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•

Interesse Público x Interesse Privado

•

Interesse Público Primário x Interesse Público Secundário

•

As Ações Coletivas

•

Evolução histórica

•

Ações coletivas em sentido lato x Ações coletivas em sentido estrito

•

Ação Popular x Ação Civil Pública x Ação Coletiva

•

As “Ações Civis Públicas”

•

Ação Civil Pública x Ação Penal Pública

•

A Ação Civil Pública

•

Normatização

•

Lei n° 7.347/85

•

Direito Adjetivo x Direito Substantivo

•

Conceito

•

Objeto (interpretação restritivista x ampliativa)

•

Bens Tutelados

•

Danos Materiais x Morais

•

Autonomia da Lei nº 7.347/85

•

O Microssistema da Tutela dos Direitos Transindividuais

•

Direitos Transidividuais

•

Conceituação

•

Nomen juris: transindividuais ou metaindividuais?

•

Classificação:
•

Direitos Difusos

•

Direitos Coletivos (em sentido estrito)

•

Direitos Individuais Homogêneos

•

Tutela de Direitos Coletivos x Tutela Coletiva de Direitos

•

Possibilidade de Tutela Simultânea

•

Princípios Gerais da Tutela Coletiva

•

“Interesses” x “Direitos”

•

Ações Pseudoinidivuais x Ações Pseudocoletivas

•

Ações Coletivas x Direitos Individuais em Litisconsórcio

Direito Comparado: Modelos de Tutela Jurisdicional dos Direitos Coletivos
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HISTÓRICO

Direito Romano: Ação Popular em defesa da rei publica. Legitimidade: qualquer
cidadão.
Direito Inglês: representative action. séc. XII.
Direito

Norte-americano:

class

action.

Criação

1938.

Federal

Rules

n°

23.

“Representação Adequada”. O juiz decide se está presente (defining function).
Reforma de 1966. Fim da tripartição entre as modalidades de direitos transindividuais.

CC de 1916 de Clóvis Bevilaqua. Influência Iluminista. Revolução Francesa. Índole
individualista. Contraponto ao absolutismo. Marco da independência jurídica do
Brasil em relação a Portugal. Constituição Republicana de 1891. Legislação
infraconstitucional portuguesa recepcionada. Intenção: purificar o sistema legal
brasileiro da ingerência do poder público nas relações privadas.

Transição: Estado Liberal – Estado Social. Caminho inverso. Combate aos efeitos
colaterais do liberalismo levado ao extremo. Revolução Industrial.
Capitalismo x Socialismo.
Constituições Socializantes.
Intervencionismo. Welfare state. Promoção de isonomia real. Novo papel do Estado.
Estado Social: o Estado DEVE várias prestações positivas à sociedade.

Gerações de Direitos:
1ª) Geração. Direitos da Liberdade. Invocado pela elite para se livrar da ingerência
do Poder Público e acumular capital através da atividade produtiva livre.
2ª) Geração. Direitos da Igualdade. Invocados pela classe trabalhadora explorada
pelo detentor do capital e sacrificada nas linhas de produção da Revolução
Industrial.
3ª) Geração. Direitos da Fraternidade. Proteção aos Direitos Difusos, exercidos
indivisamente por todos.

CF/88. Constituição Eclética. Caráter Socializante. Ex: função social da propriedade x
direito de propriedade. Garante o acesso à justiça tanto quanto aos direitos
individuais, quanto com relação aos direitos coletivos. Direitos e deveres individuais e
coletivos. Leia-se: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a
direito (individual ou coletivo). CDC reafirma essa interpretação: são cabíveis
quaisquer tipos de ação. Objetivo: proporcionar a tutela jurisdicional adequada.
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CPC de 1973. Art. 6°. Visão ainda individualista da tutela de direitos e acesso a justiça.
O titular do direito subjetivo procura individualmente a proteção ao seu direito
lesado. Promulgado sob a égide da Ditadura militar.

2ª e 3ª ondas de acesso à justiça. Universalização do acesso à justiça x acesso a uma
justiça efetiva.

Nessa esteira:
CF/88. Maior participação da sociedade e das instituições na “vida jurídica” da
República e facilitação do acesso à justiça e da tutela coletiva de direitos:
legitimidade extraordinária (substituição processual) para sindicatos e associações
ingressarem em juízo para defender interesses de classes. Ampliação do rol de
legitimados para propor ADIN, MSC, MI, MIC, controle difuso de constitucionalidade.

Em sede infraconstitucional: ampliação dos legitimados para ACP, CDC (até entes
despersonalizados), reforma do CPC: Lei 10.444 (processo único – fim da tripartição
Liebmaniana), valorização da tutela específica com meios sub-rogatórios e
coercitivos (art. 461 e 461-A – c/c 84 do CDC). Legitimidade, execução provisória,
fungibilidade da tutela de urgência.
No dilema: segurança jurídica x efetividade da tutela jurisdicional, prevalece esta
última.

Referência antes de 1985. Lei n° 6.938/81. PNMA. Antes da CF/88 MP a utilizava como
fundamento para ajuizar ACP em matéria ambiental. Utilização rara. Fortalecimento
do MP e ênfase na ACP: art. 129 da CF (1988) c/c LACP (1985). Fortalecimento da
tutela aos direitos coletivos.

Processo legislativo. Mesmos juristas que elaboraram a LACP elaboraram o CDC. Não
por acaso foi incluído o capítulo referente à tutela dos direitos coletivos. Intenção:
“fechar” o microssistema de tutela dos direitos coletivos. Além disso, o CDC, nas
disposições finais, introduz uma série de alterações na LACP.
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TENDÊNCIAS DO DIREITO PROCESSUAL / JUSTIÇA

Direito Processual: tendência à primazia da tutela específica. Processo de
redemocratização. Novos direitos. Novo papel do MP. Valorização do MP. Ativismo
processual: Watanabe, Barbosa Moreira, Ada Pellegrini, além de vários juristas do MP:
Nelson Nery Jr., Edis Milaré, Hugo Nigro Mazilli, etc. Evolução da tutela dos direitos
coletivos só foi possível graças ao momento histórico e ao fortalecimento do Estado
Democrático de Direito.

Estrutura Molecular x Atômica do Litígio.

Preocupação com o social. Dogmas processuais foram revistos, com vistas a superar
as dificuldades de acesso à justiça, notadamente no âmbito coletivo. O art. 6° do
CPC preza pela técnica de fragmentação dos conflitos. Já o CDC e LACP prezam
pelo tratamento molecular dos conflitos coletivos lato sensu.
Novo papel do judiciário na sociedade: justiça pró-ativa. Função Social do Poder
Judiciário. Fazer o Estado cumprir com seus deveres sociais previstos na Constituição.
Processo de Politização da justiça. Função Política e social da ACP. Juiz: função
técnico-jurídica x função social. Juiz neutro não tem lugar na ACP. Importante
vertente do princípio da participação. STF: judiciário pode ingerir-se nas políticas
públicas diante de latentes descumprimentos de preceitos constitucionais. (RE
436.996). STJ. Idem: RESP 706.652, 664.139, 240.033, 681.012).
Um dos mais importantes remédios processuais. Mais efetivo instrumento processual
de tutela dos direitos coletivos.
MS – indivíduo
ACP – coletividade
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AÇÃO COLETIVA – CONEITOS BÁSICOS

Fundamentos Sociológicos da Ação Coletiva: Estimular as demandas de massa. Nova
postura da sociedade diante das lesões a direitos.

Fundamentos Jurídicos: redução de custos da prestação jurisdicional, uniformização
de julgamentos, harmonização social, evitar decisões contraditórias, credibilidade da
justiça.

Interesses x Direitos. Analogia. Assistente x Litisconsorte. Uso indistinto pelo legislador.

Interesse Público Primário. Verdadeiro i. público. Interesses com feição social, que
visam ao bem estar social, etc. Interesse público: no início era “aquilo que não era
privado”. Passou a ser “aquilo que é do povo”.

Secundário seria o “interesse privado do Estado”. Interesses imediatos da Adm.
Pública. Interpretação que a Adm. dá à noção de interesse público. Não pode se
dissociar do primário.

Direito difuso é o que mais se aproxima do conceito de interesse público. Ex: AP.
Poder Público exerce avaliação de conveniência quanto a integrar o pólo ativo ou
passivo da lide. Interpreta o que entende como sendo interesse público (defender o
ato ou juntar-se ao legitimado no pólo ativo para atacá-lo?). Em última instância
quem diz o que é interesse público é o Poder Judiciário. Políticas públicas.
Discricionariedade da Administração. Mitigação pelo judiciário. Jurisprudência do STF
e STJ (RE 436.996 e RESP 706.652, 664.139, 240.033, 681.012).
RE

410715

AgR

AG.REG.NO
Relator(a):

/

SP

RECURSO
Min.

CELSO

-

SÃO

PAULO

EXTRAORDINÁRIO
DE

MELLO

Julgamento: 22/11/2005
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CRIANÇA DE ATÉ SEIS
ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV) - COMPREENSÃO
GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER
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JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO,
NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - RECURSO
IMPROVIDO. - A educação infantil representa prerrogativa
constitucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas
assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como
primeira

etapa

do

processo

de

educação

básica,

o

atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 208,
IV). - Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, impõe, ao
Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste
a educação infantil, a obrigação constitucional de criar
condições objetivas que possibilitem, de maneira concreta, em
favor das "crianças de zero a seis anos de idade" (CF, art. 208,
IV), o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de
pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão
governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o
integral adimplemento, pelo Poder Público, de prestação
estatal que lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental
de toda criança, não se expõe, em seu processo de
concretização, a avaliações meramente discricionárias da
Administração Pública, nem se subordina a razões de puro
pragmatismo governamental. - Os Municípios - que atuarão,
prioritariamente, no ensino fundamental e na educação infantil
(CF, art. 211, § 2º) - não poderão demitir-se do mandato
constitucional, juridicamente vinculante, que lhes foi outorgado
pelo art. 208, IV, da Lei Fundamental da República, e que
representa fator de limitação da discricionariedade políticoadministrativa dos entes municipais, cujas opções, tratando-se
do atendimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não
podem ser exercidas de modo a comprometer, com apoio em
juízo de simples conveniência ou de mera oportunidade, a
eficácia desse direito básico de índole social. - Embora resida,
primariamente,

nos

Poderes

Legislativo

e

Executivo,

a

prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revelase possível, no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda
que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de
políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam
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estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja
omissão - por importar em descumprimento dos encargos
político-jurídicos

que

sobre

eles

incidem

em

caráter

mandatório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva do
possível". Doutrina.

Modelos de tutela:
Europa continental (Verbandsklage) inspirado nas chamadas ações associativas
alemãs (sistema de legitimação de associações específicas de acordo com o tema).
Predomínio da tutela inibitória. Ressarcimento na via individual. Não há os fundos
fluidos (fluids recovery).
Norte-americano (class action). Este último adotado pelo Brasil e quase todos os
países que adotam demandas coletivas, sejam de commom law ou civil law.
Característica no Brasil: rol taxativo de legitimados. Efeitos erga omnes ou ultra parts
da coisa julgada. Coisa julgada secundum eventum litis. Substituição Processual.
Tipos de Tutela que podem ser propostas: quaisquer umas. Art. 83 do CDC.
Possibilidade de cumulação dos vários tipos de tutela coletiva.
Direito Processual Coletivo: conceito e características

Ações Coletivas: sentido lato x sentido estrito

Os direitos transindividuais: conceito do CDC. V. Quadro resumo.
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Direitos coletivos lato sensu: gênero do qual são espécies as três modalidades de
direitos transindividuais.

Direitos essencialmente coletivo x acidentalmente coletivos.

Tutela coletiva de direitos x Tutela dos direitos coletivos. Exercício coletivo da ação
por pessoas distintas (litisconsórcio) não se confunde com ação coletiva. Tutela
Coletiva de Direitos x Tutela dos Direitos Coletivos.

Ações Psedoindividuais x Pseudocoletivas.

Normatização. Processo de Codificação x Microsistemas legais. Direito Processual
Coletivo: microsistema integrado por CDC, LACP, LAP, ECA, Estatuto do Idoso,
Mandado de Segurança Coletivo. Nesse sentido: STJ RESP 510.150 – Min. Juiz Fux).

“ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL.

IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
8. A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da
ação civil pública, da ação popular, do mandado de
segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem
um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob
esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se.”
(...) (REsp 510150, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJ 29.03.2004).

Integração do sistema processual coletivo: CPC é a última instância e ainda assim
quando seus preceitos não contrariarem os princípios básicos da tutela dos direitos
coletivos. Utilização residual (e não subsidiária). CPC perdeu seu status de concentrar
a disciplina processual civil.
Procedimento padrão: LACP + CDC.
LACP: direito processual x material?
Quais direitos podem ser tutelados sob a égide do CDC e da LACP? Todos, alguns.
Todos os legitimados podem agir na defesa de quaisquer direitos coletivos lato sensu?
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Analisar pertinência temática e funções institucionais. Doutrina: necessidade de
combinação entre a norma adjetiva e substantiva x Microssistema Processual
Coletivo = autorização ampla para tutela dos direitos coletivos. Espírito: máxima
efetividade dos direitos coletivos, indisponibilidade, etc.

PRINCÍPIOS GERAIS DA TUTELA COLETIVA / DIREITO PROCESSUAL COLETIVO

1. Acesso à justiça e a uma ordem juridicamente justa (ondas de direitos)
1ª) Assistência judiciária gratuita superar obstáculos da hipossuficiência,
2ª) Acesso à justiça – superar os obstáculos e facilitar o acesso à justiça,
3ª) Garantir uma justiça efetiva.
2. Universalidade da Jurisdição
3. Primazia da tutela coletiva adequada
4. Princípio da participação.
Desdobramentos:
Contraditório
Boa-fé e cooperação das partes e procuradores
Cooperação dos órgãos públicos
5. Ativismo judicial
6. Economia Processual
7. Instrumentalidade das formas
8. Interesse jurisdicional ao conhecimento de mérito
9. Ampla divulgação da demanda e informação dos órgãos competentes
Princípio da Notificação
10. Extensão subjetiva da coisa julgada secundum eventum litis
11. Transporte in utilibus
12. Indisponibilidade mitigada
13. Continuidade da demanda coletiva
14. Obrigatoriedade da demanda executiva
15. Aplicação residual do CPC
16. Não taxatividade ou atipicidade
17. Representação adequada
18. Proporcionalidade e razoabilidade
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LACP

Objeto: reparação do dano. Dano: moral x patrimonial. Imposição ao causador do
dano: obrigação de fazer, não fazer, condenação em dinheiro. Tutela específica.

Dano. Reparação. responsabilidade subjetiva x objetiva. Depende da matéria. Ex:
consumidor (objetiva), dano ambiental (objetiva), dano decorrente de atividade
nuclear (objetiva). obs: monopólio estatal. Aplicação do Art. 37, 6°, da CF, com um
plus. modalidade risco integral (aplica-se resp. objetiva em caso de ação e omissão).
Em regra a resp. do Art. 37 é do tipo risco administrativo (aplica-se em caso de ação.
Nos casos de omissão, aplica-se a regra geral da resp., isto é, do tipo subjetiva, com
demonstração de culpa).

Critério para definir modalidade de direito transindividual não está na matéria, e sim,
no tipo de lesão. A mesma lesão pode dar ensejo a vários tipos de tutela coletiva.

LAP x LACP: se versam sobre o mesmo direito, não deve haver extinção sem
resolução de mérito. Impõe-se a “duplicidade de litispendência” (cada uma induzirá
a uma litispendência e não elas entre si) com reunião dos processos pela conexão
(em função de identidade de causa de pedir / pedido), remetendo-se os autos ao
juízo prevento. Art. 1° LACP: “sem prejuízo da ação popular”

“Outros” direitos coletivos e difusos (inc. IV art. 1° da LACP). Suficiência da Lei n° 7.347
ou necessidade de conjugação de Lei adjetiva (LACP) com lei substantiva?

L 7853 – pessoas com deficiência
L 7913 – danos aos investidores em valores mobiliários
L 8069 – ECA
L 8078 – Consumidor
8884 – ordem econômica
10741 – E. Idoso
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•

JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA
Publicação: DJ 29-06-01
Julgamento: 26/02/1997 - TRIBUNAL PLENO
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS,
COLETIVOS
E
HOMOGÊNEOS.
MENSALIDADES
ESCOLARES:
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA
DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS EM JUÍZO. 1. A Constituição Federal confere relevo ao
Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado,
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e
individuais indisponíveis (CF, art. 127). 2. Por isso mesmo detém o Ministério Público
capacidade
postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da
ação civil pública
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas também de
outros
interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e III). 3. Interesses difusos são aqueles que
abrangem
número indeterminado de pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e
coletivos aqueles
pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, ligadas entre
si ou com a
parte contrária por uma relação jurídica base. 3.1. A indeterminidade é a
característica fundamental
dos interesses difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os
coletivos. 4.
Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81,
III, da Lei n
8.078, de 11 de setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos
coletivos. 4.1. Quer
se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu,
ambos
estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo,
porque são
relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito
às pessoas
isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a
sua defesa
em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção
desses grupos,
categorias ou classe de pessoas. 5. As chamadas mensalidades escolares, quando
abusivas ou
ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do
Órgão do Ministério
Público, pois ainda que sejam interesses homogêneos de origem comum, são
subespécies de
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interesses coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o
artigo 129,
inciso III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação,
amparada
constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está
o Ministério
Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam,
quando o bem que
se busca resguardar se insere na órbita dos interesses coletivos, em segmento de
extrema
delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo
estatal. Recurso
extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada ilegitimidade do
Ministério Público,
com vistas à defesa dos interesses de uma coletividade, determinar a remessa dos
autos ao
Tribunal de origem, para prosseguir no julgamento da ação.
..............................................
ADI 1852 / DF - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Julgamento: 21/08/2002
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: ATRIBUIÇÕES.
LEGITIMAÇÃO ATIVA: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO, ACORDO COLETIVO
OU CONVENÇÃO COLETIVA. Lei Complementar nº 75, de 20.5.93, art. 83, IV. C.F., art.
128, § 5º e 129, IX. I. - A atribuição conferida ao Ministério Público do Trabalho, no art.
83, IV, da Lei Complementar nº 75/93 - propor as ações coletivas para a declaração
de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que
viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos
trabalhadores - compatibiliza-se com o que dispõe a Constituição Federal no art. 128,
§ 5º e art. 129, IX. II.- Constitucionalidade do art. 83, IV, da Lei Complementar nº 75, de
1993. ADIn julgada improcedente.
...............................................
Processo
EREsp 141491 / SC
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO ESPECIAL
1998/0029869-0
Relator(a)
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085)
Órgão Julgador
CE - CORTE ESPECIAL
Data do Julgamento
17/11/1999
Data da Publicação/Fonte
DJ 01.08.2000 p. 182
RDR vol. 18 p. 174
RSTJ vol. 135 p. 22
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Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS. NULIDADE DE
CLÁUSULA DE INSTRUMENTO DE COMPRA-E-VENDA DE IMÓVEIS. JUROS.
INDENIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUE JÁ ADERIRAM AOS REFERIDOS
CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER DA CONSTRUTORA. PROIBIÇÃO DE FAZER
CONSTAR NOS CONTRATOS FUTUROS. DIREITOS COLETIVOS, INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DOUTRINA.
JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação coletiva
de proteção ao consumidor, em cumulação de demandas, visando: a) a
nulidade de cláusula contratual (juros mensais); b) a indenização
pelos consumidores que já firmaram os contratos em que constava tal
cláusula; c) a obrigação de não mais inseri-la nos contratos
futuros, quando presente como de interesse social relevante a
aquisição, por grupo de adquirentes, da casa própria que ostentam a
condição das chamadas classes média e média baixa.
II - Como já assinalado anteriormente (REsp. 34.155-MG), na
sociedade contemporânea, marcadamente de massa, e sob os influxos de
uma nova atmosfera cultural, o processo civil, vinculado
estreitamente aos princípios constitucionais e dando-lhes
efetividade, encontra no Ministério Público uma instituição de
extraordinário valor na defesa da cidadania.
III - Direitos (ou interesses) difusos e coletivos se caracterizam
como direitos transindividuais, de natureza indivisível. Os
primeiros dizem respeito a pessoas indeterminadas que se encontram
ligadas por circunstâncias de fato; os segundos, a um grupo de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária através de uma
única relação jurídica.
IV - Direitos individuais homogêneos são aqueles que têm a mesma
origem no tocante aos fatos geradores de tais direitos, origem
idêntica essa que recomenda a defesa de todos a um só tempo.
V - Embargos acolhidos.

