
 

 

 

PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E COISA JULGADA NO 

PROCESSO CIVIL INDIVIDUAL  

 

 

 

Tese de doutorado apresentada à banca 

examinadora do Departamento de Direito 

Processual da Faculdade de Direito do Largo 

São Francisco da Universidade de São Paulo, 

como exigência parcial para a obtenção do título 

de Doutor em Direito. 

Orientador: prof. ANTONIO CARLOS MARCATO 

 

 

Departamento de Direito Processual 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco 

Universidade de São Paulo 

Arcadas, 2014  



2 

 

S U M Á R I O 

RESUMO ......................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ..................................................................................................................... 7 

RIASSUNTO ................................................................................................................... 9 

CAP. I: INTRODUÇÃO............................................................................................... 11 

1. Plano de trabalho: delimitação necessária .................................................................... 11 

2. Em defesa da tese .......................................................................................................... 13 

3. O exemplo-chave que justifica a tese ........................................................................... 19 

4. Outros exemplos práticos que justificam a tese ............................................................ 22 

CAP. II: A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL ........................................................... 25 

5. O nascimento doutrinário e o conceito de substituição processual .............................. 25 

6. Substituição processual e institutos distintos ................................................................ 28 

7. Substituição processual voluntária? .............................................................................. 30 

8. Substituição processual e o conceito de parte ............................................................... 35 

9. Substituição processual e legitimidade extraordinária ................................................. 38 

10. A relação entre o legitimado ordinário, extraordinário e suas posições dentro do 

processo (convergentes ou divergentes) .............................................................................. 42 

11. Denunciação da lide e substituição processual ............................................................. 45 

12. Aprofundando a questão do art. 42 do Código de Processo Civil ................................ 48 

13. Substituição processual e interesse jurídico; demais condições da ação e 

pressupostos processuais; competência, impedimento e suspeição: substituto ou 

substituído? .......................................................................................................................... 50 

14. Substituição processual ativa, passiva, inicial, ulterior, duração da substituição e a 

legitimação para a ação rescisória ....................................................................................... 56 



3 3 

 

15. Análise dos limites dos atos do substituto .................................................................... 58 

16. Análise dos limites dos atos do substituto: desistência da demanda ............................ 62 

17. Análise dos limites dos atos do substituto: confissão ................................................... 65 

18. Análise dos limites dos atos do substituto: renúncia ao direito e reconhecimento do 

pedido ................................................................................................................................... 66 

19. Análise dos limites dos atos do substituto: transação ................................................... 68 

20. Renúncia, reconhecimento do pedido e transação são atos de direito material com 

projeção processual: fora do campo da substituição processual .......................................... 68 

21. Responsabilidade pela sucumbência, despesas, sanções por abuso processual e 

multas processuais ............................................................................................................... 70 

22. Exceções materiais e pessoais ...................................................................................... 73 

23. Reconvenção ................................................................................................................. 75 

24. Recusa de litisconsorte unitário ativo e substituição processual .................................. 77 

25. Substituição processual, incidibilidade da relação material e litisconsórcio 

facultativo-unitário ............................................................................................................... 79 

26. Substituição processual endoprocessual (I): litisconsorte ausente ................................ 83 

27. Substituição processual endoprocessual (II): extensão subjetiva dos efeitos do 

recurso interposto por apenas um dos litisconsortes ............................................................ 85 

28. A parte como substituto processual do advogado ......................................................... 90 

29. A hipótese do art. 265, inc. VI, § 1º, alínea a, do Código de Processo Civil não é 

caso de substituição processual ............................................................................................ 93 

CAP. III: A COISA JULGADA .................................................................................. 97 

30. Coisa julgada e sua dupla destinação ............................................................................ 97 

31. Os efeitos da sentença, efeitos da coisa julgada e seus limites subjetivos ................. 101 



4 

 

32. Os limites subjetivos da coisa julgada e os princípios constitucionais que a norteiam 

(due process of law, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela 

jurisdicional) ...................................................................................................................... 106 

CAP. IV: SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E COISA JULGADA ...................... 112 

33. A extensão automática da coisa julgada ao substituído viola os princípios 

constitucionais do due process of law, contraditório, isonomia processual e 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, e não tem amparo no ordenamento – prevalência 

do neoconstitucionalismo .................................................................................................. 112 

34. A extensão automática da coisa julgada ao substituído e o principal fundamento 

utilizado pela doutrina clássica (parte formal  x  parte material) ....................................... 115 

35. A extensão automática da coisa julgada ao substituído e as questões da segurança 

jurídica e do risco de inutilidade do instituto da substituição processual .......................... 117 

36. A pedra de toque: binômio informação-reação .......................................................... 120 

37. Em busca de parâmetros objetivos ............................................................................. 124 

38. Especificamente, a questão da extensão da coisa julgada em litígios societários ...... 128 

39. A problemática na arbitragem .................................................................................... 137 

40. A convivência de demandas simultâneas, a solução para a existência de coisas 

julgadas conflitantes e a questão da litispendência ............................................................ 144 

41. A interpretação do art. 53 do Código de Processo Civil em se tratando de 

substituído-assistente titular do direito .............................................................................. 146 

42. O substituído como assistente e a eficácia preclusiva da coisa julgada ..................... 148 

CAP. V: ENCERRAMENTO .................................................................................... 152 

43. Conclusões .................................................................................................................. 152 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 156 

  



5 5 

 

RESUMO 

 

Título: “Substituição processual e coisa julgada no processo civil individual” 

Palavras-chave: substituição processual, coisa julgada, princípios constitucionais, 

contraditório, devido processo legal, intervenção assistente, arbitragem, 

societário, processo civil 

 

 

A tese de doutorado trata da relação entre o instituto da 

substituição processual e o da coisa julgada, especialmente da eficácia ou não desta para 

aquele que foi substituído como parte no processo no processo civil de natureza 

individual. 

O tema ora discutido merece um tratamento atual, com a 

evolução da doutrina e dos institutos processuais. 

A doutrina majoritária sempre afirmou que a coisa julgada 

estende-se ao substituído porque ele é a “parte material” da discussão em litígio. 

Mais tímido é o questionamento jurisprudencial sobre essa questão. Poucas vezes os 

tribunais debruçaram-se sobre a possibilidade de a coisa julgada não se estender de 

forma automática ao substituído. 

Como essa clássica afirmação não satisfaz a todas as 

necessidades, alguns doutrinadores começaram a se questionar se essa fórmula estava 

correta. 

Alguns doutrinadores têm levantado que a proposta 

clássica da doutrina, de que a coisa julgada estende-se de forma automática para o 

substituído, não é suficiente para atender os ditames do contraditório e do due process 

of law. 

Como é exposto na tese, a extensão automática da coisa 

julgada ao substituído viola os princípios constitucionais do due process of law, 
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contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, e não tem 

amparo no ordenamento jurídico. 

A tese faz também uma abordagem no processo arbitral, 

especialmente porque são poucos aqueles que debruçaram seus estudos sobre o enfoque 

das peculiaridades sobre tal processo. Como é exposto, a tendência internacional, ao 

menos da Itália, Alemanha e Portugal, é a de estender a coisa julgada àqueles que não 

participaram de um litígio societário discutido em arbitragem, desde que lhes tenha sido 

dada a oportunidade de participar do processo arbitral. Há algumas questões que são 

enfrentadas, como a própria eficácia subjetiva de cláusulas compromissórias 

institucionais, o sigilo do procedimento arbitral e o critério de escolha dos árbitros. 

A primeira parte da tese aborda o conceito de substituição 

processual, a diferença com outros institutos, os limites dos atos do substituto e do 

substituído, os modelos de substituição processual e como esse fenômeno é tratado 

dentro da dinâmica do processo. 

A segunda parte aborda do conceito da coisa julgada e sua 

relação com a sua extensão subjetiva, bem como as razões constitucionais para que haja 

a sua limitação subjetiva. 

A terceira parte faz a conexão com o primeiro e o segundo 

capítulos, a fim de responder a questão a que a tese se propõe. É analisada a questão sob 

os princípios constitucionais referidos, em especial do contraditório. Em seguida, são 

analisados os argumentos que a doutrina utiliza para afirmar que a coisa julgada 

estende-se ao substituído e será feito um estudo crítico sobre cada fundamento. 

Após, é visto que a coisa julgada não pode estender-se de forma automática e 

indiscriminada ao substituído, e as consequências que essa afirmação tem, inclusive os 

limites de atuação quando o assistente é o titular da relação jurídica, enquanto a parte 

principal é o legitimado extraordinário. 
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ABSTRACT  

 

 

Title: “Substitution of parties and the res judicata in individual civil procedure” 

Keywords: substitution of parties, res judicata, constitutional principles, due process of 

law, the principle of adversary proceeding, intervention, assistant, arbitration, 

corporate law, civil procedure 

 

 

The doctoral thesis considers the relationship between the 

principle of substitution of parties and the principle of res judicata, in particular the 

effectiveness or not thereof for the party substituted in an individual civil action. 

The topic discussed herein deserves an updated approach, 

since there have been changes in the opinion of jurists and in the principles of 

procedure. 

The prevailing opinion of jurists has always held that res 

judicata applies to the substituted party because it is the “material party” to the matter 

in dispute. The courts have been reluctant to challenge this view. Only rarely have they 

considered the possibility that res judicata may not automatically apply to the 

substituted party. 

But this standard assertion does not meet every need, 

and some jurists have started to question whether this formula is in fact correct. 

Some of them have suggested that the standard doctrine, 

which holds that res judicata automatically applies to the substituted party, 

is insufficient to meet the dictates of the adversary proceeding and the due process of 

law. 

The thesis argues that the automatic application of 

res judicata to the substituted party breaches the constitutional principles of the due 
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process of law, adversary proceeding, procedural equality and non-obviation of judicial 

protection, and has no place in the legal framework. 

The dissertation also considers arbitration proceedings, 

which have their own peculiarities and have been afforded little study. It shows that the 

international trend, at least in Italy, Germany and Portugal, is to apply res judicata to 

those that have not participated in a corporate dispute submitted to arbitration, provided 

they have been given the opportunity to participate. A number of other issues are 

covered, such as the very subjective effectiveness of institutional arbitration clauses, the 

confidentiality of arbitration proceedings and the criteria for selecting arbitrators. 

The first part of the thesis addresses the concept of 

substitution of parties, the way in which this differs from other principles, limitations on 

the actions of the substitute and the substituted party, models of substitution of parties, 

and how this phenomenon is handled within the scope of the dynamics of a proceeding.  

The second part deals with the concept of res judicata and 

how broadly it is applied, as well as the constitutional reasons for its application to be 

limited. 

The third part makes the connection between the first two 

chapters, in order to answer the question posed by the dissertation. The issue is analyzed 

in the light of the aforementioned constitutional principles, especially the principle of 

adversary proceeding. Subsequently, the dissertation turns to the arguments used by the 

jurists to assert that res judicata is applicable to the substituted party, with a critical 

study of each of the arguments in favor of this assertion. The conclusion reached is that 

res judicata cannot be applied automatically and indiscriminately to the substituted 

party, and the consequences of this assertion are outlined, including the extent to which 

action is limited when the assistant is the party to the legal relationship, while the main 

party has extraordinary legal title to it. 
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RIASSUNTO 

 

Titolo: “Sostituzione processuale e cosa giudicata nel processo civile individuale” 

Parole chiavi: sostituzione processuale, cosa giudicata, principi costituzionali, 

contraddittorio, giusto processo legale, intervenzione assistente, arbitrato, 

societario, processo civile. 

 

La tesi di dottorato si riferisce al rapporto tra l'istituto 

della sostituzione processuale e quello della cosa giudicata, specialmente dell'eficacia o 

meno di questa per quello che fu sostituito come parte nel processo civile di natura 

individuale. 

Il tema ora  discusso merita un abborgaggio attuale, con 

l'evoluzione della dottrina e degli istituti processuali. 

La dottrina maggioritaria ha sempre affermato che la cosa 

giudicata si estende al sostituito perché esso è la "parte materiale" della discussione in 

litigio. Più timido è il quesito giurisprudenziale su questa questione. Poche volte i 

tribunali si sono affacciati sulla possibilità della cosa giudicata non estendersi di forma 

automatica al sostituito. 

Come questa classica affermazione non soddisfa a tutte le 

necessità, qualche dottrinatore ha cominciato ad indagare se questa formula era correta. 

Alcuni dottrinatori hanno sollevato che la proposta 

classica della dottrina, di che la cosa giudicata si estende di forma automatica al 

sostituito, non è sufficiente per rispondere ai dettami del contraddittorio e del due 

process of law. 

Così come si legge nella tesi, l'estensione automatica dela 

cosa giudicata nel sostitutivo viola i principi costituzionali del due process of law, 



10 

 

contraddittorio, isonomia processuale ed innallontanità di tutela giurisdizionale, e non 

ha accoglimento nell'ordinamento giuridico. 

La tesi inoltre, fa un abbordaggio nel processo arbitrale, 

specialmente perché sono pochi quelli che hanno dedicato i loro studi sul foco delle 

peculiarietà su tale processo. Come si osserva, la tendenza internazionale, almeno in 

Italia, Germania e Portogallo, è di estendersi la cosa giudicata a quelli che non hanno 

partecipato di un litigio societario discusso nell'arbitrtato, dal momento che gli sia stata 

data l'opportunità di partecipare al processo arbitrale. Vi sono alcune questioni che sono 

affrontate, come la stessa eficacia soggettiva di clausole compromissorie istrituzionali, 

il sigillo del processo arbitrale ed il criterio di scelta degli arbitri. 

La prima parte della tesi abborda il concetto di 

sostituzione processuale, la differenza con gli altri istituti, i limiti degli atti del sostituto 

e del sostituito, i modelli di sostituzione processuale e come questo fenomeno è curato 

dentro la dinamica del processo. 

La seconda parte abborda il concetto della cosa giudicata 

ed il suo rapporto con la estensione soggettiva, così come le ragioni costituzionali 

affinchè ci sia la sua limitazione soggettiva. 

Infine, la terza parte fa la connessione con il primo ed il 

secondo capitoli, di modo a rispondere la questione alla quale la tesi si propone. 

È analizzato il quesito sotto i principi costituzionali riferiti, in modo speciale quello del 

contraddittorio. In seguito, sono studiati gli argomenti che la dottrina utilizza per 

affermare che la cosa giudicata non possa estendersi di forma automatica ed 

indiscriminata al sostituito, e le conseguenze che questa affermazione ha, incluso i limiti 

di attuazione quando l'assistente è il titolare del rapporto giuridico, mentre la parte 

principale è il legittimato straordinario. 
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SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E COISA JULGADA NO PROCESSO 

CIVIL INDIVIDUAL  

 

 

 

 

 

 

CAP. I: INTRODUÇÃO 

 

1. Plano de trabalho: delimitação necessária 

Não existe uma resposta perfeita para esse rico problema 

a ser tratado na tese.  

A tese tratará da relação entre o instituto da substituição 

processual e o da coisa julgada, especialmente da eficácia ou não desta para aquele que 

foi substituído como parte no processo.  

O título demonstra o que o trabalho de fato será: verificar 

a dimensão da extensão da coisa julgada ao substituído. A doutrina e jurisprudência 

majoritárias sempre afirmaram que a coisa julgada estende-se ao substituído porque ele 

é a “parte material” da discussão em litígio. Sabedores de que essa clássica afirmação 

não satisfaz a todas as necessidades, alguns doutrinadores começaram a se questionar se 

essa fórmula estava correta. 

Não há solução perfeita, porque se trata de uma 

opção política, ou seja, por qual princípio constitucional será dado maior privilégio. 

Ao analisar a questão que será abordada na tese, EDUARDO TALAMINI corretamente 
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afirma que a adoção de um ou outro caminho não constitui uma solução perfeita, diante 

das numerosas vertentes que podem surgir.
1
 

Será feito um corte metodológico necessário inerente ao 

próprio curto espaço reservado a uma tese de doutorado. Por isso, o autor optou por 

tratar exclusivamente do processo civil de natureza individual. 

O processo civil coletivo tem regramentos mais claros e 

um sistema próprio que torna peculiar a solução dessa difícil problemática da 

substituição processual e sua ligação com a coisa julgada, a teor do que consta no 

arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Sem contar o regramento próprio, 

será dada ciência a todos sobre a existência da demanda, nos termos do que consta no 

art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. 

Mas esse corte não significa que nada daquele 

microssistema será utilizado para a presente tese. Conceitos e até mesmo soluções 

propostas poderão ter utilidade para a defesa ora apresentada. Mesmo porque, 

até mesmo nesse sistema coletivo de molecularização de litígios, há uma limitação à 

imutabilidade da demanda movida pelo substituto. Pois, como afirma ANTONIO GIDI, 

o Código de Defesa do Consumidor, “atendendo a um valor supremo de segurança 

jurídica e aos princípios do direito processual civil contemporâneo, assegura aos 

consumidores a garantia de não serem privados de seus direitos, sem o devido processo 

legal, sem que haja ampla defesa e contraditório”.
2
 

Muitas das proposições defendidas terão aplicação no 

processo arbitral. Há algumas peculiaridades, como a própria eficácia subjetiva de 

cláusulas compromissórias institucionais, o sigilo do procedimento arbitral e a escolha 

dos árbitros, que terão de ser enfrentados. 

A primeira parte da tese exporá o conceito de substituição 

processual, a diferença com outros institutos, os limites dos atos do substituto e do 

                                                 
1
. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.2, p. 103. 

2
. Coisa julgada e litispendência em ações coletivas, p. 142. 
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substituído, os modelos de substituição processual e como esse fenômeno é tratado 

dentro da dinâmica do processo.  

A segunda parte tratará do conceito da coisa julgada e sua 

relação com a sua extensão subjetiva, bem como as razões constitucionais para que haja 

a sua limitação subjetiva. 

A terceira parte fará a conexão com o primeiro e o 

segundo capítulos, a fim de responder a questão a que a tese se propõe. Será analisada a 

questão sob os princípios constitucionais, em especial do contraditório. Em seguida, 

serão analisados os argumentos que a doutrina utiliza para afirmar que a coisa julgada 

estende-se ao substituído e será feito um estudo crítico sobre cada fundamento. 

Após, será visto que a coisa julgada não pode estender-se de forma automática e 

indiscriminada ao substituído, e as consequências que essa afirmação tem. 

Por fim, virá a conclusão do que fora exposto e defendido 

na tese. 

 

2. Em defesa da tese 

O tema ora discutido merece um tratamento atual, com a 

evolução da doutrina e também da jurisprudência. As obras que mais se debruçaram no 

direito brasileiro sobre a substituição processual são a Substituição processual de 

WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA, e a Substituição processual de EPHRAIM DE CAMPOS 

JR., cujas primeiras edições são de 1.971 e 1.985, respectivamente. Na Itália, a clássica 

La sostituzione processuale, de EDOARDO GARBAGNATI, influenciou diversos 

doutrinadores (nacionais e estrangeiros), especialmente por ter tratado de temas que 

antes não haviam sido aprofundados pela doutrina. Mas muitas obras abordaram a 

substituição processual em capítulos (desde o nascituro do instituto com JOSEF KOHLER, 

e GIUSEPPE CHIOVENDA) ou em artigos específicos para abordar alguma óptica do 

instituto.  
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Especificamente sobre a questão do trato da coisa julgada 

com a substituição processual, alguns doutrinadores têm levantado que a proposta 

clássica da doutrina, de que a coisa julgada estende-se de forma automática para o 

substituído, não é suficiente para atender os ditames do contraditório e do due process 

of law.  

Esse questionamento aconteceu na Itália nos anos 1.970, 

período em que houve reflexões acerca da tendência que vigorava de ampliar 

subjetivamente a coisa julgada, como demonstra NICOLÒ TROCKER
3
 em reflexão sobre a 

obra de ENRICO ALLORIO, sob o fundamento de que a autoridade da coisa julgada em 

relação a terceiros necessitava ser revista, em razão da garantia constitucional do 

contraditório. Desde já é interessante notar a posição de ALLORIO sobre esse tema. 

Em robusto estudo sobre La cosa giudicata rispetto ai terzi, de 1.935, o italiano 

defendia a extensão da coisa julgada a situações como as que serão estudadas, em razão 

do efeito reflexo da coisa julgada, em situações que envolvem relações de 

prejudicialidade-dependência e naquelas que exigem uma coordenação necessária. 

Algumas décadas depois ALLORIO mudou sua posição. Ele alega que, com a entrada em 

vigor do Codice Civile, de 1.942, seu art. 2.909 foi claro ao limitar a coisa julgada às 

partes: “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni 

effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”. Por isso, muitas décadas depois, 

ALLORIO reflete sua obra, com base na exigência de equidade, e privilegia a 

equivalência entre o direito de ação e o de defesa. Ele estuda um caso de relação de 

prejudicialidade entre a de credor-devedor e do fiador. Anteriormente, tinha sustentado 

que a coisa julgada formada na relação prejudicial vinculava a relação dependente, 

mas depois alterou seu pensamento para preservar o direito de defesa do fiador.
4
 

                                                 
3
. “Enrico Allorio e la dottrina dela riflessione dela cosa giudicata rispetto ai terzi”, Rivista di diritto 

processuale, 2001, n. 10, p. 368. 
4
. “Trent’anni di applicazione del Codice di Procedura Civile”, in Commentario del Codice di Procedura 

Civile, pp. LXVI-LXVIII. Para o maior aprofundamento do pensamento de ALLORIO, cfr. TUCCI, 

Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, pp. 84-85.  
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Especificamente sobre a coisa julgada envolvendo 

substituição processual, é importante a voz de ANDREA PROTO PISANI,
5
 em relevante 

estudo no qual coloca o contraditório no centro da problemática. No Brasil, MONIZ DE 

ARAGÃO
6
 afirma que impor a coisa julgada a alguém sem ter dada a oportunidade de 

participação fere o acesso à justiça. EDUARDO TALAMINI
7
 também apresenta objeção e 

propõe alguns critérios para que a coisa julgada estenda-se ao substituído. 

JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI
8
 igualmente põe em xeque a clássica lição da doutrina 

sobre o trato da substituição processual e da coisa julgada e afirma a necessidade de 

revisitar as soluções trazidas. Mais recentemente, RODRIGO BENEVIDES DE CARVALHO 

defendeu tese de doutorado nas Arcadas com o título Técnica processual e 

controvérsias derivadas da lei das sociedades por ações, na qual tratou incidentalmente 

do tema a ser aqui debatido, mas especificamente sobre o viés das demandas 

envolvendo conflitos societários, em especial das demandas envolvendo invalidade das 

deliberações de assembleia geral de sociedades anônimas.
9
 Ainda sobre a óptica 

societária, ERASMO VALLADÃO NOVAS E FRANÇA e MARCELO VIREIRA VON ADAMEK 

afirmam que “a manutenção o quadro atual, que é ao mesmo tempo, lacônico e pouco 

efetivo, só interessa ao litigante que não tem razão, seja minoritário ou controlador”.
10

 

Todas as conclusões desses doutrinadores serão abordadas de forma pormenorizada 

mais abaixo em itens dedicados a esse fim (infra, nn. 33-35).
11

 

                                                 
5
. “Appunti sui rapporti tra i limiti soggettivi di eficácia della seentenza civile e la garanzia 

costituzionale del diritto di difesa”, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, pp. 1231-

1235. 
6
. Sentença e coisa julgada, n. 208, p. 302.  

7
. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, pp. 113-116. 

8
. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, pp. 230-233. 

9
. Tese apresentada no ano de 2011, perante o Departamento de Direito Processual. 

10
. “Algumas notas sobre o exercício abusivo da ação de invalidação de deliberação assemblear”, 

in Processo societário, p. 181. 
11

. A necessidade de revisitar essa problemática também é objeto de análise de GREGÓRIO ASSAGRA DE 

ALMEIDA: “outra consequência que se extrai da leitura constitucional do processo civil à luz da 

garantia constitucional do contraditório é a revisitação dos institutos da substituição processual e 

da coisa julgada, de sorte a fixar o critério secundum eventum litis para a coisa julgada em relação 

ao titular do direito que foi substituído no processo. Ninguém, por imposição constitucional, 

poderá ser prejudicado por uma decisão sem ter tido qualquer oportunidade de ser ouvido. Nesses 

casos, somente deverá ocorrer coisa julgada para o titular do direito que não tenha participado do 

contraditório se a decisão lhe for favorável”, in http://jus.com.br/artigos/11952/partes-e-terceiros-

no-processo-civil/2#ixzz2nmgucvuj, acesso em 25.11.12. Tal tese também é defendida pelo autor 
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Sobre a arbitragem, são poucos aqueles que debruçaram 

seus estudos sobre o enfoque das suas peculiaridades. Mesmo para aqueles que 

defendem a extensão da coisa julgada para situações em arbitragens movidas por um 

dos titulares de relação jurídica material incindível, todas essas questões, “a todo sentir, 

encontram-se abertas no direito brasileiro, não se encontrando na lei, na doutrina ou na 

jurisprudência diretriz clara a respeito”.
12

 Mas, como será visto (infra, n. 39), 

a tendência internacional, ao menos da Itália, Alemanha e Portugal, é a de estender a 

coisa julgada àqueles que não participaram de um litígio societário, desde que lhes 

tenha sido dada a oportunidade de participar do processo arbitral. 

Mais tímido é o questionamento jurisprudencial sobre essa 

questão. Poucas vezes os tribunais debruçaram-se sobre a possibilidade de a coisa 

julgada não se estender de forma automática ao substituído.
13

 Incidentalmente no 

julgamento de um conflito de competência, o Superior Tribunal de Justiça levanta essa 

questão e afirma existir uma “viva discussão doutrinária” sobre esse ponto. Em que pese 

a profundidade do voto da Ministra NANCY ANDRIGHI, não houve um claro 

posicionamento da tese acolhida, porque o caso envolvia o envolvimento da 

Caixa Econômica Federal e, por consequência, a competência da Justiça Federal para 

julgar a causa.
14

 Entretanto, ficou evidente nesse posicionamento que não se trata de 

uma questão de simples solução e que envolve também uma opção política a ser feita:  

                                                                                                                                               
em outra oportunidade: “Partes e terceiros no processo civil: cinco dimensões da qualidade de 

parte à luza dos princípios constitucionais do acesso à justiça e do contraditório”, in Direito civil e 

processos: estudos em homenagem ao professor Arruda Alvim, p. 1.056. 
12

. EDUARDO SECCHI MUNHOZ, “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito 

societário: limites do instituto da arbitragem”, in Processo Societário, pp 89-91. 
13

. A título de exemplo, no sentido de que a coisa julgada estende-se ao substituído: STJ, 4ª T., REsp 

44925/GO, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. 21.6.94. 
14

. “Em princípio, não seria possível vislumbrar qualquer conflito na hipótese dos autos. Não há, entre os 

processos que deram origem a este incidente, identidade de partes que justificasse a afirmação de 

que dois ou mais juízes tenham se declarado competentes para a mesma causa. Contudo, neste 

processo é preciso que se atente para um detalhe fundamental: nas ações têm por objeto a nulidade 

de uma assembleia societária, há viva discussão doutrinária acerca da extensão subjetiva da coisa 

julgada formada pela sentença. Há quem defenda que nessas ações a coisa julgada estende-se a 

todos os sócios que teriam interesse, tanto na manutenção como na invalidação do ato, ainda que 

não tenham participado do processo. e há quem defenda que não há extensão da coisa julgada, 

resolvendo-se toda a celeuma mediante a aplicação da teoria, criada por Liebman, que separa 

efeitos da sentença e imutabilidade da coisa julgada. prevalece, neste segundo grupo, a ideia de 

que a coexistência de várias sentenças acerca do mesmo tema é possível, mas somente aquela 

proferida em último lugar deveria ser considerada válida. essa observação inicial é necessária 
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“se, por um lado, não é justo que se estenda a coisa julgada 

formada no primeiro processo a pessoas que dele não participaram, 

também não é justo que se retire a eficácia de uma sentença favorável 

à parte, obtida no primeiro julgamento, pela mera propositura 

e julgamento de uma ação subsequente. Ainda que se determine a 

citação do autor da primeira demanda, essa possibilidade implicaria o 

exercício anômalo de uma ação rescisória, fora das hipóteses legais. 

Ontologicamente, não há diferença entre privilegiar a primeira ou a 

segunda coisa julgada. De um modo ou de outro, haverá lesão a 

direito. Disso decorre que a polêmica é viva e suscita muitos desafios. 

Propor uma solução não é possível sem uma longa reflexão, de que 

resulte a atuação do Congresso Nacional, mediante a previsão, em lei, 

de regras especiais que disciplinem o tema. Enquanto tal solução não 

é editada, contudo, é preciso encontrar um modo de compor os 

conflitos que, no dia a dia, apresentam-se ao intérprete da Lei. 

E, tendo em vista a sensibilidade com que o tema se apresenta, a única 

forma de compor esses conflitos é evitando, sempre que 

possível, a coexistência de sentenças contraditórias sobre um ato 

indivisível. Ou seja, o Poder Judiciário, ciente da dificuldade do 

tema, deverá atuar para conferir segurança jurídica a todos os que, 

na vida ordinária, pretendam estabelecer relações jurídica com a 

sociedade cuja deliberação assemblear é questionada”. 

Claro que, por se tratar de um trabalho acadêmico e não 

haver nenhum método indutivo como metodologia, a presente tese não terá como 

premissa a posição da jurisprudência. Mas esse julgado é especialmente importante por 

ser um dos poucos, se não o único, de um Tribunal Superior, que questiona de forma 

                                                                                                                                               
apenas para se ressaltar que, caso seja adotada a primeira das correntes de pensamento, 

naturalmente seria imperioso admitir a existência de conflito de competência, já que, havendo 

possibilidade de extensão da coisa julgada a terceiros, é de se considerar que esses terceiros, ao 

menos por força de uma substituição processual ficta, integram a relação jurídica processual em 

todas as ações ajuizadas. Se adotada a segunda corrente de pensamento, de que não há extensão da 

coisa julgada, o reconhecimento do conflito, com a reunião dos processos, somente poderia 

ser admitido caso se encontrasse algum outro fundamento teórico para tanto”, in STJ, 2ª S.,  CC 

117.987, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, v.u., j. 12.12.12. 
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mais profunda a solução clássica dada para a substituição processual e sua relação com 

a coisa julgada no processo civil individual. E também, apesar desse enfrentamento no 

precedente acima ter se dado somente no fundamento do acórdão, ficou evidente a (a) 

existência de uma preocupação, diante da insatisfatória resposta clássica para o 

problema, (b) a insuficiência da utilização dos mecanismos clássicos e positivados para 

uma solução, e (c) a preocupação com a segurança jurídica. 

São esses mesmos pontos que tornam útil a presente tese 

de doutorado e demonstram a importância desse tema. Em que pese outros 

doutrinadores terem também apresentado objeção ao alcance automático da coisa 

julgada para o substituído, diante da própria natureza dos temas escritos, não houve um 

enfretamento mais aprofundado de uma série de consequências para a afirmação de que 

a coisa julgada nem sempre se estende ao substituído. 

Portanto, apesar de recentemente diversos doutrinadores 

de peso tratarem do tema em obras diversas, há espaço para uma sistematização 

atualizada do assunto, com enfoque nas recentes alterações legislativas e do próprio 

pensamento jurídico. 

Esse tema envolve algumas questões a serem tratadas, 

com especial enfoque para a coisa julgada e sua relação com a substituição processual, 

pois em qual medida a autoridade da definitividade afeta os direitos do substituído? 

Ou ainda, em até que ponto o art. 472 do Código de Processo Civil aplica-se ao 

substituído? Este seria considerado parte ou terceiro, para fins de aplicação de tal 

dispositivo? E quais relevâncias práticas na tomada de defesa por uma ou outra 

posição? A mesma solução tem de ser dada para o processo civil estatal e para o 

arbitral? 

São essas indagações que a presente tese buscará 

responder ao trilhar um caminho a seguir. Caminho esse que envolverá alguns 

tradeoffs,
15

 mas que fará uma opção política clara pelo valor do contraditório e do 

                                                 
15

. Apesar de esse termo ter aplicação corrente em estudos de economia, no campo jurídico a adoção de 

uma posição implicará também a perda ou abandono de força de alguns institutos jurídicos. Para 

aprofundamento do conceito de tradeoff, cfr. GREGORY MANKIW, Introdução à Economia, pp. 20 

ss.  
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acesso à justiça. Adotar posição contrária àquela que será defendida não significa 

abandono de tais prerrogativas. Significa somente que há maior ressalva por outros 

caminhos. Por isso que a tese buscará equalizar ao máximo o drama do pêndulo de todo 

processualista: de um lado, a busca por efetividade; de outro, a amplitude por 

contraditório e pelo substantive due process of law, este um irmão siamês da 

democracia.
16

 

 

3. O exemplo-chave que justifica a tese 

A pertinência temática da tese não é apenas teórica, mas 

também lança projeção para diversos casos práticos. Para enriquecer uma tese, não 

basta alocar o estudo sobre as consequências teóricas da adoção de um ou outro 

caminho. É importante pensar no eixo prático de utilidade por se ter adotado 

determinada linha de raciocínio. Ademais, como afirma DINAMARCO, “conhece cada 

vez menos o direito processual quem só ao direito processual se aplica”. Por isso, 

a projeção da tese sobre o direito material terá bastante importância.
17

 

Sem ainda adentrar na natureza de cada caso de 

substituição processual e especificidades de cada exemplo, é importante ressaltar o 

reflexo prático que a tese pode encontrar. Os casos abaixo citados terão bastante 

utilidade ilustrativa para as linhas a serem defendidas e ressaltam a utilidade da tese. 

Um dos casos com maior eixo de projeção prática é o do 

art. 159 da lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1.976 (Lei das S.A.), a chamada ação de 

                                                 
16

. DINAMARCO, Processo civil empresarial, n. 11, pp. 60-62. Assim continua o mestre: “devido processo 

legal é, pois, irmão siamês da democracia e falar em due process é falar em um sistema de 

limitações ao exercício e imposição do poder pelos agentes estatais, em nome de um valor mais 

elevado que é a liberdade das pessoas, associado ao dever ético de respeitá-lo, superiormente 

imposto pela Constituição. É falar do respeito, politicamente indispensável, às liberdades, em 

nome dos valores inerentes à democracia. Diz a doutrina norte-americana que due process of law 

em sentido substancial é “a concept in U.S. and English jurisprudence that establishes limits to the 

powers of government, specifically against the arbitrary deprivation of life, liberty, or property”. 
17

. Tal frase está colocada na apresentação feita por DINAMARCO à obra Desconsideração da 

personalidade jurídica no processo civil, deste autor.   
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responsabilidade, disposta para ressarcir a companhia por prejuízos causados ao seu 

patrimônio em razão de má gestão. 

Compete à companhia ajuizar a demanda em referência 

contra o administrador (a chamada ação social ut universi), mediante prévia deliberação 

da assembleia-geral, nas condições dispostas pelo § 1º, ou seja, desde que a 

responsabilização do administrador seja assunto previsto na ordem do dia, ou seja, 

decorrência direta de assunto nela incluído. O § 2º do mesmo dispositivo da lei 

societária afirma, a seu turno, que o administrador ficará impedido e deverá ser 

substituído na mesma assembleia, sendo de rigor reconhecer que tal impedimento 

somente exsurge pela deliberação positiva da assembleia-geral, quando então se torna 

de observância obrigatória. 

Ademais, uma vez aprovado o ajuizamento da demanda 

pela companhia e não agindo esta no prazo de até três meses da deliberação, qualquer 

acionista poderá fazê-lo, independentemente de sua participação no capital social, a teor 

do que dispõe o § 3º do art. 159 da Lei das S.A. (a denominada ação social ut singuli 

por substituição processual derivada ou ação social substitutiva),
18

 podendo promover a 

ação de responsabilidade contra o administrador, tal como deliberado. Por outro lado, 

se a assembleia deliberar por não demandar o administrador, acionistas que representem 

cinco por cento do capital social poderão fazê-lo (§ 4º) em nome próprio, mas em favor 

da Companhia (a chamada ação social ut singuli por substituição processual originária 

ou ação social derivada). O § 5º do art. 159 da Lei das S.A. é expresso no sentido de que 

o resultado obtido com a demanda reverterá à companhia, assegurando-se ao acionista-

autor ressarcimento por todas as despesas incorridas. 

Em qualquer de suas modalidades, a ação de 

responsabilidade visa a atacar o administrador que age em má-fé e contrariamente aos 

interesses da companhia. Ou seja, a demanda não visa a apurar a inabilidade e sim a 

improbidade, como bem dispõe o § 6º do art. 159 da Lei das S.A.. Além disso, a ação de 

responsabilidade contra o administrador pressupõe a rejeição total ou parcial de suas 

contas. 

                                                 
18

. NELSON EIZIRIK, “Inexistência de impedimento do administrador na ação social ‘ut singuli’”, 

Revista de Direito Mercantil, n. 80, pp. 32-38. 
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Nesse dispositivo, fica clara a projeção da presente tese. 

Se a demanda para apuração de responsabilidade do administrador for movida pelo 

acionista, na qualidade de substituto processual, a coisa julgada se estende de forma 

automática para os outros acionistas? E para a companhia, que tem a legitimidade 

ordinária? O que acontece na situação de pluralidade de demandas? As respostas não 

são fáceis. 

A solução para o processo civil estatal é a mesma para a 

arbitragem? Como resolver a questão de confidencialidade?  

Essas indagações ganham maior relevo, em razão de 

algumas companhias abertas estarem listadas no Novo Mercado e, com isso, devem ter, 

obrigatoriamente, cláusula compromissória de arbitragem em seu estatuto, perante a 

Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA, a teor do que dispõe o § 3º 

do art. 103 da Lei das S.A. e a Seção XIII do Regulamento de Listagem do Novo 

Mercado.
19

 

A questão ganha novos contornos na arbitragem, na 

medida em que muitas vezes há cláusula de confidencialidade e os demais acionistas 

sequer têm a chance de ter conhecimento do litígio. Inclusive, alguns acionistas podem 

não ter ingressado na companhia após essa alteração estatutária ou mesmo sequer 

concordado com ela (caso de aprovação por maioria, p.ex.). Ou pior: o acionista pode 

ter expressamente votado contra a cláusula compromissória. Pois então, nessa situação, 

o acionista está vinculado a tal cláusula? Quais os mecanismos a serem utilizados para a 

solução desse problema, em especial o da coisa julgada da sentença arbitral? Há uma 

automática vinculação de todos os demais acionistas? 

Esse problema na arbitragem pode ter grande repercussão 

prática. Somente no período de 2003 a 2010, 90% das ofertas públicas iniciais 

                                                 
19

. “13.1. A BOVESPA, a Companhia, o Acionista Controlador, os Administradores e os membros do 

conselho fiscal da Companhia comprometem-se a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia 

relacionada ou oriunda deste Regulamento de Listagem, do Contrato de Participação no Novo 

Mercado, das Cláusulas Compromissórias, em especial, quanto à sua aplicação, validade, eficácia, 

interpretação, violação e seus efeitos, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem, 

nos termos do seu Regulamento de Arbitragem”. 
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ocorreram no âmbito desse segmento do Novo Mercado. Como EDUARDO SECCHI 

MUNHOZ afirma, “à medida que novas ofertas públicas de ações ocorrem, a maior parte 

delas no âmbito do Novo Mercado, a arbitragem obrigatoriamente passa a ser adotada 

como meio de solução de conflitos por um maior número de companhias”.
20

 

Mais uma vez, o caminho a ser adotado passará por um 

tradeoff. De um lado, a afirmação de que a coisa julgada estende-se a todos cria uma 

situação de aparente maior segurança jurídica, de modo que haverá somente uma 

demanda para tratar do mesmo fato. Mas de outro pode tolher o contraditório e gerar, 

até mesmo, margem para distorções e fraudes. 

E o outro lado da moeda também poderá gerar uma série 

de demandas, em especial em uma companhia com capital social pulverizado. Por isso é 

que a presente tese terá de escolher um caminho a seguir e buscará meios para 

minimizar os danos da trilha, como será visto mais abaixo. 

 

4. Outros exemplos práticos que justificam a tese 

Apesar de o exemplo da ação de responsabilidade ser bem 

ilustrativo e abranger uma série de situações com difíceis soluções práticas, 

essa problemática também acontece em diversos outros exemplos, até mesmo na Lei 

das S.A.. 

Os conflitos societários têm grande potencial para ter 

natureza coletiva ou multitudinária,
21

 o que pode gerar mais problemas práticos.  

                                                 
20

. “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto da 

arbitragem”, in Processo Societário, p. 87. Os dados citados também foram extraídos desse artigo.  
21

. Expressão consagrada por DINAMARCO, in Litisconsórcio, n. 147, pp. 402 ss. Erroneamente, mais 

recente da doutrina vem utilizando a expressão multiparte, especialmente na arbitragem. Acredita-

se que essa expressão, apesar de transmitir a ideia do símbolo, não é a que tem a técnica mais 

adequada. Na verdade, a relação processual somente tem duas partes, não importa o número de 

autores ou réus nela. De um lado, o Estado-juiz (ou Estado-árbitro); de outro, as partes, que 

esperam um provimento. Ou, sob o aspecto da demanda em si e não da relação processual, há o 

demandante e o demandado, e somente essas duas partes, pouco faz quantas pessoas estejam de 

cada lado.  
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Por ato abusivo de poder de controle da sociedade 

controladora, esta poderá ser responsável pelos prejuízos que causar à controlada, a teor 

do que afirma o art. 246 da Lei das S.A.. Segundo o § 1º de tal dispositivo, 

têm legitimidade para propor tal demanda todos os acionistas, sendo que aqueles que 

representam mais de cinco por cento do capital social estão dispensados de prestar 

caução pelas custas e honorários de sucumbência. 

Há, ainda, situações nas quais um acionista detém 

legitimidade ativa ordinária e autônoma (e não em substituição processual da 

companhia, como ocorre nas hipóteses dos arts. 159 e 246 da Lei das S.A.).  

Vejam-se alguns exemplos. Há (a) as demandas que 

envolvem a condenação do controlador ou do adquirente do controle a fazer oferta 

pública de aquisição de ações dos demais acionistas (“OPA”), quando há alienação de 

controle de companhia aberta, nos termos do art. 254-A da Lei das S.A.. Existe a 

denominada (b) ação de anulação de deliberação assemblear e a (c) ação de dissolução. 

Em tais situações, o acionista ajuíza ação em nome dele próprio, já que tem 

legitimidade autônoma e ordinária (infra, n. 9) mas o resultado da demanda afetará a 

todos. Serão esses casos de substituição processual? Ou seja, será que nessas situações o 

acionista-autor é substituto processual dos demais acionistas? Qual a interferência da 

demanda movida por um acionista para os demais? E no caso de pluralidade de ações 

com resultados contrários, como resolver? 

Além dos litígios societários, a tese tem projeção relevante 

em outras situações. 

Basta verificar o art. 1.549 do Código Civil para se notar 

que qualquer interessado, ou o Ministério Público, pode ajuizar demanda para decretar a 

nulidade do casamento, pelos motivos dispostos no art. 1.548 do Código Civil (enfermo 

mental sem discernimento e infringência dos motivos de impedimento para casar). 

