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1) Decisão denegatória de mandado de segurança. Coisa julgada. Limites.

2) Ação de conhecimento ajuizada posteriormente. Causa de pedir distinta daquela
veiculada em mandado de segurança antes rejeitado.

3) Coisa julgada formada no julgamento de mandado de segurança que não impede o
julgamento do mérito de ação de conhecimento depois ajuizada.
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Consulta

(i Síntese da situação submetida a nosso exame

S.H.A.C. e O.R., representados por seus ilustres advogados, Drs. R.R.F. e I.C.,
honram-me com consulta acerca do conteúdo e dos efeitos de decisão denegatória de
mandados de segurança por eles impetrados1 e do alcance da coisa julgada então
operada, bem como sobre a viabilidade de julgamento do mérito de ação de
conhecimento agora ajuizada, que, embora relacionada ao tema antes versado nos
mandados de segurança por eles ajuizados, tem causa de pedir distinta.2

Consideramos relevante identificar, com clareza, os seguintes eventos:

1º) O Corregedor Nacional de Justiça, em decisão proferida em 09.07.2010, declarou
vagas as serventias extrajudiciais dos 1º e 2º Ofícios de Sinop – MT, de que são titulares
os Senhores S.H.A.C. e O.R., ora Consulentes.

2º) Contra o ato administrativo acima referido, os ora Consulentes impetraram
mandados de segurança, que tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal. Os
conteúdos das petições iniciais apresentadas pelos Consulentes eram idênticos. O ato
praticado pelo Corredor Geral de Justiça seria ilegal, pois:

a) violaria os princípios da proteção da confiança, da boa-fé, da lealdade e da segurança
jurídica, pois o Conselho da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
havia tornado os Consulentes estáveis em decisão tomada há mais de 20 anos,
investindo-os, a título permanente, no cargo de escrivão;

b) o direito de a Administração Pública anular atos favoráveis ao administrado, em razão
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dos princípios acima mencionados, teria se extinguido em decorrência da decadência,
uma vez que os então impetrantes, ora Consulentes, encontravam-se investidos no
cargo há mais de 20 anos, enquanto o art. 54 da Lei 9.784/1999 estabelece o prazo
decadencial de cinco anos para o exercício do direito de a Administração anular o ato
administrativo.

3º) Referidos mandados de segurança foram rejeitados pelo mesmo fundamento.
Consta, da decisão monocrática proferida pelo Min. Teori Zavascki – depois confirmada
pelo órgão colegiado respectivo –, que não teria sido demonstrada “a alegada
ilegitimidade do ato coator atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer
ofensa ou ameaça a direito líquido e certo afirmado pela parte impetrante”.

4º) Posteriormente, os ora Consulentes ajuizaram ações de conhecimento contra a União
e o Estado do Mato Grosso, ambas fundadas em violação ao princípio da isonomia,
pedindo que os Ofícios de que se afirmam titulares fossem declarados “definitivamente
providos”, e “excluídos da lista nacional de vacância”.3

5º) Mais recentemente, em litisconsórcio, os ora Consulentes ajuizaram ação de
conhecimento contra a União,4 em que pediram a prolação de sentença que: anule a
decisão administrativa que incluiu os 1º e 2º Ofícios de [...] – MT na lista de serventias
extrajudiciais vagas; declare que os 1º e 2º Ofícios de Sinop – MT encontram-se
providos, a fim de que não se abra concurso público para provê-los; e ordene ao
Conselho Nacional de Justiça a retificação das listas cartorárias, a fim de se incluir os 1º
e 2º Ofícios de [...] – MT na lista definitiva de serventias providas.

O fundamento de tais pedidos – isto é, a causa de pedir – é o seguinte: ilegalidade da
decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, pois baseada no art. 4º, parágrafo
único, alínea b da Res. CNJ 80/2009, aplicável a oficiais que eram substitutos e que,
nessa condição, foram efetivados como titulares (tal regra não se aplicaria ao caso dos
Consulentes, já que estes foram nomeados originariamente como titulares, e não como
substitutos; logo, aos Consulentes se aplicaria o art. 4º, parágrafo único, alínea a– e não
b –da Res. CNJ 80/2009).5

Ao tempo da confecção e até a data de conclusão do presente parecer, os autos de
referida ação encontravam-se conclusos, a fim de que se realizasse juízo de
admissibilidade da demanda e se apreciasse requerimento de antecipação dos efeitos da
tutela.

Os Consulentes, através de seu advogado, encaminharam cópias de petições e decisões
judiciais existentes nos processos acima referidos, e que serão objeto de análise no
parecer em anexo.
(ii Quesitos

Em razão dos fatos jurídico-processuais narrados no item precedente, são apresentadas
as seguintes questões:

“1) Quais elementos permitem identificar as causas de pedir expostas no mandado de
segurança julgado pelo Supremo Tribunal Federal e na ação de conhecimento ora
ajuizada contra a União?”

“2) Há identidade entre as ações acima referidas?”

“3) A coisa julgada oriunda da sentença denegatória do mandado de segurança é óbice
ao julgamento do mérito da ação de conhecimento ora ajuizada contra a União?”

Segue, em anexo, meu parecer a respeito dos quesitos apresentados, em que analiso os
mais relevantes elementos das ações mencionadas, e apresento as bases da solução
jurídica que, a meu ver, é apropriada ao caso.

