GABARITO DA QUESTÃO DISCURSIVA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1. Questão:

Disserte sobre a limitação territorial da coisa julgada na sentença proferida em ação civil
pública, com base na abordagem existente na doutrina e na jurisprudência sobre o tema.

2. Chave de correção (tabela de pontuação):
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TÓPICOS/PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO

MÁXIMA

(Valoração dos elementos da resposta)

Desempenho

técnico-jurídico

I: a) Exposição suficiente do panorama da doutrina

conhecimento da doutrina sobre o sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85,
tema.

apoiada por indicação de autores ou fontes, com a
reprodução de seus argumentos centrais – 3,0

Pontuação máxima: 3,0 pontos.

pontos.

Alternativamente:

b) Exposição suficiente do panorama da doutrina
sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85,
sem indicação de autores ou fontes, mas
esclarecendo a tendência majoritária, com a
reprodução de seus argumentos centrais – 1,5
ponto.
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2

Desempenho técnico-jurídico II: a) Exposição suficiente sobre as tendências na
conhecimento da jurisprudência jurisprudência do STJ sobre a aplicação do art. 16
sobre o tema.

da Lei n. 7.347/85, assim como os seus recentes
desenvolvimentos, a partir de 2011 (ver notas

Pontuação máxima: 3,0 pontos.

explicativas),

com

indicação

de

julgados

específicos e/ou de seus relatores, bem como de
seus argumentos básicos – 3,0 pontos.

Alternativamente:

b) Exposição suficiente de apenas um dos
entendimentos existentes na jurisprudência do
STJ,

ou,

também,

de

outros

aspectos

da

jurisprudência sobre o art. 16 da Lei n. 7347/85
(ver notas explicativas) – 1,5 ponto.
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Clareza do raciocínio.

a)

Texto

com

boa

estruturação,

contendo

apresentação clara de ideias e conceitos – 1,0
Pontuação máxima: 1,0 ponto.

ponto.

Alternativamente:

b)

Presença

de

frases

sem

sentido,

texto

excessivamente sintético, redação desorganizada,
presença

de

argumentos

equivocados

ou

insuficientemente desenvolvidos – zero (0,0).

4

Referências legais (citação dos a) Referência direta e expressa ao art. 16 da Lei n.
dispositivos legais e da legislação).

7.347/85 – 1,0 ponto.

2

Pontuação máxima: 1,0 ponto.

Alternativamente:

b) Referência indireta ao art. 16 da Lei n.
7.347/85, por meio de menção apenas ao art. 2º da
Lei n. 9.494/97 – 0,5 ponto.

Alternativamente:

c) Ausência de referência direta ou indireta ao art.
16 da Lei n. 7.347/85 – zero (0,0) ponto.
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Legibilidade da resposta.

a) Texto minimamente legível – 1,0 ponto.

Pontuação máxima: 1,0 ponto.

Alternativamente:

b)

Texto

ilegível,

incompreensível

ou

com

letra

redação

de

grafia

excessivamente

rasurada, impedindo a leitura – zero (0,0) ponto.
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Ortografia, gramática e acentuação.

Texto correto, sem erros de ortografia ou
acentuação – 1,0 ponto.

Pontuação máxima: 1,0 ponto.
Observação: cada erro de gramática, ortografia ou
acentuação desconta 0,5 ponto.

3. Notas explicativas:

3.1. Conhecimento das posições doutrinárias básicas

A avaliação da doutrina sobre a redação do dispositivo legal é majoritariamente negativa,
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pois, conforme crítica doutrinária, a redação do dispositivo confunde um fenômeno do
mundo jurídico (circunscrição territorial) com um fenômeno do mundo jurídico ou
conceptual (juízo de certeza sobre existência, inexistência ou modo de ser de relação
jurídica).

Sobre o tema, seguem algumas referências, em caráter meramente exemplificativo:

DIDIER JR. Fredie. ZANETI JR. Hermes. Curso de direito processual civil. Vol. 4. 8ª ed.
Salvador: Editora Jus Podivm, 2013.

LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. 3ª edição revista, atualizada e
ampliada. São Paulo: RT, 2008.

MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 23ª ed. rev. ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.

ROMANO, Ricardo Grandisolli. O limite territorial das sentenças coletivas: a discussão
entre doutrina e jurisprudência e a recente mudança de paradigma. In: Revista Jurídica da
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Ano 3, n. 6, julho-dezembro 2014, p.
175-198.

3.2. Jurisprudência sobre o tema

De forma sumária, pode-se dizer que a jurisprudência do STJ inicialmente aderiu à
aplicação literal do dispositivo, não encampando as críticas da doutrina (como exemplos: o
Recurso Especial n. 1.307.178/CE e o Recurso Especial n. 293.407/SP).

No entanto, há uma tendência recente de revisão deste entendimento inicial, a partir de
2011, para afastar a limitação territorial prevista no artigo. O acórdão paradigmático dessa
“virada jurisprudencial” é o Recurso Especial 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luís
Felipe Salomão, julgado no âmbito da Corte Especial do STJ.

Essa nova tendência não se encontra completamente consolidada, recebendo interpretações
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moduladas e distintas em vários julgados recentes. Nesse sentido, será valorizado o
conhecimento de julgados recentes, publicados nos Informativos do STJ, com exposição
dos argumentos e das soluções adotadas. Da mesma forma, outros aspectos da
jurisprudência sobre o art. 16 da Lei n. 16 da Lei n. 7347/85, como o eventual juízo sobre a
sua constitucionalidade, também serão valorizados.

O importante é demonstrar conhecimento suficiente do panorama da jurisprudência sobre a
temática proposta, ainda que, eventualmente, a resposta não esteja perfeitamente ajustada à
exposição do desenvolvimento do assunto no âmbito do STJ.
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