Em uma situação como essa, pode depois um dos cônjuges propor uma nova ação de 

nulidade? Qual é o grau de interferência do cônjuge (legitimado ordinário) em uma 

demanda movida por um interessado (legitimado extraordinário) contra o outro 

cônjuge? Ou ainda, como fica o polo ativo dessa demanda, se os dois cônjuges 
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estiverem no polo passivo? Pode haver uma relação de antagonismo entre o legitimado 

ordinário e o extraordinário? 

Há também o art. 1.552, inc. II e III, do Código Civil, 

que estipula a legitimidade de representante legal ou ascendente para pedir a anulação 

do casamento contraído por menores de dezesseis anos, cuja problemática é muito 

semelhante àquela disposta acima. 

O art. 3º da lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2.009 (Lei do 

Mandado de Segurança) dispõe a legitimação de portador de direito liquido e certo se o 

terceiro, titular do direito, não impetrar mandado de segurança em trinta dias após 

notificação judicial. 

E a lei contém ainda uma legitimação extraordinária 

diversa de todas as outras, que é o caso do agente fiduciário de debenturistas, que tem 

legitimidade para defender os interesses deles, a teor do § 3º do art. 68 da lei das S.A..
22

 

Como será visto mais adiante, trata-se de uma hipótese de legitimidade extraordinária 

autônoma e exclusiva (infra, n. 9). Ou seja, é uma situação em que a lei outorgou ao 

substituto processual a legitimidade exclusiva em relação à legitimidade do detentor do 

direito. 

Os exemplos acima, tanto quanto outros que podem ser 

citados, servem para demonstrar a utilidade da tese e a importância prática do que será 

defendido nas páginas a seguir. 

  

                                                 
22

. Exemplo trazido por ARAKEN DE ASSIS, “Substituição processual”, Leituras complementares de 

processo civil, n. 2, p. 56. EDUARDO TALAMINI entende que se trata de representação e não caso de 

substituição processo, in Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, nota 162, p. 115. 
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CAP. II: A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

 

5. O nascimento doutrinário e o conceito de substituição processual 

Consoante definição de EMILIO BETTI, a substituição 

processual teve seus contornos já no direito romano, com as figuras de cognitor, 

procurador, e defensor.
23

 

Mas é sabido que a autonomia do direito processual 

aconteceu somente com ALDOLF WACH
24

 e estudo de BERNHARD WINDSCHEID,
25

 

na primeira fase metodológica do processo civil, razão pela qual foi no séc. XIX que a 

substituição processual tomou a forma científica que tem hoje. 

JOSEF KOHLER é considerado pela doutrina
26

 como o 

primeiro a tratar do assunto do “estado processual” (Prozesstandschaft), ao estudar o 

usufruto com poderes de disposição (Dispositionsniessbrauch). Apesar de ele levantar o 

tema, sua óptica foi o direito material. E para ele a relação entre substituto e substituído 

era de direito material, pois aquele tinha o poder de agir em nome deste, de tal que 

forma que os efeitos substanciais do processo atingiriam aquele que dele não 

participou.
27

 Era até natural que houvesse ainda essa confusão metodológica entre 

direito processual e material, na medida em que KOHLER publicou seu trabalho em 

1.886, somente poucos anos após a obra de WACH.
28

 

                                                 
23

. Istituzioni di diritto romano, I, pp. 318 ss. Também assim entende ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO 

CINTRA, “Estudo sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais, n. 

809, p. 743 
24

.  La pretension de declaracion, pp. 101 ss. 
25

. Polemica sobra la ‘actio’.  
26

. Sucession in das Processverhältins, s. 296. Também abordam que foi KOHLER o primeiro a tratar da 

substituição processual: EDOARDO GARBAGNATI, La sostituzione processuale, n. 1, pp. 1-2; 

WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA JR., Substituição processual, n. 40, p. 87. 
27

. EDOARDO GARBAGNATI, La sostituzione processuale, n. 2, p. 3. 
28

. Foi a partir de 1.868 que o processo ganhou sua autonomia.  
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Já HELLWIG tratou do tema sobre a óptica processual, para 

o qual a substituição era o direito de conduzir o processo
29

 (Prozessführungsrecht), de 

natureza eminentemente formal. GARBAGNATI narra que a partir dos conceitos trazidos 

por HELLWIG a doutrina alemã desenvolveu a teoria da substituição processual.
30

 

GIUSEPPE CHIOVENDA foi o primeiro a estudar esse 

instituto na Itália e o traduziu por sostituzione processuale.
31

 A partir de seus estudos 

que a doutrina desenvolveu o tema naquele país e decorre daí a importação da 

nomenclatura do instituto utilizada no Brasil.  

Houve, ainda, um movimento na Itália no sentido de negar 

a substituição da coisa julgada. Essas teorias negativistas encontraram eco na voz de 

UGO ROCCO
32

 e SALVATORE SATTA,
33

 especialmente. Entretanto, tal posição não 

avançou e hoje a substituição processual é um instituto utilizado em diversos 

ordenamentos.  

Feitas essas considerações sobre o nascimento da 

sistematização doutrinária da substituição processual, é importante verificar em que 

consiste tal instituto. 

Entre os doutrinadores, o conceito de substituição não tem 

grandes divergências e é definido como postular em nome próprio direito alheio. 

Tal posição vem de CHIOVENDA
34

 e é acompanhada por grande parte da doutrina.
35

 

                                                 
29

. WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA JR., Substituição processual, n. 40, pp. 87-88. 
30

. EDOARDO GARBAGNATI, La sostituzione processuale, n. 2, p. 4. 
31

. Principii di diritto processuale civile, § 36, n. 1, nota n. 1, pp. 596-597. 
32

. Trattato di diritto processuale civile, I, pp. 344-346. O autor acreditava que a substituição processual 

era um direito de ação alheio. Na verdade, a ação é o nome do substituto para defender o direito 

alheio. Tais ideias não estavam enraizadas no pensamento processual moderno daquela época e, 

sendo um homem de seu tempo, é perfeitamente natural que ROCCO tenha sincretizado o conceito 

de ação e de direito material. 
33

. Diritto processuale civile, pp. 46-59. Para SATTA, o que haveria na substituição processual seria uma 

interferência entre relações jurídica, e que, portanto, seria desnecessário o uso desse instituto. Para 

maiores detalhes sobre a crítica a SATTA, cfr. EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição processual, 

pp. 61-62. 
34

. “come in diritto privato vi sono casi in cui alcuno è ammesso ad esercitare in nome proprio diritto 

altrui, cosi altri può stare in giudizio in nome proprio per un diritto altrui”, Principii di diritto 

processuale civile, § 36, n. 1, nota n. 1, p. 597. 
35

. “Estudo sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais n. 809, p. 745. 
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Esse conceito está implícito no art. 81 do Código de Processo Civil italiano, 

o qual dispõe que “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far 

valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Claramente tal norma inspirou o 

legislador brasileiro, pois o art. 6º do Código de Processo Civil de 1.973 tem dispositivo 

quase idêntico: “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, 

salvo quando autorizado por lei”. É importante notar que há uma ruptura entre o 

“plano processual e o plano material”, pois quem conduz o processo não é o titular da 

relação jurídica em litígio.
36

 

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO acompanha o conceito, 

mas ressalta que essa pessoa que postula em nome próprio direito alheio tem de atuar 

em juízo como parte principal.
37

 Está certa essa posição porque se o substituto agir 

como parte acessória, será assistente e não autêntico substituto processual. 

Essa distinção também é feita por JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, ao afirmar que 

aquele que age como assistente se enquadra na figura conceitual da legitimação 

extraordinária subordinada
38

 (infra, n. 9). 

DINAMARCO também evolui em um ponto: afirma o mestre 

que a substituição deriva “da lei ou do sistema”.
39

 Tal afirmação, de certa forma, amplia 

as possibilidades de substituição, pois permite que uma interpretação sistemática 

enquadre-se como substituição processual. Apenas a título ilustrativo, essa autorização 

sistemática da substituição processual está inserida no art. 18 do Projeto de Novo 

Código de Processo Civil: “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. O Projeto não fala mais em lei, 

mas em ordenamento jurídico, que transmite a ideia de sistema.  

JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI não traz um conceito e não 

faz críticas aos já existentes, mas deixa claro que se trata de atuação processual: 

“normalmente conceituado como o exercício, autorizado por lei, de atividades 

                                                 
36

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 6, p. 50. 
37

. Instituições de direito processual civil, II, n. 548, p. 317.  
38

. Cfr. ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, in “Apontamentos para um estudo sistemático da 

legitimação extraordinária”, in Direito processual civil, n. 4, p. 64. 
39

. Instituições de direito processual civil, II, n. 548, p. 317. 
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processuais em nome próprio, em prol de uma situação subjetiva alheia. Trata-se, 

assim de legitimação processual extraordinária, na qual a parte em juízo não 

corresponde ao titular do direito material que constitui o objeto do processo”.
40

 

É importante essa distinção, porque a substituição processual é um instituto de natureza 

processual, com reflexos processuais. Ainda que haja uma evidente necessidade de se 

verificar o direito material em litígio para ver o enquadramento da substituição 

processual, as consequências do instituto serão processuais, ainda que existam efeitos 

materiais da sentença proferida em um processo em que se teve atuação do substituto 

(infra, n. 31).  

É importante verificar também que não basta uma parte 

agir em nome próprio na defesa do interesse de outro para se configurar a substituição 

processual. Como corretamente afirma EPHRAIM DE CAMPOS JR.,
41

 para que esse 

fenômeno seja substituição processual é necessário que (a) a lei atribua a alguém a o 

direito de defender interesse de outrem e que (b) o titular do direito em discussão não 

esteja presente na qualidade de parte principal. Ou seja, se ele estiver como assistente, 

aquele que o substitui como parte principal continuará a ser substituto.  

Pode-se concluir que a substituição processual é um 

instituto de natureza processual, na qual uma pessoa recebe da lei ou do sistema
42

 

a autorização para defender, em nome próprio e na qualidade de parte principal, direito 

alheio, quando o titular deste direito não está presente no processo como parte principal. 

 

6. Substituição processual e institutos distintos  

Para delimitar em termos exatos o instituto da substituição 

processual, é importante compará-lo e distingui-lo com outros institutos distintos, 

mas que, de certa forma, podem apresentar um aparente confusão. 

                                                 
40

. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 24.2.1, p. 226. 
41

. Substituição processual, n. 1.4, p. 20. 
42

. Sem ser explícita sobre a definição, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aceita a 

legitimação do substituto por meio de legitimação pelo sistema e não só por lei expressa, in 3ª 

T., REsp 789.612/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 19.9.06. 
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A representação processual é tratada no art. 12 do Código 

de Processo Civil e definida como representar em juízo o direito de outro em nome de 

outro.
43

 Aqui já há a primeira distinção com a substituição, na medida em que o 

substituto defende em nome próprio o direito alheio, e não no nome do titular do direito 

discutido em juízo. Atuar independente da vontade do titular do direito não é critério 

para distinguir um instituto do outro, pois tanto o representante como o substituto age 

processualmente com sua vontade própria. A diferença processual dos institutos está no 

conceito puro de parte (infra, n. 8): enquanto o representante age em nome de outrem, 

ele não é parte; já o substituto, como age em nome próprio, é parte no processo.
44

 

Outro instituto distinto é o da sucessão processual. 

Esta ocorre quando uma das partes morre (pessoa natural) ou é extinta (pessoa jurídica), 

nos termos do art. 43 do Código de Processo Civil, ou ainda quando há alienação do 

objeto litigioso (CPC, art. 42). Trata-se de um meio pelo qual se pode adquirir a 

qualidade de parte.
45

 A sucessão processual é uma das exceções à regra da estabilização 

da demanda e o sucessor entra no processo no estado em que se encontra. 

Se o antecessor foi revel, os efeitos da revelia também se estenderão ao sucessor. 

Em outras palavras, o sucessor não pode retroceder e discutir questões já enfrentadas 

pelo seu antecessor. Ademais, a sucessão processual por atos inter vivos decorre de uma 

convergência de vontades,
46

 especialmente no processo ou fase de conhecimento. 

Percebe-se, pois, sua distinção com a substituição processual. Em primeiro lugar, 

porque o sucessor age em nome próprio, na defesa de um direito que se tornou próprio 

(daí sua legitimidade para ingressar). Troca-se, “ao mesmo tempo”, a pessoa e o titular 

do direito.
47

 Já na substituição processual, o substituto atua na defesa de direito alheio. 

Ambos atuam em nome próprio, mas a distinção está na titularidade do conflito material 

deduzido em juízo. Além, a sucessão processual só pode acontecer após iniciado 

processo e nunca junto com ele. Ou seja, nunca haverá uma sucessão processual em 

                                                 
43

. A título de exemplo, JOSÉ FREDERICO MARQUES, Manual de direito processual civil, II, p. 228. 
44

. EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição processual, 5.1, p. 38. 
45

. LIEBMAN, Manual de direito processual civil, I, n. 49, p. 139. 
46

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 11, p. 67. 
47

. EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição processual, 5.2, p. 39. 
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conjunto com o início da demanda. Enquanto que, na substituição processual, pode 

acontecer no início ou ulteriormente ao início processual (infra, n. 14).  

O Código de Processo Civil brasileiro não tem uma norma 

específica para tratar do assunto. O texto que mais se aproxima é o do art. 41, 

que dispôs que “só é permitida, no curso do processo, a substituição voluntária das 

partes nos casos expressos em lei”. Registre-se ainda o emprego atécnico da lei. 

Consoante corretamente afirma CÁSSIO SCARPINELLA BUENO,
48

 o termo substituição é 

utilizado em seu termo vulgar de troca, sem dar a acepção técnica de substituição 

processual. A comprovação de tal justificativa é a de que inexiste substituição 

processual voluntária no Código de Processo Civil atual, pois o instituto da substituição 

processual deriva exclusivamente do sistema, como será visto agora.  

 

7. Substituição processual voluntária? 

Como exposto acima, a substituição processual deriva da 

lei e do sistema jurídico. Mas a questão que surge é se alguém pode atuar em nome 

próprio para defender direito alheio mediante autorização consensual do titular. 

Essa questão não é muito estudada recentemente, 

mas o foi por alguns doutrinadores estrangeiros e pela doutrina brasileira não tão 

moderna. 

Ao estudar o art. 81 do Código de Processo Civil italiano, 

de redação muito próxima ao do brasileiro, GARBAGNATI reconhece que a norma 

restringe a substituição processual somente aos “casi previsti dalla lege”. O autor busca 

escapar da literalidade do artigo e tenta alcançar sua ratio. Ele afirma que é natural que 

a lei limite ao titular a legitimidade ad causam, porque facultar a um sujeito demandar o 

direito alheio, até mesmo contra sua vontade, poderia prejudicá-lo de maneira muito 

grave, em razão dos efeitos negativos de uma demanda de eventual improcedência. 

Esse seria o princípio informativo trazido com o art. 81, que é evitar algum litígio 

                                                 
48

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 11, p. 67. BEDAQUE 

também concorda com essa posição, in Código de processo civil interpretado, p. 110. 
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contra seu próprio interesse. Mas se assim é, não haveria sentido em proibir a 

substituição processual quando alguém dá uma autorização para agir processualmente, 

porque a proibição do art. 81 foi criada para evitar prejuízo para o titular do direito. 

Se ele expressamente autoriza o terceiro a litigar para defender seu interesse, 

não haveria sentido contrário à mens legal. Justifica ainda sua posição com a afirmação 

de que não haveria prejuízo para a parte adversária com a admissão de um sujeito que 

seja seu confrontante sem ser o titular da relação litigiosa Inclusive, GARBAGNATI chega 

a fazer uma reformulação na parte final do ao art. 81: “fuori dei casi espressamente 

previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto 

altrui, senza la previa autorizzazione del titolare del diritto stesso”. O italiano defende a 

transferência do direito de ação sem transferência do direito litigioso, ao afirmar que é 

possível que alguém tenha poder de ação para atuar como “rapresentante processuale 

volontario”, mediante um negócio jurídico unilateral, que é o mandato.
49

 

LEO ROSENBERG também admite a possibilidade de existir 

substituição processual voluntária, que surgiu na Alemanha, mas em estudo histórico 

afirma que o Tribunal do Reich limitou esse uso somente em situações excepcionais e 

quando a autorização é reconhecível a terceiros.
50

 

No Brasil, PONTES DE MIRANDA admite a substituição 

processual voluntária, a partir de uma aproximação do direito civil e do direito 

processual: “pode ocorrer que o titular o direito dê poder para a presença como parte, 

como se o cessionário outorga ao cedente poder, para, em nome próprio, exercer a ação 

contra o cedido”.
51

 

Já ARRUDA ALVIM, com um fundamento positivista, 

afirma que o art. 6º do Código de Processo Civil autoriza somente a substituição quando 

disposta em lei, o que vedaria a substituição processual voluntária.
52

  

                                                 
49

. EDOARDO GARBAGNATI, La sostituzione processuale, n. 11, pp. 233-235. 
50

. Tratado de derecho procesal civil, I, pp. 258-259. 
51

. Código de processo civil comentado, I, p. 426. 
52

. “Impossibilidade de substituição processual voluntária face ao código de processo civil”, Revista de 

processo, n. 5, p. 215. 
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Além de fazer a mesma objeção que ARRUDA ALVIM, 

WALDEMAR MARIZ DE OLIVEIRA apresenta uma crítica mais profunda a esse instituto, 

ao entender que a substituição processual voluntária seria uma disfarçada espécie de 

representação voluntária, e afirma: “a mera autorização dada pelo titular do direito ou 

da obrigação litigiosa seria suficiente para desnaturar o instituto da substituição 

processual, pois, neste caso, a vontade do mesmo não conta”.
53

 Ou seja, para ele seria 

impossível falar em substituição processual quando há consenso, porque a manifestação 

de vontade do titular seria até mesmo um dos requisitos para diferenciar substituição e 

representação. Ele não enxerga também utilidade prática na criação do substituto 

voluntário, na medida em que já existe a figura da representação, que resolve um 

problema de ordem prática: a questão da sucumbência. Pois instituir a substituição 

processual voluntária poderia dar margem ao titular colocar algum hipossuficiente 

economicamente para litigar. Sendo representante, esse problema não ocorre, porque o 

representante não litiga em nome próprio e sim na representação do titular do 

direito litigioso.
54

 EPHRAIM DE CAMPOS JR. concorda com essa posição também, 

pois “a convenção neste sentido, isto é, o contrato, não autoriza a substituição 

processual”.
55

 Em igual sentido também é a opinião de MÁRIO AGUIAR MOURA.
56

 

Para analisar a questão, é preciso ir mais fundo do que a 

tipificação legal e mais fundo do que foi GARBAGNATI ao analisar o art. 81 do Código 

italiano (cujo raciocínio aplica-se inteiramente ao art. 6º do Código brasileiro). 

É preciso verificar a ratio de o ordenamento instituir a regra de que tem a titularidade 

para demandar o titular do direito. Em outras palavras, é necessário verificar a razão 

pela qual o sistema ordinariamente restringe a legitimidade ad causam ao titular do 

direito em litígio.  

Sabidamente a legitimidade não é um conceito 

estritamente jurídico e encontra respaldo também no campo sociológico (MAX WEBER), 

pois está diretamente ligada ao fenômeno da dominação, como uma forma de 

justificação do dominante e de sujeição dos dominados, que também têm de 

                                                 
53

. Substituição processual, n. 65, p. 136. 
54

. Substituição processual, n. 65, p. 136. 
55

. Substituição processual, n. 12, p. 72 
56

. “Substituição processual”, Revista de Processo, n. 47, p. 240. 
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ser legitimados para ser destinatário do exercício do poder.
57

 Como afirma 

DONALDO ARMELIN, “a legitimidade é uma qualidade que se agrega ao poder, 

emergindo da situação de quem o exerce e da origem daquele”.
58

 

No que tange ao direito e ainda na qualificação weberiana, 

a legitimidade em questão é a racional, ou seja, legal, que decorre da crença na 

legalidade do sistema
59

 jurídico e dos poderes escolhidos para exercer a autoridade.
60

 

A teoria da legitimidade foi desenvolvida de forma mais aguda pelos processualistas, 

em razão dos atos vinculados e da própria natureza do processo.
61

 Justamente em razão 

dessa conexão entre direito material e processual, é que DINAMARCO define a 

legitimidade como a “relação entre o sujeito e a causa”,
62

 sendo ineficaz qualquer ato 

sem a devida legitimidade. Isso porque, como é sabido, o direito constitucional de ação 

(CF, art. 5º, inc. XXXV) é um direito subjetivo público condicionado, e sem a presença 

do requisito da legitimidade não há que se falar em direito a um provimento de mérito. 

A ação nada mais é do que o poder de estimular o Estado-juiz a exercer seu papel.
63

 

Esse poder só pode ser exercido mediante a justificação de dominação, exatamente por 

seu caráter publicístico. Daí a necessidade da legitimidade ad causam. 

Portanto, a ratio de justificar a legitimação ad causam é 

justamente justificar o ato estatal a ser proferido. E nesse contexto insere-se a 

                                                 
57

. DONALDO ARMELIN, Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, p. 8. 
58

. DONALDO ARMELIN, Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, p. 5. 
59

. Sistema, como bem definido por ORESTANO, é “conjunto de elementos vinculados em todas as suas 

partes e em todos os sentidos a um especial postulado ordenante, no qual tudo está em tudo e no 

qual de qualquer ponto se pode caminhar ou retroceder a qualquer ponto”, in Azione: storia del 

problema, n. 3. p. 19. 
60

. Para legitimidade da jurisdição como faceta do Poder, cfr. DINAMARCO, A Instrumentalidade do 

processo, n. 17, pp. 162-177. 
61

. Assim afirma DONALDO ARMELIN: “o desenvolvimento da teoria da legitimidade deveu-se 

precipuamente aos processualistas, onde o problema aflorou de modo mais agudo e a própria 

natureza do processo, com sua com sua projeção no tempo e sua sequencia de atos vinculados a 

um determinado fim, propiciou uma melhor análise desse instituto, principalmente no que tange à 

legitimidade para agir, que pode ser enfocada como um ponto de conexão entre o direito 

processual e o direito material”, in Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, 

p. 10. 
62

. Instituições de direito processual civil, II, n. 545, p. 313. 
63

. DINAMARCO, Fundamentos do processo civil moderno, I, n. 235, p. 481. E continua o mestre: “o que 

importa acima de tudo, para a vida das pessoas, são os resultados do exercício da jurisdição, não 

da ação; esta opera somente como uma alavanca propulsora daquela. 
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excepcionalidade da substituição processual, na qual a lei outorga a outrem a 

possibilidade de tomar para si a legitimidade e discutir o direito alheio. Essa justificação 

encontra respaldo no sistema capitalista, no qual prevalece o princípio individualista. 

Mas como lembra CELSO BARBI, mesmo nos países socialistas, em que o individualismo 

teoricamente desaparece, a regra é a de que o titular do direito é quem melhor sabe se 

lhe convém reclamá-lo, em que pesem as exceções serem bem mais numerosas.
64

 

Essa excepcionalidade da substituição processual, e a ratio 

da existência da legitimidade ad causam, tornam inexistente a possibilidade de 

substituição processual voluntária. 

Por fim, registre-se ainda, com base nos ensinamentos de 

COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, a grande restrição ao uso até do instituto da representação 

processual voluntária na Itália.
65

 Os doutrinadores demonstram haver dois requisitos 

para sua aplicação, a teor do que dispõe o art. 77 do Codice de Procedura Civile. 

O primeiro requisito é o de que a representação não pode ter sido celebrada somente 

para atos processuais, ou seja, só haverá a representação processual se esse 

mesmo representante tiver tal qualidade nos atos substanciais do negócio celebrado 

entre as partes. O segundo é o de que é necessário expresso consentimento escrito, 

para tão-somente prática de atos urgentes e para pedir provimentos cautelares, isto é, 

evitar perecimento de direito. Os autores demonstram que assim é porque a ratio da 

norma consiste em evitar ao máximo que no processo seja visto um sujeito diverso do 

destinatário final dos efeitos do provimento judicial. Ademais, não é possível a 

negotiorum gestio processual, ou seja, não é possível outorgar a gestão processual para 

um terceiro.  

No Brasil, não há esse instituto da representação 

processual voluntária. O mais próximo que existe é a capacidade postulatória em 

situações urgentes, para evitar o perecimento de direito, a teor do que dispõe o art. 37 

do Código de Processo Civil. Claro que essa hipótese não trata de legitimidade e sim de 

capacidade para postular em juízo, pois “ainda quando a parte exista como sujeito 

                                                 
64

. Comentários ao Código de Processo Civil, I, n. 82, p. 71. 
65

. Lezioni sul processo civile, pp. 297-298. 
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processualmente dotado de personalidade e tenha a plena capacidade de exercício, 

seus atos postulatórios só podem ser realizados por advogado”,
66

 como determina o 

art. 36 do Código.  

 

8. Substituição processual e o conceito de parte 

Essa conceituação acima traz uma consequência a ser 

explorada: o substituto processual é parte no processo. Isso reforça ainda mais o 

conceito processual de parte.
67

  

Segundo clássica lição de CHIOVENDA, parte é aquele que 

demanda e também aquele que é demandado.
68

 Esse conceito é incompleto porque não 

explica o significado de ser parte e também impõe uma limitação, na medida em que 

não engloba a figura do assistente ou do MINISTÉRIO PÚBLICO quando atua na defesa 

dos incapazes ou como custos legis. 

Por isso LIEBMAN ampliou esse conceito para definir 

como partes “os litigantes, as partes em contenda, as pessoas que levaram a controvérsia 

diante do juiz”. E continua com a afirmação de que são partes “os sujeitos do 

contraditório perante o juiz”.
69

 Esse enquadramento liebmaniano é seguido pelo 

Código de Processo Civil ao qualificar o assistente como parte (CPC, art. 52) e também 

pela doutrina brasileira em geral.
70

  

A ideia de CHIOVENDA traz o que DINAMARCO chama de 

partes na demanda: “são os sujeitos que comparecem perante o juiz pedindo tutela 

                                                 
66

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 537, p. 294. 
67

. O conceito de parte já foi desenvolvido mais longamente por este autor in Desconsideração da 

personalidade jurídica no processo civil, n. 41, pp. 97-100.  
68

. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, § 34, n. 1, p. 579. CASSIO SCARPINELLA BUENO 

adota fielmente o conceito chiovendiano, in Partes e terceiros no processo civil brasileiro, 

pp. 3 ss. 
69

. Manual de direito processual civil, 1, n. 41, p. 123. 
70

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 520, p. 252; CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, 

Curso sistematizado de direito processual civil, vol. II, t. I, n. 5, pp. 69-70; HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR, Curso de direito processual civil, I, n. 66, p. 88. 
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jurisdicional e aquele em relação ao qual essa tutela é pedida”.
71

 Com a citação, 

a parte deixa de ser parte somente na demanda para ser parte também no processo. 

Nota-se que as partes na relação processual são um conceito mais amplo e não 

necessariamente as partes na demanda serão aquelas partes no processo, porque pode 

acontecer de ser inserido um litisconsorte necessário ulterior
72

 (CPC, art. 47, pr.), 

assistente, participação do Ministério Público, recurso de terceiro prejudicado, sucessão 

processual etc.  

Trata-se pois do conceito puro de parte, na linguagem 

desenvolvida por DINAMARCO.
73

 Por maneira diametralmente oposta, quem não é parte 

no processo é terceiro. E surge também o conceito puro de terceiro, que é todo aquele 

que não está na relação processual.  

Quem é parte no processo é o substituto processual e não 

o substituído, pois é aquele quem demanda e contra aquele que se demanda.
74

 

Tanto ele não é parte que é em relação ao substituto e não 

ao substituído que devem ser examinadas os elementos ligados aos pressupostos 

processuais subjetivos, como capacidade processual de ser parte e personalidade 

jurídica.
75

 Abaixo será visto que (a) o interesse jurídico e demais condições da ação 

devem ser analisados sob a óptica do substituído, na medida em que é o interesse 

                                                 
71

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 436, p. 117. 
72

. SÉRGIO FERRAZ entende que nessa hipótese o litisconsórcio não é ulterior porque se um co-legitimado 

não está no pólo passivo do processo a relação processual não se completou ainda, in Assistência 

litisconsorcial no direito processual civil, pp. 43 ss.. DINAMARCO corretamente critica essa 

posição, porque “mal ou bem, enquanto no processo existir um só autor e um só réu, litisconsorcial 

ele não é”, in Litisconsórcio, n. 28, p. 80. 
73

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 436, p. 117. 
74

. Assim também entende CÁSSIO SCARPINELLA BUENO: “o substituto processual só pode ser entendido 

como parte do ponto de vista processual, assumindo, como fiz, ser esta ‘ruptura’ entre os planos do 

processo e do direito material útil para fins didáticos. É o substituto que, em nome próprio, pleiteia 

o reconhecimento de direito alheiro (CPC, art. 6º). Partindo das premissas que norteiam este 

trabalho e admitindo, pois, que a parte é quem pede e aquele em face de quem se pede alguma 

coisa em juízo, dúvida não pode haver que o substituto é parte. Que seja parte ‘só’ no sentido 

processual, mas ‘parte’ ele é justamente porque conduz o processo, desde a formulação do pedido 

por ele ou em face dele, embora a ‘razão’ de ostentar esta qualidade possa repousar no direito 

material, é dizer, fora do processo” (Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 7, p. 55). 
75

. Essa também é a posição de EPHRAIM DE CAMPOS JR., in Substituição processual, n. 13.1, p. 74 e de 

ARAKEN DE ASSIS, in “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 5, 

p. 60. 
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material dele que está em jogo e não do substituto (infra n. 13). E também (b) que há 

alguns elementos que devem ser vistos sob a perspectiva do substituto e do substituído 

(infra, n. 13). 

Justamente pelos conceitos acima é que não é 

tecnicamente adequada a utilização do conceito de parte em sentido material e parte em 

sentido formal (infra, n. 30). Apesar de grande parte da doutrina fazer essa distinção, 

inclusive LIEBMAN,
76

 acredita-se que esse pensamento não corresponde mais à evolução 

atual da técnica processual. Como afirma ANDRÉ ABBUD, “a dualidade partes/terceiros 

não comporta um tertium genus, tampouco gradação”.
77

 

Claro que pode haver parte legítima e parte ilegítima, 

mas ambas são parte no processo. Separar o direito material do processual no conceito 

de parte significa romper aquela velha barreira do sincretismo entre processo e direito 

material. Desde 1.868 esse pensamento não corresponde mais à realidade da ciência, 

pois, VON BÜLOW separou os institutos, seus sujeitos, seus pressupostos, seu objeto.
78

 

E afirmou enfim a ideia de relação processual como elemento constitutivo do processo 

também. Com isso, há uma relação entre as partes e o Estado, por meio da qual ele se 

obrigava a decidir, afirmar, confirmar ou fazer o direito substancial entre as partes e 

elas, por meio da imperatividade de tal decisum estatal, prestavam essa colaboração 

indispensável e se submetiam ao julgamento. Nota-se a principal diferença: enquanto na 

relação jurídico substancial os seus extremos são dois sujeitos de direito (o que não 

implica a necessidade de intervenção do Estado), na relação processual, de um lado 

estão as partes litigantes e de outro o ente jurisdicional. Interessante também foi o 

exemplo trazido por ADOLF WACH, em 1.888, no qual afirma a autonomia da ação em 

relação ao direito material. A hipótese é a da ação declaratória negativa, na qual o 

                                                 
76

. Inclusive, essa é a justificativa utilizada por LIEBMAN para afirmar que o substituído está vinculado à 

coisa julgada: “egli non è un vero terzo, poichè per definizione l’attività compiuta dal sostituto 

processuale ha necessariamente influenza ed efficacia riguardo al soggeto del diritto per cui el 

litiga”, in Efficacia ed autorità della sentenza, p. 74.  
77

. “O conceito de terceiro no processo civil”, in Revista da Faculdade de Direito da USP, v. 99, p. 879. 
78

. Não foi propriamente VON BÜLOW o pioneiro a afirmar a existência autônoma de uma relação jurídica 

processual. BETHMANN-HOLLWEG já o tinha feito. Mas o seu mérito indiscutível foi o de isolar a 

relação processual e a partir daí se pôde desenvolver um critério científico que serviu de base para 

a autonomia do direito processual. Cfr. DINAMARCO, Fundamentos do processo civil moderno, I, 

n. 18, pp. 65-67. 
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autor pede para ser declarada a inexistência de relação jurídico-substancial com o réu, 

ou seja a inexistência de direito.
79

 

 

9. Substituição processual e legitimidade extraordinária 

Muitas vezes a legitimação extraordinária é traduzida 

como sinônimo de substituição processual. Foi BARBOSA MOREIRA o responsável por 

sistematizar a legitimidade extraordinária no direito brasileiro, compará-la com outros 

institutos e classificá-la. A conclusão a que chega ele é a de que nem sempre 

substituição processual e legitimação extraordinária são sinônimas. Ele parte de uma 

concepção mais minuciosa daquela feita por FRANCESO CARNELUTTI, que dividiu a 

substituição processual em absoluta e relativa.
80

 

Pode-se definir como legitimação extraordinária a situação 

na qual ocorre uma separação entre o titular do direito material e aquele que demanda 

ou é demandado em juízo,
81

 ou seja, aquele que é parte. 

Para BARBOSA MOREIRA, a legitimação é autônoma 

quando “confere ao respectivo titular a possibilidade de atuar em juízo com total 

independência em relação à pessoa que ordinariamente seria legitimada, e em posição 

análoga à que a esta caberia se ordinário fosse o critério adotado pela lei para definir a 

situação legitimante”.
82

 Há ainda algumas subdivisões propostas. Há situações nas quais 

a lei confere a tal pessoa com essa legitimidade extraordinária a reserva de agir 

com exclusividade. Essa exclusividade é válida “ainda que a posição a este conferida 

esteja sendo ocupada pela pessoa a quem tocaria a legitimidade ordinária”.
83

 O exemplo 

                                                 
79

. OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, Processo e Ideologia, p. 166. Interessante é a posição de CHIOVENDA 

sobre o direito de ação, pois apesar de ser um direito autônomo, a ação ainda significava ter o 

direito material. (Cfr. “L’azione nel sistema del diritto”, in Saggi di diritto processuale civile, I, 

pp. 10 e ss). 
80

. “Cosa giudicata e sostituzione processuale”, Rivista di diritto processuale civile, pp. 27-28. 
81

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 6, p. 50.  
82

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 60. 
83

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 61. 
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trazido por BARBOSA MOREIRA é a situação atualmente extinta pelo Código Civil 

vigente, na qual a mulher sozinha não poderia propor demanda relacionada a bem dotal 

de sua propriedade. Se o marido não fosse parte, a demanda tinha de ser extinta sem 

julgamento de mérito, pois somente ele podia figurar como parte principal, em que pese 

a mulher poder figurar como parte acessória,
84

 que nada mais é do que a figura do 

assistente. Um exemplo vigente pode ser a do agente fiduciário dos debenturistas, que 

tem legitimidade para defender os interesses deles, a teor do § 3º do art. 68 da Lei das 

S.A.. É importante registrar a posição de THEREZA ALVIM, para a qual a interpretação 

conforme a Constituição dessa espécie de legitimidade significa dizer que o titular do 

direito pode sempre participar do processo.
85

 Assim também pensa corretamente 

TUCCI.
86

 Esse posicionamento está correto, na medida em que não pode ser negada a 

participação do legitimado ordinário (no caso, como assistente), mas sua falta de 

participação espontânea não invalida o processo. 

Passa a ser concorrente a legitimidade quando 

“a legitimação extraordinária não cancela a legitimação ordinária do titular da situação 

litigiosa, nem lhe produz o rebaixamento de nível”, pois “tão somente concorre com ela, 

tornando indiferente, para a verificação da regularidade do contraditório, que no 

processo figure apenas o legitimado extraordinário, apenas o ordinário, ou ambos”.
87

 

Um exemplo é o da declaração de nulidade de casamento, cuja demanda pode ser 

proposta pelo próprio cônjuge (legitimado ordinário) quanto por interessados ou pelo 

Ministério Público (legitimados extraordinários), consoante o disposto no art. 1.548 do 

Código Civil. E há outro exemplo: segundo o art. 159 da Lei das S.A., compete à 

sociedade, mediante prévia deliberação em assembleia-geral, a demanda para 

responsabilizar administrador por prejuízos causados em gestão. Mas se a assembleia 

deliberar por não mover a demanda, qualquer acionista que represente ao menos cinco 

por cento do capital social poderá promovê-la (§ 4º), ou ainda, mesmo que houver a 

                                                 
84

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 61. 
85

. O direito processual de estar em juízo, n. 2.2, p. 93. 
86

. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 2.4.2.3, p. 232. 
87

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 61. 
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deliberação favorável, mas no prazo de três meses ela não houver sido proposta, 

qualquer acionista poderá fazê-lo (§ 3º). Percebe-se que no primeiro exemplo a 

legitimidade extraordinária é autônoma concorrente e primária à ordinária, na medida 

em que tanto legitimados extraordinários quanto ordinários podem desde já ajuizar a 

demanda. Já o segundo demonstra que no início somente a companhia tem a 

legitimidade para mover a demanda, mas ocorrendo a hipótese do § 3º ou 4º do art. 159 

Lei das S.A., nasce a legitimidade de sócios também e por isso se diz que a legitimidade 

autônoma concorrente é subsidiária. 

Saindo da divisão da legitimação autônoma e suas 

classificações, parte-se para a chamada legitimação extraordinária subsidiária. 

São situações nas quais se reconhece a certos titulares de situações subjetivas a 

possibilidade de intervirem em processo pendente, na medida em que não têm 

autonomia para demandar nem serem demandados.
88

 Essa hipótese nada mais é do que 

o instituto da assistência, pois o legitimado extraordinário é livre para intervir ou não. 

Afirma BARBOSA MOREIRA que quaisquer das hipóteses 

de legitimação extraordinária autônoma fariam surgir um “fenômeno aparentemente 

esdrúxulo” consistente na formação de processo em contraditório para pessoas que não 

são titulares da coisa julgada e esse fenômeno é o que vem sendo chamado pela 

doutrina de substituição processual.
89

 Defende o autor que, em rigor, somente nas 

hipóteses de legitimação extraordinária autônoma exclusiva é que ocorreria a autêntica 

substituição processual, pois a lei retira do legitimado ordinário a possibilidade de ser 

parte e a transfere ao legitimado extraordinário. Essa é a chamada substituição 

processual absoluta, por CARNELUTTI.
90

 Justifica BARBOSA MOREIRA sua posição com 

base em exemplos que demonstrariam existir legitimidades equivalentes na grande 

maioria dos casos. Assim seria o caso de demanda a ser movida contra o administrador 

que causa prejuízos em determinada companhia após o transcurso do prazo estabelecido 

pelo § 3º do art. 159 da Lei das S.A., já que pode haver uma situação na qual figure 

                                                 
88

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 60. 
89

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 2, p. 62. 
90

. “Cosa giudicata e sostituzione processuale”, Rivista di diritto processuale civile, pp. 27-28. 
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companhia e sócio como litisconsortes. Em uma situação como essa não haveria 

substituição alguma, na medida em que tanto sócio quanto sociedade detém a 

legitimidade para ajuizar a ação conjuntamente em um processo. Na linguagem 

carneluttiana este seria o caso de substituição processual relativa. 

Essa classificação de BARBOSA MOREIRA é importante 

para demonstrar que o termo substituição processual é uma espécie do gênero 

legitimação extraordinária, pois somente será autêntica substituição (no sentido de 

trocar um pelo outro) quando o titular da relação de direito material não quiser ou não 

puder agir no processo.
91

 

Mas é importante fazer uma análise crítica das 

consequências da classificação de BARBOSA MOREIRA. Segundo ele, só é autêntica 

substituição processual na situação em que a legitimação extraordinária é autônoma e 

exclusiva, porque nesse caso o impedimento do legitimado ordinário ocupar a posição 

principal no processo. Entretanto, defende-se aqui que é também possível configurar 

como substituição processual a legitimação extraordinária concorrente. Assim é o caso 

de um condômino que defende a propriedade comum, na medida em que tem 

legitimidade para atuar sozinho em defesa de todo o bem (CC, art. 1.314) ou na situação 

de solidariedade passiva, na qual o credor tem o direito de receber de um ou todos os 

devedores (CC, art. 275) e este, na sua defesa, poderá trazer elementos comuns também 

a todos os outros devedores que não estão participando do processo (CC, art. 281). 

Em situações como essas, em que o objeto em discussão é indivisível, estão claramente 

presentes os elementos que autorizam a substituição processual: a atribuição pela lei 

para alguém agir em nome próprio para defender interesse de outrem e este não é parte 

no processo. Concordam com essa posição ANTONIO CARLOS DE ARAUJO CINTRA,
92

 

EPHRAIM DE CAMPOS
93

 e DONALDO ARMELIN.
94

 Narra também EDOARDO GARBAGNATI 

                                                 
91

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 6, p. 50. 
92

. “Estudos sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais, n. 809, p. 473. 
93

. Substituição processual, n. 1.4.2, pp. 21-24. 
94

. Legitimidade para agir no direito processual civil brasileiro, pp. 132-133. 
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que CARNELUTTI trouxe a hipótese de obrigação solidária ou indivisível como caso de 

substituição processual.
95

 

Até mesmo situações em que ambos, legitimados 

ordinário e extraordinário, ocupam posições equivalentes e simultâneas no processo, 

pode-se falar em substituição processual, porque o fato é que o extraordinário estará ali 

em seu nome defendendo interesse de outrem também. A única situação em que não se 

trata de substituição processual é no caso da legitimação extraordinária subordinada, 

na medida em que o extraordinário só pode agir em juízo na presença do legitimado 

ordinário. Essa situação é conflitante com o conceito de substituição processual, 

porque não está presente a autorização da lei para o agir em juízo em nome de outro.
96

 

Seja como for, seguindo passos do próprio BARBOSA 

MOREIRA e de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO,
97

 o uso da expressão substituição 

processual já é consagrado na doutrina desde seu batismo por CHIOVENDA e é uma 

metonímia da legitimidade extraordinária. 