...............................

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA POSTULAR QUE A
UNIÃO OBSTANTE A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS SEUS
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS
FEDERAIS.
1. Não possui o Ministério Público Federal legitimidade ativa ad causam
para a propositura de ação civil pública objetivando obstar a
cobrança de contribuição social dos serviços públicos civis da União,
das suas autarquias e fundações públicas federais. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Contribuintes e consumidores não se equivalem para efeito de tutela
de interesses e direitos individuais homogêneos.
3. Apelação desprovida.”
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(TRF 1ª - Terceira Turma Suplementar, AC 1999.01.00.021023-6/DF, Rel.
Juiz Federal Wilson Alves de Souza (convocado), DJ 15/04/2004, página
136).
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
1. A defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos, através da ação civil
pública, só tem cabimento nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 1° da
Lei n° 7.347/85, ou nos casos expressamente previstos nalegislação extravagante.
2. O direito do contribuinte de pagar ou nã o determinado tributo, e de questionar
judicialmente a sua exigibilidade, embora individual, uma vez que disponível, divisível
e de titularidade determinada, e homogêneo, porque decorrente de origem comum,
não é abrangido pela Lei n° 7.347/85, tampouco há lei especial autorizando a sua
defesa pela via da ação civil pública, o que também não se insere no âmbito das
relações de consumo, uma vez que o contribuinte, tal como conceituado na
legislação tributária, não se equipara ao consumidor, pois não adquire, nem utiliza
produto ou serviço como destinatário final, nos termos do artigo 2° da Lei n° 8.078/90.
(TRF4, REO 96.04.50537-8, Segunda Turma, Relator do Acórdão Tânia Terezinha
Cardoso Escobar, publicado em 06/09/2000)

“Nessa mesma linha, vale trazer a lição do Ministro Carlos Mário da
Silva Veloso, que conclui pela impossibilidade de os direitos dos
contribuintes decorrentes de obrigações tributárias serem tutelados no
âmbito dos direitos difusos ou coletivos, ou no âmbito dos direitos
individuais homogêneos amparados pela ação civil pública. Entende,
ainda, que tampouco tem o Ministério Público legitimidade ativa para
propor ação civil pública com a finalidade de tutelar esses direitos
individuais homogêneos:”
"A Lei n. 7.347, de 1985, que disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e
paisagístico, é expressa no estabelecer, no seu art. 12, que se regem
por ela, Lei n. 7.347, de 1985, as ações de responsabilidade por danos
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor
histórico, estético, turístico e paisagístico e a qualquer outro interesse
difuso ou coletivo. Pela citada Lei n. 7.347, de 1985, está-se a ver, a
ação civil pública, além de estar jungida aos temas mencionados, não
diz respeito a direitos homogêneos. É certo, entretanto, que aLei n.
8.625, de 1993, art. 25, IV, a, estabelece que incumbe ao Ministério
Público promover a ação civil pública, na forma da lei, para a
proteção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, e outros interesses difusos, coletivos e individuais
indisponíveis e homogêneos (art. 25, IV, a).
A citada disposição - art. 25, IV, a - há de ser interpretada em
consonância com a Lei n. 7.347, de 1985, e a Lei n. 8.078⁄90, Código do
Consumidor'
O art. 21 da Lei n. 7.347, de 1985, introduzido pelo art. 117 do Código
do Consumidor, Lei n. 8.078, de 1990, prescreve que são passíveis de
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proteção mediante a ação civil pública, "os interesse ou direitos
individuais homogêneos" .
Ora, não podemos afirmar que o direito subjetivo de um contribuinte
em não pagar certo tributo possa ser considerado interesse difuso ou
coletivo. Segundo a Lei n. 8.078, de 1990, art. 81, parágrafo único,
incisos I, II e III, interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de
natureza indivisíveis, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato; interesses coletivos, transindividuais
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação
jurídica-base. Já os interesses ou direitos individuais homogêneos
decorrem de origem comum, são direitos de um grupo. São,
entretanto,
divisíveis,
podem
ser
postulados
separada
e
individualmente.
A somatória dos direitos dos contribuintes ao não-pagamento de certo
tributo - caso, por exemplo, dos habitantes de um município,
relativamente ao IPTU - constitui, sem dúvida, direitos individuais
homogêneos.
Os direitos individuais homogêneos, repito, podem ser protegidos pela
ação civil pública, presente a regra do art. 117 do Código do
Consumidor. Todavia, assim ocorrerá quando os titulares estiverem na
condição de consumidores. É dizer, os direitos individuais homogêneos
somente poderão ser tutelados mediante ação civil pública quando o
direito tenha relação direta com o consumidor. Confira-se, a propósito,
a lição de Arruda Alvim e Thereza Alvim (Código do Consumidor
Comentado, p. 380).
Consumidor, segundo a Lei n. 8.078, de 1990, art. 22, é "toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final; equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas,
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de
consumo".
O sujeito passivo da obrigação tributária, o contribuinte de um tributo,
poderia ser considerado consumidor? Parece-me que não, se temos
presente o sentido que a Lei n. 8.078, de 1990, empresta ao termo.
É dizer, o contribuinte de tributos, o sujeito passivo da obrigação
tributária, não é consumidor, ou não está abrangido pelo conceito de
consumidor. Tributos não são consumidos, não integram uma relação
de consumo. O tributo é prestação pecuniária compulsória, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa vinculada (CTN,
art. 32). Os tributos são os impostos, as taxas, as contribuições, que são
de melhoria e parafiscais, e os empréstimos compulsórios" (in Aspectos
Polêmicos da Ação Civil Pública, coordenador Arnoldo Wald, Ed.
Saraiva, 2003, pp. 103-104).

Processo
REsp 510150 / MA
RECURSO ESPECIAL
2003/0007895-7
Relator(a)
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Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
17/02/2004
Data da Publicação/Fonte
DJ 29.03.2004 p. 173
RNDJ vol. 54 p. 112
Ementa
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
1. A probidade administrativa é consectário da moralidade
administrativa, anseio popular e, a fortiori, difuso.
2. A característica da ação civil pública está, exatamente, no seu
objeto difuso, que viabiliza mutifária legitimação , dentre outras,
a do Ministério Público como o mais adequado órgão de tutela,
intermediário entre o Estado e o cidadão.
3. A Lei de Improbidade Administrativa, em essência, não é lei de
ritos senão substancial, ao enumerar condutas contra legem, sua
exegese e sanções correspondentes.
4. Considerando o cânone de que a todo direito corresponde um ação
que o assegura, é lícito que o interesse difuso à probidade
administrativa seja veiculado por meio da ação civil pública máxime
porque a conduta do Prefeito interessa à toda a comunidade local
mercê de a eficácia erga omnes da decisão aproveitar aos demais
munícipes, poupando-lhes de noveis demandas.
5. As conseqüências da ação civil pública quanto aos provimento
jurisdicional não inibe a eficácia da sentença que pode obedecer à
classificação quinária ou trinária das sentenças
6. A fortiori, a ação civil pública pode gerar comando condenatório,
declaratório, constitutivo, auto-executável ou mandamental.
7. Axiologicamente, é a causa petendi que caracteriza a ação difusa
e não o pedido formulado, muito embora o objeto mediato daquele
também influa na categorização da demanda.
8. A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação
civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do
Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do
Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos
interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar,
interpenetram-se e subsidiam-se.
9. A doutrina do tema referenda o entendimento de que "A ação civil
pública é o instrumento processual adequado conferido ao Ministério
Público para o exercício do controle popular sobre os atos dos
poderes públicos, exigindo tanto a reparação do dano causado ao
patrimônio por ato de improbidade quanto à aplicação das sanções do
art. 37, § 4º, da Constituição Federal, previstas ao agente público,
em decorrência de sua conduta irregular.
(...)
Torna-se, pois, indiscutível a adequação dos pedidos de aplicação
das sanções previstas para ato de improbidade à ação civil pública,
que se constitui nada mais do que uma mera denominação de ações
coletivas, às quais por igual tendem à defesa de interesses
meta-individuais.
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Assim, não se pode negar que a Ação Civil Pública se trata da via
processual adequada para a proteção do patrimônio público, dos
princípios constitucionais da administração pública e para a
repressão de atos de improbidade administrativa, ou simplesmente
atos lesivos, ilegais ou imorais, conforme expressa previsão do art.
12 da Lei 8.429/92 (de acordo com o art. 37, § 4º, da Constituição
Federal e art. 3º da Lei n.º 7.347/85)" (Alexandre de Moraes in
"Direito Constitucional", 9ª ed. , p. 333-334)
10. Recurso especial desprovido.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 436.996-6 SÃO PAULO
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
RECORRENTE(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO(A/S) : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
ADVOGADO(A/S) : JOÃO LUIZ DE SIQUEIRA QUEIROZ E OUTRO(A/S)
EMENTA: CRIANÇA DE ATÉ SEIS ANOS DE
IDADE. ATENDIMENTO EM CRECHE E EM
PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO INFANTIL.
DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO
TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208,
IV). COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO
CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. DEVER
JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO
PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO
MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.
- A educação infantil representa
prerrogativa constitucional
indisponível, que, deferida às
crianças, a estas assegura, para
efeito de seu desenvolvimento
integral, e como primeira etapa do
processo de educação básica, o
atendimento em creche e o acesso à
pré-escola (CF, art. 208, IV).
- Essa prerrogativa jurídica, em
conseqüência, impõe, ao Estado,
por efeito da alta significação
social de que se reveste a
educação infantil, a obrigação
constitucional de criar condições
objetivas que possibilitem,
de maneira concreta, em favor
das “crianças de zero a seis anos
de idade” (CF, art. 208, IV), o
efetivo acesso e atendimento em
creches e unidades de pré-escola,
sob pena de configurar-se
inaceitável omissão governamental,
apta a frustrar, injustamente, por
inércia, o integral adimplemento,
pelo Poder Público, de prestação
estatal que lhe impôs o próprio
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texto da Constituição Federal.
- A educação infantil, por
qualificar-se como direito
fundamental de toda criança, não se
expõe, em seu processo de
concretização, a avaliações
meramente discricionárias da
Administração Pública, nem se
subordina a razões de puro
pragmatismo governamental.
- Os Municípios – que atuarão,
prioritariamente, no ensino
fundamental e na educação infantil
(CF, art. 211, § 2º) – não poderão
demitir-se do mandato constitucional,
juridicamente vinculante, que lhes
foi outorgado pelo art. 208, IV, da
Lei Fundamental da República, e que
representa fator de limitação
da discricionariedade político-administrativa dos entes municipais,
cujas opções, tratando-se do
atendimento das crianças em creche
(CF, art. 208, IV), não podem ser
exercidas de modo a comprometer,
com apoio em juízo de simples
conveniência ou de mera
oportunidade, a eficácia desse
direito básico de índole social.
- Embora inquestionável que resida,
primariamente, nos Poderes
Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar
políticas públicas, revela-se
possível, no entanto, ao Poder
Judiciário, ainda que em
bases excepcionais, determinar,
especialmente nas hipóteses de
políticas públicas definidas pela
própria Constituição, sejam estas
implementadas, sempre que os
órgãos estatais competentes,
por descumprirem os encargos
político-jurídicos que sobre eles
incidem em caráter mandatório,
vierem a comprometer, com a sua
omissão, a eficácia e a
integridade de direitos sociais e
culturais impregnados de estatura
constitucional. A questão pertinente
à “reserva do possível”. Doutrina.
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LEGISLAÇÃO RELACIONADA

LEI Nº7.347/85 (LACP)

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
V - por infração da ordem econômica e da economia popular;
VI - à ordem urbanística.
.........
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
...........
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no
que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor.

..........................................................................................

LEI 8.078/90 (CDC)

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas
e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de
origem comum.
..........
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Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são
admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva
tutela.
........
Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não
fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará
providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por
elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente.
§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do
Código de Processo Civil).
........
Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo
Civil e da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito
civil, naquilo que não contrariar suas disposições. civil, naquilo que não contrariar suas
disposições.
...............
CAPÍTULO II
Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no
interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos
danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes.
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

LEI Nº 4.717/65
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal,
dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia
mista, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou
fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de
empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos
cofres públicos.
§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e
direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.
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EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO

QUESTÕES DE CONCURSO RELACIONADAS

(MPE-PA 2006)
01. Disserte a respeito dos interesses que autorizam a defesa coletiva: difusos,
coletivos e individuais homogêneos, apresentando, obrigatoriamente, a definição e
as características de cada um, bem como os elementos diferenciadores dos
interesses difusos em relação aos coletivos e aos individuais homogêneos.

02. Disserte a respeito da ação civil pública, analisando, obrigatoriamente, seu
objeto, a natureza do provimento pretendido com a ação e os sujeitos legitimados.

03. Disserte, em relação à defesa do consumidor em juízo, a respeito da ação civil
coletiva, analisando, obrigatoriamente, seu objeto, a natureza do provimento
pretendido com a ação, os sujeitos legitimados e a intervenção dos interessados no
processo.

(MPRN 2004)
84. Assinale a alternativa correta:
A) São direitos difusos, ainda que fora das relações de consumo, os transindividuais,
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, embora
determináveis, e ligadas por circunstâncias de fato ou por uma relação jurídica base;
B) A moralidade administrativa e seus desvios, com conseqüências patrimoniais para
o erário, enquadram-se na categoria dos direitos difusos, o que habilita o Ministério
Público a demandar, em juízo, na defesa da probidade administrativa;
C) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, com o fim de
obter a declaração de nulidade de cláusula abusiva constante de determinado
contrato de locação residencial, realizado por uma imobiliária, com conseqüente
reparação de danos ao locatário;
D) Em caso de direitos metaindividuais, por sua essência não patrimonial, apresentase, em tese, a tutela jurisdicional reparatória, como mais eficiente à preservação do
direito;
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E) O mandado de segurança coletivo, diante dos estreitos limites constitucionais, não
é meio de proteção judicial de direitos difusos.

85. Quantas das assertivas abaixo são corretas:
I – Em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, proposta pelo
Parquet, a pessoa jurídica de direito público, cujo ato seja objeto de impugnação,
poderá abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor, desde que isso se
afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente;
II – No inquérito civil, instaurado para apurar ato lesivo ao patrimônio público, poderá
o Ministério Público firmar com os interessados compromisso de ajustamento de sua
conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título
extrajudicial;
III – De acordo com a Constituição Federal, é o Ministério Público titular exclusivo para
as ações civis públicas, objetivando a defesa do patrimônio público, podendo
terceiro agir subsidiariamente, em caso de inércia do órgão ministerial;
IV – Em caso de improbidade administrativa, é possível o afastamento do agente
público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo de sua
remuneração, desde que através de decisão judicial fundamentada;
V – Tem o Ministério Público legitimidade para propor ação civil pública, objetivando
a responsabilização do agente por ato de improbidade, contudo, não poderá
propô-la com o fim, unicamente, de obter o ressarcimento de danos ao erário, caso
em que a legitimidade é exclusiva do ente prejudicado.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

(TRF5ª2006)
__ O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil
pública na defesa de interesses individuais homogêneos, em
matéria que diga respeito ao consumidor. Contudo, não se
aceita tal legitimidade quando a matéria discutida for de ordem
tributária.

__ Uma das formas de suspensão do crédito tributário nãoprevista
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especificamente em lei, porém admitida pela
jurisprudência, é a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em ação civil pública

(AGU 2002)
Considere a seguinte situação hipotética.
Foi promulgada determinada lei, com base na qual a União
passou a praticar certos atos administrativos. Um procurador da
República reputou que a lei seria inconstitucional e, por isso,
ajuizou ação civil pública em face da União, em vara federal, a
fim de que o Poder Judiciário a obrigasse a abster-se de continuar
a prática dos atos.