Maringá, 23 de novembro de 2016.
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José Miguel Garcia Medina

A compreensão precisa dos fundamentos dos mandados de segurança ajuizados pelos
Consulentes e rejeitados por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é
indispensável, a fim de que se responda à Consulta formulada. Exporei, na Parte I do
presente parecer, aquilo que foi veiculado nas demandas apresentadas pelos
Consulentes, a fim de se extrair a causa de pedir dos mandados de segurança ajuizados
por cada um deles. Num segundo passo, passarei à análise da causa de pedir da ação de
conhecimento que os Consulentes ajuizaram em litisconsórcio contra a União, disso me
ocupando na Parte II do presente parecer. Por fim, na Parte III, exporei minha opinião
sobre a relação existente entre tais ações e a questão de se saber se a coisa julgada
operada nos mandados de segurança constitui óbice a que seja julgado o mérito da ação
de conhecimento mais recentemente ajuizada pelos Consulentes.6

(i Causa de pedir em mandado de segurança, e especificamente nos mandados de
segurança impetrados pelos Consulentes

O primeiro ponto a ser analisado, para se responder às questões formuladas, consiste
em se identificar, com precisão, as causas de pedir dos mandados de segurança
impetrados pelos Consulentes contra ato praticado pelo Corregedor Geral de Justiça, e
rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não é o caso de se analisar, aqui, se os Consulentes, naqueles mandados de segurança,
tinham ou não razão. O que se pretende é, apenas, tornar claro o que serviu de
fundamento, de causa de pedir, em tais ações.

Como antes se observou, a pretensão dos Consulentes, veiculada nos mencionados
mandados de segurança, assentava-se em dois fundamentos: 1º) O ato praticado pelo
Conselho Nacional de Justiça violaria os princípios da proteção da confiança, da boa-fé,
da lealdade e da segurança jurídica. Isso seria assim, pois, como então afirmaram os
Consulentes, o Conselho da Magistratura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
os havia tornado estáveis, investindo-os, a título permanente, no cargo de escrivão, em
decisão tomada há mais de 20 anos; além disso, 2º) o Conselho Nacional de Justiça não
poderia anular aqueles atos, em razão da decadência (art. 54 da Lei 9.784/1999).7

Essas, portanto, as causas de pedir veiculadas nos mandados de segurança ora
examinados. A esse libelo vinculara-se o órgão jurisdicional; vale dizer, não poderia, por
exemplo, considerar acolher o pedido com base em causa de pedir não invocada pelos
impetrantes. Esse comando, verdadeiro princípio, tem iluminado nosso Direito, tanto no
contexto do CPC/1973 ()(art. 128) quando no do CPC/2015 (art. 141). Uma decisão que
se desviasse dessa norma seria considerada extra petita, já que a sentença deve
guardar congruência não apenas com o pedido, mas também com a causa de pedir
veiculada na petição inicial.8

Se é indiscutível haver essa vinculação do órgão jurisdicional à causa de pedir, tal como
definida na petição inicial, em se tratando de ações em geral, interessa ter presente que,
no caso, está-se diante de ação cujas peculiaridades exigem que à definição precisa da
causa de pedir dê-se ainda mais atenção.

É que, por se estar diante de mandado de segurança, não tem o autor a liberdade que
teria, caso estivesse a formular sua pretensão em uma ação de conhecimento que
tramitasse pelo procedimento comum. Afinal, o mandado de segurança depende da
demonstração de violação a direito líquido e certo por ato ilegal. Disso se extraem
consequências importantes, que já notamos em outro estudo: “A causa de pedir remota
possui natureza peculiar no mandado de segurança. Ela está centrada na configuração
do direito subjetivo ‘líquido e certo’. A demonstração do direito subjetivo exigirá a
subsunção imediata da situação fática no texto normativo que alberga a pretensão do
impetrante”.9 Antes, na mesma obra, escrevêramos que “no mandado de segurança há
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maior rigidez quanto à aplicação deste princípio [narra mihi factum dabo tibi ius e iura
novit curia], pois a definição do dispositivo infringido poderá ser o elemento central da
ação, quando o ato da autoridade coatora esteja suportado, por exemplo, por uma
portaria, ou instrução normativa que contrarie o texto legal”.10

Tal é o que sucede no caso ora em exame. É que, consoante se observará na Parte II do
presente parecer, a ação de conhecimento recentemente ajuizada, em litisconsórcio,
pelos Consulentes, assenta-se na violação, pela decisão administrativa atacada, à Res.
CNJ 80/2009, e esse fundamento não foi lembrado nos mandados de segurança antes
impetrados e rejeitados.
(ii Causa de pedir e coisa julgada. A importância de em tais mandados de segurança se
estar a impugnar ato acoimado de ilegal

Antes de se responder, em termos definitivos, às questões formuladas, faz-se necessário
identificar a natureza da pretensão veiculada nos mandados de segurança ajuizados
pelos Consulentes.

É que, como se sabe, a causa de pedir tem dimensão distinta, a depender daquilo que se
pretende, a título de tutela jurisdicional. Não se pode declarar, por exemplo, a existência
de uma situação ou relação jurídica (sentença declaratória positiva), sem que se rejeite
quaisquer razões que levem à improcedência do pedido. O mesmo não sucede, também,
por exemplo, em uma ação que tem por fundamento a invalidade de um ato jurídico: aí,
pede-se que se decrete a nulidade em razão de um fundamento específico, e, tantos
quantos forem os fundamentos, tantas serão as possíveis causas de pedir e,
consequentemente, as possíveis ações a serem ajuizadas. Em tais casos, cada uma das
causas de pedir é, autonomamente, motivo para constituir uma ação nova e autônoma.
Não importa, nessas circunstâncias, que haja identidade entre pedidos e partes, pois as
causas de pedir serão distintas, e isso é tanto quanto basta para que se considerem
haver duas ou mais ações, conforme o caso.11

É precisamente isso o que ocorre em hipóteses como a analisada no presente parecer.

Com efeito, nos mandados de segurança antes ajuizados pelos Consulentes,
impugnava-se o ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça por determinados
motivos bem delimitados. Outras causas poderiam ter sido empregadas pelos
Consulentes, naquela ocasião. Mas o fato é que apenas aquelas então referidas é que
foram empregadas como causas de pedir, e apenas aquelas foram rejeitadas. A coisa
julgada, pois, restringe-se à causa de pedir então veiculada.