 

10. A relação entre o legitimado ordinário, extraordinário e suas posições dentro 

do processo (convergentes ou divergentes) 

Classificar só tem sentido quando há uma utilidade 

prática.
98

 Em resumo, a classificação sugerida por BARBOSA MOREIRA serve para 

descrever a relação entre legitimado ordinário e extraordinário dentro de uma demanda 

pendente. Se a demanda foi proposta pelo legitimado ordinário (ou em face dele) e o 

legitimado extraordinário intervém ulteriormente, a relação entre eles será de parte 

principal e parte acessória, ou seja, este será assistente daquele. Assim é o caso do 

alienante (legitimado extraordinário), em demanda movida contra o adquirente 

                                                 
95

. La sostituzione processuale, n. 6, pp. 19-20. 
96

. Concorda com essa posição EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição processual, n. 1.4.3, p. 24. 
97

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 6, p. 51. 
98

. Como afirma JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE, “as construções teóricas somente têm sentido se 

apresentarem utilidade prática. No campo do processo esse resultado deve corresponder a algum 

benefício para a efetividade da tutela jurisdicional. Do contrário é melhor ficarmos com o que 

temos, sob pena de complicar-se ainda mais aquilo que poucos conseguem entender”, 

in Efetividade do processo e técnica processual, p. 524. 
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(legitimado ordinário) por evicção. O bem não mais pertence a quem vendeu. e portanto 

o alienante não é titular da coisa litigiosa. mas tem interesse em que o negócio jurídico 

realizado com o adquirente permaneça hígido e por isso tem interesse jurídico na 

assistência.
99

  

Mas se ab initio quem é parte é o legitimado 

extraordinário e o ordinário intervém, podem surgir duas situações,
100

 a depender da 

relação de direito material. Se a lei dispõe que o legitimado é o extraordinário (então há 

uma autêntica separação entre o direito material e o objeto litigioso), o ordinário será 

também assistente. O exemplo dessa situação é trazida por BARBOSA MOREIRA, no caso 

revogado pelo Código Civil atual da mulher na demanda referente ao bem dotal. 

Mas se a lei estendeu a eficácia legitimante aos dois legitimados, ordinário e 

extraordinário, a relação entre eles é de litisconsórcio
101

 e tornam-se coautores ou 

corréus. Assim tem de ser porque o local em que a parte está no processo não depende 

somente do momento em que a intervenção de uma parte ocorreu, mas também da 

posição em que tinha antes dela, na medida em que não é justo haver um rebaixamento 

da parte, principalmente porque ele foi diligente em assumir ônus e deveres processuais 

que o legitimado ordinário não assumiu inicialmente. Esse raciocínio é o mesmo 

quando há dois legitimados ordinários, mas só um é parte. Se o outro intervém na 

demanda pendente, sua intervenção será litisconsorcial e não de mera assistência. 

Outra situação que pode surgir na prática é a de 

pluralidade de legitimados extraordinários. Veja-se novamente o exemplo da anulação 

de assembleia: se um sócio ajuíza a ação após o transcurso do prazo legal para a própria 

companhia fazê-lo, a intervenção de outro sócio se dará a que título? Nessa situação a 

intervenção também será em litisconsorte com o primeiro sócio, porque ambos 

detinham inicialmente a legitimidade ad causam para agirem independentemente do 

                                                 
99

. O Superior Tribunal de Justiça concorda com essa tese: 3ª T., REsp 152978/SP, rel. Min. Menezes 

Direito, j. 18.2.99. 
100

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 4, p. 64. 
101

. “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, Direito processual civil, 

n. 4, p. 64. 
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outro. Mas e se a companhia intervém? A intervenção também será de litisconsórcio,
102

 

porque todos possuem a legitimação conferida por lei, ainda que a do sócio tenha 

surgido somente após decorrido os prazos estabelecidos no § 3º ou 4º do art. 159 da 

Lei das S.A.. Mas se a demanda tiver sido ajuizada dentro de tal período, o sócio não 

terá a legitimação extraordinária subsidiária e sua intervenção será de mera assistência. 

Em uma situação como essa, a assistência se dará 

geralmente sob a forma de assistência litisconsorcial, já que há um maior grau de 

intensidade que os efeitos da decisão terá na esfera de direitos do assistente. Ademais, 

o art. 54 do Código de Processo Civil é claro ao demonstrar será qualificada a 

assistência quando a sentença atingir a esfera de direito entre ele o adversário do 

assistido.
103

 

Justamente por essa profundidade de relações, é que 

também se pode falar que, a depender do caso, pode haver uma relação de litisconsórcio 

ulterior, se a demanda não tiver subjetivamente já estabilizada. Como efeito, 

como defende DINAMARCO, nessa situação, o litisconsórcio não é formado no início da 

demanda, mas ulteriormente.
104

 Veja-se que, em uma situação em que há pluralidade de 

colegitimados, a intervenção poderá ocorrer sob várias formas, a depender da 

intensidade do direito material: assistência simples, assistência qualificada, ou 

litisconsórcio. 

Há também hipóteses na lei que faz surgir casos em que os 

legitimados ordinários e extraordinários assumem posições antagônicas dentro do 

processo e não convergentes, como nos exemplos acima. Sabidamente qualquer um dos 

cônjuges tem legitimidade ordinária para ajuizar a demanda para anular casamento 

(CC, arts. 1.548-1.549). Mas se a ação é ajuizada por um dos legitimados 

extraordinários, os legitimados ordinários (os cônjuges) serão litisconsortes passivos. 

Veja-se que ambos estão de um lado e o legitimado extraordinário está no outro, 

em posições naturalmente antagônicas. Assim também é para a hipótese de um acionista 

                                                 
102

. BARBOSA MOREIRA, “Apontamentos para um estudo sistemático da legitimação extraordinária”, 

Direito processual civil, n. 3, pp. 62-63. 
103

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, pp. 187-188. 
104

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 568, pp. 349-351. 
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ajuizar uma ação para anular assembleia. Nessa situação, o sócio é legitimado ordinário 

autônomo, mas também defende o interesse daqueles sócios que não demandaram. 

Em grupo de sócios, é natural que haja interesses divergentes, pois em que pese o 

interesse jurídico da anulação existir, os interesses econômicos e práticos podem ser 

divergentes. Portanto, um determinado grupo de sócio pode pretender a declaração de 

validade da assembleia. Nesse caso, também não há comunhão de interesse entre todos 

os sócios.
105

  

Percebe-se pois que podem surgir diferentes situações que 

poderão afetar a natureza da intervenção do legitimado ordinário e do extraordinário, 

podendo eles até mesmo ocupar posições antagônicas dentro de um mesmo processo. 

 

11. Denunciação da lide e substituição processual 

O tema da denunciação já foi estudado por este autor em 

outra oportunidade,
106

 mas é importante trazer novamente à tona o seu conceito. 

Denunciação da lide, consoante lição da doutrina, é “a demanda com que a parte 

provoca a integração de um terceiro ao processo pendente, para o duplo efeito de 

auxiliá-lo no litígio com o adversário comum e de figurar como demandado em um 

segundo litígio”.
107

 Trata-se de uma modalidade de intervenção provocada, tendo em 

vista que o terceiro ingressante torna-se parte independente de sua vontade. Citado, em 

relação a esse primeiro litígio torna-se assistente litisconsorcial
108

 da parte que o 

denunciou e também réu na segunda demanda. A denunciação da lide amplia o objeto 

do processo, na medida em que a pretensão do autor contra o réu é somada à pretensão 

                                                 
105

. Esse ponto é lembrado por ADA PELEGRINI GRINOVER, ao tecer suas notas ao capítulo “Pluralidade de 

partes legítimas à impugnação de um único ato”, de LIEBMN (Eficácia e autoridade da sentença e 

outros escritos sobre a coisa julgada, p. 234). 
106

. Desconsideração da personalidade jurídica no processo civil, n. 55, pp. 137-140. 
107

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 600, p. 407. 
108

. Apesar de o Código de Processo Civil dizer que o litisdenunciado torna-se litisconsorte do 

denunciante (art. 74), assim não é, porque litisconsorte do autor é também autor e do réu é também 

réu. Como DINAMARCO afirma, quem nada pede para si não é autor e contra quem nada é pedido 

não é réu. Tanto assim é que, no caso da denunciação, os prazos não são em dobros apesar de 

serem representados por patronos diferentes, Instituições de direito processual civil, II, n. 600, pp. 

407-409. 
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do litisdenunciante contra o litisdenunciado. Mas essa última pretensão possui um 

caráter de eventualidade, de modo que se o réu-litisdenunciante vender a demanda 

proposta pelo autor, a demanda contra o terceiro-litisdenunciado também será 

improcedente. Trata-se, pois, de demandas prejudiciais.
109 

As hipóteses de denunciação envolvem situações nas quais 

em alguma medida o terceiro é teoricamente obrigado a ressarcir a parte por aquilo que 

ela vier a perder ou deixar de ganhar em determinado processo, mas sua legitimidade é 

somente da ação de garantia e não da demanda inicial.
110

 A primeira hipótese é descrita 

no inc. I do art. 70 do Código de Processo Civil, segundo a qual é admitida a 

denunciação da lide na demanda em que terceiro reivindica a coisa cujo domínio foi 

transferido à parte, para que esta possa exercer o direito de evicção. A segunda situação 

está elencada no inc. II do art. 70 e trata do exemplo daquele que exerça posse direta 

sobre o bem é admitido denunciar a lide ao possuidor direto ou ao proprietário. Veja-se 

que não se trata de nomeação à autoria, porque aqui a hipótese é do possuidor direto e 

não do mero detentor, como de lá é. A terceira hipótese é aquela trazida pelo inc. III do 

art. 70 do Código de Processo Civil. Trata-se daquele que estiver obrigado por lei ou 

contrato a indenizar em demanda regressiva, como ocorre no caso de titular de garantia 

a ser cumprida por terceiro. Esse é o exemplo mais corriqueiro na praxe judiciária, 

principalmente em relações com seguradoras, mas a redação do dispositivo é bastante 

ampla e pode abranger e uma série de situações. Pela redação do caput do art. 70 pode 

parecer que a denunciação seja obrigatória e que traduza um ônus absoluto. Mas a 

doutrina
111

 entende que essa obrigatoriedade só é válida na hipótese do inc. I do art. 70 

do Código de Processo Civil, que trata de evicção. Isso porque o art. 456 do 

Código Civil impõe a denunciação, sob pena de perda do direito ao ressarcimento. 

Já nas demais hipóteses, não há perda algum do direito, apenas aquele que devia ter 

feito a denunciação, mas não fez, terá que ajuizar um processo de conhecimento contra 

aquele que seria o litisdenunciado. 

                                                 
109

. A prejudicialidade entre demandas “existe sempre que uma delas verse sobre a existência, 

inexistência ou modo-de-ser de uma relação jurídica fundamental, da qual dependa o 

reconhecimento da existência, inexistência ou modo-de-ser do direito controvertido na outra”, in 

DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 465, p. 160. 
110

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 602, p. 410. 
111

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 603, p. 415. 
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A denunciação da lide é instituto exclusivo ao processo ou 

fase de conhecimento, porque não faz sentido pensar em denunciação se não houver 

condenação a ressarcir (CPC, art. 76), como de fato não há no processo ou fase 

executiva ou no processo cautelar. DINAMARCO defende sua admissibilidade no 

processo monitório, mas ele mesmo afirma que prevalece o entendimento em sentido 

contrário.
112 

Trazendo esses conceitos para o tema em estudo, podem 

existir situações nas quais o substituto processual possa chamar o legitimado ordinário 

para integrar a relação processual. Basta pensar em uma demanda movida contra o 

adquirente por responsabilidade por evicção e o alienante é chamado para integrar a 

relação processual. A intervenção do alienante, que também é legitimado extraordinário, 

se dará em denunciação da lide a ser feita pelo adquirente, para eventual 

responsabilização. Nessa situação o adquirente tem o ônus de chamar o alienante e a 

natureza da intervenção deste será dupla: na demanda principal, o alienante será 

assistente litisconsorcial do adquirente e será réu deste na demanda secundária. 

Percebe-se portanto que o legitimado extraordinário pode vir a ser chamado, 

forçosamente, a integrar a relação processual e com isso ficará sujeito à coisa julgada do 

que foi decidido porque foi parte. Há nesse caso uma legitimação subordinada, pois o 

alienante só adquire a legitimação extraordinária se o adquirente o chama, na medida 

em que a sua legitimação é condicionada a esse ato do legitimado ordinário. Pois se o 

adquirente nada fizer, não há que se falar em responsabilidade do alienante. 

BARBOSA MOREIRA, sob a óptica do Código de 1.939, no qual havia ainda o instituto do 

chamamento à autoria, afirma que o alienante toma a posição de parte principal e o 

adquirente de parte acessória, tornando-se assistente daquele, havendo um rebaixamento 

da sua condição.
113

 Mas tal instituto não contemplava a hipótese da demanda regressiva, 

cujo instrumento é intrínseco ao conceito de denunciação da lide, e por isso era 

justificada essa posição, que no atual sistema do Código vigente não é válido, 

                                                 
112

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 601, p. 410; CELSO BARBI, Comentários ao 

código de processo civil, I, n. 407, pp. 253-254. 
113

. BARBOSA MOREIRA concorda com esse posicionamento, in “Apontamentos para um estudo 

sistemático da legitimação extraordinária”, Direito processual civil, n. 5, pp. 66-67.  
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principalmente porque hoje é possível a denunciação da lide per saltum 

(CC, art. 456).
114

 

 

12. Aprofundando a questão do art. 42 do Código de Processo Civil 

Consoante disposição do art. 42 do Código de Processo 

Civil, a alienação da coisa ou direito litigioso, a título particular,
115

 não altera a 

legitimidade das partes. O § 1º determina que o adquirente ou cessionário não poderá 

ingressar em juízo, em substituição ao alienante ou cedente, sem que haja 

consentimento da parte contrária; mas, o § 2º ressalva seu direito a ingresso como 

assistente. Já o § 3º afirma que a sentença proferida entre as partes originárias estenderá 

seus efeitos ao adquirente ou cessionário. 

Havendo a concordância da parte contrária,
116

 ocorrerá a 

sucessão processual, porque o adquirente ou cessionário ocupará a posição que 

originalmente era do alienante ou cedente. Esta é a diferença essencial, para esse artigo, 

entre substituição e sucessão processual: a vontade da parte contrária. Esse dispositivo 

tem aplicação em todos os processos e fases, inclusive no executório (CPC, art. 475- N, 

I, 567, II).
117

 

Em uma situação como essa, o alienante pode tornar-se 

assistente do adquirente, na medida em que tem interesse jurídico na higidez da 

alienação feita. Esse interesse jurídico decorre da necessidade de se demonstrar que a 

alienação não é considerada fraude à execução (CPC, arts. 592, V, e 593, I).
118

 

                                                 
114

, Sobre o tema, cfr. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 605-A, pp. 416-417. 
115

. A sucessão causa mortis é regulada no art. 43 do Código de Processo Civil. 
116

. “Nesta hipótese específica – de alienação do bem litigioso (CPC, art. 219, caput) durante o curso do 

processo -, a ‘intervenção’ do adquirente no polo correspondente da relação processual só será 

possível se houver concordância da parte adversa, nunca por imposição legal”, CÁSSIO 

SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 11, p. 68. 
117

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 14, pp. 72-73. Com a 

ressalva de que a jurisprudência majoritária é no sentido de que, em se tratando de execução, o art. 

567, inc. II, dispensa a anuência da parte contrária. 
118

. Apesar de tratar da hipótese contrária, BEDAQUE concorda que a defesa contra possível fraude à 

execução é motivo para configurar o interesse jurídico: “embora admissível, a alienação de coisa 

litigiosa pode configurar fraude de execução, o que torna ineficaz o ato (arts. 592, V, e 593, I). Daí 
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Portanto, em que pese o § 2º tratar da hipótese inversa, ou seja, da situação em que a 

sucessão não é permitida, nada impede sua aplicação para o caso de a sucessão ser 

aceita e o alienante ou cedente figurar como assistente do adquirente ou cessionário. 

É até mesmo processualmente saudável que assim o seja, pois se dará maior intensidade 

ao contraditório. 

Já o § 2º do art. 42 disciplina a situação em que a parte 

contrária nega o ingresso do adquirente ou cessionário na demanda pendente. 

Nesse caso, o alienante ou cedente atuará como substituto processual.
119

 Trata-se de 

caso de substituição processual superveniente (supra, n. 14). Mas será que nessa 

situação é uma substituição processual pura e simples, ou seja, o alienante ou cedente 

atuará exclusivamente na defesa de direito alheio? Em um primeiro momento, 

é possível dizer que sim. Mas uma análise mais profunda pode mudar a resposta. 

Em que pese o direito em discussão não ser mais da parte, pois será agora de terceiro 

(adquirente ou cessionário), essa parte tem interesse jurídico na manutenção da eficácia 

da alienação da coisa. Ele tem interesse em evitar, p.ex., que a alienação torne-se 

ineficaz e seja declarada ulteriormente como fraude à execução. Nessa situação do § 2º, 

há pontos de contato entre os institutos da substituição e da sucessão processual. 

Em casos assim, de substituição processual ulterior, ARAÚJO CINTRA também entende 

que o substituto-sucessor age em nome próprio para defender direito alheio, mas com 

características próprias. Assim, ele conclui que pode haver substituição com sucessão 

processual.
120

 Portanto, em que pese a grande maioria da doutrina tratar da hipótese 

                                                                                                                                               
o manifesto interesse jurídico do adquirente em intervir no processo como assistente”, in Código 

de Processo Civil interpretado, p. 112. 
119

. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, n. 62, p. 361. Registre-se ainda que ALLORIO 

entende que não se trata de substituição processual, in La cosa giudicata rispetto ai terzi, n. 79, pp. 

139-140. 
120

. “Em primeiro lugar, note-se, a substituição processual pode se verificar na própria formação do 

processo, não havendo, nestes casos, como se falar que o substituto tenha sucedido ao substituto 

no processo, porque o substituído nem sequer chegou a participar da relação processual. Quando, 

entretanto, acontece que a substituição se faça no curso do processo, isto é, quando temos hipótese 

de substituição sucessiva, ocorre realmente, sucessão no processo; mas uma sucessão em que, em 

vez de, como geral acontece, o sucessor entrar no processo para atuar em nome próprio por um 

interesse que lhe é próprio, o sucessor assume a causa, para, em nome próprio, pleitear por um 

interesse alheio. Desta forma, conclui-se que a substituição no processo; e, quando é com 

sucessão, apresenta característicos próprios”, in “Estudo sobre a substituição processual no direito 

brasileiro”, Revista dos Tribunais, n 809, p. 743.  
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desse parágrafo como sendo caso de substituição processual,
121

 trata-se de uma 

substituição processual na qual há interesse jurídico na higidez da alienação da coisa. 

Para fins de comparação, o texto do novo Código de Processo Civil português afirma 

que a parte contrária só pode se opor à substituição das pessoas se ela foi requerida 

apenas para tornar sua posição no processo mais difícil [art. 263 (2)]. Trata-se de uma 

disposição legal de bom tom, na medida em que, no caso de aquisição de bem litigioso, 

faz todo sentido que o adquirente ocupe o lugar que era do alienante.  

Ainda nessa situação do § 2º, o adquirente ou cessionário, 

cujo ingresso na demanda foi vetado, poderá atuar como assistente litisconsorcial do 

substituto processual. Será litisconsorcial a assistência, porque há relação de 

prejudicialidade entre sua situação jurídica e o direito em discussão na demanda.
122

 

Ao julgar contra os interesses do agora substituto, o juiz julgará contra também os 

interesses do substituído e está configurado seu interesse jurídico para ingressar na 

demanda. Como o alienante (que passou de legitimado ordinário para extraordinário) 

perde algumas faculdades ligadas a atos de disposição de direito (infra, n. 20), a atuação 

do assistente torna-se mais importante.  

 

13. Substituição processual e interesse jurídico; demais condições da ação e 

pressupostos processuais; competência, impedimento e suspeição: substituto ou 

substituído? 

Um ponto importante a ser estudado é a medida em que 

tem de estar presente o interesse jurídico para o substituto processual. Sabidamente o 

interesse consiste em uma relação entre uma pessoa e um bem e por isso interesse é 

utilidade. O interesse jurídico é qualificado como a capacidade de o provimento 

jurisdicional ser útil ao demandante, ou seja, “quando for capaz de trazer-lhe uma 

verdadeira tutela, a tutela jurisdicional. O interesse de agir constitui o núcleo 

fundamental do direito de ação, por isso que só legitima o acesso ao processo e só é 

                                                 
121

. Por todos, cfr. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, n. 68, p. 89; 

DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 548, p. 320. 
122

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 597, pp. 395-396. 
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lícito exigir do Estado o provimento pedido, na medida em que ele tenha utilidade e 

essa aptidão”.
123

 

Mas interesse não é só utilidade, e sim adequação também, 

e por isso a doutrina sempre fala nesse binômio. O interesse-adequação está ligado à 

existência de uma gama de provimentos jurisdicionais possíveis, cada um com uma 

técnica diferente. Como afirma DINAMARCO, “em princípio, não é franqueada ao 

demandante a escolha do provimento e portanto da espécie de tutela a receber”.
124

 

Isso quer dizer que o provimento buscado tem de ser adequado segundo os critérios 

estabelecidos pelo legislador. 

Essas considerações básicas são importantes para indagar: 

qual a necessidade do interesse do substituto processual? Em outras palavras: basta o 

interesse jurídico ordinário ou é preciso um interesse específico para a substituição? 

Ter interesse jurídico (necessidade-adequação) é 

necessário para todo tipo de provimento jurisdicional a ser buscado e o substituto 

processual tem de preencher obviamente tais requisitos. Não pode o substituto 

processual exigir uma dívida não vencida ou litigar sobre bem sobre o qual não haja 

conflito. Não pode o acionista minoritário ajuizar a demanda para responsabilizar o 

administrador, na hipótese prevista em lei, e exigir um provimento que não seja apto à 

satisfação de seu direito. O interesse jurídico é uma condição da ação que se exige 

integralmente e nos mesmos moldes para o substituto como para qualquer outro 

demandante ordinário. Sem a presença de tal condição, há evidente óbice para 

admissibilidade do juízo de mérito. 

Mas é necessário um interesse jurídico específico? 

Ou seja, qual o interesse do substituto? CHIOVENDA afirma que o interesse como 

condição da substituição é distinto do interesse como condição da ação.
125

 Isso porque a 

                                                 
123

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 544, p. 309. 
124

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 544, p. 312. 
125

. “Questo rapporto in cui egli si trova col titolare costituisce l’interesse como condizione della 

sostituzione processuale; che si presenta dunque como cosa ben distinta dall’interesse come 

condizione dell’azzione fatta valere”, Principii di diritto processuale civile, § 36, n. 1, nota n. 2, 

p. 597. 
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relação interna que ocorre entre substituto e substituído é que justifica a possibilidade 

da substituição e a responsabilidade pelo custo do processo. Em realidade, esse interesse 

da substituição advém do sistema ou da lei, pois é esse fator legitimante que justifica a 

presença do substituto no processo para tornar o pedido feito adequado e necessário. 

Trata-se pois de condição para substituição processual. Tal interesse está muito próximo 

do conceito de legitimidade ad causam, que se qualifica como a qualidade de estar em 

juízo como demandante ou demandado. E se percebe claramente aqui que a 

legitimidade é um aspecto do interesse de agir, na medida em que “sua falta traduz-se 

em ausência de utilidade do provimento jurisdicional”.
126

 

Percebe-se, pois, que o primeiro requisito para o interesse 

do substituto está na própria lei que o legitima a agir. 

E é importante analisar qual o interesse jurídico está em 

discussão: do substituto ou do substituído? 

EDOARDO GARBAGNATI afirma que agir em nome próprio 

significa agir no próprio interesse,
127

 ou seja, o substituto age com seu interesse e não 

no interesse do substituído. Essa posição é acompanhada em parte por 

                                                 
126

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 546, pp. 314-315. E assim continua o 

mestre: “bem pensado, portanto, a legitimidade é apenas um dos requisitos sem os quais não há o 

interesse de agir. Existem várias disposições de lei que, ao cuidarem da legitimidade ativa ou 

passiva para uma série de demandas específicas, empregam o vocábulo interessado e não 

legitimado. Essa aparente desordem na escolha da palavra adequada é, na realidade, reflexo da 

dificuldade que existe para distingüir de modo radical os conceitos de legitimidade ad causam e 

interesse de agir. É justamente por ser aquela um destaque desta, que o legislador, sem perceber, 

disse interessados quando queria aludir aos legitimados (...) A colocação da legitimidade 

ad causam como aspecto do interesse de agir reduz a área de incidência dessa condição da ação. 

Será inadequado falar em ilegitimidade quando, ainda que contrariamente ao direito, do 

provimento se possa esperar o proveito jurídico e prático desejado. Se cobro judicialmente um 

crédito que não é meu, mas peço a condenação do réu a pagar a mim, certamente não terei direito 

algum à sentença favorável, porque não sou credor; se peço a condenação de alguém a pagar 

débito alheio, idem; nessas duas situações, porém, a sentença que julgasse procedente a minha 

pretensão seria plenamente capaz de oferecer-me o proveito que desejo. Nada teria de inútil, 

embora contrária à lei material. Diferente é a situação de quem pede a condenação de alguém a 

realizar um trabalho personalíssimo, cuja obrigação é de outrem: não teria utilidade alguma, p.ex., 

a condenação de qualquer outra pessoa a realizar um recital a que estivesse obrigado por contrato 

um dos três grandes tenores da atualidade. Sempre que se trate de obrigações fungíveis, a ausência 

da titularidade ativa ou passiva (direitos e obrigações) é questão de mérito, sendo improcedente e 

não inadmissível a demanda que optar por pessoa inadequada: eu não tenho o direito subjetivo 

material a receber um valor devido a outrem, nem devido por outrem que não seja o réu, mas 

tenho o direito a receber uma sentença que se pronuncie a esse respeito”. 
127

. La sostituzione processuale, n. 3, p. 211. 
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ARAÚJO CINTRA,
128

 que entende haver uma interdependência entre os interesses. 

Mas afirma que o interesse do substituto é secundário, em que pese qualificá-lo como 

indispensável. CARNELUTTI,
129

 por sua vez, diz que esse interesse conexo é um 

estímulo, pois o substituto não age por vontade do substituído e sim pensando também 

em seu interesse, posição essa que também é seguida por ARRUDA ALVIM.
130

 

Mas pensa diferente MARIZ DE OLIVEIRA. Entende o autor 

que afirmar que o substituto tenha interesse jurídico é limitar sua atuação. Traz como 

exemplo o caso do Ministério Público, que não tem interesse próprio algum e sua 

legitimidade decorre da sua função pública. Nessa situação seu interesse é estritamente 

processual (ou seja, ordinário). Afirma ele que a expressão agir em nome próprio deve 

ser aplicada somente no campo processual, para designar que a parte no processo é o 

substituto. Em que pese afirmar que pode haver interesse do substituto, 

tal não configura “elemento de monta para caracterizar a substituição processual”, 

porque esse conceito é eminentemente formal.
131

 ARAÚJO CINTRA discorda desse 

entendimento porque afirma que sem o interesse conexo do substituto não seria possível 

preencher o interesse de agir.
132

 

É importante ressaltar que o exemplo trazido por 

MARIZ DE OLIVEIRA de que o Ministério Público não tem interesse jurídico quando atua 

como substituto processual tem uma questão de premissa a ser verificada. 

Pois o Ministério Público não é autêntico substituto processual, mas sua legitimação 

para defender interesses da coletividade como um todo deriva de sua própria ratio 

essendi. Como afirma DINAMARCO, “o interesse público que o Ministério Público 

resguarda não é o puro e simples interesse da sociedade no correto exercício da 

jurisdição como tal – que também é uma função pública – porque dessa atenção estão 

encarregados os juízes, também agentes estatais eles próprios. O Ministério Público tem 

o encargo de cuidar para que, mediante o processo e o exercício da jurisdição, recebam 

                                                 
128

. “Estudos sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais, n. 809, p. 743. 
129

. Sistema di diritto processual civile, II, p. 379. 
130

. Código de processo civil comentado, I, pp. 430-431. 
131

. Substituição processual, n. 64, pp. 133-135, em esp. 135. 
132

. “Estudos sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais, n. 809, p. 743. 
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o tratamento adequado certos conflitos e certos valores a eles inerentes. Aceitando a 

premissa de que a Constituição e a lei são autênticos depositários desses valores, 

proclama aquela que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127)”.
133

. 

Há ainda um ponto a ser considerado, trazido por NELSON NERY JR.: o substituto 

processual sempre atua em favor de uma pessoa determinada
134

 e muitas vezes no 

processo coletivo o Ministério Público atua em prol de pessoas indetermináveis 

(interesses difusos) ou indeterminadas (interesses coletivos).
135

 

Mesmo com o exemplo não servindo para justificar a 

desnecessidade de se averiguar o interesse do substituto, entende-se que essa posição é a 

mais adequada. 

O interesse do substituto decorre da própria lei. 

Como afirma CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, “basta a identificação, no sistema, da 

hipótese em que a substituição processual – ou mais amplamente, a legitimidade 

extraordinária – seja admitida que o interesse do substituto está presente”.
136

 É bem 

verdade em que em muitos casos o interesse pessoal do substituto está presente, mas sua 

averiguação é irrelevante, e não se configura como condição para admissibilidade do 

juízo de mérito, mesmo porque o art. 6º do Código de Processo Civil não exige o 

interesse próprio do substituto.
137

 Assim, em um caso em que o acionista minoritário 

ajuíza demanda para responsabilizar o administrador, não é necessário ao juiz averiguar 

se o interesse desse acionista em específico está presente, mas tão somente se o 

interesse de agir ordinário e comum a todas as causas está. EPHRAIM DE CAMPOS chega 

a afirmar que “não há relevância prática em se discutir a presença ou ausência de 

interesse do substituto, pois, rigorosamente falando, é uma questão metajurídica, isto é, 

apresentou-se ao legislador, quando atribuiu ao substituto a legitimação extraordinária. 

                                                 
133

. Instituições de direito processual civil, I, n. 369, p. 697. 
134

. Código de processo civil comentado, p. 269. 
135

. ARAKEN DE ASSIS, “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 3, p. 60. 
136

. Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 8, pp. 56-57. 
137

. Tampouco o art. 81 do Código de Processo Civil italiano, que inspirou o brasileiro.  
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Assim, o juiz, no caso concreto, não terá que examinar o interesse específico do 

substituto, mas apenas se a lei lhe atribuiu, ou não, legitimidade para agir”.
138

 

Em relação às demais condições da ação, em especial a 

legitimidade ad causam, o critério é o mesmo e o próprio conceito é bem parecido com 

o do interesse jurídico. A legitimidade do substituto tem de ser analisada 

exclusivamente em relação à autorização ou não concedida pela lei para a defesa do 

substituído. E em relação à legitimidade ad causam, deve ser vista sob a óptica do 

substituído, pois é dele o direito material em jogo. Diferentemente do que ocorre com os 

pressupostos processuais subjetivos, em que o olhar do julgador deve estar voltado 

exclusivamente para a relação processual e, por isso, devem ser verificados em relação 

ao substituto, em relação à legitimidade o julgador sempre tem de analisar o direito 

material em discussão (ou sua falta, no caso de ação declaratória negativa), que não é do 

substituto e sim do substituído. Por isso essa diferença e o julgador tem sempre de fazer 

análises bifrontes: ora em relação ao substituto, ora em relação ao substituído. 

No que tange à determinação da competência, deve-se 

verificar a questão sob a perspectiva do substituto, na medida em que ele é parte no 

processo e não o substituído.
139

 

E também há situações em que terá de analisar a figura do 

substituto e do substituído concomitantemente,
140

 como ocorre no caso de suspeição e 

impedimento (CPC, arts. 134-138). Em que pese o substituído não ser parte no 

                                                 
138

. Substituição processual, n. 9, p. 66. 
139

. MÁRIO AGUIAR MOURA concorda com essa posição, in “Substituição processual”, Revista de 

processo, n. 47, p. 240. 
140

. Assim também pensam EPHRAIM DE CAMPOS JR., in Substituição processual, n. 13.1, p. 75, e 

ARAKEN DE ASSIS, in “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 5, 

p. 63. Em igual sentido, MÁRIO AGUIAR MOURA: Já no que se refere a impedimentos ou suspeição 

do juiz, como as matérias dos arts. 134 e 135 do CPC (LGL\1973\5) têm implicações tanto em 

relação à parte em sentido formal, como à parte em sentido material, é de concluir-se que a 

suspeição e/ou impedimentos se estabelecem relativamente ao substituto e ao substituído. O juiz 

pode ser suspeito ou impedido exclusivamente quanto ao substituto ou quanto ao substituído, ou 

quanto a ambos simultaneamente. Os efeitos deverão operar-se igualmente. De ver que, embora o 

conflito de interesses materiais digam respeito tão-só ao substituído, em cuja situação jurídica 

repercutirá a sentença de mérito que comporá a lide, o substituto está sujeito a efeitos de natureza 

processual. Demais disso, via de regra, há interesse de Direito Material do substituto conexo ao do 

substituído, a despeito da não ostensividade a lide”, in “Substituição processual”, Revista de 

processo, n. 47, p. 240.  
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processo, a razão de ser de tais institutos é evitar que haja manipulação por interesses e 

deve ser respeitada a imparcialidade das pessoas não-interessadas do processo 

(juiz, serventuários, auxiliares, perito, Ministério Público etc.), pois a imparcialidade 

também faz parte do due process of law. 

Em relação à possibilidade jurídica do pedido, como não 

se trata de uma condição da ação ligada a um critério subjetivo mas sim ligada ao 

pedido feito, não há diferença alguma no conhecimento do juiz, no objeto em estudo.  

 

14. Substituição processual ativa, passiva, inicial, ulterior, duração da 

substituição e a legitimação para a ação rescisória 

Quando se fala em substituição processual, sempre se 

conduz o tema sob a óptica de o substituto estar como demandante, mas pode haver 

também a substituição processual passiva, na qual o substituto processual está no 

processo como demandado. 

Sob essa perspectiva topológica, GARBAGNATI afirma que 

a substituição processual ativa e passiva são fenômenos idênticos, pois em ambas as 

hipóteses o substituto é de fato legitimado em via extraordinária, para agir ou 

contradizer, e por isso a citação é válida em sua pessoa. 

Não necessariamente o substituto processual inicia sua 

atuação com o início da demanda e também podem haver casos em que a substituição 

pode acabar antes do fim do processo, isso porque a vinculação entre o substituto e o 

substituído ou entre o substituto e o bem pode não coincidir com o mesmo momento de 

duração do processo.  

Quando uma demanda começa com uma das partes sendo 

substituto processual, trata-se de evidente substituição processual inicial, pois é 

originária ao momento do ajuizamento da demanda e o substituto é parte já na demanda 

(até mesmo antes de ser parte no processo). 
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Mas há situações em que esses momentos não se 

coincidem.
141

 Em situações assim, geralmente ocorre uma sucessão no direito litigioso, 

como se dá no art. 42 do Código de Processo Civil. Se não houver concordância da 

parte contrária, o adquirente não pode ingressar no processo e o alienante continua 

litigante, mas “litigando em próprio nome direito agora integrado ao patrimônio de 

terceiro”.
142

 Trata-se pois de substituição processual superveniente. Claro que se houver 

o ingresso do adquirente, ocorrerá sucessão processual e não substituição processual.  

Ordinariamente o início da substituição processual 

coincide com o começo do processo ou com o fato gerador da substituição (como ocorre 

com a hipótese do art. 42 do Código) e termina com o fim do processo ou com o fato 

gerador da substituição também. Veja-se, por exemplo, o caso do desfazimento de uma 

alienação de um bem, na qual o então alienante tornou-se substituto com a venda do 

bem. Com o retorno de tal bem ao seu patrimônio, torna-se novamente legitimado 

ordinário. 

Mas e a substituição processual pode continuar após o fim 

do processo? Parece uma contra sensu, na medida em que, com o fim do processo, 

não há mais interesse a ser defendido por um legitimado extraordinário. Ocorre que 

pode haver ação rescisória contra ato do processo em que o substituto processual era 

uma das partes. 

Nessa situação, a substituição processual é estendida e 

continua, porque o substituto era a parte na demanda originária e portanto tem 

legitimidade ad causam ativa ou passiva para a ação rescisória, nos termo do art. 487, 

inc. II, do Código de Processo Civil. E o mesmo artigo legitima também o terceiro 

interessado a ajuizar ação rescisória e por isso o legitimado ordinário também tem 

legitimidade ativa ad causam.
143

 Em relação à legitimidade passiva ad causam, 

                                                 
141

. EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição processual, n. 10, p. 67. 
142

. DONALDO ARMELIN, Legitimidade no direito processual civil brasileiro, n. 123, pp. 126-128, em esp. 

p. 127.  
143

. Assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça: 4ª T., REsp 10220/SP, rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, j. 23.6.92: “segundo escorreita doutrina, ‘tem interesse para a ação rescisória 

ou o terceiro que, por extensão, sofreu a imutabilidade d coisa julgada, como, por exemplo, o 

substituído, nos casos de substituição processual, ou aqueles que, em virtude da natureza do 
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o substituído no processo originário não tem legitimidade para ser parte principal, mas 

tão-somente como assistente do substituto, que foi parte originalmente.
144

 Tal raciocínio 

não destoa da cláusula constitucional do due process of law, na medida em que essa 

restrição no tocante à legitimidade passiva para o substituído ocorre quando seu 

interesse foi vencedor no processo originário e não há prejuízo algum para ele. 

Em relação à legitimidade para as diversas fases do 

processo, a substituição processual se mantém até o fim, porque cada fase do processo 

do processo sincrético nada mais é do que uma continuação e não há alteração do polo 

passivo após a demanda estar estabilizada. 

 

15. Análise dos limites dos atos do substituto 

Sendo o substituto parte no processo, ele tem a plenitude 

processual? É preciso analisar se ele tem a ampla aptidão de suas situações jurídicas 

ativas e passivas que o legitimado ordinário teria. 

Em termos de situações jurídicas ativas, como afirma 

DINAMARCO, são poucas as faculdades puras, que são aquelas que a conduta não enseja 

qualquer tipo de consequência. Mas é inegável que há no processo liberdade de 

condutas, que tem até mesmo cunho constitucional, na medida em que o art. 5º, inc. III, 

Constituição Federal garante o princípio da liberdade. Portanto, cabe à parte optar por 

recorrer ou não, requerer ou não a produção de provas, cumprir determinado prazo 

                                                                                                                                               
interrelacionamento entre as relações jurídicas (a decidida pela sentença e a sua), não tem, perante 

o direito material, fundamento para recompor a situação anterior por meio de ação própria’". 
144

. Esse posicionamento é acompanhado por BARBOSA MOREIRA: “O Código não contém disposição 

expressa a respeito da legitimação passiva para a ação rescisória. O princípio geral, parece-nos, é o 

de que devem integrar o contraditório todos que eram partes no feito anteriores, ao ser proferida a 

sentença (lato sensu) rescindenda (a respeito dos casos em que ela resulta da interposição do 

recurso por um só, ou por alguns, dos litisconsortes unitários, vide, infra, o comentário n. 214 ao 

art. 509). Não necessariamente, observe-se, todos aqueles para quem ela produziu efeitos no plano 

material: se, no outro processo, havia substituição processual, ocupando algum legitimado 

extraordinário a posição de autor ou de réu, e subsiste a legitimação extraordinária, é da 

participação desse substituto que se tem de cogitar na rescisória – sem que fique a priori excluída 

a possibilidade de intervir, como assistente, o titular da relação jurídica substantiva deduzida no 

feito precedente (isto é, a pessoa que nele fora substituída), in Comentários ao código de processo 

civil, V, n. 101, pp. 173-174. 
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processual no primeiro ou no último dia etc. Ocorre que, como também afirma 

DINAMARCO, “quando o exercício de uma faculdade importa vantagens às quais possam 

corresponder desvantagens alheias, a liberdade começa a ser limitada e quem a limita 

são as normas. Por isso é que na vida do processo, que em si mesmo é uma miniatura da 

vida dos povos sob o Estado, existem normas a regular a liberdade de conduta das 

pessoas e, com isso, delimitar-lhe a extensão”.
145

 Diante de tal afirmação, o exercício 

eventual de uma faculdade pode trazer consequências para o substituído, pois pode ter 

interferência direta em seu direito material. Basta verificar o exemplo do substituto que 

não recorre de uma sentença, que transita em julgado. Nitidamente a esfera de direito do 

substituído poderá ser atingida, na medida em que ele sofrerá as consequências dos 

efeitos de tal sentença. Essa situação se agrava mais ainda quando há fortes indícios de 

que tal decisum seria revertido em razão de jurisprudência favorável, o que torna mais 

grave a consequência do exercício de uma faculdade processual pelo substituto. 

Pensemos no exemplo de um imóvel alienado no curso do processo e que a outra parte 

não concorde com a sucessão processual, o que faz do alienante substituto processual 

superveniente (supra, n. 14). Em tal situação, o alienante pode perder grande parte do 

seu interesse na vitória, na medida em que já dispôs do bem. Ele pode não ter mais o 

estímulo necessário para obter uma sentença favorável, pois o bem não faz mais parte de 

seu patrimônio e talvez ele não esgote todos os caminhos possíveis. Em razão da 

instrumentalidade do processo, pensando no seu fim máximo, que é a tutela de pessoas, 

tem de haver um meio de limitar o efeito da ausência de iniciativa de tal faculdade, 

como será explorado nos itens nn. 36-42 abaixo. Trazendo outra situação jurídica ativa, 

que é o poder processual, definido como a capacidade de produzir efeitos sobre a esfera 

jurídica alheia,
146

 quem o detém é o substituto e não o substituído. Exercendo a 

faculdade de recorrer, o recorrente criará o dever do órgão jurisdicional julgar seu 

pleito. Claramente, portanto, o substituído não detém faculdades, tampouco poderes 

processuais plenos, e o sistema jurídico-processual precisa criar um meio de 

compatibilizar essa ausência de situações ativas do substituído com a interferência delas 

em sua esfera de direitos, o que será explorado de forma pormenorizada mais adiante 

(infra, nn. 36-42). 

                                                 
145

. Instituições de direito processual civil, II, n. 493, pp. 207-208. 
146

. Instituições de direito processual civil, II, n. 495, p. 211. 
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Independentemente da questão acima a ser resolvida no 

presente trabalho, é importante verificar se pode o substituto agir contra a vontade 

do substituído. 

GARBAGNATI afirma que sim e entende que o substituto 

“è legitimato ad agire o a contraddire anche contro la volontà del sostituito”,
147

 porque 

as hipóteses de substituição processual não impõem nenhuma incapacidade processual 

ao substituto. O raciocínio é o mesmo do caso do menor e do seu representante. 

Corretamente continua o italiano: “il potere di azione del sostituto processuale va 

collocato quindi sul medesimo livello del potere di azione, spettante allo stesso titolare 

del raporto giuridico litigioso”.
148

 Esse pensamento está correto e não há razão alguma 

para limitar a capacidade processual do substituto à vontade do substituído, pois ele é 

quem é a parte no processo e não o substituído, que pode intervir no processo como 

litisconsorte ou assistente, a depender do caso. 

Em razão de o substituto não estar vinculado à vontade do 

substituído, ele fica sujeito a todas as situações jurídicas passivas dentro do processo.
149

 

Inclusive o dever de lealdade, cuja transgressão culmina as sanções previstas. 

Essas sanções, como será visto abaixo (infra, n. 21), não são de responsabilidade do 

substituído. O substituto também é responsável pela longa cadeia de ônus processuais 

que o Código de Processo Civil traz, entre eles o ônus de demandar, afirmar, de provar 

e de recorrer.
150

 Inclusive o ônus de adiantar as despesas, exposto no art. 19 do Código 

de Processo Civil, é de responsabilidade do substituto, porque a parte quem tem de 

fazê-lo. Todos esses imperativos são de completa responsabilidade do substituto. 