___ Nessa situação, o pedido da ação civil pública não poderia ser
deferido, porquanto essa ação tem efeitos erga omnes e, nesse caso,
funcionaria como verdadeira ação direta de inconstitucionalidade, o
que, por sua vez, usurparia a competência do STF

(MPAM 2008)
___ A As ações popular e civil pública destinam-se à defesa e à
proteção do patrimônio público. Todavia, essas ações
constituem instrumentos processuais reciprocamente
excludentes, não se admitindo a existência concomitante das
duas, em face da litispendência.
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Legitimidade para promover a Execução / Ação de Cumprimento

•

Legitimidade Passiva

•

Há Substituição no Pólo Passivo?

•

Competência

•

Regras Gerais

•

Competência da Justiça do Trabalho

•

Competência da Justiça Federal

•

Competência da Justiça Estadual

•

Competência Absoluta

•

Competência Relativa

•

Prevenção

•

Competência de Acordo com a Natureza do Direito Transindividual

•

Foro por Prerrogativa de Função

•

A Questão do Juízo Universal

•

Conexão e Continência

•

Litispendência

•

Ações Simultâneas mediante Procedimentos Diversos

•

Juízo Coletivo x Juízo Individual

•

Conflito de Competência x Incompetência do Juízo x Causas de Modificação
da Competência
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COMPETÊNCIA
Competência: “é a medida da jurisdição”. Poder de julgar delimitado.
“Art. 86. As causas cíveis serão processadas e decididas, ou simplesmente decididas,
pelos órgãos jurisdicionais, nos limites de sua competência, ressalvada às partes a
faculdade de instituírem juízo arbitral. (CPC)”.
•

J. federal x trabalhista x estadual. Hipóteses.

•

Competência absoluta: territorial ou funcional?

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do
local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência
funcional para processar e julgar a causa.
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

A expressão funcional, inserida equivocadamente, tem apenas o objetivo de reforçar
que se trata de competência absoluta. Contudo, não haveria nenhum problema em
se atribuir competência “territorial absoluta”, como fizeram outras leis. Ex:

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas
no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou
omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a
causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a
competência originária dos tribunais superiores. (ECA)
Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas
no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá competência
absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências
da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais
Superiores. (E. IDOSO)
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses
difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos

29

do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do
Consumidor. (Incluído Lei nº 8.078, de 1990) (LACP)
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é
competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano,
quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para
os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as
regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente. (CDC)

A parcela da doutrina que se filia à idéia da existência de um Microsistema do Direito
Processual Coletivo defende até a aplicação desta regra à Ação Popular.

Art. 5º Conforme a origem do ato impugnado, é
competente para conhecer da ação, processá-la e julgá-la o
juiz que, de acordo com a organização judiciária de cada
Estado, o for para as causas que interessem à União, ao Distrito
Federal, ao Estado ou ao Município.
§ 1º Para fins de competência, equiparam-se atos da
União, do Distrito Federal, do Estado ou dos Municípios os atos
das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de
direito público, bem como os atos das sociedades de que elas
sejam acionistas e os das pessoas ou entidades por elas
subvencionadas ou em relação às quais tenham interesse
patrimonial.
§ 2º Quando o pleito interessar simultaneamente à União e
a qualquer outra pessoas ou entidade, será competente o juiz
das

causas

da

União,

se

houver;

quando

interessar

simultaneamente ao Estado e ao Município, será competente o
juiz das causas do Estado, se houver.
§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo
para todas as ações, que forem posteriormente intentadas
contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos. (LAP)

JUSTIÇA FEDERAL. Onde não houve sede. Atribui-se jurisdição federal à Justiça
Estadual?
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STF:
"EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA
LEI Nº 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição
é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius
jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato
ou fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça
Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109.
No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se
limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão
propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência
funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também
tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a
conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia
dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o
constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza
previdenciária, o que no caso não ocorreu. (RE 228.955 STF, Min. Ilmar Galvão)

CDC: Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal.
Dano Nacional / Regional

Art. 93.....
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para
os danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as
regras do Código de Processo Civil aos casos de competência
concorrente. (CDC)

STJ: trata-se de competência concorrente.
CC

26842

CONFLITO

/
DE

1999/0069326-4
Relator(a)
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085)
Relator(a) p/ Acórdão
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DF
COMPETENCIA

Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098)
Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento
10/10/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ

05.08.2002

p.

194

RSTJ vol. 160 p. 217
Ementa
COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE CONSUMIDORES.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 93, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANO DE ÂMBITO NACIONAL.
Em se tratando de ação civil coletiva para o combate de dano de
âmbito nacional, a competência não é exclusiva do foro do Distrito
Federal.
Competência do Juízo de Direito da Vara Especializada na Defesa do
Consumidor de Vitória/ES.

Voto dissidente do Min. Sálvio de Figueiredo: âmbito nacional: foro = DF.

LOJ pode definir vara especializada.

Competência da Justiça Federal. Art. 109 da CF/88.

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Competência da Justiça Estadual: residual. Tudo que não couber à nenhuma justiça
especializada ou à Justiça Federal.

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o
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pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
(Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997) (LACP)
Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter
coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos
interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os
substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)
(LEI 9.494/97)

Aplicação:

•

Art. 16 LACP – direitos essencialmente coletivos.

•

Art. 2°-A Lei 9.494 – direitos individuais homogêneos.

Tentativa do Governo de burlar os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
Redução indevida da eficácia da sentença. Alterações introduzidas pela MP 2180.

Impossibilidade ontológica de limitação da coisa julgada: tratamento molecular das
causas coletivas + indivisibilidade do objeto.
Outras críticas:
•

Prejuízo para o princípio da economia processual;

•

Ofensa à igualdade entre os jurisdicionados;

•

Favorece a existência de decisões contraditórias para casos análogos;

•

Equívoco legislativo: confusão entre coisa julgada e competência.

•

Norma inócua em função da aplicação do sistema do CDC (Art. 93, II). A MP
não revogou o art. 21 da LACP que manda aplicar o CDC.

O próprio STF já lhe negou aplicação.

EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Sindicato em
favor de seus sindicalizados.
Tendo o órgão prolator da sentença civil jurisdição nacional, como o Superior Tribunal
de Justiça a tem, não se aplica a ele a exigência feita, na parte final do parágrafo
único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação que dada pela MP 1798-2/99 e
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reedições posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser acompanhada
da relação nominal dos associados-substituídos das entidades associativas substitutas
processuais deles.
Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que,
afastada a preliminar processual que deu margem à extinção do processo sem
julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como
entender de direito.
(RMS 23.566-DF Min. Moreira Alves).

A doutrina é pela inconstitucionalidade do dispositivo.
Exs: divórcio, empregados de uma mesma empresa.

Entretanto, o STJ tem aplicado.
Processo
REsp

665947

/

RECURSO

SC
ESPECIAL

2004/0079589-1
Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
02/12/2004
Data da Publicação/Fonte
DJ

12.12.2005

p.

LEXSTJ vol. 198 p. 150
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO. EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO DE COMBUSTÍVEIS (DL 2.288/86). EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
EFICÁCIA DA SENTENÇA DELIMITADA AO ESTADO DO PARANÁ. VIOLAÇÃO DO
ART. 2º-A DA LEI Nº 9.494/97. ILEGITIMIDADE DAS PARTES EXEQÜENTES.
1. Impossibilidade de ajuizamento de ação de execução em outros
estados da Federação com base na sentença prolatada pelo Juízo
Federal do Paraná nos autos da Ação Civil Pública nº 93.0013933-9
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271

pleiteando a restituição de valores recolhidos a título de
empréstimo compulsório cobrado sobre a aquisição de álcool e
gasolina no período de jul/87 a out/88, em razão de que em seu
dispositivo se encontra expressa a delimitação territorial adrede
mencionada.
2. A abrangência da ação de execução se restringe a pessoas
domiciliadas no Estado do Paraná, caso contrário geraria violação ao
art. 2º-A da Lei nº 9.494/97, litteris: “A sentença civil prolatada
em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na
defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação,
domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”.
3. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesse ponto,
desprovido.

No mesmo sentido: RESP 625.996.

Por outro lado, existe posição no sentido de que o dispositivo não se aplica aos casos
de tutela a direitos individuais homogêneos, pois a LACP teria como objeto apenas os
direitos difusos e coletivos stricto sensu.

RESP 411529 - o comando do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública – mesmo com a
alteração trazida pela Lei n. 9.494/1997, limitando os efeitos da coisa julgada à
competência territorial do órgão prolator – não se aplica aos direitos individuais
homogêneos, mas apenas, e quando muito, às demandas instauradas em defesa de
interesses difusos e coletivos. Isso por força do que dispõem os arts. 93 e 103, III, do
CDC, que permanecem inalterados. (Info 334 STJ)

Outras hipóteses de julgamento perante a J. Federal:

•

Graves violações a direitos humanos, desde que seja suscitado o incidente
pelo PGR perante o STJ (EC45 – federalização das causas envolvendo direitos
humanos de grande repercussão)

•

Demandas acerca de Direitos indígenas.
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LITISPENDÊNCIA

Fenômeno que representa a repetição de demanda idêntica já ajuizada e pendente
de julgamento.
Art. 301 (...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (CPC)

Quando já houver julgamento transitado em julgado, haverá coisa julgada. Ambos os
fenômenos induzem à extinção do feito sem resolução de mérito. Art. 267, V, do CPC.

Em princípio, é perfeitamente possível a ocorrência do fenômeno da litispendência
nas demandas coletivas, assim como nas individuais. Ressalva: defendem alguns
doutrinadores que não há necessidade da identidade dos três elementos
identificadores da demanda. Quanto ao sujeito ativo, é irrelevante. No pólo ativo
pode haver descoincidência. Já no passivo, não.

Atenção! Se não fosse possível aceitar a idéia de litispendência, como aceitar a
coisa julgada erga omnes?

Solução:
Correntes:
1) Extingue-se a posterior e os co-legitimados se habilitam na primeira causa como
litisconsortes, (NÃO)
2) Reúnem-se os processos pela conexão, remetendo-se os autos ao juízo prevento,
(SIM)
3) Suspende-se o segundo processo. (NÃO)

Nesse sentido, o CPC afirma que:

Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a
requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações
propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente.
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Art. 106. Correndo em separado ações conexas perante juízes que
têm a mesma competência territorial, considera-se prevento aquele que
despachou em primeiro lugar.
.............
Art. 265. Suspende-se o processo:
..........
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente;
b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado
fato, ou de produzida certa prova, requisitada a outro juízo;

No caso de direitos transindividuais oriundos da mesma lesão, mas de modalidades
diferentes, não haverá litispendência, se forem ajuizadas ações autônomas, apesar
da identidade da causa de pedir mediata, pois a causa de pedir imediata é
diferente.

Contudo, as ações devem ser reunidas. O julgamento de uma ação que visa à
proteção de direitos difusos pode ser prejudicial em relação a uma que vise à
proteção de d. i. h. oriundos da mesma lesão, já que, uma vez provados os fatos,
basta o lesado individual provar o seu dano, o nexo de causalidade e quantificar o
seu dano na liquidação, servindo a sentença de título executivo.

Litispendência entre demandas coletivas sob procedimentos diversos (ex: ACP x AP,
em matéria de direito ambiental). Soluções acima. Há, em tese, litispendência.
Contudo, trata-se de litispendência sui heneris que não deve conduzir à extinção do
feito sem resolução de mérito. Inteligência dos princípios da máxima efetividade,
tutela adequada, economia processual e acesso à justiça. Pode haver ainda mera
conexão, que reclama reunião dos processos.

Também há litispendência entre APs movidas por cidadãos diferentes com
identidade de pedido e causa de pedir.

Outros exemplos:
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•

ACP meio ambiente contra empresa x Ação individual de vizinho (direito da
vizinhança) para fazer cessar infortúnios que lhe são causados – não há
litispendência nem continência. Mera conexão pela identidade da causa de
pedir. Não há identidade de pedido (objeto) nem do pólo ativo. Necessidade
menos evidente de reunião dos processos.

•

Ação individual – anulação de cl. abusiva de contrato x ACP - idem para
todo um grupo. Há continência subjetiva.

•

Obs: as ACs não se prestam a pleitear, a título de d.i.h. reparações
diferenciadas. Ex: lesado

A (lucros cessantes),

lesado

B

(perda

de

oportunidade), lesado C (reparação por danos morais), lesado D (reparação
por danos materiais), etc. Deve haver uniformidade entre causa de pedir e
pedido, portanto. Lesão (causa de pedir) e dano devem ser uniformes. Ex de
Chernobyl

cuidados

médicos

(próteses

x

tratamento

de

câncer

x

medicamentos) há uniformidade. Trata-se apenas da necessidade de
individualização, a ser verificada na liquidação.

Litispendência no CDC:

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do
parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as
ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes
ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da
ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Portanto, não há litispendência entre a AC e a ação individual, pela dicção literal do
CDC, apesar de, em essência, restar configurada. Princípio da máxima tutela do
consumidor e da transferência in utilibus da coisa julgada nas ACs.

Entretanto, formaram-se três correntes doutrinárias:
1) Há litispendência (Wilson Batalha),
2) Não há litispendência (Teresa Arruda Alvim), (prevalece)
3) Haverá continência (Zavascki e Calmom de Passos).

Ajuizamento da demanda individual:
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•

Antes da AC – notificação, suspensão e intervenção na AC, para haver a
transferência da coisa julgada in utilibus. Nesse caso, beneficia-se dos efeitos
da coisa julgada da AC pro et contra.

•

Durante a AC – implica sua exclusão da AC. Chamado pela class action de
right to opt out.

•

Após – se estiver preclusa a possibilidade de se habilitar na fase e liquidação,
cabe-lhe, se ainda não estiver prescrito o seu direito, ajuizar demanda
individual, sem se beneficiar nem se prejudicar pela coisa julgada da AC.

CONTINÊNCIA / CONEXÃO

É possível continência entre demanda coletiva e individual?
É possível continência entre demandas coletivas sob procedimentos diversos?

Sim:
•

Continência Objetiva: ACP de Associação. Pedido: interdição de empresa x
ACP do MP. Pedido. Interdição de empresa + obrigação de reparar dano +
condenação em dinheiro.

•

Continência Subjetiva: AC x Ação Individual (CDC).

Não (corrente minoritária). Haverá, entretanto, conexão, que tem as mesmas
implicações práticas. Reunião dos processos.

Conexão é a identidade de causa de pedir e/ou pedido. Faculta-se ao juiz prevento
reunir os processos para julgá-los simultaneamente.
Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício
ou a requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a
reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam
decididas simultaneamente. CPC
...........
Art. 253. Distribuir-se-ão por dependência as causas de
qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência,
com outra já ajuizada;
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•

Conexão = identidade

•

Continência = relação processual A contém relação processual B.
A continência é a conexão qualificada.

Quem pode alegar? qualquer parte. Pode ser reconhecida ex officio pelo juiz. Em
geral, o autor alega na inicial e requer distribuição por dependência. O réu pode
alegar como matéria preliminar na contestação. Não se alega via exceção. Esta,
presta-se à alegação de incompetência relativa, impedimento e suspeição.

Questão do juízo prevento universal. Prevenção não é juízo universal. Este, só existe
para o concurso universal de credores. Lei de Falência.

Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para
conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do
falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não
reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou
litisconsorte ativo. (LF)
.......................
Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que
possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) (LACP)

O que define a universalidade é a competência absoluta territorial e não a simples
prevenção. Admite-se o juízo universal pela disciplina da LAP (STJ CC 970026159-0 “O
Juízo da Ação Popular é universal”):

§ 3º A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para
todas as ações, que forem posteriormente intentadas contra as
mesmas partes e sob os mesmos fundamentos.

Hely Lopes afirma que houve mera reprodução da regra geral já prevista no CPC,
segundo a qual o juízo prevento atrai as causas intentadas contra as mesmas partes
e sob os mesmo fundamentos.

Obs: a prevenção não é eterna, Súm. 235 STJ: “A conexão não determina a reunião
dos processos, se um deles já foi julgado.”
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LACP Art. 2°: A propositura da ação prevenirá a jurisdição...

Solução diferente do CPC:
•

se igual a comp. territorial: primeiro despacho positivo.

•

se diferentes: citação válida.

ACP: regra é a mesma sempre: propositura. (CC 39590 STJ)

LEGITIMIDADE



Legitimidade ordinária x extraordinária

Regra: ordinária

Art. 6° do CPC: “Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei”. Regra liberal, iluminista, individualista. Revolução
Francesa. Absolutismo x Estado Liberal. Inadequação à tutela dos direitos coletivos ou
novos direitos. Independe de autorização legal.

Extraordinária:

A contrario sensu: “possibilidade de alguém pleitear, em nome próprio, direito alheio”.
Depende de autorização legal. Caráter excepcional. Exs: curador especial, sindicato,
cidadão na ação popular, co-legitimados na ação civil pública, etc. Dá-se sempre
em benefício do titular do direito. Nunca para prejudicá-lo.

Direitos coletivos: princípios da representação adequada e da máxima efetividade
da tutela coletiva. Inviabilidade de defesa pelo titular do direito subjetivo de fundo.
CDC:
Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor,
em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores,
ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos
individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos
seguintes. (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

Atenção! Alguns doutrinadores entendem que, no caso das AC, trata-se de leg.
Ordinária (ex: quando o MP, DP ou Associação litiga em âmbito coletivo, está
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defendendo suas funções institucionais – pertinência temática – e, em última análise,
estaria defendendo interesse próprio). Entendimento de R. C. MANCUSO.

Questão da litispendência sui generis das ACs.

•

Representação x Substituição.

Legitimidade ativa
•

Class Action: sistema da representação adequada.

•

Brasil: adoção de rol de legitimados.

Direito brasileiro:
Três técnicas de legitimação:
1) legitimação do particular (AP),
2) legitimação de pj de dir. privado (associações, sindicatos, partidos políticos –
MSC),
3) legitimidade de órgãos do poder público (ex: MP e DP na ACP da Lei 7347)

Class action. Qualquer membro da classe pode representá-la. Princípio da
notificação e da representação adequada. Amplos poderes para o juiz promover
aos devidos ajustes na representação.

Art. 5° da LACP: solução eclética. Mistura das várias técnicas. Combinação de
legitimações. Política de libertação da legitimação. Adoção de critérios assumidos
por vários países cumulativamente. Princípio do acesso à justiça (princípio geral do
processo coletivo).

Legitimidade extraordinária das AC.
Classificação:

•

Autônoma, ou seja, independe do consentimento do titular do direito.