E mais: a improcedência do pedido (pertinente àquela causa de pedir) não significa, ipso
facto, que a decisão declarou a validade do ato. A improcedência de uma ação de
impugnação não torna o ato imune de vícios, nem impede o ajuizamento de outra ação
em que a impugnação se assente em outra causa de pedir. Retornaremos a esse aspecto
adiante, ao comparar tais mandados de segurança com a ação de conhecimento
recentemente ajuizada pelos Consulentes.
(iii Outras questões eventualmente examinadas na decisão que rejeitou o mandado de
segurança não são abrangidas pela coisa julgada

Ao rejeitar os mandados de segurança impetrados pelos Consulentes, o Min. Teori
Zavascki, em decisão monocrática posteriormente confirmada pelo órgão colegiado,
afirmou que, no caso, não se encontraria presente “a alegada ilegitimidade do ato coator
atribuído ao Conselho Nacional de Justiça, nem qualquer ofensa ou ameaça a direito
líquido e certo afirmado pela parte impetrante”.12 E os fundamentos de referidos
mandados de segurança, consoante descreveu o Min. Teori Zavascki nas mesmas
decisões monocráticas, consistiram no seguinte: “(a) a decisão colegiada do CNJ violou
os princípios constitucionais da boa-fé e da segurança jurídica; (b) ocorreu a decadência
– art. 54 da Lei 9.784/99; e art. 91, parágrafo único, do RICNJ, com redação vigente à
época dos fatos – o que impede a anulação da permuta. Assim, postula a anulação do
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ato coator, com a consequente exclusão de referida serventia da lista definitiva de
vacância”.13

Vê-se, portanto, que a própria fundamentação do referido ato decisório se amarra à
causa de pedir apresentada em cada um dos mandados de segurança impetrados pelos
Consulentes. Ao rejeitar tais ações, portanto, as decisões afirmaram que o ato
administrativo atacado não continha o vício indicado pelos Consulentes. Não se pode
extrair, do julgado de improcedência, que haveria uma “decisão declaratória positiva”,
que imunizaria o ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça contra qualquer espécie
de vício. Trata-se, pois, de decisão declaratória negativa, tão somente: afirmou-se que
os fundamentos afirmados pelos Consulentes não ensejariam o acolhimento dos
mandados de segurança respectivos.14

De todo modo, poder-se-ia afirmar que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal poderia conter, eventualmente, ao longo de sua fundamentação, alguma
afirmação, da qual se poderia extrair uma declaração, mesmo que incidental, que
afastasse a existência de outros vícios do ato atacado pelos Consulentes, em seus
mandados de segurança.

Após ler, com cuidado, o que se decidiu nos mandados de segurança antes referidos,
chegamos à conclusão de que inexiste, seja no dispositivo de tais julgados proferidos
pelo Supremo Tribunal Federal, seja ao longo de suas respectivas fundamentações,
qualquer manifestação nessa direção. Não se afirmou, por exemplo, que o ato oriundo
do Conselho Nacional de Justiça não conteria o vício que é apontado pelos Consulentes
na ação de conhecimento que mais recentemente moveram, em litisconsórcio, contra a
União.

De todo modo, ad argumentandum, ainda que uma consideração em tal sentido pudesse
ser encontrada ao longo da fundamentação das decisões proferidas em tais mandados
de segurança, é certo que essa afirmação (acaso existisse) não seria acobertada pela
coisa julgada. Chega-se a essa conclusão analisando-se o caso à luz do CPC/1973 (que é
o aplicável ao caso) e, também, do CPC/2015.

No regime do CPC/1973, a coisa julgada opera apenas em relação ao dispositivo, não
alcançando os motivos, ainda que importantes, ou a verdade dos fatos. A apreciação de
questão prejudicial, de igual modo, não é alcançada pela coisa julgada no regime
revogado, salvo se houver pedido de declaração incidental nesse sentido (cf. arts. 468 a
470 do CPC/1973).

O regime do CPC/2015, como se disse, não é aplicável ao caso.15 De todo modo, à
diferença do que se previu no CPC/1973, o CPC/2015 autoriza que a coisa julgada
abranja a questão prejudicial “decidida expressa e incidentemente no processo” apenas
se no processo não houver “restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam
o aprofundamento da análise da questão prejudicial” (cf. art. 503, §§ 1º e 2º do
CPC/2015). Logo, esse regime não se aplica ao mandado de segurança, mercê dos
limites inerentes ao procedimento especial dessa ação, seja em relação às provas (não
se admite, p. ex., a produção de prova testemunhal) seja em relação à cognição (já que
tal ação é cabível apenas se se afirmar a existência de direito “líquido e certo”, cf. art.
5º, LXIX, da CF, e art. 1º da Lei 12.016/2009).

Reitere-se, de todo modo, que não existe, seja no dispositivo, seja na fundamentação
das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar tais mandados de
segurança, qualquer manifestação da qual se possa extrair a resolução de questão
prejudicial correspondente à causa de pedir veiculada na ação de conhecimento ora
ajuizada pelos Consulentes.

Ter-se referido ao regime da coisa julgada sobre questão prejudicial no CPC/2015
()serve-nos, de todo modo, a outro propósito: o de revelar que, em ações em que
pesam limitações sobre a cognição ou as provas, tal como sucede no mandado de
segurança, o objeto sobre o qual recairão os efeitos negativos da coisa julgada – isso é,

Parecer

Página 5



o impedimento à repropositura da ação – são ainda mais restritos. E, no caso do
mandado de segurança, que exige causa de pedir específica – isso é, que se demonstre
a violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal –, tal objeto é ainda mais
restrito, já que ao fato constitutivo do direito liga-se, de modo indissolúvel, uma
qualificação, isso é, também uma ilegalidade específica.