Claro que ele está desincumbido do ônus de demandar (CPC, art. 2º e 262 – nemo judex 

sine actore) em situação de substituição processual superveniente. Mas todas as 

consequências derivadas de falta de cumprimento de um ônus de responsabilidade do 

substituto são de responsabilidade dele mesmo. E também é o substituto que tem de 

                                                 
147

. La sostituzione processuale, n. 3, p. 212. 
148

. La sostituzione processuale, n. 3, p. 213. 
149

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO concorda com tal posição, in Partes e terceiros no processo civil 

brasileiro, n. 9, p. 58. 
150

. Para maiores detalhes sobre cada categoria de ônus, cfr. DINAMARCO, Instituições de direito 

processual civil, II, nn. 523-527, pp. 257-265 
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respeitar a sujeição das partes à autoridade do juiz (CPC, art. 125). Não pode o 

substituto afirmar que não cumprirá tal decisão porque quem é de estar sujeito a tal 

sujeição é o substituído, porque é dele o interesse material em discussão. Somente o 

substituto processual sofre a sujeição direta do poder do Estado-juiz, enquanto parte, 

porque ele é quem integra a relação jurídico-processual. 

Em que pese o substituto não estar vinculado à vontade do 

substituído, deve-se analisar a sua limitação em relação aos atos processuais, ou seja, 

se há restrições a suas atividades processuais. 

CHIOVENDA, ao dispor sobre a substituição processual, 

já afirmava que alguns atos de disposição de direito material são limitados ao seu 

titular, como juramento, confissão e até mesmo reconhecimento do pedido. Até alguns 

atos processuais, como desistência da demanda, seriam restritos àquele detentor do 

direito em discussão.
151

 Essa igual posição foi defendida no direito brasileiro 

primeiramente por MARIZ DE OLIVEIRA, ao tratar do art. 97 do Código de Processo Civil 

de 1.939, segundo o qual, “vindo a juízo o denunciado, receberá o processo no estado 

em que este se achar, e a causa com ele prosseguirá, sendo defeso ao autor litigar com o 

denunciante”. Se o denunciado confessar o pedido, poderá o denunciante prosseguir na 

defesa, na situação do extinto chamado à autoria, instituto que mais se aproxima da hoje 

vigente denunciação da lide. ARRUDA ALVIM segue também a linha de limitação dos 

atos do substituto, por entender que alguns deles são próprios e inalienáveis pelo 

substituído, e não podem praticar atos que impliquem disposição de direito.
152

 

Essa também é a posição de EPHRAIM DE CAMPOS JR.
153

 e CÁSSIO SCARPINELLA 

BUENO,
154

 para os quais atos de disposição de direito do substituído não podem ser 

praticados pelo substituto processual. 

Já GARBAGNATI afirma que o substituto processual pode 

transigir, reconhecer o pedido e desistir da demanda. Afirma o italiano que o substituto 
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. Instituições de direito processual civil, II, p. 254. 
152

. Código de processo civil comentado, I, pp. 429-430. 
153

. Substituição processual, n. 3, pp. 30 ss. 
154

. Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 9, pp. 57-58. 
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tem todos os poderes normais que o substituído teria e que tais atos mencionados 

produziriam somente efeitos processuais e não interfeririam no campo de direito 

material.
155

 Apesar de alguns exemplos trazidos por ele não estarem corretos, 

a premissa é certeira e é a pedra de toque dos limites dos atos do substituto: a extensão 

dos atos jurídicos do substituto está ligada ao grau de produção de efeitos, sendo que o 

substituto poderá agir normalmente nos atos que produzem efeitos estritamente 

processuais e não têm interferência no campo do direito material.
156

 

Esse posicionamento está correto, mas alguns exemplos trazidos por ele produzem tais 

efeitos, como a renunciar e transigir, pois fazem coisa julgada material e por isso tais 

fatos não podem servir para ilustrar a premissa trazida por ele. Mas essa afirmação dele 

é muito mais avançada tecnicamente do que o argumento trazido por aqueles que 

defendem haver parte em sentido processual e parte em sentido material.
157

 Como é 

defendido aqui anteriormente (supra, n. 8), parte é um conceito estritamente processual 

e não há qualquer interferência do direito material em sua definição.  

Portanto, entende-se que a posição de limitar a 

substituição processual sob o prisma da medida da interferência dos efeitos dos atos na 

esfera de direito material é mais adequada que a justificativa de que o substituto é parte 

só no sentido processual e não no sentido material. 

Diante do conceito da existência de limitação dos atos do 

substituto e de sua extensão, é importante verificar também quais seriam tais atos, o que 

será feito nos próximos itens. 

 

16. Análise dos limites dos atos do substituto: desistência da demanda 

Como já explicado acima, a atuação processual do 

substituto não lhe permite que pratique atos de disposição material.  

                                                 
155

. La sostituzione processuale, n. 13, pp. 239-240.  
156

. La sostituzione processuale, nn. 12,-13 pp. 235-240. 
157

. Como faz CLITO FORNACIARI JÚNIOR, ao defender a limitação dos atos do substituto sob esse 

argumento de que ele é parte em sentido formal enquanto o substituído é parte em sentido 

material, in Reconhecimento jurídico do pedido, p. 29. 
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Agora é importante analisar caso a caso quais atos seriam 

esses, além de verificar outros atos processuais que o substituto pode estar ou não 

limitado. 

O primeiro ato a ser analisado é a desistência da demanda, 

que consiste em “retirá-la do mundo jurídico”,
158

 a teor do que dispõe o art. 267, 

inc. VIII, do Código de Processo Civil. Se demandar é uma manifestação de vontade de 

obter um provimento jurisdicional, revogar a demanda significa não ter mais interesse 

na obtenção desse resultado, como afirma DINAMARCO.
159

 Em situações como essa, 

o direito subjetivo de ação permanece inalterado,
160

 pois é possível a repropositura 

ulterior de nova demanda, consoante disposto nos arts. 28 e 268 do Código de Processo 

Civil. Os efeitos processuais da desistência só se operam depois de homologada pelo 

juiz (CPC, art. 158, pr. único) e não há formação de coisa julgada material. 

Em relação ao processo (ou fase) de conhecimento, 

a faculdade de desistir da ação está condicionada à concordância do réu, a partir de 

quando decorrido o prazo para sua resposta (CPC, art. 267, § 4º). Assim tem de ser 

porque o réu também tem direito à tutela jurisdicional a um provimento de mérito 

favorável. Além dessa concordância, só se pode falar em desistência antes de publicada 

a sentença. Após esse momento, o autor só pode desistir de seu recurso (CPC, art. 501), 

que independe de homologação. Já no processo (ou fase) de execução, não há 

necessidade de concordância do executado, porque esse tipo de provimento tem um 

desfecho único, que é a satisfação da execução. Não há possibilidade de inversão do 

resultado da execução e o executado receba “algum bem retirado ao exequente”.
161

 

No que tange à anuência no processo cautelar, ela é dispensável porque o autor busca 

somente alguma medida urgente.  

                                                 
158

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 457, p. 144. 
159

. Instituições de direito processual civil, II, n. 457, p. 144. Nesse sentido, é importante também 

registrar o emprego errôneo da expressão “requerer a desistência”. O autor desiste e sua 

desistência poderá ser homologada ou não.  
160

. Por isso que é equivocado falar em desistir da ação. 
161

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, 457, p. 146. 
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A discordância do réu sequer necessita ser motivada. 

Não haveria razão de ser diferente, na medida em que a lei não exige fundamentação 

pelo autor e seria desarrazoado exigir motivação para o réu. 

Registre-se também que a desistência pode ser parcial, 

seja no seu aspecto subjetivo ou objetivo. Isso significa que o autor pode desistir em 

relação a algum litisconsorte, situação em que será necessária somente a anuência dele e 

não de todos os outros remanescentes. Mas essa situação não se aplica quando se trata 

de litisconsórcio necessário, hipótese em que a exclusão de um litisconsorte poderia 

transgredir a regra do art. 47 do Código de Processo Civil.
162

 Já em relação à desistência 

objetiva parcial, em princípio ela é plenamente admissível, desde que os pedidos não 

sejam dependentes entre si ou tenham alguma relação de prejudicialidade, que impede 

que o juiz profira sentença sem analisar outro pedido prévio. 

Feitas essas observações teóricas sobre a sistemática da 

desistência da demanda, é necessário verificar se o substituto pode desistir.  

CHIOVENDA
163

 e MARIZ DE OLIVEIRA
164

 entendem que 

não, porque o direito à demanda seria um direito processual e o substituto não poderia 

abdicar de um direito alheio. 

Em que pese essa posição, acredita-se que ela não é a mais 

adequada. O substituto pode sim desistir da demanda. Para tal ato, pouco importa de 

quem é o direito em discussão. Em realidade, quando há desistência, não é objeto de 

conhecimento pelo juiz a análise do direito material. Para a desistência, basta que o juiz 

analise as condições acima expostas. O importante é que a parte desista. Parte, como já 

defendido (supra, n. 8) é quem figura como autor ou réu na relação jurídico-processual. 

Não se trata de verificar quem é a parte legítima ou parte vencedora, mas tão-somente 

quem é a parte autora no polo processual. 

Ademais, não há disposição a direito material, mas só 

desistência daquela demanda específica. Nada impede que o próprio substituto 

                                                 
162

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 457, p. 144. 
163

. Instituições de direito processual civil, II, pp. 254-255. 
164

. Substituição processual, n. 74, pp. 164-165. 
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proponha outra, ou mesmo o substituído, nas situações em que não haja legitimidade 

extraordinária exclusiva (supra, n. 9). Se não há renúncia a direito, não há que se limitar 

o direito do substituto à desistência da demanda. 

Em realidade, é o substituído quem não pode desistir da 

demanda movida pelo substituto, por não ser aquele parte no processo. Não importa se 

o direito é seu ou não, enquanto o evento que gerou a substituição processual estiver 

vigente, naquele processo, a parte é o substituto. Mas se o substituído agir como 

assistente do substituto, a situação pode ser outra, como será visto mais abaixo 

(infra, n. 41). 

Claro que, se a desistência realizada pelo substituto 

implicar, por via reflexa, perda de algum direito do substituído, a ele estará assegurada a 

demanda para pedir indenização por perdas-e-danos.
165

 

 

17. Análise dos limites dos atos do substituto: confissão 

A confissão é a admissão da verdade de um fato contrário 

ao próprio interesse e favorável ao adversário, nos termos do art. 348 do Código de 

Processo Civil. A natureza jurídica é a de uma declaração de conhecimento,
166

 na qual a 

parte confirma fatos contrários aos seus interesses ou que antes foram negados. 

Não se trata de um meio de prova, em que pese o Código erroneamente assim fazê-lo, 

na medida em que não é uma técnica para extrair de uma fonte determinados fatos. 

Tanto que a parte pode confessar por depoimento pessoal ou por documento.  

                                                 
165

. A depender do caso, terá aplicação a teoria da perda de uma chance.  
166

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1195, p. 651. Assim afirma o mestre sobre 

as declarações de conhecimento: “Declarações de conhecimento são manifestações do espírito de 

uma pessoa, destinadas a externar informações sobre o que ela sabe e não a criar ou extinguir 

vínculos para ela própria ou para outrem. Distinguem-se das declarações de vontade, mediante as 

quais o sujeito manifesta sua intenção de criar novas situações jurídicas. O negócio jurídico é uma 

declaração da vontade de auto-regular os interesses do declarante; a confissão é a declaração de 

conhecimento de fatos desfavoráveis ao confitente. É muito sugestiva a distinção entre o fazer 

fazer e o fazer saber, como resultados dessas duas espécies de declaração (far fare e far sapere − 

Francesco Carnelutti). A vontade relevante na confissão é somente a de prestá-la, não a de criar ou 

alterar situações jurídicas (Liebman)”. 



66 

 

A confissão pode ser judicial e extrajudicial.  

Segundo MARIZ DE OLIVEIRA, a confissão só teria efeito se 

o denunciante pessoalmente ou por meio de mandatário especialmente nomeado 

praticasse o ato.
167

 

Entretanto, por ser um ato atinente ao conhecimento sobre 

determinado fato, tanto o substituto quanto o substituído podem confessar, a depender 

de quem tem o conhecimento de tal fato. Se o juiz, que é o destinatário da prova, 

entender que o substituído, que não é parte da ação, tem conhecimento sobre os fatos, 

é dele quem deve vir a confissão. Se o conhecimento for do substituto, a confissão pode 

ser advir deste. É importante ressaltar que, como afirma a doutrina, a confissão não 

implica automática aceita dos fatos trazidos pela parte contrária.
168

 

Justamente por isso, a confissão não tem uma eficácia 

determinante e não é um ato de disposição material. 

Por isso, tanto substituto quanto substituído podem 

confessar. 

 

18. Análise dos limites dos atos do substituto: renúncia ao direito e 

reconhecimento do pedido 

Diferente da desistência da demanda, que não envolve 

coisa julgada material, a renúncia ao direito tem efeitos projetados para fora do 

processo. Consoante a doutrina, a renúncia ao direito, é “ato unilateral com que o autor 

dispõe do direito subjetivo que vinha afirmando ter e que, se realmente tivesse, por essa 

razão deixará de ter”.
169

 Em outras palavras, o adversário do renunciante ficará na 

                                                 
167

. Substituição processual, n. 42, p. 91. 
168

. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, I, n. 433, p. 500. 
169

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 933, p. 270. Sobre a diferença entre o 

instituto da desistência e da renúncia, DINAMARCO dispõe que a renúncia “é, portanto, mais que a 

desistência da ação. Esta não passa de mera renúncia ao processo e não ao direito. Extinto o 

processo por desistência, ainda ficam íntegros o direito de ação, podendo o autor repropor sua 

demanda (arts. 28 e 268 − supra, nn. 457 e 835), e também o direito subjetivo material que 

 



6

7 

67 

 

situação mais favorável possível. Nessa situação, além da desistência da demanda, 

há perda também do direito subjetivo material em discussão, o que significa que não há 

a possibilidade de nova discussão judicial. Ao receber a renúncia, o juiz profere 

sentença homologatória definitiva,
170

 com formação da coisa julgada material, a teor do 

que dispõe o art. 269, inc. V, do Código de Processo Civil. 

Por sua vez, o reconhecimento do pedido é definido como 

“ato unilateral com que o réu renuncia à resistência que viesse opondo à pretensão do 

autor e declara-se disposto a submeter-se a esta”.
171

 É importante notar que o 

reconhecimento do pedido só tem admissibilidade em casos “em que seja possível a 

transação”,
172

 ou seja, em se tratando de direitos patrimoniais disponíveis. Em razão da 

ampla disposição dessa natureza, a renúncia não passa de um negócio jurídico 

unilateral, em que há um reconhecimento jurídico
173

 do pedido.
174

 Nessa hipótese, 

há também formação de coisa julgada material, em que pese o juiz não conhecer do 

mérito propriamente dito. 

Nessas duas situações há limitação do direito do 

substituto. Em que pese ele ser parte no processo, seja no caso de renúncia (parte autora 

– substituição processual ativa), seja no caso de reconhecimento do pedido (parte ré – 

substituição processual passiva), há envolvimento de disposição de direito com 

formação de coisa julgada material. Portanto, o substituto não pode dispor de um direito 

que não lhe pertence. Ademais, essa limitação não prejudica sua conduta processual, 

pois tais atos independem da marcha do processo e correm em paralelo. Ou seja, 

a conduta do substituto não será mais nem menos diligente por conta dessa limitação. 

Esse raciocínio é aplicado para o caso de substituição processual pura e simples, 

sem que o substituto tenha algum poder de representação ad negotia. Se o substituto 

                                                                                                                                               
eventualmente tivesse, o qual ainda poderá ser exercido ou exigido. A renúncia ao direito assimila-

se ao instituto jurídico-substancial da remissão de dívida (CC, arts. 385-388)”.  
170

. BEDAQUE, Código de processo civil interpretado, p. 819. 
171

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 932, pp. 269-270. 
172

. BEDAQUE, Código de processo civil interpretado, p. 817. 
173

. Não há reconhecimento de fato nessa situação e essa é uma das razões da diferenciação com a 

confissão. 
174

. Sobre a análise dos honorários advocatícios em caso de reconhecimento do pedido, cfr. BRUNO 

VASCONCELOS CARRILHO LOPES, Honorários advocatícios no processo civil, n. 21, pp. 89-98. 
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tiver algum mandato ou autorização expressa do substituído para assim proceder, 

nada impede que ele o faça. 

 

19. Análise dos limites dos atos do substituto: transação 

Diferentemente dos atos de desistência, renúncia e 

reconhecimento do pedido, a transação é ato bilateral (CC, art. 841). Por meio dele, 

autor e réu definem uma solução consensual para o litígio. Em realidade, a transação 

envolve um pouco de renúncia e um pouco de reconhecimento ao pedido, como bem 

afirma DINAMARCO.
175

 Mas a transação pode evolver objeto maior do que o litígio em 

discussão e pode ter efeitos substanciais maiores do que a causa em discussão. Com sua 

homologação, há coisa julgada material, como dispõe o art. 269, inc. III, do Código de 

Processo Civil. 

Em relação ao tema em estudo, a transação só pode ser 

homologada judicialmente se o negócio bilateral for celebrado com o substituído e não 

com o substituto. Como este é parte no processo, sua função será unicamente levar a 

transação para ser homologada. P. ex.: o acionista (substituto) ajuíza demanda de 

responsabilidade do administrador. A transação em uma situação como essa será válida 

se a companhia (substituída) realizar o acordo. O substituto tratará somente de conduzir 

a demanda ao seu termo, para obter a homologação. 

 

20. Renúncia, reconhecimento do pedido e transação são atos de direito material 

com projeção processual: fora do campo da substituição processual 

Em que pese a posição de GARBAGNATI (supra, n. 15), 

acolhe-se aqui a tese de parte da doutrina que entende que o substituto não pode praticar 

atos de disposição de direito material. 

                                                 
175

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, 934, pp. 271-272: “Transação é o ato 

bilateral com que autor e réu definem a solução do conflito que os envolve, repartindo renúncias. 

Quando celebrada no curso do processo, ela tem um pouco de reconhecimento do pedido, na 

medida em que o réu se submete em parte à pretensão do autor; e um pouco de renúncia a direito, 

na medida em que o autor se resigna a obter um resultado menos vantajoso que o pleiteado”. 
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A renúncia, reconhecimento do pedido e transação são 

atos de direito material com eficácia processual.
176

 Em tais atos, seja por ato unilateral 

ou bilateral, as partes se compõem por contra própria, sem a necessidade de 

interferência de um juiz ou árbitro. São negócios jurídicos de direito material, 

pelos quais as partes regulam seu próprio interesse. Como confirma DINAMARCO, 

“todos esses atos negociais têm fundamento na autonomia da vontade, dependem da 

disponibilidade do direito no plano jurídico-material, conceituam-se como atos de 

legítima autocomposição e configuram meios alternativos de solução de litígios”.
177

 

Justamente por atos tais estarem no campo estrito do 

direito privado, sua eficácia advém do efeito vinculante dos contratos (CC, art. 427 ss) e 

é secundária a necessidade de sua homologação. Ou seja, os atos produzem efeitos a 

partir de sua celebração. Em realidade, a homologação é necessária somente para que os 

efeitos processuais se operem, inclusive para ser título executivo judicial 

(CPC, art. 475-N, inc. III).
178

 

O juiz apenas homologa tais atos, para dar a autoridade do 

Estado. O julgador não analisa se a parte tem razão ou não, não faz um verdadeiro juízo 

de conhecimento e os atos em discussão não são objeto de ato de inteligência do juiz. 

A lei traz uma equivocada ideia de que nessas situações o mérito será julgado. Por isso, 

a doutrina afirma que se trata de uma falsa sentença de mérito,
179

 pois mérito algum 

realmente foi julgado. 

Portanto, como esses atos operam efeitos materiais desde a 

sua celebração, não pode o substituto praticá-los, como já exposto acima. 

Esse raciocínio tem por fim demonstrar a limitação dos atos do substituto e deixar 

                                                 
176

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 931, pp. 268-269. 
177

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 931, pp. 268-269. 
178

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 935, p. 272. 
179

. “São também falsas sentenças de mérito as homologações de atos autocompositivos como o 

reconhecimento do pedido, a transação ou a renúncia ao direito (supra, n. 45). Ao homologar 

esses atos o juiz não julga da procedência ou improcedência da pretensão do autor nem os analisa 

em substância ou pelo aspecto da conveniência, mas limita-se a verificar se estão presentes os 

requisitos para a disposição de direitos”, in DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, 

III, n. 928, p. 264.  
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evidente a dicotomia entre o direito material e o direito processual. Nesse sentido, visa a 

demonstrar também a restrição do conceito de substituição processual. 

 

21. Responsabilidade pela sucumbência, despesas, sanções por abuso processual 

e multas processuais  

É importante analisar também a responsabilidade pelos 

acessórios processuais, decorrentes da atuação da parte, como honorários de 

sucumbência, despesas processuais, sanções por abuso do processo, astreintes, e multa 

disposta no art. 475-J do Código de Processo Civil. 

Os honorários sucumbenciais nascem dentro do processo 

e são uma sanção
180

 para remunerar o trabalho do patrono da parte vencedora contra a 

parte vencida. Como CAHALI afirma, esses honorários são “de responsabilidade 

exclusiva do vencido”.
181

  

As despesas processuais, que são de propriedade do 

Estado (taxas), também nascem dentro do processo. Inclusive os honorários periciais, 

que são adiantados pela parte que tem interesse na prova (CPC, art. 19), 

cuja titularidade é do perito, são obrigações nascidas dentro do processo e compõem as 

obrigações processuais.
182

 Como afirma DINAMARCO, “quando o processo termina, 

uma das partes (em regra, o vencido) terá a obrigação de recolher despesas ainda em 

aberto e de reembolsar a parte contrária pelas que esta adiantou. Trata-se realmente de 

autêntica obrigação e o valor em atraso pode ser objeto de cobrança executiva pela 

                                                 
180

 Como afirma BRUNO LOPES, “considerar a condenação em honorários como o resultado da imposição 

de uma sanção não significa conferir a essa condenação natureza punitiva. São sanções todas as 

medidas inseridas no ordenamento jurídico com o objetivo de reforçar a observância de suas 

normas, “attraverso il meccanismo della risposta o della reazione che lo stesso sistema normativo 

istituisce a favore dell’osservante e a sfavore dell’inosservante”. Para a finalidade de conferir o 

adequado enquadramento à sanção em questão é desnecessário fazer menção a todas as espécies de 

sanções existentes. Basta referir que, além das sanções de natureza punitiva, o ordenamento 

jurídico prevê sanções de natureza compensatória, mediante as quais se busca indenizar um dano”, 

in Honorários advocatícios, n. 6, p. 19. 
181

. Honorários advocatícios, n. 150, p. 820. 
182

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 499, p. 210; JAMES GOLDSCHMIDT, Direito 

processual civil, § 2.3, p. 17. 
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parte vencedora, a quem a sentença atribui esse direito, ou pelo Estado quando este 

ainda tenha a receber”.
183

 

Já em relação às sanções por abuso do processo, 

sua finalidade é gerar a responsabilidade por desvios de conduta praticados por atos 

processuais, no mínimo por “deturpação de finalidade”.
184

 São condutas tipificadas por 

atos processuais, cuja responsabilidade é da parte. 

Portanto, em relação aos honorários sucumbenciais, 

despesas processuais e sanções por abuso do processo, são todas de responsabilidade da 

parte. Se o substituto quem foi parte, é ele quem deve arcar com tais encargos.
185

 

Assim também concordam CHIOVENDA,
186

 MARIZ DE OLIVEIRA,
187

 ARAKEN DE ASSIS,
188

 

CÁSSIO SCARPINELLA,
189

 EPHRAIM DE CAMPOS,
190

 e MÁRIO AGUIAR MOURA.
191

 

Inclusive, é contra o substituto que o perito tem o título executivo extrajudicial (CPC, 

art. 585, inc. VI) quando seus honorários não são pagos, porque foi ele quem não arcou 

com o adimplemento dessa obrigação. 

Mesmo defendendo que a responsabilidade pelas despesas 

processuais é do substituto, CHIOVENDA
192

 defende a repetição contra o substituído, 

com fundamento na ideia de que o interesse é do substituído e por ser este parte em 

sentido material. No Brasil, tal posicionamento é acompanhado por MARIZ DE 

OLIVEIRA
193

 e YUSSEF SAID CAHALI.
194

 Em que pese respeitável opinião, acredita-se que 

                                                 
183

. Instituições de direito processual civil, II, n. 741, p. 655. 
184

. HELENA ABDO, Abuso do processo, n. 23.3, p. 144. 
185

. A jurisprudência já se manifestou sobre o tema e chegou à mesma conclusão: “quem figura na relação 

processual, nos casos de substituição processual, como parte é o substituto, não o substituído; 

portanto, aquele não pode postular para este o benefício da assistência judiciária, uma vez que os 

ônus da sucumbência porventura existentes serão suportados pelo primeiro”. TJPR, AC 0122228-

4, rel. des. ALBINO JACOMEL GUÉRIOS, j. 9.12.98. 
186

. Instituições de direito processual civil, 2, p. 253. 
187

. Substituição processual, n. 75, p. 165. 
188

. “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 6.1, p. 64. 
189

. Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 9, p. 58.  
190

. Substituição processual, p. 74. 
191

. “Substituição Processual”, Digesto de Processo, v. 5, n. 5.4, p. 263. 
192

. La condanna nelle spese giudiziali, n. 199, p. 198.  
193

. Substituição processual, n. 75, p. 165. 
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a melhor resposta seja em sentido contrário, porque sempre o responsável pelas 

obrigações criadas dentro do processo é da parte, ou seja, de quem figura na relação 

jurídico-processual.
195

 Impor a um terceiro a obrigação por algo que ele não participou é 

inconstitucional, na medida em que ninguém será privado de seus bens sem o devido 

processo legal, nos termos do art. 5º, inc. LIV da Constituição Federal.
196

 

Em relação às multas, a situação tem de ser vista sob outra 

óptica. 

No que tange à multa disposta no art. 475-J do Código de 

Processo Civil, sua finalidade sabidamente é de natureza coercitiva, para impedir 

prolongamento do processo. É mais uma obrigação que foi criada dentro do processo. 

Portanto, a priori, é o substituto quem deve arcar com essa obrigação e ele quem será 

responsável por essa multa. Entretanto, pode ocorrer uma situação em que a substituição 

se encerre com o término da fase de conhecimento do processo, não se estendendo para 

a fase executiva. Nessa hipótese, a multa não pode ocorrer automaticamente, ou seja, 

com a simples necessidade do cumprimento de sentença.
197

 Tem de ser dada ao 

substituído a oportunidade de pagar em 15 dias sem qualquer sanção, porque ele não 

participou do processo antes. Somente depois de transcorrido tal prazo sem ter havido 

pagamento, mesmo com o cumprimento de sentença, é que incidirá a multa. 

Sobre as multas de obrigação de fazer e não-fazer, 

disciplinadas nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, a intimação tem de ser 

                                                                                                                                               
194

. Honorários advocatícios, n. 47, p. 164. 
195

. Ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1.939, Araújo Cintra concorda com essa 

posição, in “Estudos sobre a substituição processual no direito brasileiro”, Revista dos Tribunais, 

n. 809, p. 473. 
196

. Assim também pensam ARAKEN DE ASSIS in “Substituição processual”, Leituras complementares de 

processo civil, n. 6.1, p. 64; ARAÚJO CINTRA, in “Estudo sobre a substituição processual no direito 

brasileiro”, Revista dos Tribunais, n. 92, p. 753. MÁRIO AGUIAR MOURA defende que o substituto 

pode repetir contra o substituído os valores sucumbenciais se tiver atuado com “interesse 

puramente moral” (in “Substituição processual”, Revista de Processo n. 12, p. 240). Entretanto, 

acredita-se que essa posição não seja a mais adequada, na medida em que o interesse meramente 

moral não é fator legitimante da substituição e, ainda que o fosse, o substituto assume os riscos de 

demandar. 
197

. Esse é o entendimento correto sobre o art. 475-J do Código de Processo Civil, na medida em que ele 

visa a evitar atos de execução, mas o Superior Tribunal de Justiça entende de forma diversa: REsp 

940.274, Corte Especial, rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 7.4.10. 
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pessoal,
198

 diferentemente da posição que foi firmada em relação à multa do art. 475-J 

do Código de Processo Civil, cuja intimação ocorre na pessoa do advogado pela 

imprensa. Sendo, portanto, a obrigação de fazer ou não-fazer uma obrigação de direito 

material, muitas vezes preexistentes ao processo, a intimação para cumprimento, e 

eventual obrigação de assumir o descumprimento, é do titular da obrigação material. 

Se o substituído é o responsável pelo adimplemento dessa tutela específica, ele quem 

deve ser intimado para cumprir a obrigação e ele quem será o sujeito passivo se houver 

descumprimento do comando judicial. Se for o substituto, a intimação deve ser dirigida 

a ele. Não se pode exigir genericamente que o substituto seja intimado a cumprir a 

obrigação e seja responsável pelo inadimplemento, na medida em que o substituto não 

tem a obrigação de dar recados ao substituído para cumprir obrigações de direito 

material e que estão fora do campo de atuação processual. Como acima foi exposto, 

há limitações da atividade do substituto enquanto parte (supra, n. 20), especialmente no 

que tange às disposições de direito material. Portanto, se há tais limitações, nada mais 

natural que as astreintes sejam analisadas sob esse prisma.  

 

22. Exceções materiais e pessoais 

Questão importante a ser analisada é se o substituto 

processual pode alegar no processo todas as exceções pessoais, ou seja, aquelas defesas 

que dizem respeito à pessoa do substituído.  

De certa forma, o Código Civil limita bem essa questão, 

ao impedir que o devedor solidário seja beneficiado com uma exceção pessoal de outro 

devedor (art. 281), ou, ainda, que um credor solidário seja prejudicado por uma exceção 

pessoal oposta pelo devedor em relação a um credor específico (art. 273). 

Assim também é o caso de assunção de dívida, na qual o “novo devedor não pode opor 

ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo” (art. 302). 

                                                 
198

. A título de exemplo: STJ, 2ª T., AgRg no REsp 1359543, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 9.4.13. Para 

aprofundamento sobre o tema, cfr. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Astreintes: alguns problemas 

de aplicação e execução”, Processo civil: homenagem a José Ignacio Botelho de Mesquita, pp. 

275 ss.. 
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Ou ainda, segundo jurisprudência majoritária, o avalista não pode opor exceções 

pessoais do devedor principal.
199

 

EDOARDO GARBAGNATI defende que o substituto tem o 

poder de excepcionar nos exatos limites do que poderia fazê-lo o substituído, 

menos quando se trata de ato de disposição de direito do substituído. O italiano mostra o 

exemplo de exceção de compensação, em que o substituto não poderia trazê-la como 

fundamento de defesa, porque ele não seria o titular do crédito contra a parte 

contrária.
200

 EPHRAIM DE CAMPOS critica essa afirmação vaga, porque acertadamente 

aduz que, se o substituto tiver legitimidade também para esse crédito contra a parte 

contrária, ele poderá alegar compensação.
201

 

Já MARIZ DE OLIVEIRA adota posição mais restritiva, 

ao afirmar que o substituto não pode trazer as exceções pessoais, “pela simples razão de 

que a relação de direito material é estabelecida entre ele e o substituído. O substituto, 

por conseguinte, está fora dessa relação substancial, não obstante esteja legitimado para 

o processo”.
202

 

Em realidade, há uma multiplicidade de situações que 

podem exigir soluções diversas.  

Se o substituto tiver legitimidade extraordinária autônoma 

exclusiva (supra, n. 9), ele poderá opor as exceções pessoais que caberiam ao 

substituído, porque este não poderá trazer tal exceção, na medida em que somente o 

substituto pode defender seus interesses em juízo. Em se tratando de legitimação 

concorrente, o substituto não poderá trazer como fundamento uma exceção pessoal.  

                                                 
199

. STJ, 4ª T., AgRg no REsp 579853/SP, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 15.3.11; AgRg no Ag 

891.461⁄SP, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 27.3.09; REsp 249.155⁄SP, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 7.8.00; REsp 76.737⁄SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 29.11.99. 
200

. La sostituzione processuale, pp. 239-240. 
201

. Substituição processual, pp. 31-32. 
202

. Substituição processual, n. 76, p. 167. 
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Ademais, se o substituto tiver também legitimidade para 

defender em juízo outras exceções de direito material, como é o caso da compensação, 

poderá fazê-lo, pois a lei o autoriza. Caso contrário, não.
203

 

 

23. Reconvenção 

Discute-se também se o substituto processual pode 

reconvir, especialmente em razão do parágrafo único do art. 315 do Código de Processo 

Civil, segundo o qual, “não pode o réu, em seu próprio nome, reconvir ao autor, 

quando este demandar em nome de outrem”. 

Por isso, parte da doutrina entende que o substituto não 

pode reconvir, como pensa JOSÉ MARCELO MENEZES VIGLIAR, porque, como o direito 

em discussão pertence a outrem, não haverá a efetiva participação do seu titular.
204

 

ARAKEN DE ASSIS pensa diferente e entende que pode 

haver reconvenção pelo substituto: “a posição do substituto no processo é a de parte 

principal e independente. Por conseguinte, legitima-se ativamente para propor ação e 

reconvir e, passivamente, para contestar e opor as exceções processuais – 

incompetência, suspeição e impedimento – assim como as exceções que tocariam ao 

substituído perante seu adversário. Nada pode impedir a ampla legitimidade recursal do 

substituto”.
205

 

Nessa divergência de interpretação, o importante é haver 

as coincidentes qualidades jurídicas entre autor-reconvindo e o réu-reconvinte, 

segundo LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI.
206

 Portanto, a reconvenção é possível, 

desde que haja relação com o substituído, mesmo que a parte seja o substituto, e desde 

                                                 
203

. EPHRAIM DE CAMPOS JR. concorda com essa posição, in Substituição processual, pp. 31-32. 
204

. Código de processo civil interpretado, p. 1.019. 
205

. ARAKEN DE ASSIS, “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 5, p. 63. 
206

. Reconvenção no processo civil, n. 11.1, pp. 103-104. 
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que “o substituto tenha legitimidade extraordinária também para defender seus 

interesses na reconvenção”.
207

 

BARBOSA MOREIRA analisa também a questão da 

substituição processual superveniente, ou seja, aquela substituição que ocorre durante o 

processo. Ele afirma que, se a substituição processual for ativa, só caberá reconvenção 

se o réu postular algum pedido contra o substituído; sendo passiva, somente por direito 

próprio contra o autor,
208

 com o que concorda EPHRAIM DE CAMPOS JR..
209

 

Em que pese respeitáveis opiniões, acredita-se que sempre 

a reconvenção pode ser admissível, pois não é necessária uma igualdade subjetiva entre 

a demanda principal e a reconvencional.
210

 Se o substituto tiver legitimidade 

extraordinária também para o pedido na reconvenção, é contra ele que tal demanda é 

proposta. Se não tiver, o juiz pode determinar a citação do substituído. 

Situações semelhantes ocorrem quando a reconvenção amplia subjetivamente a 

demanda e nada impede que assim também seja aplicado para a substituição processual. 

Como bem afirma MARIZ DE OLIVEIRA, “a substituição processual não deve constituir 

em cerceamento de defesa do réu”.
211

 Ademais, trata-se de uma medida que privilegia a 

economia processual, de modo que torna desnecessário o ajuizamento de uma ação 

autônoma e sua distribuição por conexão. 

De certa forma, essas ideias estão encampadas no 

Projeto do Novo Código de Processo Civil, no seu art. 345: 

Art. 345. É lícito ao réu, na contestação, formular  reconvenção para 

manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o 

fundamento da defesa, hipótese em que o autor será intimado, na pessoa do 

seu advogado, para responder a ela no prazo de quinze dias. 

                                                 
207

. BONDIOLI, Reconvenção no processo civil, n. 11.1, p. 104. No mesmo sentido, cfr. BARBOSA 

MOREIRA, Direito processual civil (ensaios e pareceres), p. 121; EPHRAIM DE CAMPOS JR., 

Substituição processual, pp. 32-33.  
208

. Direito processual civil (ensaios e pareceres), pp. 121 ss; EPHRAIM DE CAMPOS JR., Substituição 

processual, pp. 32-33.  
209

. Substituição processual, pp. 32-33.  
210

. Reconvenção no processo civil, nn. 11.3 e 11.4, pp. 107-114. 
211

. Substituição processual, n. 76, p. 166. 
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(...) § 5º Se o autor for substituto processual, o reconvinte terá de 

afirmar ser titular de um direito em face do substituído e a reconvenção terá 

de ser proposta contra o autor, também na qualidade de substituto 

processual. 

Em que pese o Projeto nada ter disposto sobre a situação 

em que o direito seja em face do substituto, ou ainda, nas situações em que o substituto 

não tem legitimação extraordinária para figurar como réu em uma demanda, nada no 

ordenamento impede que o substituído seja citado o processo tenha uma ampliação 

subjetiva, com a nova demanda reconvencional.  

 

24. Recusa de litisconsorte unitário ativo e substituição processual 

Em algumas situações da vida, o direito pertence a mais de 

um titular, mas não há exigência para que todos litiguem.
212

 É o que acontece quando 

credor solidário demanda individualmente para exigir a totalidade da dívida, com afirma 

o art. 267 do Código Civil. Ou ainda o condômino que pode reivindicar todo o bem do 

condomínio, consoante art. 1.314 do Código Civil. Nesses casos, em que o titular litiga 

em seu nome para defender seu interesse, mas também litiga para defender interesse 

alheio, LOPES DA COSTA qualifica como legitimação mista.
213

 

Entretanto, há situações nas quais a lei exige que todos os 

legitimados estejam presentes, a teor do que dispõe o art. 47 do Código de Processo 

Civil. Surge, então, o problema do litisconsórcio necessário ativo. A necessariedade do 

litisconsórcio se insere nas regras de legitimidade ad causam,
214

 pois isso significa que 

um indivíduo não pode demandar ou ser demandado isoladamente. A partir da análise 

                                                 
212

. CELSO AGRÍCOLA BARBI, Comentários ao código de processo civil, I, n. 85, p. 73. 
213

. Direito processual civil, I, n. 95, p. 106. 
214

. CHIOVENDA, Saggi di diritto processuale civile, II, p. 435. Também LIEBMAN, ao afirmar que 

“o litisconsórcio necessário resolve-se, do ponto-de-vista teórico, em uma legitimação para agir 

necessariamente conjunta”, Manual de direito processual civil, I, n. 51, p. 145. E justamente pelo 

fato de a necessariedade do litisconsórcio estar intimamente ligada com a legitimidade ad causam 

que o juiz é obrigado a fiscalizá-la ex officio, a teor do pr. do art. 47 do Código de Processo Civil. 
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da doutrina,
215

 é possível colher algumas situações em que há a hipótese de 

litisconsórcio necessário ativo, como: (a) diversos locadores de mesmo imóvel para a 

demanda de despejo; (b) ação rescisória a ser proposta contra sentença que julgou 

acerca de uma relação incindível; e (c) ação redibitória movida com fundamento na 

existência de defeitos ocultos que tornem imprópria para o uso a coisa recebida.  

O problema surge quando algum colegitimado nega-se a 

litigar. Com base no instituto jurídico germânico da adcitatio,
216

 alguns entendem que o 

juiz é obrigado a chamar aquele que se nega a demandar. Entretanto, o direito brasileiro 

não impõe essa regra, pois o parágrafo do art. 47 do Código de Processo Civil impõe 

somente ao juiz a necessidade de citar o litisconsórcio necessário. Portanto, trata-se de 

litisconsórcio passivo. Em uma situação ativa, não há qualquer regra que obrigue o 

legitimado a demandar.  

Isso porque ninguém é obrigado a demandar. Como afirma 

DINAMARCO, “a conveniência do resultado jurídico-substancial postulado pode não ser 

sentida da mesma forma por todos os cotitulares da mesma situação jurídica incindível. 

Cada um deles tem todo o direito, no plano do direito material, de preferir manter o 

status quo ante; tem também a prerrogativa de formar seu próprio juízo de conveniência 

quanto ao momento, modo e estratégias para uma iniciativa processual”,
217

 pois são 

vários os fatores que podem determinar a vontade da parte em enfrentar um processo 

judicial: critérios econômicos, pessoais, jurídicos etc. 

Mas também é impensável, pensando no caráter 

instrumental da jurisdição, que um legitimado ordinário só resolva seu conflito de 

interesse mediante o “consenso e participação de todos os interessados”.
218

 

                                                 
215

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 108, pp. 274-275. Tais exemplos foram extraídos com base em 

entendimento jurisprudencial.  
216

. “Mediante l’adcitatio il convenuto può provvedere da sè alla non necessaria integrazione del giudizio: 

essa non è dunque, come l’exceptio pl. l. c., un mezzo per costringere l’attore a provvedervi: il 

giudizio iniziato da un solo o contro un solo fra più a cui è comune la controversia è regolarissimo; 

ma l’interessato ha diritto di estenderlo a terzi”, CHIOVENDA, “Sul litisconsorzio necessario”, 

Saggi di diritto processuale civile, n. 2, p. 433. Assim entendem HOMERO FREIRE, Litisconsórcio 

necessário ativo, n. 16, esp. p. 81; LAMBAUER, Do litisconsórcio necessário, n. 4.3.9, pp. 117 ss. 
217

. Litisconsórcio, n. 105, p. 267. 
218

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 105, p. 268. 
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Em uma situação em que o litisconsórcio unitário ativo 

nega-se a demandar, como resolver o problema? A pior opção é extinguir a demanda, 

porque o conflito não será resolvido e haverá uma litigiosidade contida. Ou seja, 

o fim maior da jurisdição falhará, porque não haverá pacificação social alguma. 

A melhor solução sistêmica é o enquadramento da figura 

da substituição processual. Em uma situação como essa, o legitimado litigante atua 

como substituto processual daquele que se negou a demandar, pois defenderá, em nome 

próprio, direito daquele ou daqueles que não quiseram participar do processo judicial. 

Com isso, a demanda poderá seguir e haverá a pacificação social. Trata-se de mais um 

caso em que não há lei expressa permitindo a substituição processual, mas como ela 

advém também do sistema (supra, n. 5), nada impede que a utilização desse instituto 

para a solução desse intrincado problema. 

Claro que, como será visto mais adiante (infra, n. 36), 

é preciso ter sido dada a oportunidade à parte de demandar e a recusa precisa ser 

expressa, pois caso contrário restará violado o direito ao contraditório. E o colegitimado 

não demandante poderá atuar como assistente processual do legitimado litigante, porque 

não se trata de legitimação extraordinária autônoma e a própria natureza da relação 

jurídico-substancial deixa evidente que se trata de uma relação em que todos os 

cotitulares devem litigar conjuntamente. 

 

25. Substituição processual, incidibilidade da relação material e litisconsórcio 

facultativo-unitário 

O mesmo problema acima pode ocorrer nas situações em 

que ocorre o fenômeno do litisconsórcio facultativo-unitário. 