•

Exclusiva, pois o titular não pode integrar a lide ao lado do legitimado
extraordinário (ou seja, podem ajuizar a demanda um ou outro, um exclui o
outro).

•

Concorrente, pois há vários legitimados.

•

Disjuntiva: independe da anuência / vontade dos demais co-legitimados.
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•

Simples, pois o legitimado pode figurar sozinho na demanda.

Legitimados: LAP X LACP X CDC X MSC

CF/88. Art. 5°...........
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos
interesses de seus membros ou associados;

Conceito de substituição: formal x material. É imprescindível a demonstração de
vinculação de interesse do substituto para legitimar a substituição? Brasil: adoção do
conceito formal. Independe de interesse do substituto. Pertinência temática: princípio
implícito: vinculação às finalidade institucionais.

V. funções institucionais do MP e DP.

Não existem legitimados universais, nem mesmo o MP. Controle judicial da
legitimidade. Não confundir com controle da adequação da representação (o
defining function da class action). RE 195.056 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO):

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSTOS: IPTU. MINISTÉRIO
PÚBLICO: LEGITIMIDADE. Lei 7.374, de 1985, art. 1º, II, e art. 21, com a redação do art.
117 da Lei 8.078, de 1990 (Código do Consumidor); Lei 8.625, de 1993, art. 25. C.F.,
artigos 127 e 129, III. I. - A ação civil pública presta-se a defesa de direitos individuais
homogêneos, legitimado o Ministério Público para aforá-la, quando os titulares
daqueles interesses ou direitos estiverem na situação ou na condição de
consumidores, ou quando houver uma relação de consumo. Lei 7.374/85, art. 1º, II, e
art. 21, com a redação do art. 117 da Lei 8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625,
de 1993, art. 25. II. - Certos direitos individuais homogêneos podem ser classificados
como interesses ou direitos coletivos, ou identificar-se com interesses sociais e
individuais indisponíveis. Nesses casos, a ação civil pública presta-se a defesa dos
mesmos, legitimado o Ministério Público para a causa. C.F., art. 127, caput, e art. 129,
III. III. - O Ministério Público não tem legitimidade para aforar ação civil pública para o
fim de impugnar a cobrança e pleitear a restituição de imposto - no caso o IPTU pago indevidamente, nem essa ação seria cabível, dado que, tratando-se de

43

tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder público) e o sujeito passivo (contribuinte)
uma relação de consumo (Lei 7.374/85, art. 1º, II, art. 21, redação do art. 117 da Lei
8.078/90 (Código do Consumidor); Lei 8.625/93, art. 25, IV; C.F., art. 129, III), nem seria
possível identificar o direito do contribuinte com "interesses sociais e individuais
indisponíveis." (C.F., art. 127, caput). IV. - R.E. não conhecido.

No caso de reconhecimento de ausência de legitimidade, não se deve extinguir o
processo sem resolução de mérito, dado o princípio da continuidade da demanda
coletiva. Impõe-se a sucessão processual. Princípio da ampla divulgação e da
notificação dos legitimdados. Assume a causa o MP e/ou outro co-legitimado.

Em sentido contrário: MAZZILLI para quem todos os legitimados podem ajuizar
qualquer ACP, salvo as associações, que necessitam demonstrar pertinência
temática, além dos demais requisitos (pré-constuição) por expressa exigência legal.
Os entes públicos podem, em tese, defender qualquer interesses transindividual.

Indagação: um município pode defender o meio ambiente de outro Estado ou
município ou d. i. h. ou coletivo?

Partidos políticos: MAZZILLI: pode ajuizar ACP, não só MSC, pois têm natureza de
associação.

LEGITIMIDADE: CASO PARA ANÁLISE - A ADIN 3943

LEGITIMIDADE PASSIVA

Possibilidade de Ação Coletiva Passiva. Duas correntes:

1) Tese minoritária. Pode haver legitimidade coletiva no pólo passivo: Ada
Pellegrini Grinover, Pedro Dinamarco: ex: ação declaratória de regularidade
obra quanto à questão ambiental; ação declaratória de licitude de
cláusula(s) de contrato de adesão, com vista a evitar futuras impugnações.
2) Não pode. Doutrina majoritária: o art. 82 do CDC e 5° da LACP só permitem os
legitimados a defenderem os direitos transindividuais no pólo ativo.
Argumentos:
2.1. não há previsão legal,
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2.2. quem é o legitimado adequado, já que a legitimidade é concorrente
disjuntiva?
2.3. coisa julgada: regime da extensão ou transferência in utilibus da coisa
julgada, isto é, quando for favorável ao lesado individual, no caso de d. i.h..
Incompatibilidade. Princípio regente do processo coletivo.

Obs: Class Action: possibilidade admitida expressamente de Ação Coletiva Passiva.

Ada Pellegrini. Argumentos a favor:

1. art. 83 CDC. Quaisquer tipos de tutela serão admitidas,
2. Ação rescisória em Ação Coletiva seria ex. de AC passiva,
3. A justiça do trabalho admite amplamente a leg passiva em demandas
coletivas. O sindicato representa a categoria ativa e passivamente,
4. Controle Concentrado de Constitucionalidade. Ações Coletivas lato sensu.
Ações de caráter dúplice, portanto há leg. passiva,
5. A sua inadmissão seria negar jurisdição àquele que pretende exercer um
direito contra um determinado grupo,
6. A jurisprudência da justiça federal já admitiu a AC passiva, quando a União
ajuizou demanda contra FNPF e SINDIPOL (7ª vara federal- DF, proc.
2004.34.00.010685-2).

Outros aspectos relevantes quanto ao Sujeito Passivo da ACP:
•

Autoridades no pólo passivo: MAZZILLI: se o pedido pode ser feito em AP,
aplica-se, analogicamente, a LAP:

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades
referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que
houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que,
por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do
mesmo.

•

Desconsideração da PJ:

Previsão expressa na legislação extravagante:
1. Consumidor,
2. Ambiental
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3. Ordem econômica
Código Civil. Critérios:
1. Desvio de finalidade
2. Confusão patrimonial

•

Entes sem personalidade. A falta de personalidade não pode ser usado como
escudo que conduza à irresponsabilidade pelo dano.

REsp 147997 / RJ
RECURSO ESPECIAL
1997/0064502-9
Relator(a)
Ministro EDSON VIDIGAL (1074)
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
15/04/1999
Ementa
1. PROCESSUAL CIVIL. CAPACIDADE DE SER PARTE. ENTES SEM
PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 12, INC. VII) 2.
DIREITO CIVIL. CONTRATO. NATUREZA JURÍDICA. ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO E REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os entes sem personalidade jurídica de direito material podem ser
parte no processo para demandar e serem demandados, a teor do CPC,
art. 12, inc. VII, pois tal dispositivo trata do instituto da
personalidade judiciária.
2. Para se descobrir a natureza jurídica do contrato, é necessário
interpretar cláusulas do contrato e reexaminar provas, o que não é
cabível nesta Corte, Súmulas 05 e 07.
3. Recurso não conhecido.

•

Citação dos beneficiários do ato lesivo. Necessidade. Se a solução da lide
atingi-los diretamente, a citação se impõe.

REsp 405706 / SP
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RECURSO ESPECIAL
2002/0006037-9
Relator(a)
Ministro LUIZ FUX (1122)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
06/08/2002
Ementa
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO COM PARCELAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES DOS LOTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. NULIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
1. Tratando-se de ação difusa em que a sentença determina à ré a
proceder ao desfazimento do parcelamento, atingindo diretamente a
esfera jurídico-patrimonial dos adquirentes dos lotes, impõe-se a
formação do litisconsórcio passivo necessário.
2. O regime da coisa julgada nas ações difusas não dispensa a
formação do litisconsórcio necessário quando o capítulo da decisão
atinge diretamente a esfera individual. Isto porque consagra a
Constituição que ninguém deve ser privado de seus bens sem a
obediência ao princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da
CF/88).
3. Nulidade de pleno direito da relação processual, a partir do
momento em que a citação deveria ter sido efetivada, na forma do
art. 47 do CPC.
4. Aplicação subsidiária do CPC, por força da norma do art. 19 da
Lei de Ação Civil Pública.
5. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, a
partir da citação, e determinar que a mesma seja efetivada em nome
do recorrente e dos demais adquirentes dos lotes do Jardim Joana
D'Arc.

•

Estado como legitimado passivo.
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Não raro, as pessoas jurídicas de direito público interno serão
legitimadas passivas para ação civil pública, pois que, quando,
não parta delas o próprio ato lesivo, muitas vezes para ele
concorrem diretamente, quando licenciam ou permitem que
atividades nocivas, ou então deixam de coibi-la quando
obrigadas para tanto.

Aplicação analógica das regras da LAP. O Poder Público decide discricionariamente
onde reside o (“seu”) interesse público: na defesa do ato ou na sua impugnação.

LAP
Art. 6°...........
§ 3º A pessoas jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato
seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido,
ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao
interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou
dirigente.

Obs: se quem concorreu para o ato foi órgão, portanto, sem personalidade jurídica, o
sujeito passivo é a pessoa política. Se houve improbidade do agente público, ele
responde com base na Lei n° 8.429/92.

Se houver direito de regresso contra o agente público causador do dano mediante
dolo ou culpa, este pode figurar como assistente, pois tem interesse em coadjuvar na
defesa do pólo passivo. Não pode, entretanto, haver uma ampliação do objeto da
demanda para solucionar, na mesma relação processual, a demanda principal (resp.
objetiva) e a demanda correlata (resp. subjetiva).

•

Responsabilidade solidária do sujeito passivo. Possibilidade de chamamento
ao processo?

Ex:
CF/88:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
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II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de
outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
.......
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação.

Quando a obrigação é solidária, o credor pode cobrá-la de quem bem entender,
um, alguns ou todos os devedores solidários. Portanto, não cabe alegação de que
uma ação em matéria de saúde foi mal proposta se contrária, p. ex., apenas ao
Município, ou ao Município e ao Estado. Pelas regras geais da solidariedade, estes
poderia, em tese, dividir o encargo entre si e com a União, de modo a compensarem
as “quotas” devidas por cada um. Mas não na mesma relação processual.

Como o Estado não vai processar a União para pedir 1/3 do valor, p. ex., do Hospital
a que foi obrigada a construir por força de obrigação imposta pelo comando da
sentença em ACP, na hipótese, a competência comum termina não tendo
aplicação prática, ficando a cargo do autor a escolha de quem vai figurar no pólo
passivo.

•

Controle da legitimidade

Quem fixa: Poder legislativo. Quem controla: Poder Judiciário. Não confundir com o
sistema da representatividade adequada da class actio onde qualquer membro de
uma classe pode ajuizar e o juiz decide se a demanda está adequadamente
representada

promovendo

o

ingresso

de

notificação).
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outros

interessados

(princípio

da

O juiz decide apenas se a parte é legítima (condição da ação). Como se trata de
matéria legal / constitucional, cabe ao Judiciário, como não poderia deixar de ser, o
pronunciamento acerca de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

•

Ex1: julgados pela não legitimidade do MP em matéria de repetição do
indébito tributário (d.i.h., disponíveis, patrimoniais e sem feição de social,
portanto, não caracterizador de interesse público).

•

Ex2: ADIN 3.738 (autor: CONAMP). Objeto: retirar a legitimidade in totum da
Defensoria Pública para ajuizar ACP, declarando a inconstitucionalidade da
Lei n° 11.448/2007. Parecer do PGR: pela procedência in totum da ação.
Fundamento: Direito Comparado: adequacy of representation da class
action. A Defensoria Pública não tem condição de representar direitos
transindividuais em juízo. Não há, entretanto, indicação de violação a norma
constitucional positiva. PGR confundiu, data vênia, controle concentrado de
constitucionalidade com o defining function do direito norte-americano, que
deve ser exercido no caso concreto, verificando a aptidão in casu do autor
para proteger o direito em questão (e, se assim não entender, notificar outros
interessados para assumir a demanda). Nessa mesma linha, cite-se o controle
difuso de constitucionalidade americano (importado pelo direito brasileiro
pela CF/88). O Brasil importou o sistema da class action com temperamentos.

No mais, não há margem para o juiz decidir livremente pela legitimidade. Apenas se
há violação de lei ou não. A ação, estando bem ou mal proposta, tem etapa
obrigatória por lei, que é a publicação de edital para oportunizar a intervenção de
interessados como assistentes e co-legitimados como litisconsortes.

Conseqüência da falta de legitimidade: não é a extinção sem resolução de mérito, e
sim, a assunção da causa pelo MP (que já atua como fiscal da lei) ou por outro
legitimado. Inteligência dos Princípios da continuidade e do interesse ao provimento
de mérito.
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LITISCONSÓRCIO

•

Litisconsórcio

É possível aos co-legitimados agir isolada ou conjuntamente. Pode haver litisconsórcio
inicial ou ulterior. Ingresso de co-legitimado: assistência litisconsorcial e não assistência
simples.

LACP: Art. 5°....
§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras associações
legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsortes de
qualquer das partes.

Pólo passivo: em tese, pode haver assistência e assistência litisconsorcial. Ex: quem
tenha resp. regressiva terá interesse na improcedência da ação e poderá coadjuvar
o réu no pólo passivo.

•

Assistência do lesado individual:

Hipótese do CDC (d.i.h.). Se tinha ação individual, tem que requerer a suspensão do
processo.

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único
do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos
da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do
artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do
ajuizamento da ação coletiva.

Como se dá a ciência, a habilitação e o pedido de suspensão?

•

As causas pseudo-individuais

Ex: ação individual pleiteando exclusão de pagamento de mensalidade na fatura de
telefonia. Taxa x tarifa. “Serviço prestado ou posto a disposição”.
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Processo
CC 39590 / RJ CONFLITO DE COMPETENCIA
2003/0128630-1
Relator(a)
Ministro CASTRO MEIRA (1125)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
27/08/2003
Ementa
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. ANATEL.
AUMENTO DE TARIFAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 7.437/85.
1. Recomendável a reunião das mais de vinte ações que combatiam o
aumento de tarifas autorizado pela ANATEL às operadoras de telefonia
a fim de que fosse preservada a segurança jurídica nas relações de
consumo do setor, em face da conexão.
2. A competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do
art. 109, I, da Carta Magna, por cuidar-se de causa em que entidade
autárquica, como é o caso, integra o plo passivo da relação
processual.
3. Em seu art. 90, o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar às
ações coletivas nele previstas as normas do Código de Processo Civil
e da Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/85).
4. A prevenção, em se tratando de ação civil pública, é determinada
pela propositura da ação, consoante o art. 2o, parágrafo único, da
Lei 7.437/85. Deve-se reconhecer a precedência do juízo onde foi
proposta a primeira ação coletiva, ainda que tenha declarado extinto
o feito, sem irresignação das partes interessadas, se tal decisão
foi submetida ao duplo grau de jurisdição.
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do
Juízo da 2a Vara Federal do Distrito Federal.

•

Aditamento da inicial.

Só nas hipóteses permitidas pelo CDC. Arts. 264 / 294. Antes da citação. Depois, só
com consentimento do réu. Nunca, após o saneamento. Ademais, tem que guardar
conexão com o pedido inicial e ser igualmente competente o juízo.

CDC: Art. 94. 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.
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Obs: Note-se o edital deve ser publicado “proposta a ação”, portanto antes da
própria citação.

REsp 106888 / PR
RECURSO ESPECIAL
1996/0056344-6
Relator(a)
Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098)
Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento
28/03/2001
Ementa
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO
DE CADERNETA DE POUPANÇA. DEFESA DOS INTERESSES OU DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DISPENSA DE PRÉ-CONSTITUIÇÃO PELO MENOS HÁ
UM ANO. IMPOSSIBILIDADE DA AÇÃO COLETIVA SUPERADA. LITISCONSÓRCIO
ATIVO. ADMISSÃO.
- O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) é aplicável aos
contratos firmados entre as instituições financeiras e seus clientes
referentes à caderneta de poupança.
- Presente o interesse social pela dimensão do dano e sendo
relevante o bem jurídico a ser protegido, como na hipótese, pode o
juiz dispensar o requisito da pré-constituição superior a um ano, da
associação autora da ação, de que trata o inciso III do parágrafo
único do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, que cuida da
defesa coletiva dos interesses ou direitos individuais homogêneos.
- A inclusão de litisconsortes, na ação civil pública, segue as
regras do Código de Processo Civil, sendo admitida, de regra, apenas
em momento anterior à citação da ré. Na presente hipótese, contudo,
constou expressamente da petição inicial o pedido de publicação do
edital para a convocação dos interessados, o que somente se deu após
a citação, por inércia do magistrado de primeiro grau. Não se
pretendeu alterar o pedido ou a causa de pedir, sendo aberta vista à
parte contrária, que teve a oportunidade de se manifestar sobre a
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petição e os documentos a ela acostados, de forma que não houve
qualquer prejuízo para o exercício de sua ampla defesa, sendo-lhe
assegurado o contraditório. Destarte, admissível, ante às
peculiaridades do caso e apenas excepcionalmente, o litisconsórcio
ativo após a citação.
- Recurso especial conhecido e provido.

•

Litisconsórcio entre MPS:

M. ABELHA: inconstitucional.

Art. 128. O Ministério Público abrange:
I - o Ministério Público da União, que compreende:
a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
II - os Ministérios Públicos dos Estados.



MPE não pode atuar na Justiça Federal



MPU não pode atuar na Justiça Federal

Nesse sentido:
Processo
REsp 151855 / PE
RECURSO ESPECIAL
1997/0073733-0
Relator(a)
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
12/05/1998
Ementa
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ESTADUAL (CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA) - COMPETENCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
I - RECONHECIDA A FALTA DE INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, PARA
ATUAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO COMO LITISCONSORTE FACULTATIVO DO AUTOR,
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, EM AÇÃO QUE ESTE AFOROU CONTRA SOCIEDADE
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DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO, CORRETA A DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL, COM REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM PARA
APRECIAÇÃO DA LIDE.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.

No mesmo sentido: VICENTE GRECO:
a) a competência do MP acompanha a competência da justiça perante a qual
oficia;
b) aceitação do litisconsórcio viola o princípio federativo,
c) unidade e indivisibilidade só valem dentro de cada instituição. Não há
unidade entre todas elas.

