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RESUMO
O objetivo deste trabalho é realizar um estudo da coisa julgada, inicialmente em âmbito
individual e, posteriormente, nas tutelas coletivas. Para isso, no entanto, faz-se necessário
entender o instituto da segurança jurídica, o qual a coisa julgada faz parte de seu alicerce. A
segurança jurídica é importante para o advento da Justiça, já que, no Estado Democrático de
Direito, o instituto tem a finalidade de preservar preceitos constitucionais, inclusive ganhando
status de princípio. Ao analisar a coisa julgada, nas tutelas coletivas, surgem inúmeros
instrumentos processuais que tornaram possível a sua aplicação, todavia, dependem das
demandas a serem propostas ou dos procedimentos adotados, isso tudo dentro de um
microssistema. Diferente do que ocorre nos processos individuais, em que a sentença, em
regra, faz coisa julgada e produz seus efeitos apenas entre as partes, no procedimento coletivo,
isso ocorre de maneira distinta, pois os efeitos neste caso se projetam para um grupo, até
mesmo porque é da própria definição da ação coletiva. A legitimidade nas ações coletivas
ocorre de forma diferente do Código de Processo Civil, o que é excepcional nesse diploma, já
que é regra nas ações coletivas é tanto o é, que a legitimação extraordinária, caso de
substituição processual, é a regra no microssistema. Enquanto no processo individual, a coisa
julgada tem como objeto a busca da segurança jurídica, a pacificação social e a estabilidade
nas relações jurídicas; nos processos coletivos, almeja-se a eficácia social do julgado, visto
tratar-se de instrumento voltado a dirimir conflitos de interesses metaindividuais. Assim, a
coisa julgada coletiva será ultra partes ou erga omnes e depende apenas da espécie do direito
tutelado. No tocante ao modo de produção, apresentará secundum eventum probationis e
secundum eventum litis, além de se verificar os sistemas de vinculação.
Palavras-chave: Segurança Jurídica, Coisa Julgada Coletiva, Sistemas de Vinculação.

ABSTRACT
The objective of this work is a study of res judicata, first in individual level and, then in
collective protection. To understand the institution of legal, necessary to study which the res
judicata is part of its foundation. The Legal Security is important for the advent of Justice,
since the law of democratic rule, the institute aims to preserve constitutional requirements,
including earning status of principle. By analyzing the res judicata, the collective
guardianships, there are many procedural instruments that made possible its application,
however, depend on the demands to be proposed or adopted procedures, all this within a
microsystem. Unlike what happens in individual cases, where the judgment, as a rule, is res
judicata and produces its effects only between the parties in the collective procedure, it occurs
differently, since the effects in this case are projected for a group, even because it is the very
definition of collective action. The legitimacy on collective action occurs differently the Civil
Procedure Code, which is exceptional in this diploma, as is the rule in collective actions is
both is that the extraordinary legitimacy, case replacement procedure is the rule in the micro.
While the individual case, res judicata has as object the search of legal security, social peace
and stability in legal relations; in collective processes, aims to social effectiveness of the trial,
since it is an instrument aimed at resolving conflicts of interests metaindividual. Thus, the
thing will be judged collective ultra partes or erga omnes and depends only on the species
protected right. Regarding the mode of production, will present secundum eventum
probationis and secundum eventum litis, in addition to assessing the binding systems.
Keywords: Legal Security , Res Judicata Public, Binding Systems.
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