O litisconsórcio será necessário quando a lei assim 

dispuser ou quando a relação jurídica assim exigir, a teor do art. 47 do Código de 

Processo Civil. Fora dessas situações e por exclusão, o litisconsórcio será facultativo, 

situação em que o indivíduo possui plena legitimidade ad causam para demandar ou ser 

demandado sozinho, sem a necessária participação de outras pessoas. 
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É natural que o legislador não tenha disciplinado todas as 

situações nas quais a multiplicidade de situações sociais impõe um regramento 

específico. Com o art. 47 do Código de Processo Civil não foi diferente. Em que pese 

tal artigo erroneamente misturar conceitos
219

 e afirmar que o litisconsórcio será 

necessário quando o juiz tiver de decidir de modo uniforme, o fato é que o legislador 

não tratou de hipóteses em que ocorre a unitariedade mas a natureza do litisconsórcio é 

facultativa. Ou seja, são hipóteses nas quais, em que pese cada consorte ter legitimidade 

autônoma para demandar e ser demandado, quando se forma o litisconsórcio a natureza 

da relação impõe a incidibilidade da decisão, em respeito à relação jurídica existente. 

Como afirma DINAMARCO, esse fenômeno ocorre, se não 

sempre no polo ativo, ao menos é nessa posição que há acentuada frequência.
220

 

O exemplo mais clássico a ser mencionado é o da demanda para anular assembleia, 

em que cada sócio terá a legitimidade autônoma para pleitear tal anulação. Se houver 

litisconsórcio, a natureza da relação é incindível e a sentença haverá de ter o mesmo 

teor para todos os litigantes, pois claramente o vício que macula o ato jurídico 

assemblear é igual para todos. Por isso, corretamente ARRUDA ALVIM afirma que uma 

situação como essa é de litisconsórcio facultativo unitário.
221

 

O sistema jurídico brasileiro adotou a opção política por 

alargar a facultatividade,
222

 para que a ação possa ser exercida mesmo com a dispensa 

de todos aqueles envolvidos na relação jurídico-material. A própria criação do instituto 

da substituição processual comprova essa afirmação e demonstra existir a chamada 

legitimação por categoria, como disse CALAMANDREI.
223

 Exigir que todos 

demandassem conjuntamente significaria quebrar todo o sistema criado para não limitar 

o direito constitucional de ação (CF, art. 35, inc. XXXV). É exatamente essa a razão 

                                                 
219

. É forte o entendimento na doutrina de que o art. 47 do Código de Processo Civil confundiu 

litisconsórcio necessário com unitário. Cfr. BARBOSA MOREIRA, Litisconsórcio unitário, pp. 227 

ss; CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 4, pp. 111 ss; 

DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 60, p. 140. Como anota CÁSSIO, o primeiro a fazer essa distinção 

no Brasil foi PONTES DE MIRANDA. 
220

. Litisconsórcio, n. 92, p. 222. 
221

. “A posição dos sócios e associados em relação a ações movidas contra as sociedades e associações de 

que façam parte”, Processo societário, p. 68.  
222

. Litisconsórcio, n. 92, p. 223. 
223

. Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, § 37, p. 124. 



8

1 

81 

 

pela qual “mesmo quando se trate de relações jurídicas incindíveis (que, uma vez postas 

em juízo, não comportam soluções fragmentárias), em muitos casos o direito positivo 

dispõe, ainda que sempre em caráter de excepcionalidade, a legitimidade individual de 

cada um dos interessados para propor a demanda e obter o provimento jurisdicional 

desejado (facultatividade do litisconsórcio unitário)”.
224

 

Em razão dessa situação, quando um dos litisconsortes 

autônomos ajuíza a sua demanda, como fica a incidibilidade da relação jurídica?  

Essa resposta é especialmente relevante quando se trata de 

questões que exigem uma resposta una. Assim ocorre quando um sócio ajuíza uma 

demanda para anular assembleia. É evidente que esse sócio tem legitimidade autônoma 

ordinária para demandar. Quando a mesma demanda é movida por vários colegitimados 

ordinários, a resposta parece evidente: nula para um, necessariamente nula para todos. 

Trata-se, naturalmente, de um caso de litisconsórcio facultativo-unitário. 

Individualmente cada colegitimado tem o direito a um provimento de mérito.  

A problemática surge quando nem todos os colegitimados 

participaram do processo para anular a assembleia. O acionista defende o interesse dos 

demais, ainda que por via reflexa? 

A resposta parece ser positiva e se trata de um caso de 

substituição processual.
225

 Tanto que, se a demanda do acionista-autor for julgada 

procedente, o outro colegitimado sequer terá interesse jurídico na demanda, como bem 

sustenta LIEBMAN.
226

  

Apesar de assim entender, o mestre italiano entende que 

não há substituição processual recíproca, porque “cada um, quando age, exercita a 

                                                 
224

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 92, p. 224. 
225

. Registre-se respeitável opinião contrária de FREDERICO CAPRI, para o qual não se trata de substituição 

processual, porque o autor da demanda também defende interesse próprio (in L’efficacia ‘ultra 

partes’ dela sentenza civile, n. 15, pp. 61-62). Entretanto, tal fato por si só não desnatura a 

substituição processual, como já exposto.  
226

. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, pp. 222 ss. A extinção de 

demanda por ausência de interesse de agir quando há um julgado favorável encontrou diversos 

seguidores, inclusive DINAMARCO, in Litisconsórcio, n. 92, p. 225. 



82 

 

própria e somente a própria ação”.
227

 Em que essa sempre louvável opinião de um dos 

responsáveis por alavancar o processo civil brasileiro, acredita-se que essa situação 

envolve caso de substituição processual. Para se chegar a essa conclusão, basta a própria 

afirmação de LIEBMAN, no sentido de que o colegitimado que não litigou sequer tem 

interesse jurídico para ajuizar a sua demanda se aquela do colegitimado que demandou 

tiver sido vitoriosa. Nitidamente este é um caso de um terceiro juridicamente 

interessado, que deixou de ter o interesse jurídico porque houve uma sentença a seu 

favor. Ou seja, a sentença proferida em outro processo afetou direta e positivamente a 

esfera de direito seu. Esse caso é diferente da situação de um terceiro juridicamente 

desinteressado, que jamais teve interesse jurídico. O colegitimado que não demandou 

tinha interesse jurídico e só deixou de tê-lo porque outro acionista foi e obteve, 

também a seu favor, uma sentença favorável. 

Portanto, o acionista litigante também defende o direito de 

outrem em seu próprio nome, ainda que também defenda o seu direito. Esse acionista 

não exercita somente a sua própria ação, mas também a de todos os outros acionistas 

que teriam legitimidade para anular a assembleia viciada. 

E aqui pode acontecer também a hipótese de substituição 

processual passiva (supra, n. 14). Pois a companhia substitui os demais acionistas que 

têm interesse na validade da assembleia, pois é ela quem estará no polo passivo da 

demanda a ser movida pelos acionistas que têm interesse na nulidade da assembleia.
228

 

Em situações como essa, BARBOSA MOREIRA
229

 e 

ADA PELEGRINI GRINOVER
230

 defendem a ocorrência de substituição processual.
 

                                                 
227

. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 223. 
228

. ADA GRINOVER concorda com essa posição: “com maior razão, portanto, uma operação simples de 

hermenêutica seria suficiente para entender ser o sócio que pretende a anulação da assembleia 

substituto processual dos demais, que se encontram na mesma situação jurídica. Na mesma causa, 

os sócios interessados na validade da assembleia são substituídos pela parte contrária. Trata-se 

simplesmente de observar a natureza das coisas e é exatamente à natureza das coisas que devem se 

adaptar aos princípios e até mesmo as garantias constitucionais” (“Pluralidade de partes legítimas 

à impugnação de um único ato”, de LIEBMAN, in Eficácia e autoridade da sentença e outros 

escritos sobre a coisa julgada, p. 235). 
229

. Direito processual civil, pp. 288-289. 
230

. Notas ao capítulo “Pluralidade de partes legítimas à impugnação de um único ato”, in Eficácia e 

autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 233. Inicialmente, ADA não 

concordava com essa posição, mas curvou-se ao posicionamento lúcido de BARBOSA MOREIRA.  
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Entretanto, tais doutrinadores enquadram essa situação no instituto da substituição, para 

defender que a coisa julgada se estende aos demais coletigimados. Como será visto mais 

abaixo (infra, nn. 33-42), essa afirmação nem sempre é verdadeira, o que não é motivo 

suficiente para desnaturar os colegitimados como também substitutos processuais dos 

demais acionistas.  

Em realidade, esse exemplo serve para se notar que as 

situações da vida são tão complexas e as relações sociais tão mais dinâmicas que o 

direito positivo que fazem surgir situações nas quais seja perfeitamente possível afirmar 

que uma pessoa tem legitimidade ordinária e extraordinária em uma demanda. 

 

26. Substituição processual endoprocessual (I): litisconsorte ausente 

Toda a doutrina e jurisprudência debruçam o estudo sobre 

a substituição processual a partir de casos extraídos do direito material. Mas o próprio 

processo cria também situações nas quais a substituição processual pode acontecer 

dentro dele próprio. 

Nada impede que assim seja, porque o art. 6º do Código 

de Processo Civil simplesmente afirma que a substituição processual deriva da lei, 

sem especificar quais tipos de normas está a delimitar. Portanto, a partir do próprio 

texto legal, que está dentro do próprio Código de Processo Civil, nada impede que a 

substituição ocorra a partir de fenômenos processuais. 

Tais fenômenos surgem basicamente a partir de dois 

institutos. O primeiro é o do litisconsórcio ausente, e o segundo é o da extensão 

subjetiva dos efeitos do recurso interposto apenas por um dos litisconsortes 

(CPC, art. 509), que nada mais é do que a projeção processual
231

 do art. 281 do Código 

Civil. 

                                                 
231

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil, n. 4.2, p. 124. 
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Sobre o primeiro caso, a questão envolve o litisconsorte 

regularmente citado, mas que opta por silenciar-se. A resposta para essa problemática é 

dada pelo inc. I do art. 320 do Código de Processo Civil, ao afirmar que a revelia não 

induz os efeitos do art. 319 do Código de Processo Civil quando um dos litisconsortes 

contestar a demanda. 

Em que pese a simplicidade da letra da lei, a doutrina e 

jurisprudência trazem uma série de considerações para aplicação desse dispositivo legal. 

A grande ressalva diz respeito à natureza do litisconsórcio. Consoante BEDAQUE, 

“se a pluralidade de réus não decorrer da inicidibilidade da relação jurídica material, 

o que torna admissível julgamento diverso para um deles (litisconsórcio simples ou 

comum), a contestação de um deles não beneficia o revel, salvo se a defesa for comum a 

ambos”.
232-233

 Claro que os efeitos da revelia, dispostos nos arts. 302 e 319 do Código 

de Processo Civil dizem respeito somente a fatos e tratam de uma presunção relativa 

sobre pontos de fato. Essa presunção jamais pode ter um alcance automático sobre a 

esfera de direitos do réu ou mesmo do autor, porque ao interpretar o direito o juiz fará o 

controle do mérito naturalmente. Isso porque “nenhuma presunção incide sobre o 

direito”.
234

 

Portanto, para que os efeitos de revelia sejam afastados 

para o litisconsorte ausente, é necessário que o litisconsorte seja unitário ou que a 

                                                 
232

. Código de processo civil interpretado, p. 1026. 
233

. Para jurisprudência, cfr. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-FONSECA, Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor, comentário ao art. 320 do Código de Processo Civil, p. 452. 
234

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.123, pp. 562-563. Continua o mestre: 

“as presunções por revelia ou por falta de inteireza da contestação (arts. 319 e 302) incidem, como 

é natural em toda presunção, sobre fatos. Embora presunção não seja meio de prova, ela constitui 

um expediente que atua no campo do fato e da prova, facilitando a uma das partes a obtenção do 

reconhecimento, pelo juiz, da ocorrência do fato de seu interesse. Não-obstante a revelia, os 

pontos de direito serão definidos segundo o entendimento do juiz, o qual tem sempre o dever de 

impor a norma pertinente, seja ela favorável ou contrária ao revel. Isso significa que as omissões 

do réu conduzem o juiz, simplesmente, a aceitar os fatos afirmados pelo autor, não 

necessariamente a decidir a causa em favor deste. Ao interpretar o direito, o juiz fará 

ordinariamente o controle de todos os pressupostos de admissibilidade do julgamento do mérito, 

extinguindo o processo ex officio quando faltar algum, apesar de o réu estar omisso e, obviamente, 

nada haver suscitado a respeito; também interpretando o direito, o juiz julgará improcedente a 

demanda inicial sempre que os fatos constitutivos, ainda que tomados por existentes, 

não produzam perante o direito material a conseqüência afirmada pelo autor”. 
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defesa seja comum. Se se tratar de defesa pessoal, o benefício do art. 320 do Código de 

Processo Civil não se aplica. 

Em se tratando da hipótese de aplicação de tal artigo, 

o litisconsorte que não é revel acaba, ainda que de forma reflexa, defendendo em nome 

próprio direito alheio. Isso porque a defesa trazida por um aproveita ao outro e, mesmo 

sem ter participado ativamente do processo, tem alguém defendendo o seu direito. 

Essa ideia foi encapada pelo Projeto de Novo Código de 

Processo Civil, cuja redação atual do art. 318 afirma que “sendo revel ou de qualquer 

outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual”. 

O litisconsorte atuante, ainda que de forma indireta, 

também defende em nome próprio direito alheio.
235

 Essa situação é bem próxima da 

substituição processual e pode ser encarada como uma substituição processual 

endoprocessual, porque é formada no bojo do próprio processo e não se está diante de 

uma parte atuante do seu direito. Ainda que o litisconsorte atuante esteja defendendo 

interesse próprio, ele também defende interesse de outrem, em nome próprio. 

 

27. Substituição processual endoprocessual (II): extensão subjetiva dos efeitos do 

recurso interposto por apenas um dos litisconsortes 

Disciplina o art. 509 do Código de Processo Civil que 

“o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou 

opostos os seus interesses”. E em relação especificamente à solidariedade passiva, 

o parágrafo único dispõe que “o recurso interposto por um devedor aproveitará aos 

outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns”. 

                                                 
235

. O Código de processo civil de 1939 tinha uma redação que deixava mais evidente o raciocínio. 

Segundo o seu art. 90, os litisconsortes revéis ou que houverem perdido algum prazo, “serão 

representados pelos demais”. Esse dispositivo, como lembra BARBOSA MOREIRA, teve inspiração 

no § 62, 1ª alínea da Zivilprozessordnung alemã, in Direito processual civil, p. 289. 
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Tal regramento encontra paralelo em vários sistemas,
236

 

entre eles o italiano, nos arts. 331 e 332 do Codice di procedura civile.
237

 

O Código brasileiro poderia ter disciplinado, de forma 

mais pormenorizada, o instituto do litisconsórcio e suas diversas facetas. Em realidade, 

o art. 509 é uma consequência lógica do equívoco conceitual promovido pelo art. 47 do 

Código de Processo Civil, que confunde a obrigatoriedade com a unitariedade do 

litisconsórcio.
238

 BARBOSA MOREIRA vai também nessa linha e afirma que, 

nos ordenamentos que disciplinaram a necessariedade e unitariedade em seus contornos 

distintos, sequer houve a necessidade de norma expressa sobre a extensão subjetiva dos 

recursos.
239

  

Como regra geral, prevalece o dogma da personalidade do 

recurso,
240

 pois nada impede que existam decisões com conteúdo diferentes em graus 

de jurisdição distintos. A disciplina do caput do art. 509 visa a evitar a dualidade de 

decisões acerca da matéria posta na via recursal, quando se está diante do litisconsórcio 

unitário. Ou seja, em última análise, busca impedir que haja decisões contraditórias 

proferidas por instâncias distintas, quando a lei impõe que seja dado um desfecho 

                                                 
236

. Equador, França, Grécia, Índia e Portugal, como afirma BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao 

código de processo civil, V, p. 379. 
237

. Art. 331: “Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti 

non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio 

fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di 

comparizione. 

L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel 

termine fissato”. 

Art. 332: “e l'impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta 

soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione 

alle altre, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel 

quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione. 

Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non 

siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma”. 
238

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 74, pp. 178 ss.. 
239

. Comentários ao código de processo civil, V, n. 210, p. 379. 
240

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 74, p. 179. E continua: “nessa situação, será perfeitamente possível 

que a mesma alegação de fato venha afinal a receber duas apreciações diferentes, uma pela 

aceitação e outra pela negativa, ou que duas teses jurídicas conflitantes venham a prevalecer no 

mesmo processo (uma em cada grau de jurisdição)”. 
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homogêneo ao caso. Essa regra é, pois, trazida pela doutrina
241

 somente em casos de 

litisconsórcio unitário,
242

 na medida em que a homogeneidade de decisões não é fator 

impositivo quando se está diante do litisconsórcio comum ou necessário. Pois, se a lei 

não exige que em primeiro grau a solução do conflito seja una, não haveria razão 

alguma para existir um tratamento diferenciado em situações recursais. Caso contrário, 

em grau de recurso, o litisconsórcio comum ou necessário tornar-se-ia unitário por via 

transversa. Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado em situações de litisconsórcio 

necessário. Seja comum ou necessário, o importante para aplicação desse dispositivo 

constante no caput do art. 509 é que o litisconsórcio seja unitário e que o litígio em 

discussão exija uma solução única para a controvérsia. 

Já o parágrafo do art. 509 estendeu as hipóteses de 

extensão subjetiva do recurso interposto por um dos litisconsortes também ao caso de 

solidariedade passiva.
243

 Esse dispositivo teve inspiração francesa, pois partiu da ideia 

de que os “figurantes na relação obrigacional solidária são reciprocamente 

representados uns pelos outros”.
244

 Mas solidariedade não significa unitariedade no 

litisconsórcio, pois é perfeitamente possível que haja uma sentença com caráter distinto 

entre os dois réus. Tanto é que nada impede que o credor demande somente um ou 

alguns dos devedores. Portanto, sequer do caráter necessário do litisconsórcio se está a 

falar tal regramento. 

Essa extensão ocorre mesmo em situações nas quais um 

dos litisconsortes desiste do seu recurso ou até mesmo renuncie seu direito ao recurso 

                                                 
241

. O que é acompanhado pela jurisprudência. Cfr. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-NAVES DA FONSECA, 

in Código de processo civil e legislação processual em vigor, nota n. 3 ao art. 509 do Código de 

Processo Civil, p. 655. 
242

. BARBOSA MOREIRA: “ao litisconsórcio unitário, e somente a ele, deve aplicar-se o disposto no art. 

509, caput, porque a extensão dos efeitos do recurso aos co-litigantes omissos não tem senão uma 

razão de ser, que é precisamente a de impedir a quebra da uniformidade na disciplina da situação 

litigiosa”, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 211, p. 379. No mesmo sentido, 

CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Curso sistematizado de direito processual civil, 5, p. 109. 
243

. A jurisprudência reconhece que são hipóteses distintas: “malgrado a solidariedade passiva não remeta 

a caso de litisconsórcio unitário, as disposições expressas do legislador neste § ún. fazem com que 

o recurso interposto por um litisconsorte aproveite ao outro, quando a defesa for comum”, 

NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI-NAVES DA FONSECA, in Código de processo civil e legislação 

processual em vigor, nota n. 7 ao art. 509 do Código de Processo Civil, p. 656. 
244

. BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 212, pp. 383-384. 
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ou concorde expressamente com a decisão (preclusão lógica ao recurso).
245

 E aqui é 

importante destacar um relevante trecho de BARBOSA MOREIRA: “devem considerar-se 

todos os litisconsortes como partes no procedimento recursal, inclusive os que 

porventura hajam aquiescido à decisão ou renunciado ao recurso”.
246

 Justamente por 

conta disso, em uma situação em que caiba novo recurso, todos os colitigantes devem 

ser intimados a interpor o novo recurso. Inclusive, se houver propositura de ação 

rescisória contra a última decisão, todos os litisconsortes devem ser participar desse 

novo processo, e não somente aqueles que recorreram, consoante novamente 

BARBOSA MOREIRA bem afirma.
247

 

Mas seja na hipótese do caput ou do parágrafo do art. 509 

do Código de Processo Civil, essa extensão subjetiva não tem caráter absoluto. 

O primeiro limitador é o próprio objeto do recurso. 

É evidente que, para que haja a extensão subjetiva, é necessário que o objeto do recurso 

interposto interesse também àquele que não recorreu. Veja-se o seguinte exemplo: 

em uma demanda movida por vários litisconsortes para anular
248

 uma de deliberação de 

assembleia julgada improcedente, se somente um dos autores apela, o recurso 

aproveitará ao demais. Portanto, (a) o primeiro critério para a extensão é o de que o 

recurso trate de capítulo de mérito que interessa a todos os autores. Ou (b) ainda que 

trate de algum capítulo atinente a algum requisito de admissibilidade do mérito, que tal 

preliminar interesse a todos, como ocorre no caso em que se discute a própria natureza 

do litisconsórcio.
249

 Observa-se que a extensão ou não dos efeitos do recurso passa 

novamente por um eixo prático de utilidade, mesmo em casos de litisconsórcio unitário.  

Essa extensão é plena começa a produzir efeitos já no 

momento da interposição do recurso pelo litisconsorte.
250

 Ou seja, quando se trata de 

                                                 
245

. BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 214, p. 386. 
246

. Comentários ao código de processo civil, V, n. 214, p. 386. 
247

. BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 214, p. 387. 
248

. Consoante afirmam ERASMO VALLADÃO e MARCELO VIERAI VON ADAMEK, apesar de aparentemente 

se declaratória, tem também carga constitutiva negativa, porque cria uma nova situação jurídica, 

“Algumas notas sobre o exercício abusivo da ação de invalidação de deliberação assemblear”, 

Processo societário, nota n. 1, p. 157. 
249

. BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 213, p. 385. 
250

. DINAMARCO, Litisconsórcio, n. 76, p. 185. 
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recurso com efeito suspensivo, a ineficácia para os demais litisconsortes ocorre já no 

momento da interposição do recurso. E é válida também para hipótese em que há 

situações nas quais o litisconsórcio está no polo recorrido e não do lado do recorrente. 

A própria declaração de extensão sequer precisa ser explícita.  

Mas exatamente porque não participaram ativamente do 

recurso, se houver derrota, tais litisconsortes não respondem pela parcela dos honorários 

relativa a tal sucumbência.
251

 Trata-se, pois, de prevalência do princípio da 

causalidade.
252

 

Veja-se que o litisconsorte que não recorreu somente se 

beneficia das vantagens do recurso do outro; jamais se prejudica. Esse raciocínio é 

harmonioso com o art. 472 do Código de Processo Civil e demonstra que, aquele que 

não participou de um ato (ou que não deu causa a ele), nunca pode ser prejudicado. 

Assim, essa ideia está em consonância com um princípio maior do processo, de 

evidente cunho constitucional, que é a prevalência do contraditório para que alguém 

possa ser prejudicado por qualquer ato processual. 

Veja-se que nessas situações, o litisconsorte, ainda que de 

forma indireta, também defende em nome próprio direito alheio. Essa situação é bem 

próxima da substituição processual e também pode ser encarada como uma 

substituição processual endoprocessual, porque é formada no bojo do próprio processo 

e não se está diante de uma parte atuante (ao menos no procedimento recursal). 

Ainda que o litisconsorte que recorreu esteja defendendo interesse próprio, pois caso 

contrário não haveria interesse recursal, ele também defende interesse de outrem, 

em nome próprio.  

 

 

 

                                                 
251

. BARBOSA MOREIRA, in Comentários ao código de processo civil, V, n. 214, p. 387. 
252

. Sobre o princípio da causalidade, cfr. BRUNO LOPES, Honorários advocatícios no processo civil, 

n. 13, pp. 38 ss. 
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28. A parte como substituto processual do advogado 

Em que pese o advogado não atuar como substituto da 

parte, parcela da doutrina defende que a parte pode atuar como substituto processual do 

advogado. 

Essa substituição ocorreria sob duas formas: já no início 

da demanda, com o pedido e, depois, quando o juiz profere a condenação da verba 

sucumbencial. 

Em primeiro lugar, é importante analisar a questão à luz do pedido 

feito na inicial, quando a parte pede a condenação da parte contrária a arcar com os ônus 

da sucumbência, inclusive dos honorários. Como é mais do que sabido, os honorários 

pertencem ao advogado e não à parte, a teor do que dispõe o art. 23 do Estatuto da 

Advocacia. Essa regra é reforçada pelo art. 24, § 3º, do Estatuto da Advocacia, segundo 

o qual é “nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou 

coletiva que retire do advogado o recebimento dos honorários da sucumbência”. 

Percebe-se portanto que o direito aos honorários de sucumbência estão incluídos como 

propriedade do advogado, cuja natureza é remuneratória.
253

 

Em uma situação como essa, ocorre a substituição 

processual? Ou seja, a parte age como substituto processual do advogado? 

Acredita-se que a melhor resposta seja afirmativa. 

Concordam com a ideia defendida por HUMBERTO THEODORO JR.,
254

 CALMON DE 

PASSOS,
255

 e BRUNO LOPES,
256

 no sentido de que o art. 20 do Código de Processo Civil 

                                                 
253

. Cfr. BEDAQUE, Código de Processo Civil interpretado, p. 106; DUARTE GARCIA, “A sucumbência 

frente a lei n. 8.906/94”, p. 20; VILLELA, “Novo regime dos honorários de sucumbência: juízo 

crítico e intertemporalidade”, n. 9, p. 399. CAHALI, Honorários advocatícios, n. 150, p. 820.  
254

. Curso de direito processual civil, I, n. 85, p. 85 
255

. Comentários ao código de processo civil, III, nn. 141-141.3, pp. 199-201. 
256

. Honorários advocatícios no processo civil, n. 6, pp. 11-20. Ainda de acordo com BRUNO LOPES, 

“considerar a condenação em honorários como o resultado da imposição de uma sanção não 

significa conferir a essa condenação natureza punitiva. São sanções todas as medidas inseridas no 

ordenamento jurídico com o objetivo de reforçar a observância de suas normas, ‘attraverso il 

meccanismo della risposta o della reazione che lo stesso sistema normativo istituisce a favore 

dell’osservante e a sfavore dell’inosservante’. Para a finalidade de conferir o adequado 
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traz consigo uma sanção processual e que, mesmo quando a parte não pede 

expressamente, não se trata de um pedido implícito.
257

 Entretanto, o fato é que a parte 

faz um pedido, o que é objeto de conhecimento do juiz, e é conferido ao advogado um 

bem de sua titularidade. Ou seja, a parte pede uma coisa que não é integrante de seu 

bem da vida e que não entra em seu patrimônio, salvo se houver renúncia do advogado. 

Diante disso, é evidente que a parte defende, em nome 

próprio, direito do advogado. 

BRUNO LOPES enfrenta esse problema, mas chega à 

conclusão de que não se trata de substituição processual, porque esta deriva da lei e não 

há regramento específico que autorize a parte a agir em nome do patrono. Segundo ele, 

“o art. 6º do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de lei expressa para 

que alguém possa ‘pleitear, em nome próprio, direito alheio’, e não há norma alguma 

que autorize a substituição processual nessa situação”.
258

 

Entretanto, em que pese essa respeitável opinião, 

ela parece não ser a mais adequada. Isso porque, o instituto da substituição processual 

deve ser interpretado a partir de uma análise orgânica e sistemática dentro do 

ordenamento. É por isso que, como já exposto (supra, n. 5), DINAMARCO corretamente 

afirma que as hipóteses de substituição processual derivam da lei ou do sistema.
259

 

Em razão disso, ao não impor um litisconsórcio entre advogado e parte em toda 

demanda, o sistema trouxe uma natural hipótese de substituição processual.
260

 

                                                                                                                                               
enquadramento à sanção em questão é desnecessário fazer menção a todas as espécies de sanções 

existentes.  Basta referir que, além das sanções de natureza punitiva, o ordenamento jurídico prevê 

sanções de natureza compensatória,  mediante as quais se busca indenizar um dano. É o caso dos 

honorários advocatícios, pois a imposição da sanção prevista no art. 20 do Código de Processo 

Civil tem nítida natureza indenizatória, com o pagamento de quantia para remunerar o trabalho do 

advogado da parte adversa àquela que deu causa ao processo”.  
257

. Para maiores detalhes, cfr. BRUNO LOPES, cfr. Honorários advocatícios no processo civil, n. 6, pp. 13-

17. 
258

. Honorários advocatícios no processo civil, n. 6, pp. 11-20. 
259

. Instituições de direito processual civil, II, n. 548, p. 317. 
260

. Sem analisar de forma mais profunda a criação de uma hipótese sistemática de substituição 

processual, FREDIE DIDIER JR. concorda com essa posição: “em uma análise mais aprofundada, 

poderíamos dizer que desde o início do processo já havia a substituição processual”, in Recurso de 

terceiro, n 2.4.6, nota n. 249, p. 169. 
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Caso contrário, a parte demandante seria parte ilegítima para pleitear um bem 

pertencente a outrem. 

Além dessa situação, deve ser analisada a questão a partir 

da situação de recurso interposto pela parte para majorar honorários sucumbenciais. 

Quando o juiz apresenta o capítulo dos honorários na 

sentença e há algum descontentamento em relação aos valores, o titular desse direito 

não é parte no processo, em que pese representá-la.  

O art. 499 do Código de Processo Civil impõe que o 

terceiro tem legitimidade para recorrer. Portanto, pode o advogado interpor recurso 

referente ao capítulo dos honorários? Consoante BRUNO LOPES demonstra,
261

 

há entendimento jurisprudencial no sentido de que o art. 23 do Estatuto da Advocacia só 

confere ao advogado legitimidade para a execução, enquanto há outros no sentido de 

que só ele pode recorrer. Mas é dominante o entendimento de que tanto a parte, quanto 

o advogado, como terceiro, têm legitimidade para recorrer. 

Em termos de legitimidade recursal, o advogado pode 

recorrer como terceiro prejudicado (CPC, art. 499). Mas no que se refere a interesse, 

só o advogado é que tem interesse jurídico em recorrer, “pois somente ele será 

beneficiado caso o valor dos honorários seja majorado, não o seu cliente”.
262

 

Portanto, se a parte interpõe recurso somente para majorar honorários, LIEBMAN
263

 e 

BRUNO LOPES
264

 entendem que não há interesse jurídico no recurso, na medida em que 

ela está devolvendo somente um capítulo que não lhe interessa. Mas este último 

entende, com base em precedente do Superior Tribunal de Justiça e a partir da mitigação 

das formalidades, que não se pode considerar inadmissível recurso interposto pela parte, 

que só trate de capítulo dos honorários, quando o advogado que faz jus aos honorários é 

quem assina o recurso. 

                                                 
261

. Honorários advocatícios no processo civil, n. 47, pp. 198-199. 
262

. Honorários advocatícios no processo civil, n. 47, p. 200. 
263

. Manuale di diritto processuale civile, I, n. 63, pp. 174-175. 
264

. Honorários advocatícios no processo civil, n. 47, p. 200. 
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Mas seja envolvendo recurso que só aborde honorários ou 

que também trate de capítulo do mérito principal, essa questão do interesse não tem 

relevância, ao se analisar a parte como substituto processual do advogado no 

procedimento recursal. FREDIE DIDIER JR. analisa a questão da parte que interpõe 

recurso como substituição processual e concorda com a posição ora defendida, 

no sentido de que, quando a parte interpõe recurso em seu nome, para tratar de 

honorários, ocorre o fenômeno da substituição processual.
265

 Em realidade, 

essa situação específica envolve mais um caso de substituição processual 

endoprocessual (supra, n. 26-27). Claro que, como terceiro, por não se tratar de 

legitimação extraordinária autônoma exclusiva (supra, n. 9), pode o advogado atuar 

como assistente da parte no procedimento recursal, consoante corretamente defende 

FLÁVIO CHEIM JORGE.
266

 Inclusive, como será visto, mesmo como assistente, 

o advogado pode até mesmo renunciar ao direito e praticar atos de disposição material, 

já que o art. 53 do Código de Processo Civil deve ter outros contornos quando se trata 

de substituição processual (infra, n. 42). 

Portanto, seja em situação de pedido inicial de condenação 

em honorários sucumbenciais, seja em procedimento recursal (caso de substituição 

processual endoprocessual), a parte atua como substituto processual do advogado. 

 

29. A hipótese do art. 265, inc. VI, § 1º, alínea a, do Código de Processo Civil não 

é caso de substituição processual  

É sabido que a morte da parte causa a paralisação 

temporária do processo.  

Entretanto, o art. 265, inc. VI, § 1º, alínea a, afirma que 

“no caso de morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, ou de seu 

representante legal, provado o falecimento ou a incapacidade, o juiz suspenderá o 

processo, salvo se já tiver iniciado a audiência de instrução e julgamento; caso em que o 

                                                 
265

. Recurso de terceiro, n 2.4.6, p. 170. 
266

. “A legitimidade do advogado para recorrer”, Aspectos polêmicos e atuais dos recursos, p. 154. 
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advogado continuará no processo até o encerramento da audiência. Nessa situação, 

o processo só se suspenderá a partir da publicação da sentença ou do acórdão”. 

Observa-se que, entre o falecimento ou incapacidade da 

parte durante a audiência e a suspensão do processo, o advogado continua na prática de 

atos postulatórios. 

Com o falecimento da parte, o mandato também extingue. 

Mas pode ser que o direito em discussão envolva já o patrimônio dos herdeiros 

(princípio da saisine). Há posição no sentido de que a situação envolveria substituição 

processual do advogado, que defenderia interesse dos herdeiros durante esse tempo: 

“o § 1º, do art. 265, prescreve que mesmo tomando conhecimento do fato gerador da 

suspensão, o juiz está autorizado a praticar atos processuais, como se dá nos feitos em 

que fora iniciada a audiência de instrução e julgamento, continuando no processo o 

representante processual (advogado) não mais da parte falecida, mas atuando em nome 

próprio na defesa de direitos dos herdeiros até o encerramento da audiência. O processo 

somente será suspenso a partir da publicação da sentença e nesse intertempo o 

representante processual (advogado) ocupa uma posição bimembre – dupla legitimação 

– atuando no processo na qualidade de substituto processual dos herdeiros, produzindo 

as provas que entender necessárias e simultaneamente exerce o ius postulandi”.
267

 

A justificativa para essa posição estaria em dois 

dispositivos legais: “a norma instrumental capitaneada no § 1º, do art. 265, c/c o 

art. 1.321 do Código Civil [de 1916], atribuem legitimidade extraordinária – 

dupla legitimação – ao representante processual (advogado) durante o curso do 

processo, para atuar em nome próprio na defesa de direito dos herdeiros. 

Essa legitimação extraordinária se dá apenas nesse entremeio que se verifica entre a 

morte da parte e a suspensão do processo”.
268

 

Em que pese essa respeitável opinião, ela parece não 

refletir a melhor posição. 

                                                 
267

. MANOEL SEVERO NETO, Substituição processual, pp. 179-180. 
268

. MANOEL SEVERO NETO, Substituição processual, p. 186. 



9

5 

95 

 

Em primeiro lugar, é necessário fazer uma distinção entre 

capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. 

Capacidade de ser parte significa a “qualidade atribuída a todos os entes que possam 

tornar-se titulares das situações jurídicas integradas na relação jurídica processual 

(faculdades, ônus, poderes, deveres, sujeição)”.
269

 São as pessoas naturais, jurídicas e os 

entes dotados de personalidade processual (CPC, art. 12). Já a capacidade se estar em 

juízo importa “atuar como parte em um processo”, ou seja, trata-se da capacidade 

segundo a lei civil. Trata-se da capacidade de atuação processual e é denominada 

comumente de capacidade processual ou de legitimatio ad processum.
270

 Por fim, 

a capacidade postulatória diz respeito aos atos postulatórios praticados pelo advogado, 

que é indispensável para a administração da justiça (CF, art. 133; CPC, art. 36; 

EA, art. 2º) é o profissional que pode representar a parte. Somente com a procuração 

ad judicia é que o advogado está habilitado a representar a parte.  

Portanto, o advogado atua somente dentro da sua 

capacidade postulatória e não tem interesse jurídico no mérito da causa. Claro que há 

um interesse profissional direto, na medida em que o advogado atua para buscar a 

vitória de seu cliente e também porque pretende vencer para obter honorários de 

sucumbência do vencido, mas tais interesses não fazem parte do pedido principal, e, 

portanto, do bem da vida a ser alcançado com o petitum, além de o advogado não ser 

parte no processo.  

Por ser o mandato um contrato, ele extingue-se com a 

morte do outorgante, nos termos do art. 682, inc. II, do Código de Processo Civil. 

Mas quando ocorre a morte da parte, o art. 265, inc. VI, § 1º, alínea a, do Código de 

Processo Civil simplesmente afirma que haverá uma prorrogação automática do 

mandato até o fim da audiência. Trata-se somente de uma extensão legal da procuração 

outorgada, para privilegiar o fato de que a audiência será ininterrupta e irá até seu fim.  

                                                 
269

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 535, p. 289. 
270

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 536, p. 292. A legitimidade ad processum 

não significa legitimidade ad causam, que é a pertinência subjetiva para a demanda..  
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Nessa situação legal, o advogado não se torna parte, 

não advoga em causa própria, tampouco atua como substituto processual. Ele continua 

tão-somente com sua capacidade postulatória e terá de conduzir a audiência até seu 

termo final. 

Além do mais, o art. 1.321 do Código Civil de 1.916, 

cuja redação está no art. 689 do Código Civil vigente, dispõe que “são válidos, 

a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante 

pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, 

por qualquer outra causa”. Tal artigo somente afirma que os atos praticados pelo 

mandatário em nome do mandante serão válidos para terceiros de boa-fé, mesmo que tal 

mandante tenha falecido, ou seja, os efeitos da extinção se prorrogam.
271

 Tal norma não 

afirma que o mandatário perde essa qualidade e torna-se mandante. 

Afirma simplesmente que há uma prorrogação do mandato, para preservar atos 

praticados com terceiros, pois, como afirma GUSTAVO TEPEDINO, “desloca-se a eficácia 

da extinção do mandato para o instante no qual o terceiro tem conhecimento da causa 

extintiva. Suspende-se a eficácia dos efeitos terminativos do contrato em favor da 

confiança despertada pela procuração em terceiros e no próprio mandato”.
272

 

Portanto, a morte da parte durante a audiência não importa 

transformação do patrono em parte. O art. 265, inc. VI, § 1º, alínea a, do Código de 

Processo Civil tem aplicação como uma prorrogação automática de mandato, para que 

não haja desperdício de atos processuais. Justamente por isso, não há qualquer 

regramento sobre atos que o advogado poderia praticar como parte nessa situação 

específica. 

Diante disso, essa norma não envolve substituição 

processual.  

  

                                                 
271

. GUSTAVO TEPEDINO, Comentários ao novo código civil, X, pp. 189-190. 
272

. Comentários ao novo código civil, X, p. 190. Tal entendimento encontra também respaldo 

jurisprudencial, cfr. STJ, 4ª T., REsp 89.782, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 9.9.96. 
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CAP. III: A COISA JULGADA  

 

30. Coisa julgada e sua dupla destinação 

Alguns estudiosos afirmam existir uma íntima relação 

entre coisa julgada e jurisdição, por entenderem que só haveria razão de ser nessa se 

aquela houvesse. Seja para COUTURE, LIEBMAN, CALAMANDREI e ALLORIO, todos 

trazem como ponto de partida a obra dos filósofos normativistas, para os quais a função 

do Estado tem de estar ligada por suas formas e efeitos. Isso é tão expressivo que 

CALAMANDREI chega a afirmar que a coisa julgada é a pedra de toque da jurisdição.
273

 

Assim também pensa ALLORIO ao afirmar que “o efeito declaratório, ou seja, a coisa 

julgada é o sinal inequívoco da verdadeira jurisdição”.
274

 E também COUTURE nos 

expressivos trechos: “função pública, realizada por órgãos competentes do Estado, 

com as formas requeridas pela lei, em virtude da qual, por ato de juiz, determina-se o 

direito das partes, com o objetivo de dirimir seus conflitos e controvérsias de relevância 

jurídica, mediante decisões com autoridade de coisa julgada, eventualmente possíveis 

de execução”. Continua ele depois: “o objeto próprio da jurisdição é a coisa julgada”.
275

 

Bem mais completo e correto é o conceito trazido por 

DINAMARCO-CINTRA-GRINOVER: “é uma das funções do Estado, mediante a qual este se 

substitui aos titulares dos interesses em conflito para, imparcialmente, buscar a 

pacificação do conflito que os envolve, com justiça”.
276

 É poder, porque tem capacidade 

de decidir imperativamente e impor decisões. É função, pois é um encargo do Estado de 

promover a pacificação de conflitos interindividuais. E também é atividade, porque essa 

pacificação realiza-se por meio de um conjunto de atos do juiz no processo. O escopo 

jurídico da jurisdição é decidir. 

Para todos esses doutrinadores, sem coisa julgada não há 

                                                 
273

. “Limites entre jurisdición e administración em la sentença civil”, Estudios sobre el processo civil, p. 

48. 
274

. Problemas del derecho procesal, II, p. 15. 
275

. Fundamentos del derecho procesal civil, p. 34. 
276

. Teoria geral do processo, n. 60, p. 147. 
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jurisdição, não há razão lógica para falar nela. 

Até mesmo porque, o fim do processo civil de 

conhecimento é a formação de coisa julgada. CARNELUTTI e GOLDSCHIMIDT afirmam 

que a finalidade do processo civil cognitivo é a formação da coisa julgada. Esse trecho 

do mestre alemão ilustra bem a posição dele: “o processo é o procedimento cujo fim é a 

constituição da coisa julgada, isto é, do efeito de que a pretensão do autor valha no 

futuro, ante os tribunais, como juridicamente fundada ou infundada”.
277

 

Na sua Instrumentalidade, DINAMARCO critica essa posição porque “são introspectivas 

as colocações que consistem na visão do sistema processual em si mesmo, visão interna 

e pan-processualista, que no fundo pressupõe o processo como fim em si mesmo e não 

chega sequer a questionar a sua função perante a ordem jurídica substancial. 