Obs: pode haver pluralidade de membros do (mesmo) MP atuando, quando o MP for
autor e fiscal da lei.

Entretanto, “a regra é clara”:

LACP
§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da
União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de
que cuida esta lei.

LEI 9.966
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a
fiscalização

da

poluição

causada

por

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas
ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e
dá outras providências.
Art. 27.........
§ 1o A Procuradoria-Geral da República comunicará previamente aos
ministérios públicos estaduais a propositura de ações judiciais para que estes
exerçam as faculdades previstas no § 5o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de
julho de 1985, na redação dada pelo art. 113 da Lei no 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Literalidade

da

lei

parece

ser

incontestável.

inconstitucionalidade pelo STF.
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Não

há

manifestação

de

•

Outros



LACP x LAP de mesmo objeto. Há litispendência em tese. Comparação
entre elementos identificadores da demanda. Nomem iuris irrelevante.
Coincidência no pólo ativo irrelevante. Solução não é a extinção sem
resolução de mérito (art. 267, V, CPC). Conexão para apreciação
simultânea. Princípios que regem o Processo Coletivo. Fenômeno da
Duplicidade de Litispendência. Cada uma induz nova litispendência e
não elas entre si. Mesma comarca: distribuição por dependência.
Comarcas diferentes: prevenção. Critério da propositura. Obs: não
confundir com AI x AC do CDC. Aqui não há litispendência, seja por
expressa previsão legal, seja pela inaplicação lógica do instituto.



Ação de Improbidade. Inconstitucionalidade da Lei 10.628 (ADIN
2797). Fim da perpetuatio jurisditionis. Tentativa frustrada de sua
restauração e extensão do foro por prerrogativa de função para
ações de natureza não penal. Teoria da contemporaneidade para
exercentes de mandato eletivo. Ação penal por crime comum e de
responsabilidade

próprio,

crime

de

responsabilidade

impróprio,

infrações político-administrativa e causas cíveis têm tratamento
próprio. Comparação. Ex. Prefeito.
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INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Assistência x Assistência litisconsorcial

•

Da assistência litisconsorcial

Assistente litisconsorcial é aquele que passa a atuar no processo também por ter
interesse em que a sentença seja favorável ao assistido, mas não porque a situação
jurídica que com ele possui poderá sofrer efeitos desfavoráveis, mas sim porque ela
será diretamente atingida pelos efeitos da sentença proferida.

Ao contrário do assistente simples, o assistente litisconsorcial possui relação jurídica
com o adversário do assistido, e que será alcançada, em sua essência, pelos efeitos
da sentença.

Ou seja, a pretensão, em que pese ter sido deduzida pelo assistido, diz respeito
também ao assistente, tal como se ele a houvesse deduzido. O assistente
litisconsorcial poderia ter participado do processo como parte, como litisconsorte do
assistido, porém, ficou de fora da relação jurídica processual originariamente
instaurada entre o assistido e seu adversário. Não se instaurou litisconsórcio inicial.

Semelhança existente entre as figuras do assistente litisconsorcial e a do litisconsorte
facultativo.

Ex: condômino – pode atuar sozinho em juízo em defesa da propriedade comum.
Cada condômino tem legitimidade para atuar em relação ao bem comum,
independentemente da vontade dos demais. Se no momento do ajuizamento da
ação todos os condôminos estiverem presentes, formarão litisconsórcio facultativo
unitário. Caso contrário, poderão ingressar no feito, posteriormente, como assistentes
litisconsorciais.

Obs: nada mais é do que um litisconsórcio facultativo ulterior

•

Cidadão intervém como assistente litisconsorcial na ACP que tenha mesmo
objeto passível de impugnação via AP.

•

Intervenção do lesado particular na AC.
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1. MAZZILLI: pode em qualquer caso, seja direito difuso, coletivo ou
individual homogêneo. Se houve lesão específica, o lesado pode
ingressar. Interpretação ampliativa do art. 94 c/c 104 CDC.

2. PREVALECE: só em d.i.h. para ver satisfeito o seu direito subjetivo
divisível e fruível a título uti singuli.

Obs: se há cumulação no objeto da demanda coletiva de direito difuso, coletivo e i.
homogêneo, a aceitação da intervenção pode tumultuar o processo e inviabilizar a
célere tramitação da causa. Melhor seria a habilitação posterior, na liquidação por
artigos.

•

Quanto ao momento:

1. Até a citação: RESP 106.888 Ministro Cesar Asfor Rocha
2. Até o saneamento: RESP 311.153 Min. Gomes de Barros.
3. Até a sentença (obs: não confundir com até a sentença do processo
individual – habilitação na AC coletiva para beneficiar-se da coisa
julgada in utilibus).

Isto para fazer parte do processo de formação do título e dessa forma, não carecer
de liquidação por artigos (alegação de fato novo), pois o seu direito já está
contemplado na sentença. Entretanto, mesmo após a sentença, pode habilitar-se na
liquidação e demonstrar o nexo causal, quantificar o seu dano e individualizar a sua
indenização.

Terá amplos poderes (arrolar testemunhas, requerer perícia, recorrer). Não pode,
contudo, assumir a causa em caso de desistência do autor, pois carece de
legitimidade.

Art. 94. 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.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do
art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos
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da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do
artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for
requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos
do ajuizamento da ação coletiva.
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Lei: só no caso de d.i.h. e em matéria de consumidor.
Juiz deve analisar aceitação da intervenção sob a ótica da viabilidade / tumulto
processual.

•

Amicus curie

Desde o início do século XX, o instituto jurídico denominado Amicus Curiae (“Amigo
da Corte”) é adotado na Suprema Corte norte-americana, objetivando proteger
direitos coletivos (de grupos identificados) ou de proteger direitos difusos (da
sociedade em geral). Sua função é chamar a atenção dos julgadores para alguma
matéria que poderia, de outra forma, escapar-lhe ao conhecimento. Um memorial
de amicus curiae é produzido, assim, por quem não é parte no processo, com vistas a
auxiliar a Corte para que esta possa proferir uma decisão acertada, ou com vistas a
sustentar determinada tese jurídica em defesa de interesses públicos e privados de
terceiros,

que

serão

indiretamente

afetados

pelo

desfecho

da

questão.

Recentemente, este instituto passou a ser utilizado no Brasil em processos junto ao
Supremo Tribunal Federal e nos Tribunais de Justiça dos Estados.

LEI No 6.385, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976.
Dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de
Valores Mobiliários
Art. 31 - Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria
incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será
esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar
esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação.
LEI Nº 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994.
Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)
em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações
contra a ordem econômica e dá outras providências
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Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta lei,
o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na
qualidade de assistente.

Processo
REsp 431606 / SP
RECURSO ESPECIAL
2002/0049291-7
Relator(a)
Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
15/08/2002
Ementa
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - LITISCONSÓRCIO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CONTRA AUMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA - INTERVENÇÃO DA ANATEL.
1. Na relação de direito material, a empresa prestadora de serviço
relaciona-se com a agência reguladora e uma outra relação trava-se
entre a prestadora de serviço e os consumidores.
2. No conflito gerado na relação entre as prestadoras do serviço e
os consumidores, não há nenhum interesse da agência reguladora,
senão um interesse prático que não a qualifica como litisconsorte
necessária.
3. Inexistindo litisconsórcio necessário, não há deslocamento da
ação para a Justiça Federal.
4. Recurso especial improvido.

•

Seria o caso de Intervenção anômala?
LEI 9469/97
Art. 5º A União poderá intervir nas causas em que figurarem, como
autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia
mista e empresas públicas federais.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas
causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza
econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse
jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar
documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o
caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de
competência, serão consideradas partes.

Obs: Doutrina e jurisprudência começam a se inclinar pela aceitação genérica do
amicus Curie.
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•

Assistência na AP

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou
assistente do autor da ação popular.

Litisc. Multitudinário: juiz pode limitar (art. 46, p. único do CPC).

MP não pode ser assistente, mas prossegue na ação se houver desistência /
abandono.

•

Intervenção de co-legitimado em Ação Coletiva.

Possibilidade. Quem pode ajuizar pode intervir como assistente litisconsorcial.
Aditamento: só antes da citação e mantendo conexão com o objeto da ação. Caso
contrário, haveria uma “escolha do juízo”, ferindo o princípio do juiz natural. O
aditamento é inviável após o saneamento (art. 294 CPC).

A PJ pode, na AP e na ACP de improbidade, deixar de contestar e juntar-se ao autor
no pólo ativo (interesse público secundário – avaliação discricionária).

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS



Coacta:

DL, CP, NA



Voluntária:

ASS, REC 3°, OP.

•

Denunciação a lide:

CDC. Única referência expressa. Art. 88. Não pode. A contrario sensu, pela LACP,
poderia. Entretanto, não poderá se se tratar de dano com responsabilidade objetiva.
Ampliação objetiva da lide indevida. Analogia: teoria do risco administrativo: art. 37,
6° da CF/88.

REsp 232187 / SP
RECURSO ESPECIAL
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1999/0086288-0
Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2000
Data da Publicação/Fonte
DJ 08.05.2000 p. 67
LEXSTJ vol. 132 p. 203
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.
1. É parte legítima para figurar no pólo passivo da Ação Civil
Pública a pessoa jurídica ou física apontada como tendo praticado o
dano ambiental.
2. A Ação Civil Pública deve discutir, unicamente, a relação
jurídica referente à proteção do meio ambiente e das suas
conseqüências pela violação a ele praticada.
3. Incabível, por essa afirmação, a denunciação da lide.
4. Direito de regresso, se decorrente do fenômeno de violação ao
meio ambiente, deve ser discutido em ação própria.
5. As questões de ordem pública decididas no saneador não são
atingidas pela preclusão.
6. Recurso especial improvido.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a
ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo,
facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos,
vedada a denunciação da lide.

Hipótese: responsabilidade pelo fato do produto (art. 13). Apesar da omissão quanto
ao

fato

do

serviço,

deve-se

reconhecer

também

(analogia).

Trata-se

de

responsabilidade objetiva e solidária. Impropriedade terminológica. Hipótese de
chamamento ao processo.
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CPC
Art. 77. É admissível o chamamento ao processo
III - de todos os devedores solidários, quando o credor exigir de
um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, a dívida comum.

Razões específicas do CDC:



Longa cadeia produtiva. Equiparação de todos os componentes da cadeia,
que foram contemplados no conceito genérico de fornecedor.



Chamamento dá-se em benefício exclusivo do devedor solidário, que
convoca os demais responsáveis para “dividir a conta”.
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QUESTÕES DE CONCURSO RELACIONADAS

MPPA2006
16. São funções institucionais do Ministério Público, exceto:
(A) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.
(B) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição.
(C) exercer funções de representação judicial e consultoria jurídica de entidades
públicas, desde que compatíveis com suas finalidades.
(D) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.
exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar.

MPPR2004
57. Assinale a alternativa incorreta:
a) as ações coletivas em defesa de interesses difusos e coletivos induzem
litispendência para as ações individuais;
b) nas ações coletivas em defesa dos direitos dos consumidores a coisa julgada se
opera erga omnes e secundum eventum litis;
c) os municípios têm legitimidade concorrente para a propositura de ação coletiva
em defesa dos direitos dos consumidores;
d) patrocinar os direitos e interesses dos consumidores é também função
institucional da Defensoria Pública;
e) a liquidação e a execução da sentença proferida em ação coletiva poderão
ser promovidas individual ou coletivamente.

MPRN2004
84. Assinale a alternativa correta:
A) São direitos difusos, ainda que fora das relações de consumo, os transindividuais,
de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas, embora
determináveis,
e ligadas por circunstâncias de fato ou por uma relação jurídica base;
B) A moralidade administrativa e seus desvios, com conseqüências patrimoniais para
o
erário, enquadram-se na categoria dos direitos difusos, o que habilita o Ministério
Público a
demandar, em juízo, na defesa da probidade administrativa;
C) O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, com o fim de
obter a declaração de nulidade de cláusula abusiva constante de determinado
contrato de
locação residencial, realizado por uma imobiliária, com conseqüente reparação de
danos ao
locatário;
D) Em caso de direitos metaindividuais, por sua essência não patrimonial, apresentase, em
tese, a tutela jurisdicional reparatória, como mais eficiente à preservação do direito;
E) O mandado de segurança coletivo, diante dos estreitos limites constitucionais, não
é
meio de proteção judicial de direitos difusos.
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93. Julgue as seguintes assertivas, atribuindo-lhes (V) verdadeiro ou (F) falso,
assinalando a
alternativa que contenha a seqüência correta:
I – É competente a Justiça Estadual para processar e julgar as ações acidentárias,
mesmo
que haja interesse da União;
II – Em se tratando de reparação acidentária, assim considerada aquela devida pelo
órgão
previdenciário e satisfeita com recursos oriundos do seguro obrigatório, custeado
pelos
empregadores, a responsabilidade é objetiva, não excluindo a indenização a que o
empregador está obrigado, quando incorrer em culpa ou dolo;
III – É indispensável a existência formal do contrato de trabalho entre empregador e
empregado para efeito de imposição de responsabilidade no caso de acidente de
trabalho,
em face da sua natureza contratual-legal;
IV – A razão da intervenção do Ministério Público, nas ações acidentárias, é o
interesse
público consubstanciado na preocupação do Estado de defender aquele que sofre
perda ou
redução laboral, bem como a família de quem é vitimado no trabalho;
V – Somente em caso excepcional, considera-se como sendo acidente do trabalho o
sofrido
no local e no horário de trabalho, em decorrência de ato de agressão, sabotagem
ou
terrorismo, praticado por terceiro.
A) F V V F V
B) V F F V F
C) V V F V F
D) V F V F V
E) F V F F V

DPU 2007
Com relação à ação civil pública, julgue os itens subseqüentes.
80 Os efeitos da sentença que julga procedente a pretensão
aviada em ação civil pública são limitados à competência
territorial do órgão prolator, sendo inviável, sob pena de
ofensa ao princípio da coisa julgada, a extensão dos efeitos
dessa sentença a todo o território nacional. Assim, a
execução dessa sentença só poderá ser promovida pelas
pessoas atingidas pela ilegalidade reconhecida por ela e
desde que domiciliadas na área de abrangência da decisão.
81 Poderá ocorrer litispendência entre duas ou mais ações
coletivas e entre duas ou mais ações individuais, mas não
entre uma ação individual e uma coletiva, ainda que essas
tenham objeto idêntico. Para que haja litispendência, é
necessário identidade de partes, de pedido e de causa de
pedir. Não havendo a tríplice identidade, inexiste
litispendência.
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TRF5ª2006
95 _ A defensoria pública, órgão público essencial ao exercício
da função jurisdicional, tem legitimidade para propor
ação civil em nome próprio, defendendo interesses
metaindividuais e individuais homogêneos, para a proteção
dos direitos constitucionais.

MPTO2004
57. A ordenação normativa sobre o Ministério Público compreende,
entre outras, a Lei n.º 6.825/1993 — Lei Orgânica Nacional do
Ministério Público —, que dispõe sobre normas gerais para a
organização do Ministério Público dos estados. Entre seus
dispositivos, essa lei acrescenta às funções do Ministério
Público, em matéria de relações de consumo, o(a):
A) promoção de ação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição
estadual, relativamente às relações de consumo.
B) promoção, privativa, da ação penal pública sobre consumo.
C) promoção do inquérito civil e a ação civil pública, para a
reparação dos danos causados ao consumidor.
D) ingresso em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores
públicos omissos que compõem o sistema de proteção ao
consumidor.
E) interposição de recursos em ações civis relativas a consumo,
iniciadas por entes privados.
QUESTÃO 58
58. A Lei n.º 7.347/1985 veio disciplinar a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados a diversos setores e valores
da sociedade, entre eles, ao consumidor. Entre seus dispositivos,
encontra-se o estabelecimento de normas sobre a legitimidade para
a propositura de ação civil pública. As instituições legitimadas
para essa propositura não incluem
A) autarquia que esteja constituída há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio ambiente e ao consumidor.
B) sociedade de economia mista que esteja constituída há pelo
menos um ano, nos termos da lei civil e que inclua, entre suas
finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente e ao
consumidor.
C) empresa pública que esteja constituída há pelo menos um ano,
nos termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio ambiente e ao consumidor.
D) associação que esteja constituída há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio ambiente ao consumidor.
E) sindicato que esteja constituído há pelo menos um ano, nos
termos da lei civil e que inclua, entre suas finalidades
institucionais, a proteção ao meio ambiente e ao consumidor.
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MPMG2004
QUESTÃO 4 – (Resposta em até 15 linhas)
O artigo 2o, caput, da Lei 7.347/85, dispõe:
“Artigo 2o. As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde
ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e
julgar a causa.“
Por sua vez, o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal preceitua:
“Artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à
Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; “
Como conciliar ambas as normas quando a Comarca do local do dano não for
sede de Vara da Justiça Federal e houver interesse da União na respectiva ação
civil pública? Fundamente.