Daí que, como temos insistido, a sentença de improcedência de mandado de segurança
impetrado contra ato ilegal não conduz a que se considere legal o ato atacado; uma
sentença assim proferida proclama, apenas e tão somente, que o vício especificamente
apontado não existe, não excluindo que outros vícios possam haver. Solução diversa
contrariaria não apenas os textos legais, mas também os princípios fundamentais que
regem a matéria.
(iv Causas de pedir que poderiam ter sido, mas não foram veiculadas no mandado de
segurança não são abrangidas pela coisa julgada

Tudo o que antes se disse conduz a uma conclusão: a coisa julgada opera sobre o pedido
e a causa de pedir veiculados pelo demandante. Logo, não restam abrangidas pela coisa
julgada fundamentos que poderiam constituir nova causa de pedir a ser apresentada em
outra ação.

Não se desconhece que há, em alguns países, regras em sentido diverso. Assim, p. ex.,
na Espanha, o art. 400.1 da Ley de Enjuiciamiento Civil dispõe que, se a demanda puder
se fundar em diferentes fatos ou fundamentos jurídicos, todos deverão ser
apresentados, “sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior”.16

Algo similar ocorre em relação ao que, em países que adotam o common law, chama-se
de claim preclusion.17

A menção ao que sucede em outras legislações é-nos útil para por em relevo que tal
solução não tem aplicação no direito brasileiro. Aqui, como temos observado, e
tornaremos a colocar em destaque na Parte III do presente parecer, a coisa julgada diz
respeito àquilo que foi pedido e à respectiva causa petendi.18

Não se confunde a hipótese, também, com a referida no art. 508 do CPC/2015
(correspondente ao art. 474 do CPC/1973). Aqui, dispõe o Código sobre alegações
relacionadas à mesma causa de pedir. No caso submetido à nossa análise, está-se diante
de causa de pedir distinta, como antes se observou.19

Após rejeitados os mandados de segurança impetrados perante o Supremo Tribunal
Federal, os Consulentes ajuizaram ações de conhecimento que, embora, de algum modo,
almejem alcançar o mesmo objetivo, assentam-se em causas de pedir distintas.

Num primeiro momento, alegando violação ao princípio da isonomia, cada um dos
Consulentes ajuizou ação contra a União e o Estado do Mato Grosso.20 A consulta que
nos foi formulada, no entanto, não diz respeito a essas ações,21 mas a outra, movida
posteriormente pelos Consulentes em litisconsórcio.

Interessa-nos, no presente item, delimitar a causa de pedir veiculada em ação de
conhecimento ajuizada pelos Consulentes contra a União, em que os Consulentes
pedem, em síntese, que se anule a decisão administrativa que incluiu os 1º e 2º Ofícios
de Sinop – MT na lista de serventias extrajudiciais vagas e que se declare que tais
Ofícios se encontram providos.22

A causa petendi veiculada em referida ação, isso é, o fundamento dos pedidos
mencionados, consiste na ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de
Justiça, por se basear no art. 4º, parágrafo único, alínea b da Res. CNJ 80/2009,
aplicável a oficiais que eram substitutos e que, nessa condição, foram efetivados como
titulares.
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Essa regra, afirmam os Consulentes na ação ora em trâmite, não se aplicaria ao caso
deles, pois foram nomeados originariamente como titulares, e não como substitutos.

Assim, aos Consulentes se aplicaria o art. 4º, parágrafo único, alínea a (e não a alínea b)
da Res. CNJ 80/2009).23

A ação ajuizada, como se percebe, veicula pedidos constitutivo e declaratório. Naquilo
que nos interessa mais de perto, pede-se a anulação da decisão administrativa que
incluiu os 1º e 2º Ofícios de Sinop – MT na lista de serventias extrajudiciais vagas.
Trata-se, como facilmente se percebe, de pedido de natureza desconstitutiva (ou, se se
preferir, de natureza constitutivo-negativa).

Merecem ser lembradas, aqui, as lições da doutrina citada na Parte I deste parecer: cada
causa de impugnação ao ato dá ensejo a uma ação constitutiva diferente.24 Em ações
em que se atribui ao ato que se quer anular a pecha de ilegal – isso é, invalidade como
sanção por estar-se diante de ilegalidade – é fácil perceber que um ato pode, a um só
tempo, conter vários vícios, distintos e concorrentes, de modo que, embora não se
considere contrário a uma dada disposição legal ou princípio, não se poderá excluir que o
ato seja contrário a uma outra norma jurídica, e esse motivo diverso e autônomo levar à
nulidade do ato. Em tais casos, como se afirma, com acerto, também na doutrina alemã,
“é determinado o objeto do litígio em conjunto pelo pedido e matéria de facto – tanto
quanto seja de aplicar o princípio da instrução por iniciativa das partes. A sua
delimitação faz-se com a ajuda das normas de que o autor pode derivar um direito
constitutivo”.25

Tem-se, portanto, que a ação de conhecimento que ora estamos a analisar também tem
causa de pedir bastante específica, algo que é próprio das ações constitutivas. No caso,
insistimos, a causa petendi relaciona-se à ilegalidade apontada, que conduz à necessária
invalidação do ato, e, em ações dessa espécie, cada ilegalidade dá ensejo à formação de
uma causa de pedir distinta.

Para se analisar a questão central formulada, impõe-se identificar o objeto litigioso dos
mandados de segurança e da ação de conhecimento ajuizada em litisconsórcio pelos
Consulentes, a fim de se definir a relação existente entre tais demandas.

O objeto litigioso é definido a partir da identificação do pedido, da causa de pedir e das
partes. A causa de pedir, consoante se expõe na doutrina, delimita o pedido26 e, ipso
facto, o próprio âmbito dentro do qual poderá ser proferida a decisão judicial que
julgá-lo.27

A identificação precisa do objeto litigioso tem ampla repercussão, sobretudo quando se
trata de se saber a relação entre duas ou mais ações. Com efeito, a depender do
resultado da análise realizada, poderá ser caso de reunião entre processos (p. ex., em
razão da conexão), ou da extinção de um deles (em razão da litispendência, ou da coisa
julgada).