É de extrema fragilidade e chega a ser ingênua a crença de que o sistema processual 

jurisdicional tenha por escopo a produção de decisões, de título executivo ou da coisa 

julgada”. “Além disso, quem respondesse que o escopo do processo (de conhecimento) 

é a produção de decisões, continuaria sem explicar para que servem afinal o processo e 

a própria decisão que o integra”. “Quando se passa a pensar na coisa julgada como 

objetivo institucional do exercício da jurisdição, têm-se todos esses males e mais a 

ingenuidade da aceitação de algo que vem de fora do sistema como se resultasse de 

alguma força dele próprio. Não é o procedimento que dita a imunização das decisões 

que ele próprio produz, mas algo que o antecede e no qual ele busca apoio, ou seja, 

as normas de direito positivo que instituem a autoridade da coisa julgada material 

(no caso brasileiro, garantia erigida no plano constitucional); nem faria sentido outorgar 

ao agente do poder (poder derivado, não constituinte) o estabelecimento do grau de 

imunização de suas decisões contra futuros questionamentos. Mais ainda: peca essa 

afirmação da coisa julgada como objetivo processual, também por tomar como 

invariável algo que é historicamente variável e variável ainda, no seio do mesmo 

ordenamento jurídico, conforme a natureza do processo (como sustentar tal escopo com 

relação ao processo penal, quando a coisa julgada da sentença penal condenatória é 

extremamente instável, sujeita sempre à revisão?). A coisa julgada, não sendo efeito da 

sentença mas a autoridade de que os seus efeitos se revestem, jamais poderia ser 

                                                 
277

. Principios generales del proceso, I, n. 13, pp. 37-38. 
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considerada (também por esse motivo) como um objetivo em si mesmo”.
278

 

Entretanto, o instituto da res judicata é uma opção política 

constitucional e também é técnica processual. Quando o art. 5º, XXXVI da Constituição 

afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada, optou por dar segurança ao sistema e aos atos, processuais ou não, por meio 

desses institutos. Mas também é técnica, a ser manejada dentro do processo, 

especialmente pelas normas dispostas no Código de Processo Civil. Quando se afirma 

que o fim do processo civil de conhecimento é a coisa julgada, não se está equivocado. 

É apenas uma visão endoprocessual. O errado é afirmar que esse é único fim do 

processo cognitivo, porque fora da ciência processual o processo visa à pacificação 

social. 

Em seus questionamentos, DINAMARCO tem levantado a 

definição da coisa julgada como uma garantia para o vencedor. Ou seja, aquele que 

venceu tem a certeza de que a sua condenação tornou-se imutável e poderá cobrar o que 

fora declarado como seu. Ainda que se trate de uma sentença condenatória, o juiz 

declara. Declara duas vezes. Após fazer um juízo lógico anterior de declaração do 

direito do autor e de inadimplemento do réu (BEDAQUE),
279

 a sentença condenatória 

contém mais uma declaração, para sanar uma crise de adimplemento de uma obrigação. 

Primeiro declara-se existente o crédito e, logo em seguida, o juiz declara-o também 

exigível já ou futuramente,
280

 ou seja, condena-se.
281

 Geralmente se a resistência do réu 

                                                 
278

. A Instrumentalidade do processo, pp. 107 ss. 
279

. Ao dispor sobre a sentença condenatória: “antes de mais nada, é preciso certifica-se de que a 

transgressão realmente ocorreu. Trata-se do accertamento do direito, que pressupõe juízo de valor 

a respeito da situação supostamente contrária ao que determina a norma” (in Efetividade do 

processo e técnica processual, p. 524). 
280

. Com a palavra futuramente não se quer aqui dizer que é permitido ao juiz proferir sentenças 

condicionais (ou seja, se o direito do autor existir, o réu está condenado) sabidamente proibidas em 

nosso ordenamento (CPC, art. 460). Mas sim que é lícito ao juiz proferir sentenças sobre 

obrigações sujeitas a condição ou termo (chamadas sentenças para o futuro, dispostas no art. 572 

do Código de Processo Civil. Ou seja, o direito existe desde já e o réu tem que pagar quando se 

tornar exigível, como afirma o professor DINAMARCO nas suas Instituições, IV, n. 1435, p. 186).  
281

. Adota-se no presente trabalho a posição de BARBOSA MOREIRA (in Questões velhas e novas em 

matéria de classificação das sentenças, Temas de direito processual civil, oitava série, p. 134) no 

sentido de que a condenação não é uma ordem ou comando imposto ao litigante (como afirma 

BEDAQUE in Efetividade do processo e técnica processual, n. 8, p. 524). Se assim o fosse, o 

descumprimento de tal ordem judicial seria tipificado como crime de desobediência (CP, art. 330). 
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prosseguir, a atividade do autor será substituída por atos de sub-rogação (obrigações de 

pagar). Mas há também situações em que esses atos práticos de sub-rogação não são 

admitidos em caso de descumprimento da segunda declaração (a de exigibilidade), 

como são os casos das obrigações de dar, fazer e as de não-fazer. Ou seja, apesar de a 

execução se dar de maneira diversa, a depender do direito material, o fato é que só 

haverá condenação se houver inadimplemento. E é claro há ainda os casos de 

condenação sem execução, como o é a hipótese do art. 641 do Código de Processo 

Civil. O objetivo de condenar é portanto sanar crises de adimplemento com o conteúdo 

de declarar o direito existente e declará-lo também exequível.
282

 

A coisa julgada seria uma garantia porque essas 

declarações tornam-se imutáveis com o surgimento da coisa julgada. E nada mais pode 

retirar do vencedor o seu ganho, exceto as situações excepcionalíssimas da estreita via 

da ação rescisória (CPC, art. 485). Essa é, em sua suma, a ideia de sugerir a coisa 

julgada como garantia ao vencedor.  

Mas será que a coisa julgada também não é uma garantia 

para o vencido?  

Do mesmo modo que o vencedor tem a garantia de que 

poderá invadir o patrimônio do vencido na quantia em que fora declarado como sendo 

seu, o vencido também terá a certeza de que o seu patrimônio será invadido na exata 

proporção da sua condenação. Ele terá a certeza de que o credor não poderá ir além do 

que a jurisdição lhe deu e a sub-rogação do Estado sempre será feitas nesses limites 

intransponíveis.  

                                                                                                                                               
Também não é uma declaração de ato ilícito ou de responsabilidade (como afirma CARNELUTTI in 

Lezioni di diritto processuale civile, II, p. 30 ss), porque essa afirmação não explica a condenação 

em honorários e custas, já que a sucumbência não é um ato ilícito. Por esse mesmo motivo, 

condenar não é a aplicação de uma sanção (como afirma LIEBMAN, In Processo de execução, p. 14 

ss) e, além do mais, essa teoria não se aplica às sentenças para o futuro, pois não se pode falar em 

sanção sem que haja antes o descumprimento de uma obrigação.  
282

. Nota-se um fundo comum entre as sentenças declaratórias e condenatórias, mas só parcialmente. 

Enquanto aquelas contêm uma só declaração (a de existência do direito), essas possuem duas (uma 

de existência e outra de exigibilidade presente ou futura).  
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A coisa julgada é sim uma garantia para o vencedor, 

mas também o é para o vencido, sendo que sua existência ultrapassa o limite do campo 

do processo e situa-se no campo político-constitucional. 

A imutabilidade da decisão judicial é de extrema 

relevância, pois assegura a eficiência do processo como instrumento de pacificação 

social. Justamente porque a coisa julgada elimina as incertezas quanto às consequências 

decorrentes da composição do conflito de interesses (CELSO NEVES),
283

 a análise dos 

seus limites e sua aplicação na prática deve ser norteada pela busca da segurança 

jurídica, de modo a evitar contradições entre julgados, reapreciação de questões já 

decididas, repetição desnecessária de demandas que tenham origem nos mesmos fatos, 

proliferação recursal e dificuldade de cumprimento de determinada decisão. A coisa 

julgada, além de garantir pacificação social, o fim do litígio e a certeza do direito 

declarado no processo, representa também uma resposta do ordenamento positivo à 

exigência de economia processual, evitando a repetição desnecessária da atividade 

jurisdicional.
284

 

Entretanto, tem de se analisar o limite dessa garantia, pois 

sabidamente direito algum é absoluto, pois deve ser harmonizado com os outros 

institutos que compõem uma série de garantias de qualquer Estado Democrático de 

Direito.  

 

31. Os efeitos da sentença, efeitos da coisa julgada e seus limites subjetivos 

O art. 472 do Código afirma que a sentença faz coisa 

julgada entre as partes e não beneficia nem prejudica terceiros, mas na verdade a 

expressão legal usada é equivocada, pois o próprio Código autoriza o terceiro a interpor 

recurso (CPC, art. 499), a propor ação rescisória (CPC, art. 487, inc. II), todas as 

modalidades de intervenção de terceiros (CPC, arts. 50 a 80), sem contar os embargos 

de terceiro (CPC, arts. 1.046 a 1.054). O que não pode prejudicar terceiros é a coisa 

                                                 
283

. Coisa julgada civil, p. 441.  
284

. A respeito, cfr.  LUIS PAOLO COMOGLIO, Il principio di economia processuale, II, pp. 107-133. 
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julgada, pois invariavelmente os efeitos da sentença atingirão terceiros (LIEBMAN). 

Por isso é importante a definição de sentença, seus efeitos e a relação com a coisa 

julgada. 

Sentença é, pois, o ato jurisdicional que propõe uma 

solução para o litígio (sentença definitiva), ou extinção ao processo (sentença extintiva), 

como se depreende da lição de DINAMARCO.
285

 Toda sentença, então, terá um conteúdo 

lógico que produzirá efeitos, invariavelmente, na esfera dos terceiros e para isso será 

necessária a verificação da eficácia da sentença e da coisa julgada perante terceiros.  

Os efeitos da sentença, como expõe JOSÉ IGNÁCIO 

BOTELHO DE MESQUITA, “são as alterações que a sentença produz por via direta nas 

relações entre as partes e, por via reflexa, nas relações entre as partes e terceiros”.
286

 

Tendo em vista a garantia da ampla defesa e contraditório, é impedido que a sentença 

tenha eficácia direta ultra partes, pois os terceiros não puderam exercer sua capacidade 

de convencimento do juiz, mas podem sofrer os efeitos reflexos dela. A conclusão é que 

há efeitos diretos e efeitos reflexos  da sentença de mérito.  

A sentença, como toda decisão jurisdicional, é capaz de 

produzir efeitos imediatamente na vida das pessoas, pois é ato de imperatividade do 

poder estatal, exceto quando há pendente recurso com efeito suspensivo. A esse 

fenômeno de imperatividade, dá-se o nome de eficácia natural ou plena da sentença. 

Ocorre que há certos efeitos que extravasam a esfera de direito das partes e atingem 

terceiros independentemente da vontade do juiz, que não tem como saber até que ponto 

uma sentença afetará o direito deles que não foram sujeitos ativos ou passivos da 

própria relação jurídico-substancial versada no litígio. São os efeitos reflexos da 

sentença. 

Esses terceiros, apesar de sofrerem esse efeito, não estão 

obrigados a continuar suportá-los, porque a coisa julgada (res judicata) não se opera 

perante eles, pois não é um dos efeitos da sentença, como ressalta LIEBMAN. O fato de o 

terceiro poder impugnar uma sentença decorre de “que para as partes, quando a 

                                                 
285

. Instituições de direito processual civil, II, n. 651-A, pp. 257 ss. 
286

 A coisa julgada,  p. 2.  
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sentença passa em julgado, os seus efeitos tornam imutáveis, ao passo que para terceiros 

isso não ocorre”.
287

 

Portanto, todos são atingidos pela eficácia do conteúdo de 

imperatividade da sentença, mas a imutabilidade da sentença somente se dá perante as 

partes. Aí está a autoridade da coisa julgada (auctoritas rei iudicata), a qual nos leva 

a crer que a sentença somente será imutável perante as parte às quais é dada 

(CPC, art. 472). Um terceiro que não participou do processo (senão não seria mais 

terceiro, obviamente) não pode ficar impossibilitado de discutir a questão que não teve a 

chance do contraditório e da ampla defesa, mas poderá sofrer, em maior ou menor grau, 

os efeitos de uma sentença proferida.  

ADA, ao diferenciar a autoridade da coisa julgada da 

eficácia natural da sentença, afirma que “a primeira, rigorosamente limitada às partes; 

a segunda, sujeitando aos terceiros, em virtude da idoneidade natural dos atos estatais. 

A eficácia geral da sentença, como comando autoritativo estatal, é reconhecida pela 

mesma doutrina brasileira que, como se viu, acolhe a distinção de LIEBMAN”.
288

 

Portanto, a coisa julgada atua como um qualificador dos efeitos da sentença.
289

 

                                                 
287

. Eficácia e autoridade da sentença, pp. 83 e ss. 
288

. É de se registrar a posição de BOTELHO DE MESQUITA, que diverge da posição de LIEBMAN, e parte da 

distinção de três institutos: O (I) conteúdo da sentença: que nada mais é que o juízo lógico da 

sentença, especialmente a sua conclusão (dispositivo – CPC, art. 458, inc. III). Assim, para acolher 

ou rejeitar o pedido do autor, o juiz deve analisar diversos pontos, em especial o desenvolvimento 

válido da relação processual, condições da ação, pressupostos processuais e o silogismo entre o 

ordenamento jurídico, a relação jurídica com o réu e a pretensão deduzida em juízo. Todas essas 

afirmações servem para, de maneira escalonada, se chegar a uma declaração principal, na qual o 

juiz acolhe ou rejeita a pretensão do autor. A essa declaração principal dá-se o nome de elemento 

declaratório da sentença, que como exemplifica: “nas ações condenatórias, consiste na conclusão 

de que o autor tem, ou não, o direito de exigir do réu o cumprimento da obrigação. Nas ações 

constitutivas, consiste na conclusão de que o autor tem, ou não, o direito à modificação jurídica 

pretendida. E, nas ações meramente declaratórias, consiste na conclusão de que existe, ou não, a 

relação jurídica, a autenticidade ou a falsidade afirmadas pelo autor, ou na declaração de que não 

existe, ou existe, a relação jurídica negada pelo autor”. Esse elemento declaratório não se confunde 

com os (II) efeitos da sentença, que são, como já visto, as alterações que a sentença, como ato 

imperativo do Estado-juiz que é, produz na vida das pessoas, sendo que para ele apenas as 

sentenças de procedência (em se tratando de ação declaratória) são capazes de produzir essas 

alterações (efeito declaratório). Já os (III) efeitos do trânsito em julgado são a indiscutibilidade e 

imutabilidade da conclusão da sentença (CPC, art. 467). Para o autor, a “autoridade da coisa 

julgada consiste pois na indiscutibilidade do elemento declaratório da sentença transitada em 

julgado”. Pelo que se observa, os conceitos de efeito do trânsito da sentença tem grande 
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Dante de todo exposto, é nítida a distinção entre efeitos da 

sentença e coisa julgada. 

Ressalte-se, ainda, que não se pode falar em coisa julgada 

secundum eventum litis no processo civil individual, como bem afirma TUCCI.
290

 

A própria natureza da coisa julgada faz com que ela incida independentemente do 

resultado do processo. A questão está muito mais próxima do interesse de agir, quando 

os efeitos da sentença atingem um terceiro, que a própria questão acerca da existência, 

ou não, de coisa julgada.  

Por sua vez, os limites subjetivos da coisa julgada 

significam que a imutabilidade dos efeitos da sentença fica restrita às partes do 

processo.
291

 No Brasil, tal conceito está disposto no art. 472 do Código de Processo 

Civil, ao afirmar que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, 

não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Como afirma DINAMARCO, 

                                                                                                                                               
proximidade com o efeito declaratório da sentença. Mas BOTELHO DE MESQUITA ressalta bem a 

diferença entre esses dois conceitos: o efeito decalaratório é um efeito da sentença, enquanto que a 

indiscutibilidade é um efeito do trânsito em julgado. Além do mais, o efeito declaratório pode se 

produzir antes do trânsito em julgado da sentença. E, por fim, ressalta o autor que a 

indiscutibilidade que nasce com o trânsito em julgado somente se opera perante as partes, 

enquanto que “o efeito declaratório vincula tanto as partes como terceiros; assim, terceiros 

interessados têm plena liberdade para discutir em processo futuro a conclusão da sentença anterior 

transitada em julgado (CPC, art. 55), mas não podem se opor ao vínculo criado pela declaração 

pronunciada na sentença pronunciada na sentença de procedência de uma ação declaratória (e.g., 

declaração de falsidade do documento).” Assim, para ele, o terceiro não pode se voltar contra os 

efeitos da sentença, mas pode discutir a conclusão da sentença. Ou seja, se voltar contra a decisão, 

não contra seu efeito. Ainda, toda sentença possui o elemento declaratório, mas o efeito 

declaratório, apenas as sentenças de procedência têm. Afirma que “os efeitos declaratórios se 

produzem erga omnes, torna-se explicável o motivo pelo qual a segunda sentença pode beneficiar 

ou prejudicar terceiros enquanto que a primeira não”. Registre-se também a crítica feita por 

BARBOSA MOREIRA, no sentido de que a coisa julgada não é a imutabilidade dos efeitos da 

sentença, mas a imutabilidade de seu conteúdo. Ele utiliza como exemplo a transação de uma 

sentença condenatória, em que as partes podem transigir ulteriormente. O que as partes não podem 

fazer é exigir que outro juiz dê comando diverso daquele já decidido, in “Eficácia da sentença e 

autoridade da coisa julgada”, Temas de direito processual, 3ª série, pp. 99-115.  
289

. “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 142. 
290

. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 13, pp. 131 ss. 
291

. Para evolução do conceito dos limites subjetivos à luz da doutrina, cfr. TUCCI, Limites subjetivos da 

eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 7, pp. 99-101.  
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em realidade, tal artigo dispõe sobre os efeitos da própria sentença e não só da coisa 

julgada.
292

 

Consoante dispõe a doutrina, essa limitação tem dois 

fundamentos bem claros. 

O primeiro é o de garantir o contraditório, na medida em 

que tal garantia “ficaria maculada se um sujeito, sem ter gozado das oportunidades 

processuais inerentes à condição de parte, ficasse depois impedido de repor em 

discussão o preceito sentencial”.
293

 

A segunda é voltada aos olhos práticos, pois não há 

sentido afetar esfera de direitos de terceiros que são juridicamente desinteressados.
294

 

Isso porque, como afirma TALAMINI, “grande parte do problema reside em saber quando 

os efeitos da sentença implicam propriamente repercussões jurídicas na esfera do 

terceiro e, ainda, quando esse terceiros detém legitimidade e interesse jurídico para agir 

em juízo em nome próprio, pretendendo pronunciamento que se contraponha aos efeitos 

do anterior”.
295

  

Como será visto agora, a análise dos limites subjetivos dos 

efeitos da sentença e da coisa julgada deve ser feita a partir de princípios constitucionais 

que constituem a base de qualquer Estado Democrático de Direito.  

 

 

 

 

                                                 
292

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 963, esp. p. 315. 
293

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 963, esp. p. 315. 
294

. DINAMARCO. Instituições de direito processual civil, III, n. 963, esp. p. 315. 
295

. “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 144. 
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32. Os limites subjetivos da coisa julgada e os princípios constitucionais que a 

norteiam (due process of law, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade 

da tutela jurisdicional) 

A análise do limite da extensão da coisa julgada ao 

substituto processual invariavelmente passa por meio dos princípios constitucionais que 

a justificam. Como afirma HANS KELSEN, o ordenamento jurídico nada mais é do que 

uma construção escalonada de normas de diferentes camadas ou níveis, cuja unidade é o 

produto da conexão de dependência de tais normas a uma ordem superior, que 

fundamenta a unidade.
296

 Exatamente por isso é que a análise da relação da coisa 

julgada com o da substituição processual atravessa também a verificação de quais 

princípios constitucionais a sustentam e como tais princípios relacionam-se com o 

sistema processual infraconstitucional. Trata-se, pois, do direito processual 

constitucional, que é um sistema de princípios e garantias explicitados na Constituição e 

destinados a assegurar que o processo se desenvolva segundo os valores democráticos 

contidos naquele patamar supremo da ordem jurídica,
297

 ou ainda a “condensação 

metodológica e sistemática dos princípios constitucionais do processo”.
298

 

Hoje se vive o terceiro momento metodológico
299

 do 

direito processual, com a sua visão instrumental, na qual deve ser visto il processo come 

lavoro.
300

 Nele exige-se que o processo esteja voltado à tutela efetiva dos direitos, 

por meio do binômio direito-processo, no qual o processualista deve atentar para os 

problemas jurídicos, sociais, éticos e políticos de seu tempo, mostrando-se interessado 

em obter dos conceitos processuais e da produção normativa o melhor resultado 

                                                 
296

. Teoria pura do direito, p. 247. 
297

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 74, pp. 193 ss: “ele é o método consistente 

em examinar o sistema processual e os institutos do processo à luz da Constituição e das relações 

mantidas com ela”.  
298

. CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria geral do processo, n. 33, p. 85.  
299

. DINAMARCO, A Instrumentalidade do processo, p. 22. 
300

. FRANCESO CARNELUTTI, Diritto e Processo, p. 124, n. 71. Afirma que “giurisdizione e azione, azione 

e giurisdizione sono le due forze, centrifuga e centripeta, che fanno muovere il meccanismo 

processuale. Si spiega, com quello che è stato detto nel capitolo precedente, che il processo è 

lavoro: lavoro del giudice, delle parti e dei loro ausiliari”. 
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possível da ordem jurídica justa, principalmente por meio da conotação deontológica
301

 

do processo.  

Partindo dessas premissas, deve-se analisar quais os 

princípios constitucionais que norteiam a limitação da extensão dos efeitos subjetivos 

da coisa julgada. 

É instintivo que o primeiro princípio é o do due process of 

law. Sabidamente esse princípio adveio da Carta Magna de 1.215, de João Sem Terra, 

com a limitação do poder real (law of the land). Em realidade, a expressão hoje utilizada 

para consagrar esse importante princípio apareceu ulteriormente, no Statute of 

Westminter of the Liberties of London, de 1.354.
302

 Já nos Estados Unidos, com a 

inclusão da Emenda V, de 1.791, toda a federação do país estava sujeita à regra do 

devido processo.  

Quando o art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal 

brasileira afirma que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal, deixa evidente a necessidade de um processo como liberdade do cidadão 

e limitação ao exercício do poder pelo Estado. Por isso que BOTELHO DE MESQUITA 

afirma que devido processo “é a garantia de que haja processo, vedado à autoridade 

invadir a esfera da liberdade jurídica de quem quer que seja, nullus homo liber, 

senão por via processual”.
303

  Como afirma DINAMARCO, “falar em due process é falar 

em um sistema de limitações ao exercício e imposição do poder pelos agentes estatais, 

em nome de um valor mais elevado, que é a liberdade das pessoas, associado ao dever 

ético de respeitá-lo, superiormente imposto pela Constituição. É falar do respeito, 

politicamente indispensável, às liberdades, em nome dos valores inerentes à 

democracia”. 

                                                 
301

. Essa conotação é extremante importante para que o processualista possa atentar para os escopos do 

processo. 
302

. ARRUDA ALVIM, Revista do Advogado AASP 34/1991. 
303

. Teses, estudos e pareceres de processo civil, 3, p. 132. 
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Pela própria leitura do art. 5º, inc. LIV, da Constituição e 

do conceito de devido processo legal, é intolerável que alguém fique adstrito a uma 

coisa julgada desfavorável sem ter a oportunidade de agir ativamente para se defender. 

Disso decorre também outro princípio que limita a regra 

do art. 472 do Código de Processo Civil, qual seja, a garantia constitucional do 

contraditório (Const., art. 5º, inc. LV),
304

 cujo conceito mais puro é o de que a lei deve 

instituir meios para a participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquear-

lhes esses meios.
305

 

O contraditório é formado por um binômio de informação 

e reação. Como mais uma vez afirma DINAMARCO, “todo sistema processual é 

construído de modo a oferecer a cada uma das partes, ao longo de todo o procedimento, 

oportunidades para participar pedindo, participar alegando e participar provando. 

Oferecer-lhes his day in court é abrir-lhes portas para essa tríplice participação”.
306

  

Dentro do princípio do contraditório existe o 

desdobramento da ampla defesa, que é a necessidade de se facultar à parte a 

possibilidade de uma exaustiva e técnica defesa.
307

 

É evidente que um radical contraste com a garantia 

constitucional do contraditório consiste no total e absoluto abandono de um sujeito, 

que sequer foi incluído no processo e, portanto, ali não recebeu citação alguma mas ao 

qual depois se cogite de impor a eficácia direta de uma sentença e, mais grave ainda, a 

eficácia da imutabilidade dessa sentença, que é a imposição de terceiro a uma coisa 

julgada. Portanto, o direito ao contraditório é também uma limitação ao art. 472 do 

Código de Processo Civil. 

                                                 
304

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 963, p. 315: “a primeira delas [a primeira 

das razões da limitação subjetiva da coisa julgada] é a garantia constitucional do contraditório, que 

ficaria maculada se um sujeito, sem ter gozado das oportunidades processuais inerentes à condição 

de parte, ficasse depois impedido de repor em discussão o preceito sentencial”. O direito ao 

contraditório está expressamente previsto no ordenamento brasileiro desde a Constituição Federal 

de 1946.  
305

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 84, p. 234. 
306

. Instituições de direito processual civil, I, n. 85, p. 235. 
307

. Para se verificar a evolução dos dois conceitos, cfr. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, Limites subjetivos 

da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, nota n. 5, p. 106. 
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Outro princípio a ser observado quando se trata da 

limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada é a paridade de armas do processo, 

a ser garantida pela isonomia processual, positivada no caput e no inc. I do art. 5º da 

Constituição. Em realidade, esses princípios todos estão ligados, pois, como afirma 

DINAMARCO, “na outra ponta, o tema da isonomia confina com o das garantias da 

liberdade, do contraditório e da ampla defesa, porque a igualdade das partes inclui 

igualdade em oportunidades de participar com liberdade, defendendo-se 

adequadamente”.
308

  

Vê-se que a isonomia, somada aos demais princípios, 

formam um conjunto de princípios harmônicos para garantir o acesso à ordem jurídica 

justa. 

Fere a isonomia processual impor a alguém a coisa 

julgada de um processo que ele sequer participou, enquanto o vencedor teve ampla 

possibilidade de expor seus pontos de forma exauriente. O substituído sequer pode 

pedir, alegar ou provar. É nítido que não houve paridade de armas em uma situação 

como essa.  

É exatamente para que a parte tenha garantida a paridade 

de armas que existe a inafastabilidade da tutela jurisdicional, que está esculpida no 

art. 5º, inc. XXXV, da Constituição. Trata-se, na verdade de garantir o direito de ação.  

Hoje em dia, o significa ter direito de ação? Para os 

romanos, ter ação significava ter um direito com capacidade de ser jurisdicionalmente 

tutelado.
309

 Era um conceito bem mais amplo do que o de hoje em dia, pois não havia 

                                                 
308

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 82, p. 214. 
309

. CARNELUTTI é explicito ao criticar o objeto da prescrição como a extinção da ação: “noi abbiamo 

ancora l’abitudine di parlare della prescrizione delle azioni. Questo è uno dei tanti residui del 

pensiero giuridico romano. In diritto romano ciò che si estingueva per effetto dell’inerzia protatta 

oltre un cerro tempo era l’actio. Questo modo di vedere era affatto naturale perché l’actio era la 

figura attraveso la quale i romani concepivano il lato attivo del rapporto giuridico o almeno dei 

rapporti giuridici di credito, e li spingeva a concerpilo così la singolarità di un sistema 

costituzionale, per la cui virtù, in massima, il diritto subbiettivo non preesisteva al processo; 

e perciò l’actio era per loro l’equivalente del diritto subbiettivo, non qualche cosa in aggiunta di 

questo, tanto è vero che, secondo loro, come e perchè si estingueva l’actio, consì anche la 

obligatio spariva per via della prescrizione. Certo, quanto ai rapporti reali, la figura del diritto 
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ação sem direito e não havia direito sem ação (tal é a teoria imanentista da ação, 

pouquíssimo tempo disposta no art. 75 do Código Civil de 1.916: “a todo direito 

corresponde uma ação, que o assegura”). Com a polêmica travada entre WINDSCHEID e 

MUTHER, a obra de VON BÜLOW e o exemplo trazido por ADOLF WACH  nasceram a 

autonomia da ação e sua teoria concretista, que vinculava diretamente o direito material 

ao direito de agir. CHIOVENDA, inclusive, chamava a ação de um direito potestativo do 

autor, pois por meio dela o Estado julgava o pedido trazido na demanda, e os efeitos 

deste julgamento operavam-se independentemente da vontade do réu.
310

 Foi a partir 

daí que surgiu o conceito de ação como direito abstrato de agir (teoria abstrata), 

inclusive sem qualquer condicionamento, pois era inerente a qualquer pessoa tê-lo e 

bastava, para configurar o direito de ação, que o autor demonstrasse seu interesse.
311

 

LIEBMAN adequou tal posicionamento, pois embora a ação 

fosse um direito subjetivo do autor, sua existência fica condicionada a alguns 

pressupostos (condições da ação e pressupostos processuais), que somente após de 

serem preenchidos dão nascimento ao direito à sentença de mérito (o que não significa 

direito a um julgamento favorável).
312

 E tal posicionamento é adotado pelo Código de 

Processo Civil brasileiro, ao dispor que o processo será extinto sem julgamento de 

mérito quando faltarem as condições da ação (art. 267, VI).
313

 A ação é, pois, o poder 

                                                                                                                                               
subbiettivo appariva assai più chiara nella tecnica romana; ma forse appinto per questo la nozione 

della prescrizione qui fu da loro appoggiata non tanto sul non esercizio del titolare quanto sul 

godimento del non titolare e ne venne fuori l’usucapione, cioè l’idea dell’acquisto a favore del non 

titolare subordinata a questo e del dualismo delle due prescrizioni, estintiva e acquisitiva, 

che doveva poi aduggiare la legge e la scienza fino ai tempi moderni e perfino modernissimi” 

(“Appunti sulla prescrizione”, in Rivista di diritto processuale civile, X, 1933, pp. 32 33). 
310

. Saggi di diritto processuale civile, I. Nas palavras do autor, “l’azione è un potere, di fronte al quale 

l’avversario non è tenuto ad alcuna cosa: poichè se l’azione tutela un diritto subbiettivo, l’obbligo 

di sodisfare il diritto subbiettivo tutelato forma, come prima, il contenuto di questo: mentre poi, 

como vedremo, può darsi in certi casi azione sensa diritto subbiettivo. Nè all’azione corrisponde 

alcun dovere processuale dell’avversario: ma puramente e semplicemente la sua soggezione agli 

effetti giuridici a cui l’azione intende” (p. 15). E conclui que “l’azione é dunque a mio parere un 

diritto potestativo, anzi è il diritto potestativo per eccellenza” (p. 23). 
311

. Como DINAMARCO lembra, “variando em suas formulações, optaram pela teoria abstratista os 

italianos CARNELUTTI e ALFREDO ROCCO; na América do Sul, EDUARDO COUTURE, 

JOSÉ FREDERICO MARQUES, CALMON DE PASSOS e ADA PELEGRINI GRINOVER, entre outros”. 

In Instituições de direito processual civil, II, n. 555, p. 323.  
312

. Manual de direito processual civil, I, n. 73, p. 200. 
313

. Obviamente que as condições da ação têm de estar presentes no momento do julgamento, 

não importando se as estão no momento do ajuizamento da demanda, pois é esse o posicionamento 

do art. 462 do Código de Processo Civil. 
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do autor em instaurar um processo, com a expectativa de obter o provimento 

jurisdicional pretendido.
314

 

É exatamente esse direito de instaurar um processo que 

interessa ao presente estudo. Quando alguém é vinculado de forma automática à coisa 

julgada em um processo que não foi parte, acaba-se por anular o direito de ação e, em 

razão desse fato, afasta-se a tutela jurisdicional e, por consequência, o acesso à ordem 

jurídica justa. EDUARDO TALAMINI é categórico nesse sentido: “estabelecer como 

imutável uma decisão perante terceiro, que não teve oportunidade de participar do 

processo em que ela foi proferida, afrontaria não apenas a garantia do contraditório, 

como também o devido processo legal e a inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Estaria sendo vedado o acesso à justiça ao terceiro, caso se lhe estendesse a coisa 

julgada formada em processo alheio: ele estaria sendo proibido pleitear tutela 

jurisdicional relativamente àquele objeto, sem que antes tivesse ido a juízo. Portanto, 

isso implicaria igualmente privação de bens sem o devido processo legal. Haveria ainda 

a frustração da garantia do contraditório: de nada adiantaria assegurar o contraditório e a 

ampla defesa a todos que participam de processos e, ao mesmo tempo, impor como 

definitivo e indiscutível o resultado àqueles que dele não puderam participar”.
315

 

O direito constitucional de ação é um mais um limitador 

ao art. 472 do Código de Processo Civil,
316

 na medida em que o legislador não goza de 

irrestrita liberdade nas suas opções.  

Em conclusão, há uma série de princípios constitucionais, 

de valor político e jurídico muito maior que qualquer norma, que limitam a extensão da 

coisa julgada a terceiros.  

                                                 
314

. Registre-se aqui a importante distinção entre direito a um provimento de mérito e o direito de 

demandar. Este último todos têm e basta apenas o ajuizamento de uma demanda, já o direito de 

ação é um direito condicionado e para que a parte tenha direito ao mérito é necessário que estejam 

presentes vários requisitos, que são conhecidos dinamicamente pelo magistrado (cfr. DINAMARCO, 

Instituições de direito processual civil, II, n. 435, 110 ss.).  
315

. “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 142. 
316

. Assim também pensa MONIZ DE ARAGÃO, in “Observações sobre os limites subjetivos da coisa 

julgada”, Revista dos Tribunais, n. 625, p. 22. 
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CAP. IV: SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E COISA JULGADA 

 

33. A extensão automática da coisa julgada ao substituído viola os princípios 

constitucionais do due process of law, contraditório, isonomia processual e 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, e não tem amparo no ordenamento – 

prevalência do neoconstitucionalismo  

Vistos acima os fatores constitucionais que limitam a 

extensão subjetiva da coisa julgada àqueles que não tiveram a oportunidade de particpar 

do processo, é preciso relacionar mais diretamente esses princípios com a substituição 

processual. 

É importante ressaltar que não há norma expressa alguma 

que vincule o substituído à coisa julgada. Raciocinando de forma positivista, há o 

contrário: normas expressas na Constituição (art. 5º, incs. XXXV e LV) e no Código de 

Processo Civil (arts. 125 e 472) que trazem a conclusão justamente ao contrário: de que 

a coisa julgada não pode vincular um terceiro.
317

 Os princípios constitucionais 

invocados garantem sim a possibilidade de um terceiro (no conceito puro – supra, n. 8) 

ter o direito à discussão de um ato imperativo do Estado, do qual ele não teve a 

oportunidade de participar, e muitas vezes, sequer teve conhecimento do que fora 

decidido. Afirmar a extensão da coisa julgada ao substituído invariavelmente faz 

diminuir o peso de valores tão caros a um Estado democrático de Direito. Por isso que 

TUCCI afirma que “esse verdadeiro dogma necessita urgentemente ser submetido ao 

crivo das garantias do devido processo legal”.
318

 E como bem indaga TALAMINI, 

“como se pode afirmar que os direitos constitucionais do substituído ao acesso à justiça, 

                                                 
317

. EDUARDO TALAMINI também concorda com essa posição: “nem se diga que a questão estaria 

resolvida porquanto é a lei que define os casos excepcionais de substituição. Em primeiro lugar, as 

previsões legais de substituição processual, em regra, não estabelecem expressamente a extensão 

da coisa julgada ao substituído. Ao contrário, o que se tem é a regra geral do art. 472. Depois, e 

mesmo que o fizessem, permaneceria o questionamento sobre sua harmonia com a Constituição”, 

in Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, p. 114. 
318

. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 24.2.3, p. 228. 
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ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa não estão sendo violados 

quando se impede de exercê-los sob o argumento de que alguém – que não agiu em eu 

seu nome nem com sua autorização – já atuou em juízo?”.
319

 

Ora, quando o próprio art. 472 do Código de Processo 

Civil trouxe essa categórica afirmação, somado ao próprio texto constitucional, em sua 

leitura com os princípios constitucionais do due process of law, contraditório, isonomia 

processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, não sobra espaço para se afirmar 

que há extensão subjetiva da coisa julgada ao substituído. 

Mesmo porque, ao se verificar as hipóteses de extensão 

dos limites subjetivos da coisa julgada, percebe-se que somente no caso de substituição 

processual é que há essa vinculação tão densa e calcificada. Em todas as outras 

situações, a própria legislação criou remédios processuais para que esse terceiro possa 

se defender (em verdadeiro critério de checks and balance). Basta verificar que existe o 

remédio dos embargos de terceiro (CPC, arts. 1.046-1.054), o do recurso do terceiro 

prejudicado (CPC, art. 499) e da possibilidade de terceiro impetrar mandado de 

segurança independente de interpor recurso, a teor do que dispõe até mesmo a 

Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça.
320

 Inclusive, a própria legislação cuidou 

de dar maior tratamento para casos como o da alienação do bem litigioso (CPC, art. 42). 

Assim também é o Código Civil, quando o seu art. 274 dispõe que “o julgamento 

contrário a um dos credores solidários não atinge os demais; o julgamento favorável 

aproveita-lhes, a menos que se funde em exceção pessoal ao credor que o obteve”. 

Ou seja, quando há um julgamento favorável falta interesse de agir ao terceiro. 

Mas, quando o julgamento é contrário, a legislação civil, mais moderna e atentada para 

o constitucionalismo moderno, o que não era pacificamente aceito quando vigorava 

                                                 
319

. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, p. 114. O autor também desenvolve esse fundamento, in 

“Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 142. 
320

. Para maior aprofundamento dos remédios processuais cabíveis por terceiros, cfr. TUCCI, Limites 

subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 19.5, pp. 178 ss. 
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ainda o Código Civil de 1.916, vigente em uma época em que a prevalência dos 

preceitos constitucionais não estava enraizada, 
321

 faculta ao terceiro o ingresso.  

Ademais, como exposto acima, o substituído tem algumas 

limitações à sua atuação enquanto sujeito processual (supra, n. 20). Foge do senso 

comum e da razoabilidade aceitar que um terceiro (em termos processuais – supra, n. 8) 

fique sujeito à autoridade da coisa julgada, quando a própria parte não tem suas 

capacidades processuais plenas, de modo que sofre algumas limitações. 

Traçando um paralelo com o processo coletivo, o § 2º do 

art. 103 do Código de Defesa do Consumidor é expresso ao rejeitar a incidência de 

coisa julgada aos substituídos, a menos que haja procedência do pedido para beneficiar 

todas as vítimas e sucessores. Para as demais hipóteses, tal dispositivo é claro no 

sentido de que “os interessados que não tiverem intervindo no processo como 

litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual”. Ou seja, em uma 

situação em que há substitutos processuais institucionais como o Ministério Público e 

associações, com estas ainda cumprindo determinados requisitos para ter legitimidade 

ad causam, o legislador mais moderno foi claro ao respeitar o direito daqueles que não 

tiveram a oportunidade de participar do processo, em evidente consonância com a 

Constituição Federal. Nesse sentido, ADA é clara: “no juízo de valor que antecedeu à 

escolha do legislador, verifica-se que a coisa julgada a terceiros, que não foram 

pessoalmente parte do contraditório, ofereceria riscos demasiados, calando fundo das 

relações intersubjetivas, quando se tratasse de prejudicar direitos individuais; 

além disso, o esquema brasileiro de legitimação poderia suscitar problemas de 

constitucionalidade, na indiscriminada, extensão subjetiva do julgado, por infringência 

ao contraditório”.
322

 

Nesse conjunto de ideias acerca da impossibilidade de 

extensão da coisa julgada de forma automática ao substituído, quando se falar de uma 

análise acerca dos princípios constitucionais do due process of law, contraditório, 

isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, deve-se voltar o olhar 

                                                 
321

. GUSTAVO TEPEDINO e ANDERSON SCHREIBER demonstram a inexistência de pacificidade sobre 

essa ideia na vigência do Código antigo, in Código civil comentado, IV, pp. 128-129. 
322

. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 839. 
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para o neoconstitucionalismo.
323

 Como afirma ROBERT ALEXY, o conceito de Estado 

constitucional democrático engloba um sistema jurídico que é norteado por princípios 

que formam os direitos fundamentais e mediante as liberdades que tais direitos 

concedem de forma a que suas concepções morais sejam aceitas por todos. 

Nesse sentido, a Constituição é uma ordem macro, para que o legislador atue em 

conformidade com esses direitos fundamentais.
324

 Buscando essa força irradiante dos 

direitos fundamentais, foge de qualquer campo da ética pensar que alguém terá tais 

direitos respeitados se houver a imutabilidade da coisa julgada sem que tenha tido a 

possibilidade de participar ativamente da sua formação. 

Portanto, acredita-se que a afirmação de que a coisa 

julgada estende-se de forma automática ao substituído não encontra respaldo no 

ordenamento, seja por violar princípios constitucionais ou por não haver previsão 

normativa, além de ser contrária aos ditames do neoconstitucionalismo. 

 

34. A extensão automática da coisa julgada ao substituído e o principal 

fundamento utilizado pela doutrina clássica (parte formal  x  parte material) 

Toda a construção acerca da extensão subjetiva da coisa 

julgada ao substituído processual na demanda movida pelo substituto adveio de 

construção doutrinária. Foi a doutrina que construiu o raciocínio de que há essa 

extensão da coisa julgada.  

Ao retroceder nos motivos históricos e jurídicos que 

levaram os doutrinadores de seu tempo a adotarem essa posição, percebe-se que hoje o 

terceiro momento metodológico do processo impede a manutenção dessa posição. 

A primeira justificativa utilizada pela doutrina para fazer 

essa afirmação é a de que o substituído seria parte em sentido material, enquanto o 

                                                 
323

. LUIS ROBERTO BARROSO, “Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo 

tardio do direito constitucional no Brasil)”, in Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, 

n. 9.  
324

. Epilogo a la teoria de los derechos fundamentales, p. 68. 
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substituto seria somente parte em sentido formal.
325

 Como já exposto, em paralelo a 

esse entendimento que veio desde CHIOVENDA,
326

 e foi muito bem desenvolvido por 

ENRICO REDENTI ao voltar os olhos para a relação material e não para a relação 

processual,
327

 mesmo que até hoje tal posicionamento seja replicado, a doutrina evoluiu 

para afirmar que parte é aquele que integra a relação jurídico-processual. Trata-se, 

como já visto, do conceito puro de parte e do conceito puro de terceiro (supra, n. 8). 

Ou uma pessoa é parte na demanda (ou no processo) ou não é. Não há espaço para um 

terceiro gênero dentro dos conceitos modernos de parte e de terceiro. Afirmar que a 

coisa julgada estende-se a alguém que não participou do processo simplesmente porque 

o direito era, de fato, dele, remonta a um concretismo, cuja evolução atual da ciência 

processual não permite mais a aplicação dessa ideia. Sabidamente a legislação 

processual brasileira foi muito influenciada pelos italianos, grande parte graças a 

LIEBMAN. A própria criação da Escola Processual de São Paulo
328

 nas Arcadas teve 

papel essencial para o desenvolvimento da ciência processual brasileira, cujo momento 

metodológico ainda era aquele de uma busca por autonomia do direito processual, 

período de maior evolução dos conceitos processuais, que se definiram os institutos 

e se fizeram as grandes teorias da jurisdição, ação, defesa e processo, que são o 

núcleo sistemático da ciência processual. Mas foi nessa época também que a ciência 

acabou por se perder um pouco no formalismo exacerbado, ao distanciar o contato 

com as demais áreas da ciência jurídica.
329

 Mas após o período de maturidade da 

ciência processual, principalmente após a clara distinção entre os quatro princípios 

formativos do processo (jurisdição, ação, defesa, processo), e após DINAMARCO ter 

                                                 
325

. A título de exemplo: ARAKEN DE ASSIS, “Substituição processual”, Leituras complementares de 

processo civil, n. 6.2, p.64; ARAUJO CINTRA, Comentários ao código de processo civil, v. 4, p. 