MPMG 2004
59. Analise as seguintes proposições:
I - As ações previstas na Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) serão propostas no
foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para
processar e julgar a causa. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para
todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou
o mesmo objeto.
II - Ressalvada a competência da Justiça Federal, as ações coletivas em defesa do
consumidor serão propostas no foro do lugar onde ocorreu o dano, quando de
âmbito local, ou no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os
danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de
Processo Civil aos casos de competência concorrente.
III - O foro do domicílio ou da residência do autor é o competente para a ação de
investigação de paternidade cumulada com a de alimentos, podendo ser proposta
pelo Ministério Público.
IV- Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de
veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato. Trata-se,
porém, de competência relativa, podendo o autor optar pelo foro do domicílio do
réu.
V - Empregado o procedimento ordinário e atendido o requisito da competência, é
permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos
compatíveis entre si, ainda que entre eles não haja conexão.
Estão CORRETAS
a) somente as preposições I, II e IV.
b) somente as preposições II, III e V.
c) somente as preposições III, IV e V.
d) somente as preposições I, III e IV.
e) todas as preposições.
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MPAM 2008
68. Assinale a opção correta acerca do mandado de segurança, da
ação popular e da ação civil pública.
A) As ações popular e civil pública destinam-se à defesa e à
proteção do patrimônio público. Todavia, essas ações
constituem instrumentos processuais reciprocamente
excludentes, não se admitindo a existência concomitante das
duas, em face da litispendência.
B) Em ação popular iniciada por cidadão, além do dever legal de
oficiar no processo, cabe ao MP promover o prosseguimento
do feito caso o autor desista da ação. Por isso, é obrigatória a
sua intimação pessoal em todas as fases do processo, inclusive
quando a ação é extinta sem resolução do mérito, por inépcia
da inicial.
C) Compete à justiça estadual do local onde ocorreu o dano, em
primeiro grau, processar e julgar ação civil pública que vise
à proteção do patrimônio público e do meio ambiente, mesmo
no caso de comprovado interesse da União no deslinde da
causa.
D) No mandado de segurança, com concessão de liminar, impõese,
além da notificação da autoridade coatora, a citação da
pessoa jurídica a quem essa se vincula, para providências
relativas à suspensão ou impugnação de medida liminar.
O termo a quo do prazo recursal é a juntada, aos autos,
do mandado de citação, devidamente recebido ou justificada
sua recusa em aceitá-lo ou assiná-lo.
E) É cabível, na ação de mandado de segurança, o impetrante
pleitear o pagamento de verbas pecuniárias relativas a glosa
de vencimentos, bem como a incorporação de parcelas
remuneratórias que não tenham sido reconhecidas
administrativamente. A sentença concessiva, havendo danos
patrimoniais a compor, determinará o pagamento de todos os
valores devidos, isto é, as parcelas vencidas e vincendas.
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LEGISLAÇÃO RELACIONADA

CF/88
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas
necessárias a sua garantia;
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de
intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência,
requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei
complementar respectiva;
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial,
indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis
com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria
jurídica de entidades públicas.
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste
artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta
Constituição e na lei.
............
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV.)
...........
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as
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de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;

LOMP
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei
Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
I - propor ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou
municipais, em face à Constituição Estadual;
II - promover a representação de inconstitucionalidade para efeito de
intervenção do Estado nos Municípios;
III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:
a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis
e homogêneos;
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas
administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que
participem;
V - manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e,
ainda, sempre que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções
institucionais, não importando a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os
processos;
VI - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem
idosos, menores, incapazes ou pessoas portadoras de deficiência;
VII - deliberar sobre a participação em organismos estatais de defesa do meio
ambiente, neste compreendido o do trabalho, do consumidor, de política penal e
penitenciária e outros afetos à sua área de atuação;
VIII - ingressar em juízo, de ofício, para responsabilizar os gestores do dinheiro
público condenados por tribunais e conselhos de contas;
IX - interpor recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de
Justiça;

LCP N° 80/94
Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:
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I - promover, extrajudicialmente, a conciliação entre as partes em conflito de
interesses;
II - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
III - patrocinar ação civil;
IV - patrocinar defesa em ação penal;
V - patrocinar defesa em ação civil e reconvir;
VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei;
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente;
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar à
pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias individuais;
IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela
inerentes;
X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas;
XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;

LACP
Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o
dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.

CDC
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a
justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito
nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos
de competência concorrente.
............
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:
I - o Ministério Público,
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II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que
sem personalidade jurídica,
especificamente destinados à defesa dos interesses e
direitos protegidos por este código;
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam
entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este
código, dispensada a autorização assemblear.
§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas
nos arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela
dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser
protegido.
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima
e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

LEI N° 11.448/2007
Art. 2o O art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
I - o Ministério Público;
II - a Defensoria Pública;
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico.
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JURISPRUDÊNCIA RELACIONADA

Processo
REsp 436815 / DF
RECURSO ESPECIAL
2002/0062085-9
Relator(a)
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
17/09/2002
Data da Publicação/Fonte
DJ 28.10.2002 p. 313
RSTJ vol. 163 p. 329
Ementa
Processual Civil. Civil. Recurso Especial. Competência do juízo.
Foro de eleição. Domicílio do devedor. Execução. Contrato de compra
e venda de imóvel e financiamento. SFH. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Empréstimo concedido por associação a
associado.
- Deve ser afastada a aplicação da cláusula que prevê foro de
eleição diverso do domicílio do devedor em contrato de compra e
venda de imóvel e financiamento regido pelo Sistema Financeiro de
Habitação, quando importar em prejuízo de sua defesa.
- Há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que
concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário.
- Ao operar como os demais agentes de concessão de empréstimo do
SFH, a associação age na posição de fornecedora de serviços aos seus
associados, então caracterizados como consumidores.
- Recurso Especial não conhecido.

Processo
REsp 207336 / SP
RECURSO ESPECIAL
1999/0021483-8
Relator(a)
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (280)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
05/12/2000
Data da Publicação/Fonte
DJ 11.06.2001 p. 200
JBCC vol. 192 p. 288
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LEXSTJ vol. 146 p. 174
RDR vol. 20 p. 251
RSTJ vol. 146 p. 276
Ementa
Processual civil. Ação Civil Pública visando afastar danos físicos a
empregados da demandada. Cabimento. Legitimidade do Ministério
Público Estadual para ajuizá-la.
I – É cabível ação civil pública com o objetivo de afastar danos
físicos a empregados de empresa em que muitos deles já ostentam
lesões decorrentes de esforços repetitivos (LER). Em tal caso, o
interesse a ser defendido não é de natureza individual, mas de todos
os trabalhadores da ré, presentes e futuros, evitando-se a
continuidade do processo da sua degeneração física.
II – O Ministério Público Estadual tem legitimidade para propor a
ação porquanto se refere à defesa de interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos, em que se configura interesse social
relevante, relacionados com o meio ambiente do trabalho.
III – Ofensa não configurada aos textos legais colacionados.
Dissídio pretoriano superado.
IV – Recurso especial não conhecido.

RE 206220 / MG - MINAS GERAIS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Julgamento: 16/03/1999
Órgão Julgador: Segunda Turma
RECTE. : BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A - BEMGE E OUTROS
RECDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Ementa
COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação civil
pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à
preservação do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos
empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho.

RE 213015 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA
Julgamento: 08/04/2002
Órgão Julgador: Segunda Turma
RECTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
RECDO. : PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS
ADVDO. : CLÁUDIO A. F. PENNA FERNANDEZ
RECDO. : AQUASERVICE NAVEGAÇÃO LTDA E OUTROS
ADVDOS.: PEDRO CLÁUDIO NOEL RIBEIRO E OUTROS
RECDOS.: OCEÂNICA SERVIÇOS TÉCNICOS SUBMARINOS LTDA E OUTROS
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ADVDOS.: JOÃO HENRIQUE GAESHLIN REGO E OUTRO
INTDO. : SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES
SUBAQUÁTICAS E AFINS - SINTASA
ADVDO. : CID BARRO FERREIRA
Ementa
EMENTA: - Recurso extraordinário. Trabalhista. Ação civil pública. 2. Acórdão que
rejeitou embargos infringentes, assentando que ação civil pública trabalhista não é o
meio adequado para a defesa de interesses que não possuem natureza coletiva. 3.
Alegação de ofensa ao disposto no art. 129, III, da Carta Magna. Postulação de
comando sentencial que vedasse a exigência de jornada de trabalho superior a 6
horas diárias. 4. A Lei Complementar n.º 75/93 conferiu ao Ministério Público do
Trabalho legitimidade ativa, no campo da defesa dos interesses difusos e coletivos,
no âmbito trabalhista. 5.Independentemente de a própria lei fixar o conceito de
interesse coletivo, é conceito de Direito Constitucional, na medida em que a Carta
Política dele faz uso para especificar as espécies de interesses que compete ao
Ministério Público defender (CF, art. 129, III). 6. Recurso conhecido e provido para
afastar a ilegitimidade ativa do Ministério Público do Trabalho.

Processo
REsp 315944 / SP
RECURSO ESPECIAL
2001/0038562-1
Relator(a)
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR (1102)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
25/09/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ 29.10.2001 p. 212
RMP vol. 19 p. 447
RSTJ vol. 159 p. 478
Ementa
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Acidente no trabalho. Legitimidade do Ministério
Público estadual. Meio ambiente.
O Ministério Público estadual tem legitimidade para promover ação
civil pública destinada a evitar acidentes no trabalho. Precedentes.
Recurso conhecido e provido.

Processo
REsp 478783 / RJ
RECURSO ESPECIAL
2002/0155110-2
Relator(a)
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Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
14/10/2003
Data da Publicação/Fonte
DJ 10.11.2003 p. 187
Ementa
Processo civil. Embargos de declaração. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade. Competência. Ação civil pública proposta
por sindicato. Custeio de contratos de plano de saúde empresarial.
Justiça Trabalhista.
Os embargos de declaração são corretamente rejeitados quando são
apreciadas, na decisão embargada, de forma clara, coerente e bem
fundamentada todas as questões levantadas pela parte.
- Compete à Justiça Trabalhista apreciar ação civil pública proposta
por sindicato em que a pretensão relaciona-se tão-somente com a
amplitude de custeio de contratos de plano de saúde realizado por
empregador em benefício de seus empregados.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.

Processo
CC 29724 / DF
CONFLITO DE COMPETENCIA
2000/0052364-0
Relator(a)
Ministro GARCIA VIEIRA (1082)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
29/05/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ 20.08.2001 p. 339
Ementa
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO DE TRABALHO
CELEBRADO PELO INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE.
Compete à Vara da Fazenda Pública, e não à Justiça do Trabalho,
apreciar e julgar ação civil pública fundada na contratação de
empregados, pelo Instituto Candango de Solidariedade, sem concurso
público, visto que a causa de pedir é a argüida invalidade de
contrato de gestão, e neste não existe matéria de natureza
trabalhista.
Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6ª
Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.
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Processo
CC 17532 / DF
CONFLITO DE COMPETENCIA
1996/0035975-0
Relator(a)
Ministro ARI PARGENDLER (1104)
Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento
29/02/2000
Data da Publicação/Fonte
DJ 05.02.2001 p. 69
Ementa
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR,
ART. 93, II. A ação civil coletiva deve ser processada e julgada no
foro da capital do Estado ou no do Distrito Federal, se o dano
tiver âmbito nacional ou regional; votos vencidos no sentido de que,
sendo o dano de âmbito nacional, competente seria o foro do Distrito
Federal. Conflito conhecido para declarar competente o Primeiro
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo.

RE 210029 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Julgamento: 12/06/2006
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
RECTE. SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO
ADV. JOSÉ EYMARD LOGUÉRCIO E OUTROS
RECDO. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISUL
ADV. JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL E OUTROS
Ementa
EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES
COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da
Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da
categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a
liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar
de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização
dos substituídos. Recurso conhecido e provido.

Processo
REsp 218492 / ES
RECURSO ESPECIAL
1999/0050594-8
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Relator(a)
Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS (1094)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
02/10/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ 18.02.2002 p. 287
RT vol. 799 p. 192
Ementa
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO DE ÂMBITO NACIONAL –
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA – COMPRA DE VEÍCULOS – TERMO DE
GARANTIA – CLÁUSULA CONTRATUAL - ANULAÇÃO – COMPETÊNCIA - CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93, INC. II - FORO DA CAPITAL DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRECEDENTE.
- Esta eg. Corte já se manifestou no sentido de que não há
exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação
civil pública de âmbito nacional.
- Tratando-se de ação civil pública proposta com o objetivo de ver
reparado possível prejuízo de âmbito nacional, a competência para o
julgamento da lide deve observar o disposto no art. 93, II do Código
de Defesa do Consumidor, que possibilita o ingresso no juízo
estadual da Capital ou no Juízo Federal do Distrito Federal,
competências territoriais concorrentes, colocadas em planos iguais.
- Acolhida a preliminar de incompetência do foro suscitado, resta
prejudicada a questão referente à deserção do recurso de apelação
proclamada.
- Recurso especial conhecido e provido, determinando a competência
do Foro da Capital do Estado do Espírito Santo para processar e
julgar o feito.

Processo
CC 17533 / DF
CONFLITO DE COMPETENCIA
1996/0035977-6
Relator(a)
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108)
Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento
13/09/2000
Data da Publicação/Fonte
DJ 30.10.2000 p. 120
JBCC vol. 185 p. 588
Ementa
Conflito de competência. Ação Civil Pública. Código de Defesa do
Consumidor.
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1. Interpretando o artigo 93, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor, já se manifestou esta Corte no sentido de que não há
exclusividade do foro do Distrito Federal para o julgamento de ação
civil pública de âmbito nacional. Isto porque o referido artigo ao
se referir à Capital do Estado e ao Distrito Federal invoca
competências territoriais concorrentes, devendo ser analisada a
questão estando a Capital do Estado e o Distrito Federal em planos
iguais, sem conotação específica para o Distrito Federal.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Primeiro
Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo para prosseguir no
julgamento do feito.

Processo
CC 22693 / DF
CONFLITO DE COMPETENCIA
1998/0046141-8
Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
09/12/1998
Data da Publicação/Fonte
DJ 19.04.1999 p. 71
JSTJ vol. 6 p. 67
RSTJ vol. 120 p. 27
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CIVIS PÚBLICAS PROPOSTAS EM JUÍZOS
DIFERENTES, COM A PRETENSÃO DE ANULAR ATOS RELATIVOS AO PROCEDIMENTO
DE PRIVATIZAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS FEDERAIS LIGADAS AO SISTEMA
TELEBRÁS. COMPETÊNCIA.
1. Em se tratando de ações civis públicas intentadas em juízos
diferentes, contendo, porém, fundamentos idênticos ou assemelhados,
com causa de pedir e pedido iguais, deve ser fixado como foro
competente para processar e julgar todas as ações, pelo fenômeno da
prevenção, o juízo a quem foi distribuído a primeira ação.
2. A interpretação das regras sublimadas pelo ordenamento jurídico
deve homenagear a forma sistêmica de se compreender as mensagens
postas pelo legislador nos dispositivos legais elaborados e impor
efetiva segurança quando da aplicação das referidas regras
positivadas.
3. As regras de competência para o processamento e julgamento das
ações civis públicas devem fixar princípios que evitem, ao serem
decididos, situações conflitantes quando elas expressarem pretensão
sobre determinado objeto, com base em fundamentos, causas de pedir e
pedidos idênticos.
4. Conflito, no caso, conhecido para determinar-se o Juízo Federal
da 8a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, a quem foi
distribuída a primeira ação visando a anular atos vinculados aos
procedimentos licitatórios para a privatização das empresas
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públicas vinculadas ao sistema Telebrás, como sendo o competente
para processar e julgar as ações civis públicas com o mesmo objeto,
intentadas em juízos diferentes.
Processo
REsp 431606 / SP
RECURSO ESPECIAL
2002/0049291-7
Relator(a)
Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
15/08/2002
Data da Publicação/Fonte
DJ 30.09.2002 p. 249
Ementa
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - LITISCONSÓRCIO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CONTRA AUMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA - INTERVENÇÃO DA ANATEL.
1. Na relação de direito material, a empresa prestadora de serviço
relaciona-se com a agência reguladora e uma outra relação trava-se
entre a prestadora de serviço e os consumidores.
2. No conflito gerado na relação entre as prestadoras do serviço e
os consumidores, não há nenhum interesse da agência reguladora,
senão um interesse prático que não a qualifica como litisconsorte
necessária.
3. Inexistindo litisconsórcio necessário, não há deslocamento da
ação para a Justiça Federal.
4. Recurso especial improvido.

RE 228955 / RS - RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO
Julgamento: 10/02/2000
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Ementa
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I E § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 2º DA
LEI Nº 7.347/85. O dispositivo contido na parte final do § 3º do art. 109 da Constituição
é dirigido ao legislador ordinário, autorizando-o a atribuir competência (rectius
jurisdição) ao Juízo Estadual do foro do domicílio da outra parte ou do lugar do ato ou
fato que deu origem à demanda, desde que não seja sede de Varas da Justiça
Federal, para causas específicas dentre as previstas no inciso I do referido artigo 109.
No caso em tela, a permissão não foi utilizada pelo legislador que, ao revés, se
limitou, no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a estabelecer que as ações nele previstas "serão
propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência
funcional para processar e julgar a causa". Considerando que o Juiz Federal também
tem competência territorial e funcional sobre o local de qualquer dano, impõe-se a
conclusão de que o afastamento da jurisdição federal, no caso, somente poderia
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dar-se por meio de referência expressa à Justiça Estadual, como a que fez o
constituinte na primeira parte do mencionado § 3º em relação às causas de natureza
previdenciária, o que no caso não ocorreu. Recurso conhecido e provido.

Processo
REsp 151855 / PE
RECURSO ESPECIAL
1997/0073733-0
Relator(a)
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
12/05/1998
Data da Publicação/Fonte
DJ 29.06.1998 p. 167
Ementa
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
ESTADUAL (CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA) - COMPETENCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
I - RECONHECIDA A FALTA DE INTERESSE DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL,
PARA ATUAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO COMO LITISCONSORTE FACULTATIVO DO
AUTOR, MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, EM AÇÃO QUE ESTE AFOROU CONTRA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO ESTADO, CORRETA A DECLARAÇÃO DE
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, COM REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA
COMUM PARA APRECIAÇÃO DA LIDE.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Processo
CC 39590 / RJ
CONFLITO DE COMPETENCIA
2003/0128630-1
Relator(a)
Ministro CASTRO MEIRA (1125)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
27/08/2003
Data da Publicação/Fonte
DJ 15.09.2003 p. 229
RDDP vol. 8 p. 130
RDR vol. 27 p. 239
RSTJ vol. 172 p. 97
Ementa
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA. ANATEL.
AUMENTO DE TARIFAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEI 7.437/85.
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1. Recomendável a reunião das mais de vinte ações que combatiam o
aumento de tarifas autorizado pela ANATEL às operadoras de telefonia
a fim de que fosse preservada a segurança jurídica nas relações de
consumo do setor, em face da conexão.
2. A competência para julgamento é da Justiça Federal, nos termos do
art. 109, I, da Carta Magna, por cuidar-se de causa em que entidade
autárquica, como é o caso, integra o plo passivo da relação
processual.
3. Em seu art. 90, o Código de Defesa do Consumidor manda aplicar às
ações coletivas nele previstas as normas do Código de Processo Civil
e da Ação Civil Pública (Lei nº 7.437/85).
4. A prevenção, em se tratando de ação civil pública, é determinada
pela propositura da ação, consoante o art. 2o, parágrafo único, da
Lei 7.437/85. Deve-se reconhecer a precedência do juízo onde foi
proposta a primeira ação coletiva, ainda que tenha declarado extinto
o feito, sem irresignação das partes interessadas, se tal decisão
foi submetida ao duplo grau de jurisdição.
5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do
Juízo da 2a Vara Federal do Distrito Federal.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior
Tribunal de Justiça: "Prosseguindo no julgamento, a Seção, por
maioria, conheceu do conflito e declarou competente o Juízo Federal
da 2ª Vara do Distrito Federal , vencido o Sr. Ministro Humberto
Gomes de Barros, e, por unanimidade, declarou nulos os atos
praticados nas ações conexas, nos termos do voto reformulado do Sr.
Ministro Relator. Em questão de ordem submetida pelo Sr. Ministro
Relator, a Seção, por unanimidade, determinou o desentranhamento da
Petição nº 81777/03 do Ministério Público do DF e o encaminhamento
da mesma ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região". Os Srs.
Ministros Francisco Peçanha Martins (voto-vista), José Delgado,
Francisco Falcão, Franciulli Netto, Luiz Fux, João Otávio de Noronha
e Teori Albino Zavascki votaram com o Sr. Ministro Relator.