É tranquila, entre nós, a orientação no sentido de que três elementos que identificam a
ação: partes, causa de pedir e pedido (cf. § 2º do art. 301 do CPC/1973 e § 2º do art.
337 do CPC/2015). O direito brasileiro adotou, assim, a denominada teoria da “tríplice
identidade”:28 havendo identidade parcial entre tais elementos (por exemplo, quanto à
causa petendi e partes), há conexão; havendo identidade total (isso é, reproduzindo-se
ação anteriormente ajuizada, cf. § 1º do art. 337 do CPC/2015), será caso de
litispendência (“quando se repete ação que está em curso”, cf. § 3º do art. 337 do
CPC/2015) ou coisa julgada (“quando se repete ação que já foi decidida por decisão
transitada em julgado”, cf. § 4º do art. 337 do CPC/2015). Trata-se, como se disse, de
orientação pacífica, que vem sendo, há muito, reproduzida, a partir de vetusta doutrina.
29 Na jurisprudência, essa orientação é aplicada também para se analisar a relação entre
mandados de segurança e ações de conhecimento.30
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Esse, pois, nesse momento, é o foco de nossa análise: saber se as ações em questão são
iguais, isso é, se há perfeita identidade entre elas. É que somente nesse caso – isso é,
se idênticos os objetos litigiosos dos mandados de segurança antes julgados pelo
Supremo Tribunal Federal e da ação de conhecimento depois ajuizada em litisconsórcio
pelos Consulentes – é que se impede o julgamento da segunda ação.31

Segundo nosso entendimento, e considerando tudo o que se expôs nas Partes I e II do
presente parecer, os objetos litigiosos dos mandados de segurança julgados pelo
Supremo Tribunal Federal32 e da ação de conhecimento ora movida pelos Consulentes
em litisconsórcio contra a União33 são distintos.

Recorde-se que os mandados de segurança, embora veiculados em processos distintos,
assentavam-se em causa petendi comum. Como sintetizou o Min. Teori Zavascki, os
fundamentos de referidos mandados de segurança, impetrados a fim de se anular a
decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, foram os seguintes: (a) violação aos
princípios constitucionais da boa-fé e da segurança jurídica; e (b) decadência (art. 54 da
Lei 9.784/99).

A ação de conhecimento ora ajuizada, por sua vez, tem por base outra causa de pedir:
ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por se fundar no art.
4º, parágrafo único, alínea b da Res. CNJ 80/2009 (aplicável a oficiais que eram
substitutos e que, nessa condição, foram efetivados como titulares), regra que não se
aplica aos Consulentes (pois estes foram nomeados originariamente como titulares, e
não como substitutos), cuja situação é regida pelo art. 4º, parágrafo único, alínea a (e
não a alínea b) da Res. CNJ 80/2009.

Como temos afirmado, ao longo do presente parecer, tanto os mandados de segurança
antes ajuizados e rejeitados quanto a ação de conhecimento que ora se encontra em
curso tendem a uma finalidade comum. No entanto, seus fundamentos são autônomos e
distintos. Inegavelmente, há relação entre tais causas, e, caso estivessem tramitando ao
mesmo tempo, poderia haver conexão entre elas. Tais ações, facilmente se percebe, não
são idênticas. Assim, se os mandados de segurança ainda estivessem em curso, a ação
de conhecimento não deveria ser extinta em razão da litispendência, já que tem
fundamento distinto. E o fato de os mandados de segurança terem sido rejeitados não
impede que a ação de conhecimento ora em exame tenha curso, e o pedido seja julgado,
no mérito.34

Note-se que, aqui, não tecemos considerações sobre a questão de fundo – isso é,
saber-se se o pedido veiculado na ação de conhecimento movida em litisconsórcio pelos
Consulentes deve ou não ser julgado procedente – já que esse tema não é objeto do
presente parecer. O que nos interessa é ter bem firme a seguinte conclusão: não sendo
idênticas as ações (em razão da ausência de identidade entre as causas de pedir), a
ação de conhecimento não pode ser repelida em decorrência da coisa julgada operada
em razão das decisões que rejeitaram os mandados de segurança, de modo que o
pedido veiculado nessa ação de conhecimento deve ser julgado, no mérito.

Analisados todos os dados que me foram fornecidos pelos Consulentes, através de seus
ilustres advogados, e com fundamento nos elementos jurídicos examinados ao longo do
parecer, aos quais me reporto, assim manifesto minha opinião em relação às questões
formuladas:

“1) Quais elementos permitem identificar as causas de pedir expostas no mandado de
segurança julgado pelo Supremo Tribunal Federal e na ação de conhecimento ora
ajuizada contra a União?”

Os mandados de segurança antes ajuizados pelos Consulentes, que tramitaram perante
o Supremo Tribunal Federal, tiveram os seguintes fundamentos, consoante descreveu o
Min. Teori Zavascki: “(a) a decisão colegiada do CNJ violou os princípios constitucionais
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da boa-fé e da segurança jurídica; (b) ocorreu a decadência – art. 54 da Lei 9.784/99; e
art. 91, parágrafo único, do RICNJ, com redação vigente à época dos fatos – o que
impede a anulação da permuta.” Com base nessa causa de pedir, ainda de acordo com a
descrição apresentada pelo Min. Teori Zavascki, postulou-se “a anulação do ato coator,
com a consequente exclusão de referida serventia da lista definitiva de vacância”.