305; NELSON NERY JR., Código de processo civil comentado, p. 269; JOSÉ AUGUSTO DELGADO, 

“Aspectos controvertidos da substituição processual”, Revista de processo, v. 47, pp. 7 ss..; 

MÁRIO AGUIAR MOURA, “Substituição processual”, Revista de processo, v. 47, p. 240; 

CARNELUTTI, “Cosa giudicata e sostituzione processuale”, Rivista di diritto processuale civile, 

pp. 27-28. 
326

. Principii di diritto processuale civile, p. 922. 
327

. Il giudizio civile com pluralità di parti, pp. 67 ss.. 
328

. DINAMARCO, Fundamentos do processo civil moderno, pp. 63-64. 
329

. Como diz CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA, “o informalismo excessivo, ao permitir ou 

facilitar o exercício ilimitado da autoridade pelo órgão judicial, não concorre necessariamente para 

a justiça, enquanto o formalismo excessivo, embora sirva como contenção ao poder arbitrário, 

pode também não cooperar com a justiça”, in Do formalismo no processo civil, p. 11. 

Também convém ressaltar mais uma vez a célebre frase de LIEBMAN: “as formas são necessárias, 

mas o formalismo é uma deformação”, in Manual de direito processual civil, I, n. 117, esp. p. 258. 
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inaugurado uma nova fase na ciência processual com a publicação da sua 

A Instrumentalidade do processo, não há mais espaço para um olhar cego somente 

sobre o processo. O processo serve para tutelar pessoas e não direitos, como está 

desenvolvido em tal obra. Por isso é impossível harmonizar os princípios 

constitucionais em referência, e o próprio art. 472 do Código de Processo Civil, 

com a ideia de que o terceiro que não participou do processo está vinculado à coisa 

julgada simplesmente porque o direito era seu. Fazer tal afirmação significa 

desconstruir o próprio conceito de legitimidade ad causam, pois em última análise, uma 

pessoa poderia simplesmente defender o interesse de outra, e esta ficaria vinculada ao 

resultado imutável da demanda. 

É possível que CHIOVENDA tenha até desenvolvido essa 

afirmação, porque não havia clara ainda a distinção entre efeitos da sentença e coisa 

julgada. Foi com um de seus mais célebres alunos, LIEBMAN, que tal distinção apareceu. 

Possivelmente, por essa diferenciação ainda não estar clara à época, é que houve a 

afirmação de que a coisa julgada vincula o substituído, pois o conceito de que os efeitos 

da sentença projetam-se sobre a esfera de um terceiro não era exposto de forma clara 

ainda. Portanto, à época, a doutrina precisava mostrar a vinculação do ato do Estado-

juiz para um terceiro, que inclusive era juridicamente interessado. Mas hoje, com a clara 

e consolidada distinção criada por LIEBMAN (supra, nn. 30-31), não há mais razão para 

se afirmar que é a coisa julgada que vincula o substituído. Não, ao menos, em todas as 

hipóteses. 

 

35. A extensão automática da coisa julgada ao substituído e as questões da 

segurança jurídica e do risco de inutilidade do instituto da substituição processual 

Outros dois fundamentos são bastante utilizados pela 

doutrina para defender a extensão da coisa julgada ao substituído.  
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O primeiro deles é o da segurança jurídica, que, 

como TALAMINI alerta, é mais teórico do que prático.
330

 

Ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1.939, 

BARBOSA MOREIRA sopesou essas questões, sob a óptica da ausência de litisconsórcio 

unitário, e entendeu que é melhor estender a coisa julgada a terceiros que ter julgados 

conflitantes,
331

 “para evitar um mal maior”, pois o conflito de julgados traria um 

problema prático. 

Mas, ainda assim, deve-se olhar os dois prismas da 

segurança jurídica.  

LIEBMAN já levantou essa questão, com o exemplo da 

hipótese de conluio entre acionistas ou até mesmo com a companhia. Em uma situação 

assim, a propositura de uma demanda frágil ou simulada poderia fazer com que a 

imutabilidade desse julgado estendesse de forma automática a todos os outros.
332

  

Além do mais, deve-se pensar também em demandas 

ajuizadas em abuso de direito pelo minoritário. Consoante ERASMO VALLADÃO e 

MARCELO VON ADAMEK, a doutrina e jurisprudência têm reputado como abusiva a 

demanda movida somente para constranger os demais sócios a escolherem-no para 

compor órgão da sociedade, para obter direitos adicionais de preferência, para adquirir 

em condições vantajosas participações de outros sócios, para forçar a sociedade a 

realizar uma distribuição de lucros mais elevada, desistir ou renunciar mediante 

pagamento de soma em dinheiro, impor à sociedade práticas de atos ilegais etc.
333

 

Mesmo que haja sanções processuais (CPC, art. 17) ou mesmo materiais para aquele 

que propõe uma demanda abusiva (CC, arts. 186 e 927), o fato é que a legislação nada 

dispõe sobre a limitação da coisa julgada em situações como essa. 

                                                 
330

. “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 149. 
331

. Litisconsórcio unitário, pp. 143 ss. 
332

. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 228. 
333

. “Algumas notas sobre o exercício abusivo da ação de invalidação de deliberação assemblear”, 

Processo societário, pp. 167-168. 
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Em que pese algumas proposições no direito material para 

limitar uma situação como essa, como piso de legitimação e propriedade contemporânea 

de ações à época da propositura da demanda, caução etc.,
334

 a lei processual também 

tem de fazer a sua parte. 

Estender a coisa julgada de forma automática a todos gera, 

em realidade, insegurança jurídica, além de violar princípios constitucionais que 

constituem verdadeiros landmarks de qualquer Estado Democrático de Direito. 

Ademais, se houver julgados conflitantes (infra, n. 40), o ordenamento jurídico já 

apresentou uma resposta segura para esse problema. 

O segundo risco trazido é o da inutilidade do instituto da 

substituição, como argumentam CHIOVENDA
335

 e GARBAGNATI.
336

 Nesse sentido, 

ARAKEN DE ASSIS é categórico: “subtraindo-se o substituído do vínculo produzido pelo 

processo, desaparecerá todo o sentido do instituto, sempre resultando provimento 

inutilier data, seja perante o substituto, seja perante o substituído”.
337

 

Em que pese respeitável opinião, acredita-se que esse risco 

não existe. Não se nega que o efeito da sentença estenda-se também àqueles que são 

juridicamente interessados. O que não se pode aceitar é que terceiros fiquem, de forma 

indiscriminada e automática, sujeitos à imutabilidade desses efeitos em uma demanda 

da qual não participaram. Trazendo para o exemplo da demanda de nulidade de 

assembleia, se a ação foi proposta por um acionista, a procedência terá efeitos sobre 

todos, porque se trata de um efeito natural da sentença. Ou seja, nessa situação, 

os efeitos da sentença atingirão a todos e a assembleia será considerada nula para o 

acionista que moveu a demanda e também para o universo dos demais que são terceiros. 

                                                 
334

. ERASMO VALLADÃO e MARCELO VON ADAMEK trazem diversas hipóteses para limitar esse abuso, in 

“Algumas notas sobre o exercício abusivo da ação de invalidação de deliberação assemblear”, 

Processo societário, pp. 171-179. 
335

. Instituições de direito processo civil, II, p. 253.  
336

. La sostituzione processuale, pp. 277 ss.. 
337

. ARAKEN DE ASSIS, “Substituição processual”, Leituras complementares de processo civil, n. 5, p. 63. 

MARIANA CAPELA LOMBARDI MORETO acompanha esse raciocínio, “Limites subjetivos da coisa 

julgada na sucessão, substituição processual e solidariedade”, in Processo civil: homenagem a 

José Ignacio Botelho de Mesquita, pp. 155-157. 
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Entretanto, a coisa julgada, ou seja, a imutabilidade desse efeito, não atingirá os demais 

acionistas de forma indiscriminada, na medida em que poderão ainda pleitear um 

provimento em sentido oposto.
338

 

É preciso ter regras para que a coisa julgada abranja 

também o substituído à luz da segurança jurídica e demais princípios constitucionais 

basilares (supra, n. 32). 

 

36. A pedra de toque: binômio informação-reação 

Justamente porque um dos principais pilares que legitima 

o processo é o contraditório, sem que o substituído tenha tido ciência da existência da 

demanda movida pelo substituto, é impossível afirmar que a coisa julgada pode ser 

estendida a ele de forma automática. Nesse contexto acima, ter ciência da demanda 

significa averiguar se o substituído poderia ao menos ter conhecimento da existência de 

algum processo que poderia afetar diretamente a esfera jurídica de um direito seu.  

Além de conferir meios possíveis para dar ciência ao 

substituído, ou averiguar se ele poderia, pelos meios ordinários, saber da existência de 

algum processo, é importante que o sistema processual lhe dê ferramentas jurídicas 

suficientes para que ele possa exercer à plenitude seu direito de defesa. 

Em outras palavras, é importante que seja assegurada a 

possibilidade de informação e de reação. Como afirma DINAMARCO, “contraditório é 

isso. Para as partes significa a oferta de plenas oportunidades para participar do 

processo com vista à formação do convencimento do juiz, favorável a quem participa. 

Todo sistema processual é construído de modo a oferecer a cada uma das partes, 

ao longo de todo o procedimento, oportunidades para participar pedindo, participar 

alegando e participar provando. Oferecer-lhes his day in court é abrir-lhes portas para 

                                                 
338

. Assim também pensa RODRIGUES BENEVIDES DE CARVALHO, Técnica processual e controvérsias 

derivadas da lei das sociedades por ações, pp. 135-137. 
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essa tríplice participação”.
339

 Ora, é para lá de evidente que o mais grave e radical 

contraste com a garantia constitucional do contraditório (Const., art. 5º, inc. LV) 

consiste no total e absoluto abandono de um sujeito, que sequer foi incluído no processo 

e portanto ali não recebeu citação alguma mas ao qual depois se cogite impor a eficácia 

direta de uma sentença. 

Em pioneiro artigo que influenciou a doutrina brasileira 

que diverge da posição clássica, PROTO PISANI defende a posição de que a substituição 

processual deve ser vista sob o prisma do contraditório.
340

 

TALAMINI concorda com essa posição ao afirmar que 

“não parece compatível com o ordenamento brasileiro vigente a afirmação generalizada 

de que o substituído ficaria atingido pela coisa julgada decorrente do processo que 

participou apenas o substituído”.
341

 E também TUCCI, ao dispor que “ou é garantida a 

participação no processo a todos aqueles que futuramente ficarão sujeitos à 

auctoritas rei iudicate, ou então esta, de modo algum, poderá atingi-los”.
342

 

Como igualmente pensa LEONARDO GRECO, ao analisar também a questão pela óptica 

da garantia constitucional do contraditório.
343

 

Mais uma vez, é importante fazer uma análise ampliativa 

sobre outras situações envolvendo terceiros, para se ressaltar novamente que o 

ordenamento busca proteger o terceiro. Veja-se o exemplo do adquirente do bem 

litigioso.  

Ao tratar da aquisição de bem litigioso por terceiro de boa 

fé, o § 325 da ZPO alemã limita a extensão da coisa julgada para aquele que desconhece 

                                                 
339

. Instituições de direito processual civil, I, n. 85, p. 235. Entretanto, registre-se que o mestre entende 

que a coisa julgada estende-se ao substituído.  
340

. “Appunti sui rapporti tra i limiti soggettivi di eficácia della seentenza civile e la garanzia 

costituzionale del diritto di difesa”, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, pp. 1231-

1235. 
341

. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, p. 115. 
342

. Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 24.2.3, p. 231. 
343

. A teoria da ação no processo civil, p. 41. 
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a litigiosidade, em clara proteção ao adquirente de boa-fé.
344

 Em Portugal a doutrina 

majoritária também adota a mesma posição.
345

 

No Brasil, existe a regra disposta no § 3º do art. 42 do 

Código de Processo Civil, segundo a qual, a “sentença, proferida entre as partes 

originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário”. Entretanto, o olhar 

lúcido de CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA põe em xeque essa afirmação da lei 

ao afirmar que há situações nas quais deve prevalecer a boa-fé do adquirente, 

especialmente se ele não tiver tido oportunidade de participar do processo, em razão da 

desculpa por não ter tido ciência da demanda for escusável.
346

 Assim também pensam 

HUMBERTO THEODORO JUNIOR,
347

 EDUARDO TALAMINI
348

 e MONIZ DE ARAGÃO.
349

 

De certa forma, essa proteção também está disposta na Súmula 375 do Superior 

Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 593, inc. II, do Código de Processo Civil: 

"o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem 

alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".  

A questão da ciência do processo é até mesmo a pedra de 

toque para diferenciação da fraude à execução e fraude contra credores. Sabidamente, 

para fins de fraude executiva, caracteriza-se o momento inicial do processo a citação do 

demandado, pois antes disso razoável afirmar uma fraude da parte que não tinha 

                                                 
344

. Consoante afirma OTHMAR JAUERING: “o adquirente só pode evitar essa vinculação [da coisa julgada] 

nos termos do § 325 I, se podia adquirir e adquiriu de boa fé (porque o direito substantivo contém 

disposições correspondentes, tais como BGB, §§ 892 e seg., 899; 932 e segs., 1207). Decidindo a 

sentença erroneamente, já que o antecessor jurídico era titular legítimo, de acordo com o direito 

substantivo a ‘boa fé’ de adquirente não desempenha qualquer papel (podia mesmo não se trata de 

‘má fé’ nenhuma). Diversamente acontece com o § 325 II, segundo o qual as disposições de 

direito civil sobre a aquisição a não titular legítimos só se aplicam ‘analogicamente’. Portanto, a 

pendência da instância é objeto da (má) fé no sentido do direito processual (BGH NJW 91. 2421). 

Por isso, depende de saber se o adquirente tinha conhecimento do processo pendente ou (conforme 

as exigências do direito civil) nada sabia por negligência grave. Estado ele de boa fé com respeito 

à instância pendente, o caso julgado não produz efeitos contra ele”, in Direito Processual civil, 

pp. 329-330. Assim também pensam JAMES GOLDSCHMIDT, Derecho procesal civil, p. 394 e 

ADOLF SCHÖNKE, Derecho procesal civil, n. 77, p. 278.  
345

. Para comparação da doutrina portuguesa, cfr. TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da 

coisa julgada civil, n. 24.1.3, p. 222. 
346

. Alienação da coisa litigiosa, § 31, p. 244 ss. 
347

. Curso de direito processual civil, I, n. 520-b, pp. 629-630. 
348

. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.6, p. 112. TALAMINI traz ainda precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, que confirmam esse entendimento.  
349

. Sentença e coisa julgada, n. 207, pp. 297-299. 
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conhecimento da litispendência. Mas DINAMARCO faz uma importante ressalva: 

“essa razão cessa quando por algum modo o demandado já tiver conhecimento da 

pendência do processo, antes de ser citado; essa é uma questão de fato a ser apreciada 

caso a caso, sendo legítimo considerar até mais maliciosa a conduta daquele que se furta 

à citação com o objetivo de desfazer-se de bens ou onerá-los, antes que esta se 

consume”.
350

 Nesse mesmíssimo sentido é também a posição de CARMONA, para o qual 

caberá sempre ao exequente o ônus de provar que o executado já estava ciente ao tempo 

em que houve essa alienação ou oneração fraudulenta.
351

 Há portanto situações 

excepcionais em que a exigência de citação do demandado é afastada, quando houver o 

mínimo de segurança para configuração da fraude executiva, como também pensa o 

Superior Tribunal de Justiça.
352

 

Como demonstrado acima, em inúmeros casos 

(p.ex.: sucessão processual, distinção entre fraude à execução e fraude contra credores), 

a existência de uma demanda é essencial para se analisar se o terceiro está ou não 

sujeito à autoridade da coisa julgada. 

Com a substituição processual não pode ser diferente. 

Portanto, sem a possibilidade de o substituído participar 

do processo, é impossível que a autoridade da coisa julgada expanda-se também a 

ele.
353

 Pensando no uomo della strada, na ilustração de CALAMANDREI, que traz consigo 

o senso de justiça livre de dogmas que a técnica jurídica envenena, é impossível afirmar 

que ele ficaria adstrito à coisa julgada em um processo que não teve sequer a chance de 

                                                 
350

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, IV, n. 1.578, p. 443. 
351

. CARLOS ALBERTO CARMONA, Código de Processo Civil interpretado, p. 1.951. 
352

. O Min. SIDNEI BENETI chegou à correta conclusão de que o alienante sabia da existência do processo, 

porque havia sido citado na condição de representante da parte: “a citação pessoal da alienante ora 

Recorrente é posterior à alienação dos imóveis em litígio. Sucede, porém, que, antes disso ela já 

havia sido citada na condição de representante do espólio do seu pai, a quem pertenciam 

originariamente os imóveis e contra quem havia sido proposta originariamente a execução. 

Tal circunstância revela-se suficiente para que se tenha por satisfeita a exigência jurisprudencial 

do conhecimento prévio”. Cfr. STJ, 3ª T., REsp 1067216/PR, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 26.5.09. 
353

. Ao analisar o direito processual civil alemão, TROCKER chega a essa mesma conclusão, cfr. “I limitti 

soggettivi del giudicato tra tecniche di tutela sostanziale e garanzia di difesa processuale”, Rivista 

di diritto processuale, 8, pp. 77-78. 
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participar. Esse uomo, preso somente à logica do humano e do razoável,
354

 ficaria 

incrédulo ao saber que a autoridade da coisa julgada lhe vincula em uma nítida violação 

ao due process of law. Trata-se, aqui, mais uma vez, de assumir a postura moderna do 

processo civil de resultados.
355

 Essa feliz expressão de DINAMARCO teve um 

fundamento sociológico para afastar a lógica do absurdo (RECANSÉNS SICHES) e para 

mostrar a justiça e a necessidade de o processualista moderno enxergar além dos 

institutos e voltar-se também par o senso comum de justiça: “o faço para propor que, 

renunciando em alguma medida à visão pormenorizada de cada instituto, de cada 

disposição legal, de cada ato do processo, olhemos um pouco mais além e nos 

perguntemos se o processo agora em exame, e os atos que nele se praticaram, e as 

decisões que vêm sendo tomadas, e os modos como os recursos vêm sendo encarados, 

vão ou não vão produzindo resultados justos para as partes. O que legitima o processo e 

o qualifica como justo e équo são justamente os resultados justos que ele seja capaz de 

produzir (Luigi Paolo Comoglio e Augusto Mario Morello)”. 

Em conclusão, o problema não reside na própria extensão 

da coisa julgada a terceiros. O problema reside em não conferir a esse terceiro meio 

processual idôneo suficiente para que ele possa ter a possibilidade de ter a informação e 

reação suficientes para proteger seu direito. 

 

37. Em busca de parâmetros objetivos 

Visto acima que a solução adotada pela maioria não é 

suficiente para resolver o problema da substituição processual de forma satisfatória, 

é importante buscar critérios para as situações em que a coisa julgada vincula o 

substituído. 

TALAMINI foi o pioneiro na doutrina brasileira a buscar 

uma sistematização do alcance da coisa julgada ao substituído. Propôs o autor: 

“(i) se o sujeito teve a prévia oportunidade de exercer a ação e não o fez, é razoável que, 

                                                 
354

. LUIS RECANSÉNS SICHES, Tratado general de filosofía del derecho, esp. p. 663.  
355

. DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 40, pp. 110-112. 
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em certos casos, a lei atribua legitimidade a outrem para atuar em juízo e vincular o 

substituído. Afinal, se a lei poderia até prever a perda do direito ou da pretensão, 

pelo decurso do tempo, não há o que impeça essa outra solução, menos grave; 

ou (ii) se o sujeito tinha (ou, conforme parâmetros de razoável diligência, deveria ter) 

ciência do processo que ocorreria sua substituição, também é legítimo que a coisa 

julgada o atinja, (iii) especialmente nessa segunda hipótese, a extensão da coisa julgada 

ao substituído fica ainda condicionada à possibilidade de ele, querendo, participar do 

processo como assistente”.
356

 

Em relação ao primeiro item (i) acima, no sentido de que a 

coisa julgada vincularia o substituído que não agiu em tempo razoável, acredita-se que 

esse critério não pode ser utilizado. Em que pese a opinião do respeitado processualista, 

o aparente não-exercício de um direito não implica a legitimação de outro ente a agir em 

seu nome e, mais ainda, fazer com que a coisa julgada lhe seja vinculativa. Admitir a 

hipótese trazida significa trazer o surgimento da suppressio
357

 à legitimação 

extraordinária, o que não é possível, porque (a) a legitimação não está sujeita a um não-

agir subjetivo, tampouco (b) a autoridade da coisa julgada pode servir como uma sanção 

àquele que ainda não agiu, mas que poderá fazê-lo a qualquer momento e cujo mérito 

poderá ser conhecido, se tiver dentro do prazo prescricional ou decadencial. 

A pedra de toque para a extensão da coisa julgada ao 

substituído tem de estar sempre na existência do binômio informação-reação. E nos 

demais itens (ii e iii), TALAMINI tem completa razão. É preciso que o substituído tenha 

tido ciência da demanda. Ou, ao menos, pelos meios ordinários, que o uomo della 

strada possa ter tido meios suficientes para ter ciência da demanda. Como é o 

substituído o titular da relação jurídico-material, sua presença legitimará ainda mais o 

                                                 
356

. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.7, p. 115. 
357

. Para aprofundamento da teoria da suppressio, cfr. MENEZES CORDEIRO, ao afirmar: “diz-se suppressio 

a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante 

um determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”, 

in Da boa fé no direito civil, n. 74, p. 797. Também ANTONIO JUNQUEIRA DE AZEVEDO, in Novos 

estudos e pareceres de direito privado, n. 33, p. 321. Na jurisprudência, o Superior Tribunal de 

Justiça já se manifestou sobre tal teoria: “o instituto da suppressio indica a possibilidade de se 

considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não-exercício do direito 

correspondente, pelo credor, gere no devedor a justa expectativa de que esse não-exercício se 

prorrogará no tempo”, in 3ª T., REsp n. 953.389, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 23.2.10. 
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procedimento, pois haverá uma colheita de prova mais robusta, e consequentemente a 

produção de elementos fáticos importantes, e o juiz poderá fazer o seu livre 

convencimento motivado de forma mais exauriente. Trata-se de uma evidente relação 

de ganha-ganha. 

Em razão de a má-fé ou desídia jamais poder ser 

presumida, seguindo a regra de interesse trazida pelo art. 333 do Código de Processo 

Civil, cabe àquele que tem interesse no alargamento da extensão da coisa julgada provar 

que o substituído teve ciência ou deveria tê-lo. 

Buscando dar maior grau de objetividade a esse critério, 

zelando pelo due process of law e visando à paridade de armas (CPC, art. 125), 

nada impede que, com o ordenamento atual vigente, o juiz dê ciência da demanda ao 

substituído, para que ele possa ter conhecimento dela. É pois salutar que o juiz adote tal 

postura.  

Além desse primeiro passo, também deve ser assegurado 

ao substituído a mais ampla participação possível no processo, pois é a partir do 

procedimento que ocorre a legitimação do processo (NIKLAS LUHMAN).
358

 

Ordinariamente, essa participação ocorrerá por meio de assistência, seja assistência do 

substituto ou mesmo da parte contrária (supra, n. 10). Como já exposto anteriormente, 

mesmo nas situações nas quais ocorre a legitimação extraordinária autônoma com 

exclusividade (supra, n. 9), a participação do substituído sempre deve ser permitida. 

Infelizmente, a legislação brasileira não prevê as balizas 

objetivas para que isso aconteça. Por isso, na legislação atual cabe ao juiz adotar o 

máximo de zelo para que o binômio informação-reação realize-se dentro do processo. 

Ou basta fazer uma importação para o sistema individual do regramento existente no 

microssistema dos processos coletivos, a teor do que dispõe o art. 94 do Código de 

Defesa do Consumidor: “proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim 

de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de 

ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do 

consumidor”. 

                                                 
358

. Legitimação pelo procedimento, pp. 181 ss. 
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Tal artigo tem como inspiração a Rule 23 c(2) das Federal 

Rules of Civil Procedure, na qual “the court must direct to class members the best 

notice that is practicable under the circumstances, including individual notice to all 

members who can be identified through reasonable effort”. Mesmo que no Brasil o 

legislador não tenha adotado a ideia de notificações individuais, “a ampla divulgação 

prevista pelo art. 94 tem por finalidade a intervenção dos interessados no processo, 

a título de litisconsortes do autor coletivo. A espécie rege-se pelas disposições do 

Código de Processo Civil (arts. 46 usque 49), inclusive no que respeita à regra segundo 

a qual os atos e omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os demais 

(art. 48)”.
359

 

De lege ferenda, entende-se como importante que a 

legislação preveja expressamente um mecanismo para que se presuma que o substituído 

tenha conhecimento da demanda, seja com a previsão de uma informação editalícia ou 

mesmo pessoal, com a inclusão de um ônus ao substituto: que faça parte dos requisitos 

da petição inicial que ele indique a qualificação e endereço do substituído, para que 

possa ser expedida notificação para ele defender-se. 

Na primeira versão do Projeto do Novo Código de 

Processo Civil, houve a inclusão de parágrafo único ao art. 18, que trataria da 

substituição processual. Dispunha o parágrafo inserido: “havendo substituição 

processual, o juiz determinará que seja dada ciência ao substituído da pendência do 

processo; nele intervindo, cessará a substituição”. Foi muito bem-vinda a inserção feita 

pela Comissão que trabalhou no anteprojeto, cuja ideia foi ao máximo privilegiar o 

contraditório, como lembra TUCCI.
360

 Entretanto, a ciência da demanda não significa 

que o substituído tome o lugar do substituto. Ou seja, a substituição não cessa com o 

ingresso do substituído. A ciência deste visa a privilegiar o direito processual 

constitucional e fazer prevalecer o binômio informação-reação. O substituto continua 

sendo autor ou réu. Mesmo porque, há situações nas quais o litígio em questão envolve 

                                                 
359

. ADA PELEGRINI GRINOVER, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, p. 902. 
360

. Garantia constitucional do contraditório no projeto do CPC (análise e proposta), disponível em 

http://www.iabnacional.org.br/IMG/pdf/doc-3545.pdf, acesso em 23.6.13. 
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a esfera comum de direito de substituído e substituto. Em realidade, o que acontece é 

que, com a ciência e, querendo, o substituído poderá ingressar na demanda como 

assistente litisconsorcial. Em outras versões do Projeto, a necessidade de se dar ciência 

da demanda foi excluída e a redação aprovada pela Comissão Especial da Câmara dos 

Deputados teve a seguinte redação: “havendo substituição processual, o substituído 

poderá intervir como assistente litisconsorcial”. Em que pese ter dispositivo expresso de 

que a intervenção do substituído será por meio de assistência na sua modalidade 

litisconsorcial, acredita-se que a alteração veio para pior, porque se perde a chance de 

positivar uma regra que visa justamente a harmonizar o instituto da substituição 

processual com a coisa julgada.  

Seja como for, no ordenamento vigente, nada impede que 

desde já o juiz ordene a ciência do substituído sobre a demanda proposta pelo substituto 

e faculte àquele o pleno exercício da ampla defesa, fortalecendo, assim, o contraditório. 

Além do mais, em situações em que houver pluralidade de 

demandas que exigem convicção única, como em casos de conexão e continência, 

deve haver a reunião de processos (infra, n. 40). 

 

38. Especificamente, a questão da extensão da coisa julgada em litígios 

societários 

Consoante exposto nos itens 3-4 supra, a presente tese tem 

repercussão importante em litígios societários, em especial em demandas envolvendo 

responsabilidade dos administradores, abuso de poder de controle da controladora na 

controlada, condenação do adquirente em emitir OPA, além daquelas envolvendo 

nulidade de assembleia e dissolução da companhia. 

Por isso, é pertinente buscar critérios objetivos em 

demandas societárias, até mesmo em razão da especificidade da matéria. 

Quando se trata de situações que envolvam pluralidade de 

legitimados a um único ato, é imperioso analisar os limites da extensão da coisa julgada 

aos demais legitimados.  
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Esse tema foi objeto de profundíssimo estudo da doutrina 

clássica italiana, com enfoque para demandas de nulidade de deliberações assembleares, 

que gerou os questionamentos da doutrina brasileira.  

A começar pelos estudos que geraram os questionamentos 

brasileiros.  

CHIOVENDA entendia que a coisa julgada não podia 

ultrapassar seus efeitos além daqueles que foram parte no processo. Entretanto, 

afirma que, apesar dos terceiros não estarem vinculados ao que fora decidido, dispõe 

que eles são obrigados a reconhecê-los. Os titulares cujo direito foram discutidos sem 

sua participação ficam atingidos pela coisa julgada e há uma extensão ultra partes da 

coisa julgada, porque havendo identidade de qualidade da situação jurídica, a coisa 

julgada tem de ser a mesma para todos, mesmo que se trate de ações com sujeitos 

diversos.
361

 Isso porque a coisa julgada faz parte de um ato estatal, sendo impossível 

que alguém desconheça um ato imperativo do Estado.
362

 

ALLORIO acreditava que a coisa julgada tem natureza 

substancial, pois determinava uma nova ordem para a relação material, em substituição 

ao direito anterior. Ele afirma que a coisa julgada tem autoridade para partes e terceiros, 

ainda que estes sofram somente os seus efeitos reflexos, especialmente em razão de 

prejudicialidade-dependência de determinadas relações jurídicas, mesmo que alguns 

sujeitos dessa relação não tenham participado da demanda.
363

 Mas em casos em que não 

haja esse nexo de prejudicialidade, a coisa julgada se estende também, por forza di 

coordinamento necessario. Trata-se, este último caso, das denominadas ações de 

nulidade de deliberações de assembleia. Em situações assim, cada ente legitimado teria 

um direito potestativo autônomo de impugnar o ato societário e a coisa julgada teria 

eficácia geral.
364-365

 

                                                 
361

. Principii di diritto processuale civile, p. 922; “Sul litisconsorzio necessario”, Saggi di diritto 

processuale civile, 2, p. 444. 
362

. Principii di diritto processuale civile, p. 926. 
363

. La cosa giudicata rispetto ai terzi, n. 66, p. 114.  
364

. La cosa giudicata rispetto ai terzi, n. 73, pp. 127-132. 
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Já CAPRI entende que a impugnação de uma deliberação 

de assembleia é algo que envolve a legitimação por categoria, de inspiração de 

CALAMANDREI, e que, por consequência, o interesse do sócio transcende o interesse 

individual e serve para satisfazer também o interesse concorrente dos outros sócios.
366

 

Entretanto, foi LIEBMAN o pensador que repensou esses 

questionamentos todos, em especial de seu mestre CHIOVENDA. Ele acredita que a 

comunhão de fins não retira a legitimidade autonomia e de cada sócio para impugnar o 

ato. Em realidade, é a qualidade de sócio que torna cada um legitimado ad causam.
367

 

LIEBMAN, então, faz a grande distinção sistemática entre coisa julgada e efeito da 

sentença (supra, n. 31). Ou seja, a deliberação assemblear não é anulada para todos 

porque a coisa julgada estende-se a todos, mas sim porque ela projeta efeitos naturais 

perante os demais acionistas. No caso de a demanda de um sócio ser julgada 

procedente, a demanda concorrente do outro sócio é extinta por falta de interesse de 

agir, já que os efeitos da sentença projetam também sobre aquela outra demanda.
368

 

Igualmente, no caso de a demanda daquele primeiro sócio ser julgada improcedente, 

situação em que os efeitos da sentença também projetarão resultados sobre a esfera de 

direitos desse outro sócios. Isto é, no campo do direito material, aquela sentença terá 

efeitos perante todos. Ocorre que, o sócio que não foi parte poderá rediscutir a questão 

novamente, porque a autoridade coisa julgada não pode ir além daqueles que não 

participaram do processo.  

Esses questionamentos da doutrina italiana fez surgir 

indagações de doutrinadores brasileiros, a começar por BARBOSA MOREIRA. 

O mestre carioca concorda em parte com a teoria de 

LIEBMAN, mas entende que a coisa julgada estende-se também àqueles que não 

participaram da demanda, na medida em que essa é uma situação única na qual se deve 

                                                                                                                                               
365

. Registre-se que, como já exposto acima, ulteriormente ALLORIO modificou sua posição. Mas sua 

posição anterior é importante para demonstrar a evolução histórica da questão da coisa julgada em 

demandas societárias. 
366

. L’efficacia ‘ultra partes’ dela sentenza civile, nn. 17, 18 e 36, pp. 155-156. 
367

. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 123.  
368

. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 98, p. 224-227. 
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inserir de maneira homogênea situações individuais heterogêneas, a fim de se evitar 

julgamentos contraditórios.
369

 

Após concordar com LIEBMAN, ADA alterou sua posição e 

concordou com BARBOSA MOREIRA, sob a justificativa que a situação envolvia 

substituição processual (supra, n. 24). E, então, ADA faz o seguinte questionamento: 

LIEBMAN estaria certo quando houvesse uma coisa julgada que considerasse a 

assembleia válida e outro sócio pudesse defender situação oposta?
370

  

ADA faz um retrospecto histórico sobre a coisa julgada nas 

ações coletivas e, com base na premissa de que naquele microssistema a coisa julgada é 

estendida a todos aqueles que têm o direito afetado, o direito brasileiro também adotaria 

essa posição para o processo de natureza individual.
371

 É importante destacar esse 

trecho da respeitável posição da professora: “o direito brasileiro avançou em matéria de 

processos coletivos, nos quais é tradicional a extensão erga omnes da coisa julgada, 

seja a sentença favorável ou desfavorável, ressalvada a improcedência por insuficiência 

de provas. Aqui há efetivamente uma coisa julgada erga omnes, mas secudum eventum 

litis (relativamente às partes). É o que já dispunha, em 1.964, a Lei da Ação Popular, 

que visa a anular ou desconstituir ato praticado pela administração, ofensivo ao 

patrimônio público (em sentido lato). Aqui também a legitimidade conferida a qualquer 

cidadão é concorrente e autônoma, sendo objeto da demanda indivisível: ou o ato é 

anulado ou desconstituído para todos, ou não o é. Posteriormente, no ordenamento 

brasileiro, a Lei da Ação Pública, de 1.985, que tutela interesses ou direitos difusos ou 

coletivos, de natureza indivisível, com legitimação concorrente e autônoma conferida ao 

Ministério Público e a diversos entes, escolheu a coisa julgada erga omnes, seguindo 

exatamente o modelo da ação popular. E o caminho completou-se com o Código de 

Defesa do Consumidor, aplicável à tutela processual de qualquer interesse ou direito 

difuso ou coletivo, que prevê, para estes e em face das mesmas circunstâncias 

(indivisibilidade do objeto e pluralidade de legitimados à ação), a coisa julgada 

                                                 
369

. Litisconsórcio unitário, pp. 26-27. 
370

. “Ações concorrentes”, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, 

p. 230.  
371

. “Ações concorrentes”, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, 

p. 230 
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erga omnes”.
372

 Portanto, ela reconhece que se trata de litisconsórcio facultativo-

unitário, mas afirma que a evolução do instituto da coisa julgada leva a esse 

entendimento. 

ARRUDA ALVIM também concorda com a extensão da 

coisa julgada a todos os sócios, com base no ordenamento jurídico alemão.
373

 

Já DINAMARCO concorda com LIEBMAN. Afirma o mestre: 

“no caso de colegitimados ordinários à demanda de desconstituição de um ato (como no 

clássico exemplo dos sócios a demandar anulação de ato da assembleia), a coisa julgada 

que se formar sobre sentença julgando improcedente a pretensão de um não atingirá o 

poder de ação dos demais (limitação subjetiva da coisa julgada – CPC, art. 472); 

mas, julgada procedente a demanda de alguns deles, o ato se desconstitui e os outros 

carecerão de interesse processual para o ajuizamento de novas demandas”.
374

 

DINAMARCO assim o faz porque faz uma distinção clara entre eficácia da sentença e 

autoridade da coisa julgada (supra, n. 30), com base na teoria de LIEBMAN. 

MONIZ DE ARAGÃO também acredita que a coisa julgada 

não se estende aos demais sócios. A justificativa encontrada por ele é que a relação 

jurídica existente entre sócios faz surgir a figura do litisconsórcio necessário. Inclusive, 

afirma que se existirem muitos sócios, pode ocorrer a citação editalícia de todos os 

sócios, para que ingressem na demanda.
375

 

TALAMINI concorda com LIEBMAN, para o qual a teoria do 

italiano é a “mais adequada e consentânea com o conceito da coisa julgada e com as 

                                                 
372

. “Ações concorrentes”, Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, 

p. 232-233. 
373

. Código de processo civil comentado, 2, n. 4.2, p. 390. 
374

. Litisconsórcio, n. 92, pp. 224-225. 
375

. Sentença e coisa julgada, n. 208, pp. 303-304. Em antigo precedente, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu essa possibilidade: “Citação por edital. Impraticabilidade citação por mandado, de 

mais de 400 litisconsortes, de endereço ignorado a maioria e os outros espalhados por quase todas 

as unidades da federação. As normas processuais não podem ser interpretadas no sentido de 

impossibilitar o andamento da causa” (STF, 1ª T., RE 87001/RJ, rel. Min. Soares Munoz, j. 

6.12.77). Com apoio no art. 231, incs. I e II, THEREZA ALVIM corretamente defende a 

possibilidade de os demais sócios serem citados por edital, in O direito processual de estar em 

juízo, pp. 181-183. 
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garantias constitucionais que lhe inspiram os limites subjetivos”.
376

 Mas o brasileiro 

bem reconhece que não existe uma solução perfeita para essa problemática. 

TUCCI concorda com DINAMARCO e LIEBMAN, no sentido 

de que fica permitido ao sócio discutir a questão em nova demanda. E sugere também a 

aplicação do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor em situações como a presente. 

BENEVIDES DE CARVALHO também entende que a coisa 

julgada não se estende aos sócios não-litigantes, porque a situação contrária não se 

coadunaria com os princípios constitucionais da defesa, contraditório e bilateralidade da 

ação e da exceção.
377

 

Pois bem. Feita essa narrativa sobre o que parte da 

doutrina entende sobre o assunto, é importante fazer uma análise crítica acerca dos 

respeitáveis argumentos daqueles que entendem que a coisa julgada é estendida aos 

sócios não-litigantes. 

Como já exaustivamente aqui exposto (supra, nn. 33 ss), 

a extensão indiscriminada da autoridade da coisa julgada àqueles que não participaram 

do processo, viola os princípios constitucionais do due process of law, do contraditório, 

da isonomia processual e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Ademais, devem-se distinguir os efeitos naturais da 

sentença, que se projetam sobre todos (supra, n. 31) da imutabilidade da coisa julgada, 

esta última restrita às partes que demandaram. 

Em relação ao questionamento de ADA, sobre a forma de 

resolução do sócio que tem interesse divergente daquele resultante da demanda, a 

solução é de fácil resposta. Basta que o sócio que tem interesse contrário ajuizar a 

demanda e incluir no polo passivo aquele sócio que litigiou no interesse contrário.
378

 

Como já exposto anteriormente, nada impede que o substituto processual tenha uma 

                                                 
376

. Coisa julgada e sua revisão, n. 2.5.2, p. 103. 
377

. Técnica processual e controvérsias derivadas da lei e das sociedades por ações, pp. 135-137. 
378

. Assim também entende BENEVIDES DE CARVALHO, in Técnica processual e controvérsias derivadas 

da lei e das sociedades por ações, p. 136. 
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posição divergente daquela do substituído (supra, n. 10). Em realidade, a indagação 

levantada por ADA reforça ainda mais a ideia ora defendida e reforça que a extensão da 

coisa julgada ao sócio que não litigou não leva em consideração a possibilidade de um 

sócio ter um interesse que não coaduna com aquele defendido pelo substituído 

processual. Deixar o caminho aberto para os demais sócios demandarem significa uma 

posição mais realista com os inúmeros interesses envolvendo diversos grupos de sócios 

existentes em qualquer relação que transcende a individualidade, na medida em que 

haverá maior paridade de armas para todos defenderem os interesses que lhes convêm. 

No que tange ao paralelismo feito por ADA, no sentido de 

que o microssistema dos processos coletivos estipula a coisa julgada erga omnes, o que 

faria incidir a extensão da coisa julgada aos sócios-terceiros, acredita-se que esse 

paralelo não se encaixa. Em primeiro lugar, porque a legitimidade ad causam é restrita a 

certos órgãos e entidades expressamente incluídas em lei e desde que sejam cumpridos 

certos requisitos (associações, p.ex. – art. 5º da lei n. 7.347, de 24 de julho de 1.985). 

Ademais, há o regramento expresso do art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, 

que é um mecanismo que visa a dar conhecimento a terceiros sobre a existência da 

demanda. Por isso, como já defendido em situações que não envolvam incivilidade do 

direito material (supra, n. 36 - binômio informação-reação), só se pode falar em 

extensão da coisa julgada quando o substituto processual tenha conhecimento da 

demanda. 