Processo
CC 47731 / DF
CONFLITO DE COMPETENCIA
2005/0010679-9
Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Relator(a) p/ Acórdão
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
14/09/2005
Data da Publicação/Fonte
DJ 05.06.2006 p. 231

82

Ementa
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEMANDAS COLETIVAS E
INDIVIDUAIS PROMOVIDAS CONTRA A ANATEL E EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE
SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DA
COBRANÇA DE TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
FIXA. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. A competência originária dos Tribunais é para julgar de conflitos
de competência. E, no que se refere ao STJ, é para julgar conflitos
de competência entre tribunais ou entre tribunal e juízes a ele não
vinculados ou entre juízes vinculados a tribunais diversos (CF, art.
105, I, d).
2. Não se pode confundir conexão de causas ou incompetência de juízo
com conflito de competência. A incompetência, inclusive a que
porventura possa decorrer da conexão, é controlável, em cada caso,
pelo próprio juiz de primeiro grau, mediante exceção, em se tratando
de incompetência relativa (CPC, art. 112), ou mediante simples
argüição incidental, em se tratando de incompetência absoluta (CPC,
art. 113).
3. Ocorre conflito de competência nos casos do art. 115 do CPC, a
saber: "I - quando dois ou mais juízes se declaram competentes; II quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes; III - quando
entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou
separação de processos". No caso dos autos, nenhuma dessas situações
está configurada. Não foi demonstrada, nem sequer alegada, a
existência de manifestação de juízes disputando a competência ou
afirmando a incompetência em relação às demandas elencadas na
petição.
4. A simples possibilidade de sentenças divergentes sobre a mesma
questão jurídica não configura, por si só, conflito de competência.
Não existe, em nosso sistema, um instrumento de controle, com
eficácia erga omnes, da legitimidade (ou da interpretação), em face
da lei, de atos normativos secundários (v.g., resoluções) ou de
cláusulas padronizadas de contratos de adesão. Também não existe,
nem mesmo em matéria constitucional, o instrumento da avocação, que
permita concentrar o julgamento de múltiplos processos a respeito da
mesma questão jurídica perante um mesmo tribunal e, muito menos,
perante juiz de primeiro grau. Assim, a possibilidade de decisões
divergentes a respeito da interpretação de atos normativos,
primários ou secundários, ou a respeito de cláusulas de contrato de
adesão, embora indesejável, é evento previsível, cujos efeitos o
sistema busca minimizar com os instrumentos da uniformização de
jurisprudência (CPC, art. 476), dos embargos de divergência (CPC,
art. 546) e da afetação do julgamento a órgão colegiado
uniformizador (CPC, art. 555, § 1º), dando ensejo, inclusive, à
edição de súmulas (CPC, art. 479) e à fixação de precedente
destinado a dar tratamento jurídico uniforme aos casos semelhantes.
Mas a possibilidade de sentenças com diferente compreensão sobre a
mesma tese jurídica não configura, por si só, um conflito de
competência.
5. Considera-se existente, porém, conflito positivo de competência
ante a possibilidade de decisões antagônicas nos casos em que há
processos correndo em separado, envolvendo as mesmas partes e
tratando da mesma causa. É o que ocorre, freqüentemente, com a
propositura de ações populares e ações civis públicas relacionadas a
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idênticos direitos transindividuais (= indivisíveis e sem titular
determinado), fenômeno que é resolvido pela aplicação do art. 5º, §
3º, da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65) e do art. 2º, parágrafo
único, da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), na redação dada
pela Medida Provisória 2.180-35/2001.
6. No caso dos autos, porém, o objeto das demandas são direitos
individuais homogêneos (= direitos divisíveis, individualizáveis,
pertencentes a diferentes titulares). Ao contrário do que ocorre com
os direitos transindividuais — invariavelmente tutelados por regime
de substituição processual (em ação civil pública ou ação popular)
—, os direitos individuais homogêneos podem ser tutelados tanto por
ação coletiva (proposta por substituto processual), quanto por ação
individual (proposta pelo próprio titular do direito, a quem é
facultado vincular-se ou não à ação coletiva). Do sistema da tutela
coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com
os §§ 2º e 3º, e 104), resulta (a) que a ação individual pode ter
curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se
suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido
de suspensão, a ação individual não sofre efeito algum do resultado
da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei
admite a convivência autônoma e harmônica das duas formas de tutela,
fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto, o
conflito.
7. Por outro lado, também a existência de várias ações coletivas a
respeito da mesma questão jurídica não representa, por si só, a
possibilidade de ocorrer decisões antagônicas envolvendo as mesmas
pessoas. É que os substituídos processuais (= titulares do direito
individual em benefício de quem se pede tutela coletiva) não são,
necessariamente, os mesmos em todas as ações. Pelo contrário: o
normal é que sejam pessoas diferentes, e, para isso, concorrem pelo
menos três fatores: (a) a limitação da representatividade do órgão
ou entidade autor da demanda coletiva (= substituto processual), (b)
o âmbito do pedido formulado na demanda e (c) a eficácia subjetiva
da sentença imposta por lei, que "abrangerá apenas os substituídos
que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito de
competência territorial do órgão prolator" (Lei 9.494/97, art. 2º-A,
introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/2001).
8. No que se refere às ações coletivas indicadas pelo Suscitante,
umas foram propostas por órgãos municipais de defesa do consumidor,
a significar que os substituídos processuais (= beneficiados) são
apenas os consumidores do respectivo município; há outras que foram
propostas por Sindicatos (com base territorial limitada) ou por
associações, em favor dos membros da categoria indicados em listagem
anexada à inicial, os quais, portanto, são os únicos possíveis
beneficiados com a sentença de procedência; e, finalmente, há as
ações, nomeadamente as propostas pelo Ministério Público, em que a
eficácia subjetiva da sentença está limitada, pelo próprio pedido ou
por força de lei, aos titulares domiciliados no âmbito territorial
do órgão prolator. Não se evidencia, portanto, em nenhum caso, a
superposição de ações envolvendo os mesmos substituídos. Cumpre
anotar, de qualquer modo, que eventual conflito dessa natureza — de
improvável ocorrência —, estabelecido em face da existência de mais
de uma demanda sobre a mesma base territorial, deverá ser dirimido
não pelo STJ, mas pelo Tribunal Regional Federal a que estejam
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vinculados os juízes porventura conflitantes.
9. Não se pode confundir incompetência de juízo com ilegitimidade
das partes. É absolutamente inviável que, a pretexto de julgar
conflito de competência, o Tribunal faça, em caráter originário, sem
o crivo das instâncias ordinárias, um julgamento a respeito da
legitimidade das partes, determinando a inclusão ou a exclusão de
figurantes da relação processual. Conforme já assentado nessa Corte,
"a competência para a causa é fixada levando em consideração a
situação da demanda, tal como objetivamente proposta. Em se tratando
de competência em razão da pessoa, o que se considera são os entes
que efetivamente figuram na relação processual, e não os que dela
poderiam ou deveriam figurar, cuja participação é fato futuro e
incerto, dependente do que vier a ser decidido no curso do processo.
A competência federal prevista no art. 109, I, da CF, tem como
pressuposto a efetiva presença, no processo, de um dos entes
federais ali discriminados" (AgRg no CC 47.497/PB, DJ de
09.05.2005). Essa orientação vem sendo reiteradamente adotada pela
Seção, em precedentes sobre demandas a respeito da cobrança dos
serviços de telefonia (v.g.: CC 48.447/SC, DJ de 13.06.2005; CC
47.032/SC, DJ de 16.05.2005; CC 47.016/SC, DJ de 18.04.2005; CC
47.878/PB, DJ de 23.05.2005).
10. O pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento das
ações coletivas, além de estranho aos limites do conflito de
competência, não pode ser acolhido, não apenas pela autonomia de
cada uma dessas demandas, mas também pela circunstância de que as
ações individuais, na maioria dos casos, foram propostas por quem
não figura como substituído processual em qualquer das ações
coletivas.
11. Conflito não conhecido.
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PARTE 3
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Parte 3



ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ORGÃO

MPT

MPU

MPF

MPDF/T

MPM

MPE

JUSTIÇA

Trabalhista

Federal

DF/T
Militar
Federal

Estadual

DIREITO TRANSINDIVIDUAL

"coletivo" (art. 83, iii) ou idem ao
mpf/mpe? Resp: 2

MATÉRIA

limitado em razão da
matéria LOMPU arts.
83 e 84

Teses:

residual (o que não é

1) dif, col (lei 7347) + dif, col, i.h. (cdc);

atribuição do mpt),

2) indiferente: sempre que estiver

mas só quanto houver

caracterizado interesse público

interesse da união

indisponível e relevância social

configurado objetiva

(prevalece a tese 2)

ou subjetivamente

Idem MPE
Faz as vezes do MPE no DF

-

não tem atuação - art. 116 lompu

-

1) dif/col (lei 7347) + dif/col/i.h. (cdc);

“residual da residual”

2) indiferente: sempre que estiver

o que não é

caracterizado interesse público

atribuição do MPT

indisponível e relevância social

nem MPF
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LACP

LAP

CDC

Responsabilidade por

Anulação ou declaração

dano

de nulidade de ato lesivo

Defesa dos direitos e
interesses dos
consumidores

Prevalência da concessão
da tutela específica:

Prevalência da tutela

Obrigação de fazer

desconstitutiva ou

Obrigação de não fazer

declaratória negativa

Qualquer tipo de tutela

Condenação em dinheiro

ao

Patrimônio

Qualquer lesão aos direitos

Dano:

Lesão

ao meio-ambiente;

público

protegidos

ao consumidor;

Consideram-se patrimônio

consumerista.

à ordem urbanística;

público

a bens e direitos de valor

referidos neste artigo, os

artístico, estético, histórico,

bens e direitos de valor

turístico e paisagístico;

econômico,

a qualquer outro interesse

estético,

difuso ou coletivo.

turístico (LAP).

por infração da ordem

CF/88.

econômica

abrangência da AP:

para

os

pelo

código

fins

artístico,
histórico

Ampliação

ou

da

moralidade administrativa,
meio ambiente
patrimônio

histórico

e

cultural,

Teoria do Microssistema: os diplomas legais componentes do Direito Processual
Coletivo ou Microssistema da Tutela aos Direitos Coletivos interagem entre si.
Interpretação menos ampla: interação entre CDC e LACP, por expressa disposição
de lei.
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LOMPU
Ministério Público do Trabalho
Art. 83.............
II - manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo
solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente
interesse público que justifique a intervenção;
III - promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho,
para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos
sociais constitucionalmente garantidos;
IV - propor as ações cabíveis para declaração de nulidade de cláusula
de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as
liberdades

individuais

ou

coletivas

ou

os

direitos

individuais

indisponíveis dos trabalhadores;
V - propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos
menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho;
VIII - instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem
jurídica ou o interesse público assim o exigir;
Art. 84...........
II - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos,
sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais
dos trabalhadores;

Ministério Público Militar
Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes
atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar:
I - promover, privativamente, a ação penal pública;
II - promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade
para o oficialato;
III - manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação
do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse
público que justifique a intervenção.

CF/88
Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:
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I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de
trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

TUTELA DO MEIO AMBIENTE

Algumas considerações:



Decreto n° 83.540/79 previa propositura da “Ação de Responsabilidade Civil”
por dano decorrente da poluição por óleo.



Lei n° 6.938/81 (instituiu a PNMA) afirma que:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os
transgressores:
I - à multa simples ou diária, ....
II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Poder Público;
III - à perda ou suspensão de participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
IV - à suspensão de sua atividade.
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.



Lei n° 7.34785. Previsão da ACP para tutela dos direitos difusos, não só do
meio ambiente. Poderoso instrumento de investigação pré-processual, o
Inquérito Civil.



CF/88. Função do MP:
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defesa da ordem jurídica



regime democrático



interesses sociais



interesses individuais indisponíveis (art. 127)

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;



CDC. Tentativa de “fechar o microssistema” da tutela dos direitos
coletivos, completando as brechas deixadas pela LACP e/ou desvios
introduzidos pelo Poder Executivo através de MPs (ex: MP 2180, convertida
na Lei n° 9.494).



CF/88. Art. 225. Introduziu uma série de deveres dos Poderes Públicos em
matéria ambiental:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e
futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade;
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V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio
ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização
far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.



Cumulação da responsabilidade civil, penal e administrativa;



Responsabilidade objetiva:

LEI 6938
Art. 14............
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
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Obs: não confundir com a responsabilidade penal (L9605). O sistema jurídico
brasileiro não admite resp. criminal objetiva!



PJ X PF:

L9605
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da
sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do
mesmo fato.

Obs:
- A ação penal será sempre PÚBLICA INCONDICIONADA
- Competência depende do bem lesado (federal x estadual)
- Art. 27/28. possibilidade de aplicação da Lei 9.099 para as i.p.m.p.o.
- Mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal
- As infrações administrativas serão punidas com mula, advertência, apreensões, etc.



Conceito de meio ambiente:

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas
formas; (L6938, Art. 3°)



Classificação

1. Meio ambiente natural: fauna, flora, atmosfera, água, solo.
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2. Meio ambiente cultural: patrimônio cultural em sentido amplo.

CF/88
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

AgRg no Ag 511604 / RJ
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
2003/0031610-0
Relator(a)
Ministro JOSÉ DELGADO (1105)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
14/10/2003
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº
7/STJ. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXCEPCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO.
1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de
instrumento do agravante por incidir a Súmula nº 7/STJ e que a
divergência jurisprudencial não restou comprovada.
2. O acórdão a quo julgou procedente ação civil pública alicerçada
na existência de danos ao meio ambiente e ao patrimônio cultural, na
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qual se objetiva seja determinada judicialmente a não instalação de
sistema artificial de iluminação no Penhasco Dois Irmãos, sem a
prévia autorização dos órgãos responsáveis pelo patrimônio estadual
e federal (INEPAC e IPHAN), sob pena de desligamento compulsório, em
caso de descumprimento.
3. Demonstrado, de modo evidente, que a procedência do pedido está
rigorosamente vinculada ao exame das provas depositadas nos autos.
Em sede de recurso especial não há campo para se revisar
entendimento de segundo grau assentado em prova, haja vista que a
missão de tal recurso é, apenas, unificar a aplicação do direito
federal, conforme disposto na Súmula nº 7/STJ: “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
4. Não se conhece de recurso especial fincado no art. 105, III, “c”,
da CF/88, quando a alegada divergência jurisprudencial não é
devidamente demonstrada, nos moldes em que exigida pelo parágrafo
único, do artigo 541, do CPC, c/c o art. 255 e seus §§, do RISTJ.
5. Agravo regimental não provido.

3. Meio

ambiente

Artificial:

direito

relacionado

às

cidades

sustentáveis / política urbana.

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus
habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de
desenvolvimento e de expansão urbana. CF88

4. Meio ambiente do Trabalho

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras
atribuições, nos termos da lei:
VIII

-

colaborar

na

proteção

compreendido o do trabalho.
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do

meio

ambiente,

nele



CF/88 deixa claro que o meio ambiente do trabalho é espécie do gênero
meio ambiente.

Conceito:
Meio ambiente do trabalho é o conjunto de condições existentes no local de
trabalho relativos à qualidade de vida do trabalhador (art.7, XXXIII e art.200).



Competência para atuação do MP: MPT X MPE.



Competência para conhecer e julgar: Justiça Trabalhista x Justiça Comum.

Vide Material Complementar.

Em resumo:


Condições de trabalho ligadas à relação de trabalho –
Justiça Laboral;



Meio ambiente do trabalho – Justiça comum.

5. Meio ambiente Genético

Para alguns, a “quarta geração de direitos” ou “direitos de quarta geração”.
Polêmica sobre a clonagem (ovelha Doly).

CF/88
Art. 225........
Parágrafo único.............
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio
genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético;

LEI Nº 11.105, DE 24 DE MARÇO DE 2005.
Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1o do art. 225 da Constituição Federal,
estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que
envolvam organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, cria o
Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica
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Nacional de Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de
Biossegurança – PNB
Art. 1o Esta Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização
sobre a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a
transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a
comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de
organismos geneticamente modificados – OGM e seus derivados, tendo como
diretrizes o estímulo ao avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia,
a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio
da precaução para a proteção do meio ambiente.



ADIN 3510

LEGISLAÇÃO IMPUGNADA:

Lei nº 11105, de 24 de março de 2005.

Art. 005º - É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a
utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos
produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo
procedimento, atendidas as seguintes condições:
00I - sejam embriões inviáveis; ou
0II - sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na
data de publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da
publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a
partir da data de congelamento.
§ 001º - Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos
genitores.
§ 002º - Instituições de pesquisa e serviços de saúde que
realizem pesquisas ou terapia com células-tronco embrionárias humanas
deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos
respectivos comitês de ética e pesquisa.
§ 003º - É verdade a comercialização do material biológico a que
se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art.
015 da Lei nº 9434, de 04 de fevereiro de 1997.