A ação de conhecimento recentemente ajuizada pelos Consulentes, em litisconsórcio,
contra a União, por sua vez, tem, fundamentalmente, a seguinte causa petendi:
ilegalidade da decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, pois baseada no art.
4º, parágrafo único, alínea b da Res. CNJ 80/2009 (aplicável a oficiais que eram
substitutos e que, nessa condição, foram efetivados como titulares). Essa regra não se
aplicaria aos Consulentes, que foram nomeados originariamente como titulares, e não
como substitutos (aos Consulentes, portanto, se aplicaria o art. 4º, parágrafo único,
alínea a– e não b –da Res. CNJ 80/2009).

“2) Há identidade entre as ações acima referidas?”

A resposta a esse quesito é negativa.

Para que as ações sejam consideradas idênticas, é necessário que o pedido, a causa de
pedir e as partes presentes em uma das ações repitam-se em outra. Caso apenas um
desses elementos se repita em outra ação, poderá haver alguma outra forma de relação
(p. ex., conexão), mas não haverá identidade entre as demandas.

No caso ora examinado, nota-se que as causas de pedir entre as ações analisadas não
são idênticas. Assim, ainda que partes e pedido possam ser considerados os mesmos (a
demonstrar haver relação entre tais causas), as ações não são iguais. Se estivessem
tramitando concomitantemente, poderiam, eventualmente, ser reunidas para julgamento
conjunto, em razão da conexão, mas a existência de uma não conduziria a que se
entendesse haver litispendência, em relação à outra.

Conclui-se, portanto, que tais ações não são idênticas, em face da diferença que há
entre a causa de pedir veiculada nos mandados de segurança e a causa de pedir
apresentada na ação de conhecimento ora ajuizada pelos Consulentes.

“3) A coisa julgada oriunda da sentença denegatória do mandado de segurança é óbice
ao julgamento do mérito da ação de conhecimento ora ajuizada contra a União?”

A resposta a essa questão é negativa, por várias razões:

1ª) Ao se veicular, no mandado de segurança, pretensão no sentido de se anular o ato
praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, delimitou-se tal pedido em causa de pedir
bem definida. Ao se indicar uma vicissitude específica como causa petendi, e
considerando que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal se prendeu, como
não poderia ser diferente, a essa causa de pedir, não se impede que, por outra
ilegalidade, ou outra vicissitude, peça-se o reconhecimento da invalidade do mesmo ato
praticado pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa regra deve ser observada, sobretudo
em se tratando de sentença de improcedência proferida em ação de natureza
desconstitutiva;

2ª) Não bastasse, o mandado de segurança é ação que tramita por procedimento
especial que exige a demonstração, por parte do impetrante, de violação, por ato ilegal,
a direito líquido e certo. A causa de pedir do mandado de segurança, assim, é restrita.
Desse modo, a sentença que julga improcedente o mandado de segurança não tem o
condão de tornar válido o ato atacado, ou deixa-lo imune a quaisquer vícios;

3ª) O fundamento suscitado na ação de conhecimento ora em curso não foi mencionado
pelos impetrantes do mandado de segurança, não foi submetido a debate e, como é
evidente, também não foi objeto de julgamento. Logo, à luz da disciplina prevista no
CPC/1973 ()(aplicável ao caso), tal questão não restaria abrangida pela coisa julgada, já
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que não erigida a questão prejudicial. Igual solução se aplicaria caso, por hipótese,
incidisse, no caso, o CPC/2015.

É o meu parecer, salvo melhor juízo.

Maringá, 23 de novembro de 2016.

José Miguel Garcia Medina

1 Autos n. [...] e [...], que tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal, decisões
denegatórias proferidas em 05.08.2014.

2 Autos n. [...], que tramitam perante a 17ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal.

3 A ação movida pelo Consulente S.H.A.C. (autos n. [...], que tramita perante a 8ª Vara
da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso), até a data da entrega do presente
parecer, se encontrava em curso. A ação movida por O.R. (autos n. [...], que tramitou
perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso) foi extinta sem
julgamento do mérito (cf. sentença de fls. 295-298), sob o fundamento de que, no caso,
o pedido veiculado não poderia ser analisado, sob pena de violação à coisa julgada
oriunda do mandado de segurança anteriormente rejeitado.

4 Autos n. [...], 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

5 A íntegra de tais disposições é transcrita adiante, na nota de rodapé n. 23.

6 Embora as Partes I e II do presente parecer digam respeito a eventos processuais
diferentes, e na Parte III se realizem aproximações e distinções entre eles, alguma
sobreposição entre os temas versados será inevitável, ainda que, ocasionalmente, em
uma das Partes o assunto possa ser examinado com mais profundidade (p. ex., a
definição de objeto litigioso, os limites da coisa julgada etc.).

7 Esses fundamentos são indicados nas petições iniciais dos referidos mandados de
segurança, acima sintetizados, e foram de igual modo descritos pelo Supremo Tribunal
Federal, por ocasião dos julgamentos das referidas ações. Como o Min. Teori Zavascki
expôs, em decisão monocrática proferida nos referidos mandados de segurança, os
fundamentos de referidas ações foram os seguintes: “(a) a decisão colegiada do CNJ
violou os princípios constitucionais da boa-fé e da segurança jurídica; (b) ocorreu a
decadência – art. 54 da Lei 9.784/99; e art. 91, parágrafo único, do RICNJ, com redação
vigente à época dos fatos – o que impede a anulação da permuta. Assim, postula a
anulação do ato coator, com a consequente exclusão de referida serventia da lista
definitiva de vacância” (MS 29.739/DF e MS 29.790/DF, ambas as decisões monocráticas
foram proferidas em 10.02.2014).

8 Trata-se de orientação uniforme na doutrina e na jurisprudência. A respeito, cf. o que
escrevemos em Direito processual civil moderno, 2. ed., 2016, Cap. III, item 8.3.12, p.
761-762. Adiante, ao longo do parecer, serão citadas doutrina e jurisprudência no
mesmo sentido.

