiu em decorrência do desejo do credor, e não da própria natureza do 

objeto, que, como visto, era divisível. 

Além disso, ainda com base nos exemplos, é possível verificar que a relação 

processual posteriormente existente entre os sujeitos foi amplamente influenciada pela 

relação de direito material existente entre eles. A depender da relação substancial (divisível, 

indivisível, solidária), a relação processual será formada de maneiras totalmente diferentes, 

com consequências ao longo de todo o processo, desde sua formação, com possível 

litisconsórcio, até seu final, com diferentes regimes da coisa julgada para cada tipo de 

situação material. 

Ou seja, em todas as situações os sujeitos são os mesmos: um credor e múltiplos 

devedores. Ainda assim, com base nas diferentes relações substanciais existentes em cada 

exemplo, a relação processual é moldada, seja em função da própria natureza do objeto da 

relação (divisível ou indivisível), seja em função da vontade das partes (solidariedade). 

Avançando um pouco mais no exemplo, pensemos em uma situação material com 

os mesmos sujeito envolvidos, mas sem as figuras de credor e devedor. Não haveria uma 

relação obrigacional, o que também ensejaria grandes mudanças no campo processual, já 

que eventual processo não envolveria uma cobrança ou uma declaração de inexigibilidade. 

Pensemos, então, que eles poderiam estar reunidos em pé de igualdade e poderiam 

elaborar deliberações conjuntas, constituídas em atos. Se algum dos envolvidos desejar 

anular a deliberação tomada naquela cena, terá ele um direito potestativo relacionado a uma 

tutela constitutiva, consubstanciada na anulação (ou modificação) daquele ato. Verifica-se 

nova mudança no plano processual em decorrência da situação de direito material. 

Devido à característica da relação de direito material, aquele ato é uno e não pode 

existir para um soldado e não existir para outro. Assim, se um deles ingressar em juízo 

pleiteando a anulação daquele ato, ele deverá ser anulado (ou mantido) para todos os 
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envolvidos, sejam eles partes do processo ou não. O ato não pode existir e não existir ao 

mesmo. 

Mas, nesse caso, iniciado o processo por um dos soldados (colegitimado) e estando 

ausente do processo algum dos demais soldados, esse legitimado ausente poderia, 

posteriormente, ingressar em juízo com seu próprio processo, formulando exatamente o 

mesmo pedido sobre o qual já houve decisão anterior transitada em julgado? Em outras 

palavras, a coisa julgada formada em processo alheio, mas que envolve um direito 

concorrente (como é o caso do exemplo dado), referente à impugnação de um mesmo ato, 

afetará o sujeito ausente do processo, que, por isso mesmo, foi terceiro em relação à primeira 

demanda? 

É esse o problema a que nos propusemos estudar nesse trabalho: a situação em que 

há uma multiplicidade de sujeitos legitimados à impugnação de um mesmo ato. Não é um 

problema novo dentro da doutrina processual. Ao contrário, trata-se de um tema clássico, do 

qual já se ocuparam diversos processualistas consagrados, como se verá ao longo do texto. 

É um tema extremamente complexo, que envolve aspectos materiais – como as 

relações plurissubjetivas e incindíveis, por exemplo – e processuais – sobretudo a relação 

dos terceiros com o processo e o litisconsórcio (mais especificamente o litisconsórcio 

facultativo unitário), além dos limites subjetivos da coisa julgada. 

Embora tenha sido profundamente debatido, o problema ainda se encontra sem uma 

solução dentro da doutrina. O que procuraremos fazer ao longo do texto e ao final é uma 

conjugação entre os aspectos clássicos das questões envolvidas com o tema, com análise dos 

pensamentos consagrados, e a doutrina mais recente, pontuando com os aspectos na nova 

legislação processual em vigência. 

Para isso, o presente estudo foi sistematizado de forma simples e direta, com a 

abordagem dos principais aspectos relacionados ao tema. 

A primeira parte do trabalho apresenta as premissas processuais que serão 

retomadas nas etapas posteriores, partindo da intrincada conceituação de partes e terceiros 

no processo civil, com suas implicações dentro e fora do processo, como por exemplo as 

intervenções de terceiros, sobre as quais apresentaremos, em um primeiro momento, 

conceito e classificações básicas. Ainda na etapa das premissas, conceituaremos brevemente 

o litisconsórcio, com apresentação de algumas de suas classificações. Na sequência, 

abordaremos aspectos gerais da coisa julgada e alguns comentários a respeito de seus limites 

objetivos, dada sua influência no alcance subjetivo da res judicata. 
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Na segunda etapa, serão tratados mais especificamente os limites subjetivos da 

coisa julgada, com destaque para a teoria de Liebman a respeito da diferença entre eficácia 

da sentença e coisa julgada (teoria essa que não está imune a críticas, como será abordado). 

Também trataremos da relação dos limites subjetivos da coisa julgada com o direito ao 

contraditório (o embate entre os aspectos constitucionais atinentes aos temas), além de 

algumas aplicações práticas dos limites subjetivos da coisa julgada, mais precisamente as 

obrigações solidárias e a substituição processual. 