Já no que se refere ao paralelo feito por ARRUDA ALVIM 

com o direito alemão, naquele ordenamento só há a extensão da coisa julgada porque 

expressamente a lei das sociedades anônimas alemã prevê, em seu §247, a notificação 

de todos os interessados que possam sofrer algum prejuízo. Assim também é o art. 117 

da lei das sociedades anônimas espanhola.
379

 A lei brasileira, seja a lei das sociedades 

anônimas, seja o Código de Processo Civil, não traz qualquer previsão em sentido 

semelhante. Por isso, acredita-se ser inadequada a comparação do ordenamento jurídico 

alemão com o brasileiro, para fins de extensão da coisa julgada ao sócio que não 

demandou. 
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. TUCCI, Limites subjetivos da eficácia da sentença e da coisa julgada civil, n. 2.4.3. nota n. 84, p. 258. 
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Portanto, acredita-se que o sócio não-litigante 

(substituído) só fica acobertado pela coisa julgada quando a demanda movida pelo sócio 

litigante (substituto processual) tiver sido objeto de conhecimento por todos os 

interessados. Apesar de não haver lei específica sobre essa questão, com base nas 

garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, e, por analogia ao art. 94 do Código de Defesa 

do Consumidor, nada impede que o juiz adote essa postura e ordene o conhecimento a 

todos os sócios. Inclusive, a própria companhia pode fazê-lo, por meio da publicação de 

um Fato Relevante (Lei das S.A., art. 157, § 4º) ou outra comunicação institucional a 

todos os acionistas. Essa necessidade de publicação de fato relevante prevalece até 

mesmo em questões que estejam sob sigilo, pois prevalece o princípio do 

full disclosure, exatamente para diminuir a assimetria de informações, como bem afirma 

EDUARDO MUNHOZ.
380

 Justamente em razão do princípio da informação completa, é 

que CALIXTO SALOMÃO FILHO ressalta a importância de se estimular a ampla 

transmissão de informações no âmbito do mercado de capitais. Inclusive, afirma que 

“recentes estudos comparatísticos têm revelado uma correlação positiva entre 

importância e desenvolvimento de mercado de capitais em cada país e o grau de 

proteção do princípio da informação completa”.
381

 

EDUARDO TALAMINI traz uma sugestão que também pode 

mitigar o problema, que é a inclusão, no polo passivo, quando algum sócio já se 

manifestou no sentido de validade de deliberação assemblear, em uma demanda movida 

para invalidade de tal assembleia. Em situações como essa, em que já há a dúvida 

objetiva, o sócio que externou posição contrária, pode figurar no polo passivo, o que 

evita até mesmo a propositura de outra ulterior demanda.
382

 

De lege ferenda, são convenientes algumas proposições. 
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. “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto da 

arbitragem”, in Processo Societário, p 92. 
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. O novo direito societário, p. 154. 
382

. “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de impugnação de 

deliberações societárias”, Processo societário, p. 149. 
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Como diz LIEBMAN, a saída para que a companhia não 

ficasse sujeita a uma série interminável de impugnações sucessivas, bastaria impor 

prazos menores de prescrição e decadência para que os sócios pudessem impugnar os 

atos societários.
383

 ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES E FRANÇA segue igual 

posicionamento e demonstra que na Itália, a novella de 2003 do Codice Civile, estipulou 

prazo de 180 dias para que haja a anulação de deliberações envolvendo aumento ou 

redução de capital e emissão de debêntures. Para as demais deliberações, o prazo é de 

90 dias.
384

 Na lei brasileira, o prazo é de 2 anos. Portanto, um primeiro passo é diminuir 

o prazo decadencial para anulação das deliberações de assembleia. TUCCI também 

defende essa linha, inclusive corretamente defende que o prazo prescricional inicia-se 

com o trânsito em julgada da demanda anterior.
385

 

Outra proposição é a legislação expressamente prever a 

necessidade de o sócio ou a própria companhia dar conhecimento a todos os acionistas 

acerca da existência da demanda. Assim haverá uma presunção de que todos os 

interessados já tem conhecimento do processo e poderão defender-se. Em uma situação 

como essa, o sócio poderá intervir na qualidade de assistente litisconsorcial, nos termos 

do art. 54 do Código de Processo Civil.
386

  

Registre-se que Portugal adotou uma opção política e 

legislativa de estender expressamente a coisa julgada para todos os acionistas em 

demandas de deliberações societárias, a teor do art. 61(1) do Código de Sociedades 

Comerciales.
387

 Mas a lei é expressa ao permitir a possibilidade de os sócios intervirem 

no processo, mesmo sem disciplinar como tal intervenção ocorrerá ou mesmo como dar 

ciência aos demais sócios para a existência do litígio. Inclusive, segundo a doutrina, o 

que legitima a extensão dos limites subjetivos da coisa julgada é a possibilidade de o 
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. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada, p. 228. 
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. “Lineamentos da reforma do direito societário italiano em matéria de invalidade das deliberações 
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DE CARVALHO, in Técnica processual e controvérsias derivadas da lei e das sociedades por ações, 

p. 136. 
385
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interessado intervir no processo por meio de alguma das modalidades de intervenção de 

terceiros.
388

 

Além do mais, para reforçar a segurança jurídica e não 

haver dúvida, em casos em que houver mais de uma demanda com o mesmo pedido ou 

causa de pedir, ou ainda que exigem convicção única (CPC, art. 103), convém que a 

legislação expressamente ordene que todas as ações sejam reunidas perante o mesmo 

juízo, a teor do que fez o art. 2.378 do Codice Civile italiano.
389

  

Por fim, outra alteração legislativa, que reforça ainda mais 

a segurança jurídica, é a instituição de competência absoluta do foro da sede da 

companhia para as causas em que ela for ré. Assim, facilita a possibilidade de os demais 

acionistas terem conhecimento da existência da demanda e facilitará a reunião de causas 

para julgamento conjunto.
390

 

 

39. A problemática na arbitragem 

Muito do que foi dito até agora se aplica ao processo 

arbitral, inclusive as conclusões acima expostas. 

Entretanto, há ainda algumas peculiaridades que devem 

ser destacadas.  

A começar pelo § 3º do art. 109 da Lei das S.A., segundo 

o qual “o estatuto da sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas 

e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, 

                                                 
388

. Cfr. ANTÓNIO SAMPAIO CARAMELO, in “Arbitralidade dos litígios sobre a validade de deliberações 

sociais”, Revista brasileira de arbitragem, n. 33, p. 104. 
389
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afirmam que a AKtG alemã (246, § 3º) também é nesse sentido, in “Algumas notas sobre o 

exercício abusivo da ação de invalidação de deliberação assemblear”, Processo societário, p. 161. 
390

. BENEVIDES DE CARVALHO, Técnica processual e controvérsias derivadas da lei e das sociedades por 

ações, p. 142. 
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poderão ser solucionadas mediante arbitragem, nos termos em que especificar”. 

Ainda, no Regulamento do Novo Mercado a inclusão de cláusula compromissória 

estatutária é obrigatória, como já exposto (supra, n. 2), sendo que obrigatoriamente a 

câmara arbitral tem de ser a Câmara de Arbitragem do Mercado, criada pela própria 

BM&FBOVESPA. 

O problema começa a partir dos limites subjetivos da 

cláusula compromissória, tema tão debatido pela doutrina. Isso porque, a inclusão de 

cláusula compromissória no estatuto da companhia pode ser por maioria e nem todos os 

acionistas podem estar presentes, ou, ainda, alguém pode tornar-se sócio depois de tal 

aprovação, sem contar o caso de administradores e conselheiros.  

Alguns doutrinadores, como MODESTO CARVALHOSA, 

NELSON EIZIRIK, e LEONARDO CANTIDIANO,
391

 entendem que a cláusula 

compromissória só vincula aqueles que expressamente manifestarem sua vontade 

positiva, sob pena de ferir “o direito essencial do acionista de socorrer-se do Poder 

Judiciário”, especialmente diante do caráter contratual da arbitragem
392

 Nesse sentido, 

os novos acionistas, os dissidentes e os administradores e conselheiros não se 

vinculariam a tal cláusula, sendo que poderiam até mesmo exercer o direito de recesso 

exposto no art. 137 da Lei das S.A..  

Em que pese respeitável posição de pessoas de peso como 

tais juristas, acredita-se que a melhor posição é aquela que defende a vinculação ampla 

aos acionistas, mesmo aqueles que foram ausentes, dissidentes ou tornaram-se sócios 

depois. Isso porque prevalece o princípio majoritário nas deliberações de assembleia e 

a própria natureza plurilateral do contrato de sociedade faz com que, mesmo aqueles 

que não concordem com a deliberação ou entrem depois, a ela se vinculam. Assim 

também pensam EDUARDO MUNHOZ,
393

 PEDRO BATISTA MARTINS,
394

 LUIS LORIA 
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. “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto da 

arbitragem”, Processo Societário, pp 89-91. 
394

. “A arbitragem nas sociedades de responsabilidade limitada”, in Revista de Direito Mercantil, 
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FLAKS,
395

 entre outros. Ademais, a própria projeção ultra partes que a arbitragem 

societária tem demonstra a importância de todos estarem vinculados ao que o Estado-

árbitro decidir. Diferentemente do que pensam aqueles que adotam a posição mais 

restritiva, a questão não está se o acionista pode ou não socorrer-se do Poder Judiciário, 

mas sim se a ele estará assegurada a tutela jurisdicional. Como a arbitragem é 

jurisdição, assim como o processo estatal, o direito de ação estará aberto. Sem contar 

que, nos termos do art. 22, da lei n. 9307, de 23 de setembro de 1996,
 396

 a parte pode 

socorrer-se do Poder Judiciário para pleitear medidas urgentes, o que encontra amparo 

também no poder geral de cautela, disposto no art. 798 do Código de Processo Civil. 

Assim, a tutela jurisdicional não estará afastada. 

Além da tendência de haver cláusula de arbitragem para 

solução de conflitos entre a companhia e os acionistas, é comum que na arbitragem haja 

sigilo. Inclusive, no âmbito do Novo Mercado, o Regulamento da Câmara de 

Arbitragem do Mercado, que detém o monopólio das companhias que se sujeitam a tal 

regime, estabelece, em seu art. 9.1, a regra de que o procedimento arbitral será sigiloso. 

Ademais, na arbitragem há ainda uma mitigação do 

princípio do juiz natural, porque as próprias partes escolhem os árbitros que decidirão a 

controvérsia. 

Portanto, diante de todas essas peculiaridades que surgem 

na arbitragem, é importante observar como as conclusões acima expostas (supra, nn. 

33-38) relacionam-se com a arbitragem. Em realidade, alguns problemas explanados 

anteriormente são potencializados: como os sócios não-litigantes poderão saber de uma 

demanda que envolve a companhia, diante dos sigilos costumeiramente decretados? 

                                                 
395

. “A arbitragem na reforma da lei das S.A.”, Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e 

Financeiro, n. 131, p. 103. 
396

 “Art. 22. (...). § 4º Ressalvado o disposto no § 2º, havendo necessidade de medidas coercitivas ou 

cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que seria, originariamente, 

competente para julgar a causa. Esse também é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 

“Na pendência da constituição do Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder 

Judiciário, por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o resultado útil da 

arbitragem”, cfr., 3ª T., REsp. n
o 
1.297.974-RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 19.6.12. 
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Como possibilitar que os terceiros intervenham no processo arbitral? Como evitar 

abusos? 

Em uma situação como essa, salta mais aos olhos a 

impossibilidade de a coisa julgada estender-se de forma automática ao todos os 

acionistas. Foge da lógica do razoável que todos os acionistas fiquem vinculados a uma 

ação de responsabilidade ou a uma ação de anulação de deliberação assemblear, sem ter 

a oportunidade de exercer o binômio informação-reação e sem verificar, até mesmo, 

se a demanda foi bem ou mal conduzida, quais os fundamentos utilizados, 

provas produzidas etc. 

Portanto, nas situações envolvendo arbitragem, 

a importância de adoção de revisão da solução clássica é ainda mais gritante. 

Por isso, nessas situações, em primeiro lugar, deve-se 

relativizar o sigilo do procedimento arbitral, que em muitas vezes dificulta um terceiro 

espontaneamente ter conhecimento da demanda arbitral e intervir, como afirma 

CARMONA.
397

 Ademais, como dispõe a doutrina, “para que a arbitragem cumpra 

adequadamente sua função no mercado de capitais, é de fundamental importância 

excepcionar a regra do sigilo do procedimento, seja para permitir que o mercado seja 

devidamente informado sobre fatos que possam vir a influenciar as decisões de compra 

e de venda de valores mobiliários, seja para tornar possível a formação de um conjunto 

de precedentes”.
398

 

Nesse contexto, até mesmo a conexão pode ser utilizada 

em um desvio de finalidade, caso haja mais de uma arbitragem sobre o mesmo fato. 

Como adverte EDUARDO MUNHOZ, um grupo de acionistas pode ingressar com a 

arbitragem em primeiro lugar, apenas para poder indicar determinado árbitro, que será 

competente para o julgamento dos procedimentos conexos.
399

  

                                                 
397

. Arbitragem e processo, nota n. 5 ao art. 21, pp. 303-310. 
398

. EDUARDO MUNHOZ, “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: 

limites do instituto da arbitragem”, in Processo Societário, pp. 91-92. 
399

. “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto da 

arbitragem”, Processo Societário, p 95-96.  
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Portanto, pelas peculiaridades da arbitragem, deve-se ter 

ainda mais cuidado com a extensão da coisa julgada arbitral a todos os acionistas.  

Diante disso, ao ser instaurado um procedimento arbitral, 

seja em litígios envolvendo a companhia e algum acionista, ou seja entre acionistas, 

cujo resultado pode interferir na companhia, esta tem de emitir um Fato Relevante ou 

outra espécie de comunicação, para garantir que os demais acionistas tenham ao menos 

ciência do objeto do processo. Assim, os demais acionistas saberão da existência da 

controvérsia, das possíveis consequências para o seu patrimônio e, ainda, poderão 

intervir na arbitragem pendente. Tal raciocínio está em consonância com a tese ora 

defendida e confere à arbitragem ainda mais legitimidade. 

Caso contrário, ou seja, se o acionista não tiver tido a 

chance de participar do processo arbitral, a coisa julgada não lhe é estendida de forma 

automática, sendo que lhe é somente a eficácia da sentença. Ou seja, o acionista não 

pode negar a eficácia da sentença,
400

 mas o caminho para ele discutir a questão está 

aberta, se houver interesse e se já não tiver expressado sua vontade contrariamente ao 

que fora decidido (ex.: sentença arbitral reconhece a invalidade de determinada 

assembleia, sendo que o sócio votou a favor da deliberação impugnada). 

Essas soluções propostas, que buscam ao máximo 

aproveitar o direito vigente, tem inspiração em outras legislações. 

Na Itália, os litígios societários em arbitragem 

obrigatoriamente terão de ser arquivados e todos os sócios terão acesso à informação, 

como dispõe o art. 35 do decreto legislativo 5, de 17 de janeiro de 2003.
401

 A ideia é 

                                                 
400

. Por isso que não pode prevalecer a crítica feita por ANTONIO PEDRO DE LIMA PELEGRINO no sentido 

de que “admitir que a coisa julgada só atinja terceiros para beneficiá-los não afasta o risco de 

formação de coisas julgadas contraditórias e de que um mesmo ato valha para o acionista A, mas 

não para o acionista B”, in “Cláusula compromissória estatutária e litisconsórcio unitário: uma 

necessidade imposta pela realidade”, in Revista de Arbitragem e Mediação, n. 35, pp. 71 ss. O ato 

judicial sempre valerá para todos: a indiferença está a imutabilidade desse ato para aqueles que 

não participaram do processo.  
401.

 “La domanda di arbitrato proposta dalla societa' o in suo confronto e' depositata presso il registro delle 

imprese ed e' accessibile ai soci”. 
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permitir que os sócios tenham conhecimento da demanda arbitral para intervirem, se 

entenderem conveniente. 

Na Alemanha, o Supremo Tribunal daquele país julgou 

um importante caso em 6 de abril de 2009,
402

 no qual admitiu que ações de anulação de 

assembleia sejam discutidas em arbitragem, desde que: (a) a convenção de arbitragem 

tenha sido inserida no estatuo com unanimidade de sócios, (b) a sociedade contra qual é 

ajuizada a ação deve notificar todos os acionistas, para que possam intervirem na 

arbitragem como assistentes. Inclusive, nessa situação, o sócio deverá informar de que 

lado da demanda quer participar (se da sociedade ou do sócio que iniciou o 

procedimento arbitral). Ademais, (c) todos os sócios poderão participar da nomeação 

dos árbitros, a menos que antes haja uma convenção estipulando uma instituição neutra 

para tal nomeação. E, por fim, que (d) seja assegurado que todos eventuais litígios 

envolvendo a mesma questão sejam decididos perante o mesmo tribunal arbitral.
403

 

Esse posicionamento jurisprudencial levou a Deustche 

Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), principal câmara arbitral daquele país, a 

publicar um regulamento suplementar em 19 de setembro de 2009, em que impôs ao 

autor do requerimento arbitral o ônus de informar todos os demais acionistas da 

empresa que podem ser afetados pela decisão a ser proferida. Ademais, o autor é 

obrigado a trazer cópias suficientes do requerimento, para que a DIS possa notificar os 

acionistas para eventual intervenção.
404

 

                                                 
402

. Recurso II ZR 255/08. Tal julgado foi comentado por ANJA MAYER e HEIKO HEPPNER, in 

“The arbitrability of disputes over the validity of shareholder resolutions of limited liability 

companies under german law - comentários ao julgamento do supremo tribunal federal alemão ao 

recurso II ZR 255/08”, Revista de Arbitragem e Mediação, n. 24, p. 311.  
403

. Esse julgado paradigma foi a evolução e consolidação de anterior julgado, de 29 de março de 1996. 

Antes disso, havia forte posicionamento jurisprudencial e doutrinário no sentido de que tais 

questões não poderiam ser resolvidas em arbitragem, consoante afirma o português ANTÓNIO 

SAMPAIO CARAMELO, in “Arbitralidade dos litígios sobre a validade de deliberações sociais”, 

Revista brasileira de arbitragem, n. 33, nota n. 15, p. 106. 
404

. “2.1 Disputes requiring a single decision binding all shareholders and the corporation and in which a 

party intends to extend the effects of an arbitral award to all shareholders and the corporation 

without having been introduced as a party to the arbitral proceeding (Concerned Others), the 

Concerned Others shall be granted the opportunity to join the arbitral proceeding pursuant to the 

DIS-SRCoLD as a party or compulsory intervenor in the sense of section 69 German Code of 

Civil Procedure (Intervenor). This applies mutatis mutandis to disputes that require a single 

decision binding specific shareholders or the corporation. 2.2 In its statement of claim, Claimant 
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Na Espanha, é permitido que os litígios societários sejam 

levados à arbitragem,
405

 mas o art. 11(2) bis da Ley de Arbitraje
406

 exige a aprovação de 

2/3 do capital social.
407

 

Em suma, fica evidente uma tendência em garantir a 

possibilidade de a parte exercer a reação, sendo que a legislação está buscando meios 

de garantir a informação. 

Já em relação à escolha dos árbitros, deve-se pensar nas 

diversas posições, convergentes e divergentes, que podem existir, além do risco de 

manipulação. Como na arbitragem há uma mitigação do princípio do juiz natural, o 

esquema mais utilizado na prática para escolha dos árbitros, como o demandante 

escolhendo um, o demandado outro, e o Tribunal o terceiro, pode dar azo a situações de 

conluio (entre demandante e demandado), além de não apresentar uma resposta 

satisfatória para essa multiplicidade de situações. 

Nesse sentido, nos termos do art. 34(2) do decreto 

legislativo 5, de 17 de janeiro de 2003,
408

 a Itália impôs que a designação de árbitros em 

litígios societários perante a jurisdição arbitral, seja feita medida uma entidade estranha 

à sociedade, ou então que o tribunal estadual da sede da companhia faça tal designação, 

sob pena de nulidade. 

                                                                                                                                               
shall identify the respondent and any shareholders or the corporation itself to which the effects of 

the arbitral award shall extend, by providing an address of service and requesting the DIS-

Secretariat to deliver the statement of claim also to the Concerned Others. In addition to section 4 

DIS-Arbitration Rules sufficient copies of the statement of claim shall be filed with the DIS-

Secretariat in order to allow for delivery to all identified Concerned Others. 2.3 Concerned Others, 

being identified after the expiry of the time limit provided in these DIS-SRCoLD for identifying 

Concerned Others, may join the arbitral proceeding pursuant to section 4.3”. 
405

. A teor do que consta do art. 11 (1) da Ley de Arbitraje: “Las sociedades de capital podrán someter a 

arbitraje los conflictos que en ellas se planteen”. 
406

. Ley 60/2003, de 23 de dezembro de 2.003. A redação do art. 11 foi alterada em por meio da Ley 

11/2011, de 20 de maio de 2.011. 
407

 “La introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje requerirá el voto 

favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las 

participaciones en que se divida el capital social”. 
408

. “A clausola deve prevedere il numero e le modalita' di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a 

pena di nullita', il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla societa'. Ove il 

soggetto designato non provveda, la nomina e' richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui 

la societa' ha la sede legale”. 
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Por sua vez, a Espanha expressamente permitiu a 

possibilidade de o litígio ser decidido por um árbitro único, podendo também haver 

vários árbitros. Seja como for, a nomeação dos julgadores ocorrerá por uma instituição 

arbitral.
409

 Ou seja, as partes não escolherão os árbitros. 

No Brasil, pensando em privilegiar o princípio do juiz 

natural, como não há regramentos específicos para essas situações, como existe na Itália 

e Espanha, o melhor é nenhuma parte nomear árbitro algum e deixar a cargo do 

Presidente da Câmara Arbitral a composição do Tribunal Arbitral. Ou, como sugere 

EDUARDO MUNHOZ, ao abordar a questão sob a óptica do Novo Mercado, realizar um 

sorteio entre os árbitros integrantes da Câmara Arbitral.
410

 O importante é que haja uma 

maior aproximação possível da neutralidade, que decorre também do princípio do juiz 

natural. 

 

40. A convivência de demandas simultâneas, a solução para a existência de coisas 

julgadas conflitantes e a questão da litispendência  

A multiplicidade de situações da vida pode fazer com que 

haja mais de uma demanda envolvendo o mesmo bem da vida ou, ainda, que exijam 

convicção única.
411

 Nada impede que haja pluralidade de ações movidas por 

legitimados ordinários ou mesmo por legitimados extraordinários. Inclusive, como já 

exposto, os interesses podem ser até mesmo divergentes (supra, n. 10).  

Em uma situação como essa, há evidente conexão, o que 

torna imperativa a reunião desses processos, nos termos do art. 103 do Código de 

                                                 
409

. Nos termos do art. 11 (3) bis da Ley de Arbitraje: “Los estatutos sociales podrán establecer que la 

impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la 

decisión de uno o varios árbitros, encomendándose la administración del arbitraje y la designación 

de los árbitros a una institución arbitral”. 
410

. “A importância do sistema de solução de conflitos para o direito societário: limites do instituto da 

arbitragem”, Processo Societário, p. 97. 
411

. Critério utilizado por ENRICO REDENTI, Il giudizio civile con pluralità di parti, n. 5, nota 5, p. 6 e 

adotada no Brasil por DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 460, esp. pp. 154 

ss. 
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Processo Civil. Ou, ainda, pode haver continência, a teor do que dispõe o art. 104 do 

Código. 

Havendo conexão ou continência, é imperativa a reunião 

dos processos, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil. A função da reunião 

dos processos é evidente: privilegiar a harmonia entre julgados. Mas, como afirma 

DINAMARCO, há “também o aspecto econômico do processo concorre para legitimar as 

disposições legais que conduzem à prorrogação da competência por conexidade entre 

causas, ou demandas: um só processo, uma só sentença, uma só produção de provas 

(o que é importantíssimo), redução dos comparecimentos de partes e testemunhas etc. 

Em síntese, a justificação da prorrogação da competência por conexidade reside no 

binômio harmonia-economia”.
412

 Portanto, em uma situação como essa, elimina-se o 

risco de julgados conflitantes e de formação de mais de uma coisa julgada sobre o 

mesmo bem da vida, além de haver a otimização dos atos processuais.  

Mas se não houver essa reunião, seja porque o art. 105 do 

Código de Processo Civil exige alguns requisitos, seja porque a reunião não ocorreu 

mesmo sendo possível, é possível que coexistam duas coisas julgadas e elas poderão ser 

conflitantes. Basta pensar que uma demanda para anular a validação de uma assembleia 

pode ser considerada nula por um juiz e outra demanda, movida por outro acionista em 

comarca distinta, pode ser considerada válida. 

Nessa situação deve prevalecer a última coisa julgada 

formada, pois “il primo giudicato perde valore perchè il secondo giudicato implica 

negazione di ogni precedente giudicato contrario”, como bem afirmou CHIOVENDA.
413

 

Assim tem de ser porque, em paralelo com a lei, o ato superior revoga o anterior. 

Ademais, é causa de ação rescisória a violação à coisa julgada, nos termos do art. 485, 

inc. IV do Código de Processo Civil. Portanto, passado o biênio decadencial, a segunda 

coisa julgada fica imune a questionamentos. Concordam com essa posição 

                                                 
412

. Instituições de direito processual civil, II, n. 460, esp. pp. 154 ss. 
413

. Principii di diritto processuale civile, § 76, esp. p. 900. 
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DINAMARCO,
414

 PONTES DE MIRANDA,
415

 BARBOSA MOREIRA,
416

 EDUARDO 

TALAMINI,
417

 entre outros, além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
418-419

 

Aplicam-se aqui os conceitos de conexão, continência e a 

possibilidade de formação de coisa julgada, porque não há litispendência quando há 

pluralidade de demandas movidas com mesmo objeto e mesma causa petendi, 

por diversos legitimados, sejam extraordinários ou ordinários. Como a coisa julgada não 

se estende de forma automática ao substituído quando a demanda é movida pelo 

substituto, não faz sentido falar em litispendência. O que haverá, em situações como 

essa, é a afinidade em razão da pluralidade de demandas.
420

 

Portanto, havendo mais de uma coisa julgada sobre o 

mesmo objeto, a última que prevalecerá. Diante dessa situação, em certa medida mitiga-

se o temor trazido por BARBOSA MOREIRA no sentido de, entre o risco de haver julgados 

conflitantes e a imposição da coisa julgada a terceiros, deve-se correr o primeiro risco. 

 

41. A interpretação do art. 53 do Código de Processo Civil em se tratando de 

substituído-assistente titular do direito 

A doutrina é praticamente pacífica no sentido de que o 

assistente não pode praticar atos de disposição material, porque o direito material em 

discussão não pertence a ele. Esse pensamento está positivado no art. 53 do Código de 

Processo Civil, segundo o qual, “a assistência não obsta a que a parte principal 

                                                 
414

. Fundamentos do processo civil moderno, II, nn. 624-629, pp. 1.133-1.141. 
415

. Tratado da ação rescisória das sentenças e de outras decisões, § 23, n. 3, p. 250.  
416

. Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 77, pp. 126-129. 
417

. Coisa julgada e sua revisão, pp. 152-158. 
418

. A título de exemplo: STJ, 6ª T., AgRg no REsp 643998/PE, rel. Des. Convocado CELSO LIMONGI; 

2ª T., REsp 598148/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 31.8.09. 
419

. Apenas a título de registro, há respeitáveis doutrinadores que pensam o contrário, como é o caso de 

TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL MEDINA, in O dogma da coisa julgada, n. 2.2, 

p. 39. 
420

. Pensam de forma diferente EPHRAIM DE CAMPOS JR., in Substituição processual, pp. 75-76, e 

MÁRIO AGUIAR MOURA, in “Substituição processual”, Revista de Processo, n. 47, p. 240, para os 

quais, devem-se voltar os olhos para a qualidade da pessoa que age e não sua identidade física. 

Entretanto, como já exposto aqui, tal conceito não está em melhor sintonia com o conceito puro de 

parte e de terceiro.  
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reconheça a procedência do pedido, desista da ação ou transija sobre direitos 

controvertidos; casos em que, terminando o processo, cessa a intervenção do 

assistente”. Como afirma DINAMARCO, “como o litígio não é seu, nem seu o direito que 

ele vem defender, o assistente não tem poderes de disposição sobre o processo ou sobre 

a relação jurídica substancial controvertida, nem está autorizado a contrariar as 

estratégias de defesa do assistido”.
421

 

Mas, em se tratando de situações nas quais o legitimado 

ordinário atua como assistente do legitimado extraordinário, o art. 53 do Código de 

Processo Civil deve ter outro contorno.  

Como, em realidade, o direito discutido em juízo é do 

assistente, deve-se afastar a incidência do art. 53, para que o assistente tenha poderes de 

disposição sobre o processo e sobre a relação jurídico-material. Não faz sentido utilizar 

tal regramento na situação em comento, porque se privará o titular do direito de dispor 

sobre direitos disponíveis. 

Ademais, como já exposto (supra, n. 20), há uma série de 

poderes que o substituto, enquanto parte principal, não pode adotar, como renunciar ao 

direito, reconhecer o pedido ou transigir. A razão sistemática para que haja tal limitação 

é a de que o substituto não é o titular da relação litigiosa. Aplicando-se o mesmo 

raciocínio, deve-se permitir que o assistente, que é o titular da relação material, 

possa transigir, renunciar ao direito e reconhecer o pedido, independentemente da 

vontade do assistido. 

Em realidade, quando o assistente for o legitimado 

ordinário, as situações se invertem. O assistido é quem não pode praticar essa série de 

atos de disposição de direito, enquanto o assistente é quem tem esses poderes. 

Por isso, quando o assistente for o titular do bem da vida 

em discussão, não se aplica o disposto no art. 53 do Código de Processo Civil, sendo-

lhe permitido renunciar ao direito, reconhecer o pedido e também transigir.  

                                                 
421

. Instituições de direito processual civil, II, n. 597, p. 401. 
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Entretanto, pela natureza da própria assistência, em que 

não há ampliação do objeto do processo, não pode o assistente incluir novos pedidos.  

 

42. O substituído como assistente e a eficácia preclusiva da coisa julgada 

Ao participar do processo, não fica o assistente livre de 

todos os efeitos da sentença, como já visto. Ao intervir como assistente e 

(conseqüentemente, tornar-se parte), desse momento em diante aquele que fora terceiro 

expõe-se a ficar prisioneiro da motivação e ao que vier a ser decidido entre as partes, 

sendo proibido de, em eventual processo futuro, querer discutir a “justiça da decisão”, 

nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil. Uma vez que esse sujeito 

haja intervindo no processo e, por haver intervindo, tenha podido desfrutar das 

oportunidades inerentes ao princípio do contraditório, é natural que passe a ser tratado 

como verdadeira parte e receba do processo e da sentença, ainda que indiretamente 

(efeitos reflexos) e nos limites dos objetivos de sua intervenção, os benefícios e também 

os males que ele é capaz de produzir. Seria realmente muito estranho que o terceiro que 

interveio fosse tratado de modo rigorosamente igual ao modo como é tratado aquele que 

não interveio.
422

 

O que ficar declarado entre os motivos não será coberto 

pela coisa julgada nem em relação às partes principais, nem em relação ao assistente 

(CPC, art. 469)  mas tanto quanto ficarão aquelas impedidas de repor em discussão tais 

premissas de julgamento em relação ao mesmo litígio, também o assistente estará 

impedido de fazê-lo em eventual litígio envolvendo a matéria. Como expôs 

LUÍS MACHADO GUIMARÃES
423

, “estas premissas são atingidas pelo efeito preclusivo da 

coisa julgada, mas não adquirem, elas próprias, autoridade de coisa julgada”. Refere-se, 

pois, não à coisa julgada em si, mas, pela força da sua eficácia preclusiva, o assistente 

prisioneiro da motivação da sentença.  

                                                 
422

. Ideias extraídas de DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 597, pp. 394-402; 

Processo civil empresarial, nn. 223-232-pp. 354-369.  
423

. “Preclusão, coisa julgada, efeito preclusivo”, in Estudos de direito processual civil, esp. p. 21. 
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A eficácia preclusiva da coisa julgada está prevista no 

art. 474 do Código de Processo Civil, ao afirmar que, “passada em julgado a sentença 

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

poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”. Segundo DINAMARCO, 

“a eficácia preclusiva é a aptidão que a própria coisa julgada material tem de excluir a 

renovação de questões suscetíveis de neutralizar os efeitos da sentença cobertos por 

ela”.
424

 

Por isso, para resguardar a intangibilidade da coisa julgada 

em demanda posterior nem sempre será necessária a identidade entre todos os 

elementos de ambas as demandas comparadas. Basta que a demanda posterior verse 

sobre uma situação incompatível com o que restou julgado anteriormente, ainda que 

tenha pedidos diferentes. Assim é o correto ensinamento de BEDAQUE: “para resguardar 

a intangibilidade da coisa julgada, demanda posterior, versando situação subjetivamente 

incompatível, embora objetivamente diversa daquela decidida, não pode ser proposta. 

Primeiro porque já poderia a parte tê-la pleiteado em defesa ou reconvenção; 

depois porque sua propositura em separado implica retorno da discussão sobre a 

atribuição do bem da vida conferido em demanda anterior”.
425

 

No mesmo sentido, corretamente BRUNO LOPES afirma 

que a eficácia preclusiva da coisa julgada deve ser concebida como “impedimento à 

propositura de demandas distintas e incompatíveis com a coisa julgada”.
426.

 Ainda é 

importante o ensinamento de BARBOSA MOREIRA sobre a eficácia preclusiva da coisa 

julgada: “a rigor, não é mister, para tornar fundada a preliminar, que se esteja diante da 

mesma ação antes julgada: basta que se esteja diante da mesma lide, do mesmo conflito 

de interesses a cujo respeito se emitiu precedente sentença”.
427

 

Ao contrário do que ocorre com a oposição, a denunciação 

da lide, a intervenção litisconsorcial voluntária, o chamamento ao processo e a 

                                                 
424

. Instituições de direito processual civil, III, p. 330. 
425

. Direito e processo, pp. 138 e 139. 
426

. Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada, p. 112. 
427

. “A eficácia preclusiva da coisa julgada material no sistema do processo civil brasileiro”, Temas de 

direito processual, pp. 102-103. 
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nomeação à autoria,
428

 na assistência é absoluta a indiferença do objeto do processo ao 

ingresso do assistente na relação jurídica processual. Eis o que a esse respeito afirma 

DINAMARCO: “o Streitgegenstand continua tal e qual e em nada se altera pela presença 

daquele que interveio para auxiliar uma das partes. O que legitima o terceiro a intervir 

como assistente é a titularidade de uma situação jurídica conexa ou dependente da res in 

judicium deducta (p. ex., o devedor principal na causa em que figura como réu o seu 

fiador), mas quando intervém ele não provoca julgamento principaliter sobre qualquer 

relação jurídica sua. Com ou sem essa intervenção, o juiz julgará somente a pretensão 

do autor perante o réu”. E, mais adiante: “consequentemente, os efeitos substanciais 

diretos da sentença serão sempre aqueles que ela teria se o terceiro não tivesse 

ingressado na relação processual. A coisa julgada que sobre esses efeitos se formar terá 

a mesma delimitação objetiva que teria sem essa intervenção”.
429

 Ou seja, a intervenção 

do assistente é rigorosamente inócua em relação à determinação dos limites objetivos e 

subjetivos da coisa julgada, que se limita à parte dispositiva da sentença, nos termos do 

art. 469 do Código de Processo Civil. Como afirma LIEBMAN, os motivos da sentença 

serão úteis para se interpretar a sentença.
430

 

Nesse sentido, EDUARDO TALAMINI, de forma acertada, 

defende que o sócio que entende pertinente a manutenção da deliberação societária pode 

ingressar no processo de impugnação como assistente litisconsorcial passivo, 

nos termos do art. 54 do Código de Processo Civil.
431

  

Em uma situação como essa, como já exposto 

(supra, n. 10), o sócio poderá intervir na qualidade de assistente litisconsorcial, nos 

termos do art. 54 do Código de Processo Civil.
432

  

                                                 
428

. DINAMARCO, Intervenção de terceiros, nn. 8-12, pp. 26-34. 
429

. DINAMARCO, Intervenção de terceiros, n. 13, pp. 34-35. No mesmo sentido, cfr. VICENTE GRECO 

FILHO, Da intervenção de terceiros, n. 2, p. 75; CELSO AGRÍCOLA BARBI, Comentários ao Código 

de Processo Civil, I, p. 302; ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, Intervenção de terceiros, n. 66.1, p. 123. 
430

. LIEBMAN, “Limites objetivos da coisa julgada”, in Estudos sobre o processo civil brasileiro, p. 164. 
431

. Mas o autor ressalva a vedação ao venire contra factum proprium, se o sócio, na assembleia, votou 

contra a deliberação, por entendê-la como ilegítima, sendo que depois não está autorizado a 

defendê-la em juízo, “Legitimidade, interesse, possibilidade jurídica e coisa julgada nas ações de 

impugnação de deliberações societárias”, in Processo societário, p. 129. 
432

. CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, n. 4.3, pp. 126-127. 
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Na arbitragem, CARMONA também assim entende.
433

 

DINAMARCO, entretanto, entende que essa situação é caso de litisconsórcio ulterior.
 434

 

Em realidade, a modalidade de intervenção dependerá da 

forma com que o direito material está posto em juízo, a relação que está sendo discutida 

e o momento da intervenção (supra, n. 10). 

O importante é que, se a intervenção se der sob a forma de 

assistência, não há coisa julgada para o assistente, que ficará sujeito à eficácia 

preclusiva da coisa julgada e não sujeito à coisa julgada em si.
435

 

Portanto, a intervenção do assistente está no campo da 

eficácia preclusiva da coisa julgada. 
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. Arbitragem e processo, pp. 303-310. 
434

. A arbitragem na teoria geral do processo, n. 43, p. 126. 
435

. Registre-se respeitável opinião em sentido contrário de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, para o 

qual, se a intervenção ocorrer sob a forma de assistência qualificada, há formação de coisa 

julgada, em razão da relação de legitimidade extraordinária que há entre assistente e assistido, 

in Partes e terceiros no processo civil brasileiro, pp. 187-191. 
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CAP. V: ENCERRAMENTO 

 

43. Conclusões 

A presente tese tratou do instituto da substituição 

processual e sua relação com a coisa julgada no processo civil individual, seja estatal ou 

arbitral. 

Como restou demonstrado, a pertinência temática da tese 

reside no fato de que precisa ser revisitado o dogma de que a coisa julgada estende-se 

de forma automática ao substituído que não participou do processo. Essa necessidade 

advém de uma análise pormenorizada de diversos princípios constitucionais que são 

pilares de qualquer Estado Democrático de Direito, como due process of law, 

contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional. 

Diante da necessidade de harmonização do art. 472 do 

Código de Processo Civil com tais princípios constitucionais, pode-se concluir que não 

encontra amparo no ordenamento jurídico vigente a afirmação de que a coisa julgada 

estende-se de forma automática ao substituído. Para que a imutabilidade dos efeitos da 

sentença estenda-se ao substituído, é necessário que tenha sido dada a oportunidade para 

que ele tenha realizado o binômio que forma o contraditório, qual seja, o órgão julgador 

tem de ter dada a informação, para que o substituído possa realizar a reação. 

No ordenamento brasileiro não há uma regra que exija que 

o juiz adote tal postura. Entretanto, tais princípios constitucionais impõem que o juiz 

tome todas as medidas necessárias para que o substituído possa exercer o contraditório, 

tomando como analogia o art. 94 do Código de Defesa do Consumidor, que tem 

aplicação no microssistema dos processos coletivos. 

Justamente pela ausência de regramento legal, é salutar 

que no Brasil haja uma legislação que preveja um mecanismo para que se presuma que 

o substituído tenha conhecimento da demanda, seja com a previsão de uma informação 

editalícia ou mesmo pessoal, com a inclusão de um ônus ao substituto: que faça parte 
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dos requisitos da petição inicial que ele indique a qualificação e endereço do 

substituído, para que possa ser expedida notificação para ele defender-se. 

Pensando nos litígios societários, cuja tese tem bastante 

repercussão prática, é importante fazer uma análise mais profunda.  

Igualmente, o sócio não-litigante só fica vinculado à coisa 

julgada quando a demanda movida pelo sócio litigante tiver sido objeto de 

conhecimento por todos os interessados. Apesar de não haver lei específica sobre essa 

questão, com base nas garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório, 

ampla defesa e inafastabilidade da tutela jurisdicional, e, por analogia ao art. 94 do 

Código de Defesa do Consumidor, nada impede que o juiz adote essa postura e ordene o 

conhecimento a todos os sócios. Inclusive, a própria companhia pode fazê-lo, por meio 

da publicação de um Fato Relevante. Essa necessidade de publicação de fato relevante 

prevalece até mesmo em questões que estejam sob sigilo, pois faz surgir o princípio da 

informação completa. 

Ademais, convém colocar no polo passivo todos os sócios 

que já se manifestaram em sentido contrário daquele que pretende ajuizar eventual ação. 

Em complemento, de lege ferenda, é importante que 

(a) haja prazos menores de prescrição e decadência para os sócios impugnarem os atos 

societários; (b) crie-se mecanismo para o sócio-litigante ou a própria companhia dar 

conhecimento a todos os acionistas acerca da existência de um litígio. Como paralelo, 

em Portugal a lei expressamente facultou a possibilidade de os sócios intervirem no 

processo. Ademais, (c) visando a reforçar a segurança jurídica, é conveniente que a 

legislação preveja o foro da companhia como de competência absoluta para discussão 

de demandas em que ela estiver no polo passivo. 

Nas situações envolvendo arbitragem, a importância de 

adoção de revisão da solução clássica é ainda ululante.  

Primeiramente, deve-se relativizar o sigilo do 

procedimento arbitral, que em muitas vezes dificulta um terceiro espontaneamente ter 

conhecimento da demanda arbitral e intervir. Ao ser instaurado um procedimento 
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arbitral, seja em litígios envolvendo a companhia e algum acionista, ou seja, entre 

acionistas, cujo resultado pode interferir na companhia, esta tem de emitir um 

Fato Relevante ou outra espécie de comunicação, para garantir que os demais acionistas 

tenham ao menos ciência do objeto do processo.  

Essas soluções propostas, que buscam ao máximo 

aproveitar o direito vigente, tem inspiração em outras legislações, como restou acima 

demonstrado. Na Itália, os litígios societários em arbitragem obrigatoriamente terão de 

ser arquivados e todos os sócios terão acesso à informação. Na Alemanha, o Supremo 

Tribunal impôs uma série de condições para que um litígio societário seja levado à 

arbitragem: a convenção de arbitragem deve ter sido inserida no estatuo com 

unanimidade de sócios, a sociedade contra qual é ajuizada a ação deve notificar todos os 

acionistas, para que possam intervir na arbitragem como assistentes, o sócio deverá 

informar de que lado da demanda quer participar, todos os sócios poderão participar da 

nomeação dos árbitros, a menos que antes haja uma convenção estipulando uma 

instituição neutra para tal nomeação, e deve ser assegurado que todos eventuais litígios 

envolvendo a mesma questão sejam decididos perante o mesmo tribunal arbitral. Por 

sua vez, na Espanha, é permitido que os litígios societários sejam levados à arbitragem, 

mas desde que a cláusula institucional tenha aprovação de 2/3 do capital social. 

Já em relação à escolha dos árbitros, deve-se pensar nas 

diversas posições, convergentes e divergentes, que podem existir, além do risco de 

manipulação. Como na arbitragem há uma mitigação do princípio do juiz natural, o 

esquema mais utilizado na prática para escolha dos árbitros, como o demandante 

escolhendo um, o demandado outro, e o Tribunal o terceiro, pode dar azo a situações de 

conluio (entre demandante e demandado), além de não apresentar uma resposta 

satisfatória para essa multiplicidade de situações. Diferentemente do que ocorre na Itália 

e Espanha, em que há regras específicas para a solução do problema, no Brasil, 

pensando em privilegiar o princípio do juiz natural, o melhor é nenhuma parte nomear 

árbitro e deixar a cargo do Presidente da Câmara Arbitral a composição do Tribunal 

Arbitral, ou, ainda, realizar um sorteio entre os árbitros integrantes da Câmara Arbitral. 

Adicionalmente, se o legitimado ordinário intervém na 

qualidade de assistente, não se aplica o disposto no art. 53 do Código de Processo Civil, 
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sendo-lhe permitido renunciar ao direito, reconhecer o pedido e também transigir, atos 

esses que o substituto não pode praticar. 

Em conclusão, a tese objetivou mostrar que o dogma da 

extensão da coisa julgada ao substituído não pode mais ser aceito de forma 

indiscriminada e precisa ser revisto, especialmente diante de um momento político e 

legislativo propensos a novas propostas. 
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