9 Mandado de segurança individual e coletivo, que escrevemos em coautoria com Fábio
Caldas de Araújo. 2. ed. São Paulo: RT, 2012. item 6.5.3.1. p. 93.

10 Idem.

11 Explica Enrico Tullio Liebman, em estudo aplicável ao direito brasileiro, que é “mais
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simples o caso do concurso de várias ações constitutivas, por exemplo, se um ato pode
ser impugnado por motivos distintos. As várias ações de impugnação tendem todas ao
mesmo resultado, que consiste em mudança jurídica a operar-se pela sentença. Por isso,
julgada procedente uma ação, as outras ficam extintas diretamente, porque seu escopo
é atingido; se, vice-versa, é rejeitada, subsistem proponíveis as demais” (Eficácia e
autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 4. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2006. p. 217; destacamos). Semelhantemente, afirmara Giuseppe Chiovenda
que, “em havendo diversos fatos que dão direito a uma ação de anulação, na realidade
se contam outras tantas ações quantos são os fatos que lhe dão origem”; logo,
“rejeitada uma ação de impugnação, pode-se propor a mesma impugnação por outra
causa, mesmo que de gênero próximo (por exemplo, por um vício de consentimento que
não o alegado na primeira ação” (Instituições de direito processual civil, Bookseller,
1998. v. 1. n. 111. p. 439). Essa orientação é seguida pela doutrina e pela
jurisprudência italianas mais recentes (cf., por todos, Sergio Menchini, Il giudicato civile.
2. ed. UTET, 2002. p. 136-137). Em igual sentido é a lição da doutrina alemã (cf. o que
escrevemos na Parte II do presente parecer, nota de rodapé n. 25 e texto
correspondente).

12 [...] e [...], ambas as decisões monocráticas foram proferidas em 10.02.2014.

13 Idem.

14 Afirmamos, em estudo específico sobre o mandado de segurança antes referido, que
a sentença de improcedência, no caso, “assume eficácia preponderantemente
declaratória negativa”, e que “o que efetivamente deve ser levado em consideração é a
correlação entre a fundamentação e o dispositivo. Muito embora a fundamentação não
faça parte do dispositivo, sua análise será essencial para delimitar o alcance e a
extensão do julgado” (Mandado de segurança individual e coletivo cit., obra escrita em
coautoria com Fábio Caldas de Araújo, item 14.2, p. 152, e item 19.4, p. 187).

15 O art. 1.054 do CPC/2015 estabelece que “o disposto no art. 503, § 1º, somente se
aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores
o disposto nos arts. 5º, 325 e 470 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Assim, o
regime previsto no CPC/1973 aplica-se às ações ajuizadas na sua vigência, e é o que
ocorre em relação aos mandados de segurança ora analisados (propostos e julgados na
vigência do CPC/1973).

16 Parte da doutrina espanhola sustenta que tal dispositivo é inconstitucional. A
respeito, cf. Joan Picó I Junoy, Los principios del nuevo proceso civil español, RePro
103/59.

17 Cf., a respeito, William Burnham, Introduction to the law and legal system on the
United States. 5. ed. Ed. West, 2011. p. 248. Mesmo nesse caso, no entanto, é
imprescindível, para que se impeça novo julgamento posteriormente, que se esteja
diante da mesma questão (“This discrepancy will only occur if the two statements relate
do the same subject-matter”, cf. Peter Barnett. Res judicata, estoppel, and foreign
judgments. Oxford University Press, 2001. item 4.78. p. 117).

18 No mesmo sentido, cf., dentre outros, Egas Dirceu Moniz de Aragão, Observações
sobre os limites subjetivos da coisa julgada, Revista dos Tribunais 635/7 (com base na
doutrina de Henry Vizioz), e Ovídio Araújo Baptista da Silva, Limites objetivos da coisa
julgada, RePro 15/45 (com base na doutrina de Karl Schwab).

19 Semelhantemente, assim se decidiu: “Eficácia preclusiva da coisa julgada reconhecida
pela Corte de origem em relação às alegações que poderiam ser discutidas em mandado
de segurança anteriormente impetrado. Embora coincidentes os objetos das ações
propostas, ao menos quanto ao resultado pretendido (nulidade do processo
administrativo disciplinar), estava a causa de pedir da primeira demanda atrelada
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apenas à suposta incompetência da autoridade impetrada para a prática do ato
demissionário. A preclusão a que alude o art. 474 do CPC [de 1973, correspondente ao
art. 508 do CPC/2015] não alcança as causas de pedir estranhas ao processo em que
transitada em julgado a sentença de mérito, as quais podem ser deduzidas em
demandas posteriores. É possível a análise dos demais aspectos formais do
procedimento disciplinar – nulidade da citação e ausência de contraditório –, porquanto
suscitados como causa de pedir somente nesta ação ordinária” (STJ, AgRg no Ag
1.269.111/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6.ª T., j. 10.11.2015).

20 Autos n. [...], 8ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, Consulente
S.H.A.C.; Autos n. [...], 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso,
Consulente O.R.

21 De todo modo, as conclusões a que chegamos no presente parecer estendem-se
também às ações mencionadas na nota de rodapé anterior. Afinal, como se percebe, a
causa de pedir nelas veiculada (violação ao princípio da isonomia) nada tem a ver com
as dos mandados de segurança (cf. o que escrevemos na Parte I, supra) ou com a da
ação de conhecimento mais recentemente ajuizada por ambos os Consulentes, em
litisconsórcio (cf. se expõe na presente Parte II deste parecer).

22 Autos n. [...], 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

23 Assim dispõem as alíneas a e b do art. 4º da Res. CNJ 80/2009:

“Art. 4º [...]