Na parte final do trabalho, trataremos especificamente do tema em questão, 

trazendo, primeiramente, uma abordagem dos aspectos materiais que influenciam o 

problema (relações jurídicas plurilaterais e incindíveis), para depois tratar do litisconsórcio 

facultativo unitário, que tem fortes ligações com o tema proposto. A seguir adentraremos em 

algumas possibilidades de solução propostas pelos doutrinadores ao longo do tempo, como 

a coletivização do processo e a intervenção de terceiro por ordem do juiz (intervenção iussu 

iudicis), para, finalmente, observar as diversas posições doutrinárias sobre o alcance 

subjetivo da coisa julgada nas relações em que haja pluralidade de legitimados à impugnação 

de um único ato, com as perspectivas de possíveis soluções à luz do CPC/2015. 

A situação utilizada como exemplo nessa introdução, apesar de singela e sem 

relação direta com o trabalho, será vista ao longo do texto como um liame, funcionando 

como um exemplo prático das situações estudadas, já que ilustra bem alguns dos aspectos 

encontrados no tema abordado, como os conceitos de partes e terceiros, legitimidade, 

litisconsórcio e solidariedade. 
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CONCLUSÃO 
 

Como registrado de início, o objeto do presente trabalho é um tema clássico dentro 

do direito processual civil: os limites subjetivos da coisa julgada em situações de pluralidade 

de legitimados à impugnação de um único ato. 

Para chegar ao tema específico de nosso estudo, passamos por algumas etapas 

necessárias à compreensão completa do problema enfrentado, estabelecendo bases 

processuais e materiais, que merecem ser retomadas à guisa de conclusão. 

Nossa preocupação ao tratar das premissas processuais foi assentar alguns conceitos 

necessários. Como o tema abordado trata dos sujeitos do processo, verificamos que o 

conceito de parte mais aceito hoje pela doutrina (e que aplicamos ao longo do trabalho) é o 

conceito processual, segundo o qual parte é aquele sujeito que efetivamente consta na relação 

processual, independentemente da situação de direito material. Ou seja, a chamada parte em 

sentido substancial, se não estiver presente no processo, é considerada um terceiro, ainda 

que detenha algum interesse material naquela relação processual. Sendo esse sujeito um 

terceiro, o juiz não poderá tomar decisões a respeito de sua esfera jurídica. 

Por se tratar de um problema envolvendo pluralidade de legitimados (virtualmente 

pluralidade de partes), estudamos, a partir do conceito processual de parte estabelecido 

anteriormente, aspectos gerais da intervenção de terceiros, também como premissas basilares 

para o que viria a ser estudado posteriormente. Assim, verificamos os diversos aspectos do 

instituto, concluindo que os critérios de classificação extraídos de nosso ordenamento, bem 

como as hipóteses de cabimento de intervenção e as próprias modalidades de intervenção 

não são suficientes para abarcar todas as situações possíveis e não resolvem todos os 

problemas relacionados a interesses jurídicos de terceiros no processo alheio. 

Ainda no tocante à pluralidade de sujeitos da relação substancial (possíveis 

litisconsortes), estudamos as diferenças existentes entre os critérios de classificação de 

litisconsórcio, concluindo que a situação em estudo se classifica como litisconsórcio 

facultativo unitário, uma vez que, apesar de não ser obrigatória a presença no processo de 

todos os sujeitos da relação substancial, a decisão de mérito tomada pelo juiz deverá ser 

igual a todos os legitimados. Foi possível chegar a essa conclusão devido à situação jurídica 

de direito material, que, como visto, além de ser plurilateral é incindível, ante a própria 

natureza do ato impugnável. Ou seja, o ato, por ser uno, deve existir ou deixar de existir para 
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todos os envolvidos na relação de direito material, o que leva à dificuldade no tocante ao 

tratamento dos sujeitos (partes e terceiros) perante o processo. 

Além disso, estabelecemos algumas premissas importantes a respeito da coisa 

julgada e sua extensão subjetiva. Partindo da teoria de Liebman, pudemos verificar as 

diferenças entre eficácia da sentença e imutabilidade da coisa julgada, concluindo que a regra 

geral é de que os efeitos naturais da sentença podem ser sentidos por todos (partes e terceiros, 

mesmo os terceiros indiferentes à discussão do processo), mas somente as partes ficam 

acobertadas pela coisa julgada e, por isso, impossibilitadas de rediscutir o que foi decidido 

no processo. A essa conclusão se chega também sob o fundamento das garantias 

constitucionais, uma vez que, devido aos princípios do devido processo legal, contraditório, 

ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição, aqueles que não puderam influenciar a tomada 

de decisão do juiz não poderiam estar sujeitos à imutabilidade de sua decisão. 

A partir das balizas dos limites subjetivos da coisa julgada, estudamos alguns casos 

de aplicação dessas regras, como as situações de obrigações solidárias (que nos 

proporcionaram observar como se dá na prática a aplicação das ideias de Liebman a respeito 

da eficácia da sentença e da coisa julgada) e a substituição processual. A respeito desse 

último ponto, concluímos que, ao contrário do que a parte majoritária da doutrina entende, 

não é possível que a coisa julgada atinja, necessariamente e em todos os casos, o substituído 

que não teve a chance de ingressar na relação processual. 

Com essas bases, pudemos tratar com mais vagar do problema da coisa julgada no 

litisconsórcio facultativo unitário, que tem sido debatido há décadas pela doutrina. A questão 

central do problema é justamente conjugar a impossibilidade de extensão da coisa julgada 

aos terceiros, a desobrigação da presença de todos os legitimados no processo (que podem 

ser cointeressados ou contrainteressados em relação ao pedido formulado no processo) e 

ainda a necessidade de decisão única para todos os envolvidos na relação material incindível. 

Chegamos à conclusão de que nosso sistema processual, regido pelas garantias 

constitucionais, não apresenta uma solução única para os casos que contenham as 

características estudadas. 

Ainda assim, há diversas posições doutrinárias que procuram estender a 

imutabilidade da coisa julgada aos colegitimados ausentes do processo, algumas delas 

fazendo uso da figura do substituto processual, que, a nosso ver, não se coadunam com a 

lógica constitucional característica do nosso sistema. No caso da substituição processual, 

seria possível sua aplicação apenas em caso de negócio jurídico processual (art. 190 do 

CPC/2015) anterior em que os sujeitos concordem com a substituição e se mostrem cientes 
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de que fornecem a legitimidade extraordinária a outra pessoa, ficando abarcados pela 

imutabilidade da coisa julgada. 

Dentro dos limites constitucionais, entendemos que os demais sujeitos legitimados 

devam ser cientificados da existência do processo que envolve interesses e direitos seus, 

podendo, a partir daí, com base na disposição contida no art. 238 do CPC/2015, escolher em 

qual polo da demanda será inserido (ou nenhum dos polos, mas ficando sujeito à coisa 

julgada). Sem estarem cientes da existência do processo, a nosso ver, é impossível que se 

oponha a coisa julgada a esses legitimados. 

 Essa citação dos legitimados ausentes pode ser feita via edital (art. 256 do 

CPC/2015) e poderia também (de lege ferenda) ser ordenada pelo próprio juiz, a chamada 

intervenção de terceiros iussu iudicis, que merece mais atenção da doutrina e do legislador. 

É bem verdade, no entanto, que nem mesmo todas essas medidas, utilizadas de 

forma conjugada, são suficientes para solução de todos os casos envolvendo a pluralidade 

de legitimados à impugnação de um único ato. Por isso, para determinados casos se mostra 

bastante plausível a coletivização dos processos individuais, nos termos mencionados ao 

longo do texto. 

Assim, à guisa de conclusão, sempre com foco no aspecto constitucional da 

questão, e diante da impossibilidade de se estender a coisa julgada para prejudicar aquele 

que não teve oportunidade de convencimento do juiz, entendemos, conforme já exposto, que 

as seguintes sugestões da doutrina são possíveis de serem praticadas e certamente trarão 

mais segurança a todo o sistema, tanto no tocante às garantias constitucionais dos sujeitos 

envolvidos quanto na busca de eliminar (ou ao menos mitigar) o problema da eternização 

dos conflitos: 

  

(a)  em situações com pluralidade indeterminável de sujeitos poderá ocorrer a 

citação por edital de todos os colegitimados impossíveis de serem 

identificados, por força do art. 256, I, do CPC/2015, que poderão escolher em 

qual dos polos ingressarão (art. 238 do CPC/2015), ou se se manterão ausentes 

mas sujeitos à coisa julgada;  

(b)  de lege ferenda, quando o demandante não tomar as providências para inserir 

os demais colegitimados, uma solução adequada seria permitir que o juiz a 

determine, conforme a necessidade de cada caso (intervenção iussu iudicis); 
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(c)  de lege ferenda, poderia ser utilizada também a citação editalícia nas situações 

em que os atos de comunicação realizados no âmbito do direito material 

seguem essa forma (como em grande parte das sociedades por ações ou dos 

concursos e licitações públicas, o que já poderia constar expressamente no 

estatuto social e no edital de convocação do concurso público e da licitação, ou 

em outros atos que possam vincular todos os sujeitos); 

(d)  há ainda o instituto dos negócios jurídicos processuais (art. 190 do CPC/2015), 

que pode trazer grande avanço na solução do problema proposto, com previsão 

em contratos sociais ou estatutos sociais acerca da possibilidade de que haja a 

legitimação extraordinária, viabilizando vinculação do substituído à coisa 

julgada sem risco de violação do contraditório, desde que adequadamente 

representados; 

(e)  o encurtamento dos prazos prescricionais e decadenciais também pode ajudar 

na busca de uma solução para o problema. 

 

Essas medidas, que vêm sendo sugeridas pela doutrina ao longo dos anos, visam a 

mitigar os problemas relacionados à falta de segurança jurídica e à eternização dos litígios, 

conjugando-se essa necessidade com as garantias constitucionais. 

Todavia, é necessário ter sempre presente que, dentro desse universo das garantias 

constitucionais, não é possível vincular à coisa julgada aquele sujeito que não teve 

oportunidade de estar presente no processo. 
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