Parágrafo único. Excluem-se das disposições de vacância do caput do artigo 1º desta
resolução as unidades dos serviços de notas e registro, cujos notários e oficiais de
registro:

a) tenham sido legalmente nomeados, segundo o regime vigente até antes da
Constituição de 1988, assim como está prescrito no artigo 47 da Lei Federal 8.935, de
18 de novembro de 1994, cuja norma deferiu a esses titulares, regularmente investidos
sob as regras do regime anterior, a delegação constitucional prevista no art. 2º dessa
mesma lei.

b) eram substitutos e foram efetivados, como titulares, com base artigo 208 da
Constituição Federal de 1967 (na redação da EC 22/1982). Nesses casos, tanto o período
de cinco anos de substituição, devidamente comprovado, como a vacância da antiga
unidade, deverão ter ocorrido até a promulgação da Constituição Federal de 05 de
outubro de 1988”. (Sem grifos no original.)

24 Cf. doutrina de Liebman e Chiovenda, citada na Parte I deste parecer (nota de rodapé
n. 11).

25 Othmar Jauernig, Direito processual civil, Coimbra, Almedina, 2002 (trad. da obra
Zivilprozessrecht. 25. ed. Munique: Beck, 1998, por F. Silveira Ramos), p. 216.

26 Cf., dentre outros, Leonardo Greco, Concurso e cumulação de ações, RePro 147/11
(Greco prefere falar em “objeto da jurisdição”, enquanto outros autores preferem falar
em “objeto material” do processo, como, p. ex., Rogério Lauria Tucci, Jurisdição...,
RePro 52/7).

27 Orientação pacífica, também na jurisprudência: “Consoante o princípio da
congruência, o pedido delimita o objeto litigioso e, por conseguinte, o âmbito de atuação
do órgão judicial (art. 128 do CPC [de 1973, correspondente ao art. 141 do CPC/2015]),
razão pela qual assume extrema importância na identificação da ação ajuizada para fins
de aferição da ocorrência de litispendência ou de coisa julgada, que constituem
pressupostos processuais negativos, porquanto impeditivos da propositura de ação
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idêntica” (STJ, REsp 1.230.097/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 06.09.2012).

28 Cf., a respeito, Egas Dirceu Moniz de Aragão, Conexão e “tríplice identidade”, RePro,
São Paulo, v. 29, jan.-mar. 1983, p. 50; José Rogério Cruz e Tucci, A causa petendi no
processo civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2001, n. 3.2, p. 78 e ss.

29 A doutrina desenvolve aquilo que escreveu Matteo Pescatore, a respeito: “gli elementi
constitutivi di tutte le causa sono: 1º le persone contendente; 2º il titulo dela contesa,
cioè quello a cui si appoggia la domanda e la relativa eccezione; 3º la cosa che si
domanda (personæ, causa petendi e causa excipiendi, res)”. Antes, na mesma obra,
afirmara o autor que “cause connesse sono quelle che abbiano alcuni elementi comuni, e
alcuni diversi; se tutti gli elementi fossero comuni, ne risulterebbero cause identiche e
non solamente conesse; se tutti gli elementi fossero diversi, mancherebbe ogni vincolo di
connessione” (Sposizione compendiosa della procedura civile e criminale. Ed. Unione
Tipográfico Editrice, 1864. v. 1. p. 168). Cf. também o que escrevemos em Direito
processual civil moderno cit., Cap. III, item 4.2.4.6, p. 598-599.

30 Assim, p. ex., decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, que “a
ofensa à coisa julgada se caracterizaria caso as ações possuíssem tríplice identidade de
partes, pedido e causa de pedir, consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior”, e, no caso, registrou-se que “a causa de pedir e o pedido do presente
mandado de segurança e da ação ordinária ajuizada perante a Justiça Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco são completamente distintos” (STJ, AgRg na Pet no MS
17.985/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 08.06.2016). Trata-se de
jurisprudência constante. Em julgado anterior, ao analisar a relação entre decisão
proferida em mandado de segurança e posterior ação de conhecimento, assim se
manifestou o STJ: “Dados os limites objetivos da eficácia da coisa julgada formada com
o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo Tribunal de origem no Mandado de
Segurança Coletivo 70027888817 – cuja ordem mandamental fora concedida para fazer
cessar, tão somente a partir da data da impetração, a retenção na fonte do imposto de
renda sobre o abono de permanência devido aos servidores associados ao sindicato
impetrante –, nada obsta que, posteriormente, o Poder Judiciário julgue improcedente o
pedido formulado na ação de cobrança que visa à restituição do imposto de renda retido
na fonte em relação ao período anterior à impetração daquele mandado de segurança
coletivo” (STJ, AgRg no REsp 1.418.580/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j.
17.12.2013; trecho do voto do relator). Outro exemplo: “O Mandado de Segurança
615/1995 versava impugnação ao teto vencimental instituído pela Res. 590/1994, da
ALERJ, enquanto que, na presente impetração, discute-se resolução tomada pelo órgão
diretivo daquela Assembleia na vigência da EC 41/2003, a qual estabeleceu novos
paradigmas para a aferição da legitimidade dos vencimentos/proventos dos servidores
públicos. Cuidando-se de ações com diferentes causas de pedir, não há falar em violação
da coisa julgada” (STJ, EDcl no RMS 26.161/RJ, rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., j.
14.02.2012).

31 Como afirma Othmar Jauernig, “a força de caso julgado material da sentença impede
uma nova decisão do litígio, mas tão somente se os objectos do processo terminado e do
novo forem iguais” (ob. cit., § 37, p. 204; destacamos).

32 Autos n. [...] e [...], que tramitaram perante o Supremo Tribunal Federal, decisões
denegatórias proferidas em 05.08.2014.

33 Autos n. [...], que tramitam perante a 17ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária
do Distrito Federal.

34 Analisando situação processual similar, decidiu, recentemente, o Superior Tribunal de
Justiça, como já se noticiou (cf. STJ, AgRg no Ag 1.269.111/SP, citado na nota de
rodapé n. 19).
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