97

Decisão: Prosseguindo no julgamento, o Tribunal, por maioria
e nos termos do voto do relator, julgou improcedente a ação direta, vencidos,
parcialmente, em diferentes extensões, os Senhores Ministros Menezes Direito, Ricardo
Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e o Presidente, Ministro Gilmar Mendes.
Plenário, 29.05.2008

Legitimidade para ACP que tenha como objeto tutela do Meio Ambiente


MAZZILLI: qualquer legitimado do art. 5° da LACP.



Jurisprudência: v. fins institucionais

Objeto passível de proteção via: AP (cidadão) e ACP (legitimados).

MP:
CF/88
Art. 129........
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos;
§ 1º - A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas
neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o
disposto nesta Constituição e na lei.



Associação

Necessidade de demonstração de pertinência temática:

V - a associação que, concomitantemente:
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos
da lei civil;
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre
concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL:

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providências.



ALGUNS CONCEITOS:

COD. FLORESATAL
§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por:
II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o
desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bemestar das populações humanas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas;
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 de
18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
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2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a
200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de
18.7.1989)
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água",
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta)
metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo,
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada
pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim
declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será
admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária
à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse
social.
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§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei.
Art. 3o-A. A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente
poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de manejo florestal
sustentável, para atender a sua subsistência, respeitados os arts. 2o e 3o deste Código.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
Art. 4o A supressão de vegetação em área de preservação permanente
somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio,
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 1o A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização
do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber,
do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste
artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 2o A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada
em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente,
desde que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo
e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente
fundamentada em parecer técnico. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de
2001)
§ 3o O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de
baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área
de preservação permanente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 4o O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente,
as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo
empreendedor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 5o A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e
mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas "c" e "f" do art. 2o deste
Código, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
§ 6o Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou
aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no
seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do
CONAMA. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
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§ 7o É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação
permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não
comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
Art. 8° Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de
colonização e de reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas florestadas de
preservação permanente de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao
abastecimento local ou nacional de madeiras e outros produtos florestais.
Art. 9º As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras,
sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições que vigorarem para
estas.
Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de
inclinação entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de toros, quando
em regime de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes.
Art. 11. O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o
uso de dispositivo, que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de provocar incêndios,
nas florestas e demais formas de vegetação marginal.
Art. 12. Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é
livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a fabricação de carvão.
Nas demais florestas dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou
Estadual, em obediência a prescrições ditadas pela técnica e às peculiaridades
locais. (Regulamento)
Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da
bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de
condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado
dentro do prazo de um ano. (Regulamento)
Art. 16...........
§ 2o A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e
critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo das demais legislações específicas.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
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I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as
suas formas;
II

-

degradação da

qualidade

ambiental, a

alteração adversa

das

características do meio ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades
que direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental;
V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da
biosfera.
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera,
a fauna e a flora. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
I

- à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com

a

preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de
normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou
indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de
recursos ambientais com fins econômicos.
DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público,
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
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I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o
Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; (Redação dada
pela Lei nº 8.028, de 1990)
II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de
Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos
naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões
compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia
qualidade de vida; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República,
com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão
federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio
ambiente; (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão
federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;
(Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades
capazes de provocar a degradação ambiental; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
1989)
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle
e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições; (Incluído pela Lei nº
7.804, de 1989)

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 8º Compete ao CONAMA: (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser concedido
pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
1989)
II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das
alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos ou
privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a
entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de
impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de
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significativa

degradação

ambiental,

especialmente

nas

áreas

consideradas

patrimônio nacional. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990)
VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da
poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência
dos Ministérios competentes;
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à
manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos
recursos ambientais, principalmente os hídricos.
DOS INSTRUMENTOS DA POLíTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
II - o zoneamento ambiental; (Regulamento)
III - a avaliação de impactos ambientais;
IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras;
V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e
as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público
federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante
interesse ecológico e reservas extrativistas; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de
1989)
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;
VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental.
X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado
anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)
XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente,
obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando inexistentes; (Incluído pela Lei nº
7.804, de 1989)
XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou
utilizadoras dos recursos ambientais. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989)

105

Art.

10

-

A

construção,

instalação,

ampliação

e

funcionamento

de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de
causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (Redação dada pela Lei
nº 7.804, de 1989)
§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de
atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou
regional. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)



RESOLUÇÕES DO CONAMA

A questão pertinente à competência para o licenciamento deve ser
analisada sob o ponto de vista dos interesses prevalentes. Dessa forma, será
competente para o licenciamento a autoridade municipal, estadual ou federal,
segundo os interesses sejam locais, regionais ou nacionais.
Acompanhando essa linha de raciocínio, a Res 237/97 do CONAMA assim
dispõe sobre a competência para o licenciamento ambiental:

“Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, órgão executor do
SISNAMA, o licenciamento ambiental, a que se refere o artigo
10

da

Lei

nº

6.938,

de

31

de

agosto

de

1981,

de

empreendimentos e atividades com significativo impacto
ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:
I - localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em
país limítrofe; no mar territorial; na plataforma continental; na
zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades
de conservação do domínio da União.
II - localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais Estados;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais do País ou de um ou mais Estados;
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IV - destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar,
transportar,

armazenar

e

dispor

material

radioativo,

em

qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer
de suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão
Nacional de Energia Nuclear - CNEN;
V- bases ou empreendimentos militares, quando couber,
observada a legislação específica.
...
Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito
Federal o licenciamento ambiental dos empreendimentos e
atividades:
I - localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou
em unidades de conservação de domínio estadual ou do
Distrito Federal;
II - localizados ou desenvolvidos nas florestas e demais formas
de

vegetação

natural

de

preservação

permanente

relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas
federais, estaduais ou municipais;
III - cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites
territoriais de um ou mais Municípios;
IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal,
por instrumento legal ou convênio.”

“Art. 2º- A localização, construção, instalação, ampliação,
modificação e operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos
capazes,

sob

qualquer

forma,

de

causar

degradação

ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão
ambiental competente, sem prejuízo de outras licenças
legalmente exigíveis.
(...)
Art.

3º-

A

licença

ambiental

para

empreendimentos

e

atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras
de significativa degradação do meio dependerá de prévio
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto
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sobre

o

meio

ambiente

(EIA/RIMA),

ao

qual

dar-se-á

publicidade, garantida a realização de audiências públicas,
quando couber, de acordo com a regulamentação.”



Qualquer impacto: licenciamento;



Se for significativo: EIA/RIMA



Fases do licenciamento:

Nos termos do Art. 8° da Resolução n° 237/97 do CONAMA, temos as seguintes fases
no Licenciamento:

•

Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção,
atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

•

Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificações constantes dos planos,
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental
e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante;

•

Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta
das licenças anteriores,

com

as medidas

condicionantes determinados para a operação.
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de

controle ambiental

e

obs: Natureza do ato de concessão da licença: autorização (e não licença!).

RES 01 CONAMA
Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer
alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II - as atividades sociais e econômicas;
III - a biota;
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V - a qualidade dos recursos ambientais.
Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo
relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão
estadual competente, e do IBAMA e1n caráter supletivo, o licenciamento de
atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:
I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II - Ferrovias;
III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de
18.11.66;
V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos
sanitários;
VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem
para fins hidrelétricos, acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de
canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água,
abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;
X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia
primária, acima de 10MW;
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XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos,
cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100
hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou
de importância do ponto de vista ambiental;
XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante
interesse ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais
competentes;
XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez
toneladas por dia.



PATRIMÔNIO CULTURAL E PÚBLICO E SOCIAL

Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos
de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (LAP).

PATRIMÔNIO CULTURAL

A expressão tem sido utilizada para referir-se ao conjunto de bens e interesses que
exprimem a integração do homem com o meio ambiente (natural ou artificial) como
aqueles de valor artístico estético, histórico, turístico, paisagístico ou arqueológico.
Obs: Em geral, é bem de uso comum do povo.

CF/88
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
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V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.

MPF: sempre que houver ingerência do Poder Público Federal (ex: IPHAN).

Legitimidade:



o cidadão age em regime de substituição processual (legitimidade
extraordinária);



os co-legitimados do art. 5° da LACP idem;



a Fazenda Público age em regime de legitimidade ordinária.

Obs: Nem todo patrimônio público é de interesse transindividual (ex: crédito fiscal).
MAZZILLI: moralidade administrativa é “patrimônio público”.

CF88: MP: “III - promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Teoria

restritivista: norma

meramente

programática. Necessidade

de

norma

infraconstitucional expressa autorizando atuação do MP.
“Patrimônio público não é interesse difuso, portanto sua proteção não foi abrangida
pela Lei 7347.”
Fundamento legal para atuação do MP: seria a lei 8429, haja vista o enquadramento
dos atos nela previstos como violadores desse patrimônio. E também, LCP75 e L8625.
Teoria ampliativa: justifica-se a atuação do MP sempre que estiver evidenciado
interesse público indisponível e interesse social relevante (juízo subjetivo).



Tombamento como forma de proteção ao patrimônio cultural.

O decreto-Lei nº 25, de 30.11.37
Capítulo I
Do Patrimônio Histórico e Artístico nacional
Art. 1º Constitui o patrimônio Histórico e Artístico Nacional o conjunto de bens móveis
e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse público, quer por
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sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional
valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico.
§ 1º

Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte

integrante do Patrimônio Histórico e Artístico brasileiro, depois de inscritos separada
ou agrupadamente num dos quatro livros do Tombo , de que trato o art. 4º desta lei.
§ 2º

Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também

sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que
importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados
pela natureza ou grandea ou agenciados pela indústria humana.
Art. 2º A presente lei se aplica às cousas pertencentes às pessoas naturais, bem
como às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.
Art. 3º Excluem-se do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional as obras estrangeiras:
1)

que pertençam às representações diplomáticas ou consulares acreditadas no

país;
2)

que adornem quaisquer veículos pertencentes a empresas estrangeiras, que

façam carreira no país;
3)

que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da introdução ao Código

Civil, e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário;
4)

que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos;

5)

que

sejam

trazidas

para

exposições

comemorativas,

educativas

ou

comerciais;
6)

que sejam importadas por empresas estrangeiras expressamente para adorno

dos respectivos estabelecimentos.
Parágrafo Único – As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guias de licença
para livre trânsito, fornecida pelo Serviço do Patrimônio Histórico e artístico Nacional.
Art. 24º A União manterá, para a conservação e a exposição de obras históricas de
sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional e do Museu Nacional de Belas
Artes, tantos outros museus nacionais quanto se tornarem necessários, devendo
outrossim providenciar no sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e
municipais, com finalidades similares.
Art. 25º -

O Serviço do Patrimônio Histórico e

Artístico

Nacional procurará

entendimento com as autoridades eclesiásticas, instituições científicas, históricas ou
artísticas e pessoas naturais e jurídicas, com o objetivo de obter a cooperação das
mesmas em benefício do patrimônio histórico e artístico nacional.
Art. 26º Os negociantes de antigüidades, de obras de arte de qualquer natureza, de
manuscritos e livros antigos ou raros são obrigados a um registro especial no Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cumprindo-lhes outrossim apresentar
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semestralmente ao mesmo relações completas das cousas históricas e artísticas que
possuírem.
Art. 27º Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos de natureza
idêntica à dos mencionados no artigo anterior, deverão apresentar a respectiva
relação ao órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
sob pena de incidirem na multa de cinqüenta por cento sobre o valor dos objetos
vendidos.
Art. 28º Nenhum objeto de natureza idêntica à dos referidos no artigo 26 desta lei
poderá ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de leilões, sem que tenha
sido previamente autenticado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, ou por perito em que o mesmo se louvar, sob multa de cinqüenta por
cento sobre o valor atribuído ao objeto.

LEI No 3.924, DE 26 DE JULHO DE 1961.
Dispõe sôbre os monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Art 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza
existentes no território nacional e todos os elementos que nêles se encontram ficam
sob a guarda e proteção do Poder Público, de acôrdo com o que estabelece o art.
175 da Constituição Federal.
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não
inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nelas
incorporados na forma do art. 152 da mesma Constituição.
Art 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem
testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes
artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras
não espeficadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade
competente.
b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos
paleoameríndios tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso
prolongado ou de aldeiamento, "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram
vestígios humanos de interêsse arqueológico ou paleoetnográfico;
d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e
outros vestígios de atividade de paleoameríndios.
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Art 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico,
a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou préhistóricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou
sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e
d do artigo anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as
concessões anteriores e não caducas.
Art 4º Tôda a pessoa, natural ou jurídica que, na data da publicação desta lei, já
estiver procedendo, para fins econômicos ou outros, à exploração de jazidas
arqueológicas ou pré-históricas, deverá comunicar à Diretoria do Patrimônio Histórico
Nacional, dentro de sessenta (60) dias, sob pena de multa de Cr$10.000,00 a
Cr$50.000,00 (dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para
efeito de exame, registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse da ciência.
Art 7º As jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza, não
manifestadas e registradas na forma dos arts. 4º e 6º desta lei, são consideradas, para
todos os efeitos bens patrimoniais da União.
Art 8º O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio
público ou particular, constitui-se mediante permissão do Govêrno da União, através
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitálo o proprietário ou possuidor do solo.
Art 9º O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da
duração aproximada dos trabalhos a serem executados, da prova de idoneidade
técnico-científica e financeira do requerente e do nome do responsável pela
realização dos trabalhos.
ART. 11......
§ 1º As escavações devem ser necessàriamente executadas sob a orientação do
permissionário, que responderá, civil, penal e administrativamente, pelos prejuízos que
causar ao Patrimônio Nacional ou a terceiros.
Art 17. A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica
constituem, em princípio, direito imanente ao Estado.
Art 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interêsse arqueológico
ou pré-histórico, histórico, artístico ou numismático, deverá ser imediatamente
comunicada à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos
oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo proprietário do local onde tiver
ocorrido.
Parágrafo único. O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o
achado, é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até
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pronunciamento e deliberação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Art 19. A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na
apreensão sumária do achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos
danos que vier a causar ao Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão.
Art 20. Nenhum objeto que apresente interêsse arqueológico ou pré-histórico,
numismático ou artístico poderá ser transferido para o exterior, sem licença expressa
da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, constante de uma "guia" de
liberação na qual serão devidamente especificados os objetos a serem transferidos.
Art 21. A inobservância da prescrição do artigo anterior implicará na apreensão
sumária do objeto a ser transferido, sem prejuízo das demais cominações legais a que
estiver sujeito o responsável.
Parágrafo único. O objeto apreendido, razão dêste artigo, será entregue à
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Obs: Possibilidade de responsabilidade por danos morais ao infrator?

Jurisprudência:

- Galo de rinha. “A Lei 2895/98, do Estado do Rio de Janeiro, ao
autorizar e disciplinar a realização de competições entre ‘galos combatentes’,
autoriza e disciplina a submissão desses animais a tratamento cruel, o que a CF não
permite: art. 225, § 1º, VII” (ADIMC 1856/RJ, Pleno, Rel. o Min. Carlos Velloso).
- Farra do boi. “A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno
exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das
manifestações, não prescinde da observância da norma do art. 225, § 1º, VII, da CF,
que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade, como é o caso
da conhecida ‘farra do boi’ (RE 153.531/SC, 2ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio).

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências.
Art. 24. São direitos morais do autor:
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;

115

II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra;
III - o de conservar a obra inédita;
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações
ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como
autor, em sua reputação ou honra;
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua
reputação e imagem;
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico
ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o
menor inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de
qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
§ 1º Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se
referem os incisos I a IV.
§ 2º Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio
público.

Obs: o reconhecimento de um bem como sendo patrimônio cultural / social pode ser
feito pelo Judiciário, não só pelos Poderes Executivo e Legislativo. Sempre,
evidentemente, na atividade jurisdicional de interpretar e aplicar a legislação
vigente. Entendimento doutrinário e jurisprudencial.
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PARTE 4
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RITO PROCESSUAL / TIPO DE TUTELA CABÍVEL

Na ACP, cabem qualquer rito, objeto ou pedido.

LACP
Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em
dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos,
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.
(Incluído Lei nº 8.078, de 1990)
CDC
Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por
este código são admissíveis todas as espécies de ações
capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

AÇÃO PRINCIPAL E CAUTELAR

Caráter repressivo ou preventivo. Prevalência da tutela específica e da tutela
preventiva. Medidas coercitivas x medidas sub-rogatórias.



Tutela Jurisdicional:

•

Classificação quanto à pretensão:

Teoria tripartite x teoria quinária (Pontes de Miranda)
Principal:
1. Declaratória (ex: de nulidade de licença ambiental)
2. Constitutiva (ex: de obrigação de reparar)
3. Condenatória (ex: condenação em dinheiro ao FDDD)
4. Mandamental (Art. 212 do ECA)

ECA
Art. 212........
§ 2º Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
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público, que lesem direito líquido e certo previsto nesta Lei, caberá
ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandado
de segurança.

Ocorre que o MP não tem legitimidade para impetrar MSC, apenas os partidos
políticos, sindicatos, entes de classe e associações. Dessa forma, o legislador
possibilitou ao MP fustigar atos ilegais emanados de autoridades públicas, em matéria
de infância e juventude, através de uma “ACP com sucedâneo em MSC”, haja vista
que os dispositivos aplicáveis ao writt mostram-se mais eficazes do que os do rito
comum para esse propósito.

Entretanto, essa nova espécie de “mandado de segurança coletivo do ministério
público” tem objeto mais amplo, pois não se presta apenas à proteção de direito
líquido e certo, mas à proteção de qualquer direito ou interesse que poderia ser
veiculado através de ACP.

CAUTELAR



Preparatória x Incidental x Initio Litis

Liminar na ACP:

LACP
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

Ação Cautelar Preparatória:

LACP
Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei,
objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio ambiente, ao
consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO).
(Redação dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)
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Obs: a expressão “VETADO” refere-se à parte final do dispositivo. Sob a égide da
CF/69 era possível o veto parcial a texto de artigo.

•

Quando preparatória:

CPC
Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa; e, quando
preparatórias, ao juiz competente para conhecer da ação principal.
Art. 806. Cabe à parte propor a ação, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
da efetivação da medida cautelar, quando esta for concedida em procedimento
preparatório.

Cessação da Eficácia da Cautelar

CPC:
Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:
I - se a parte não intentar a ação no prazo estabelecido no art. 806;
II - se não for executada dentro de 30 (trinta) dias;
III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento
do mérito.
Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a medida, é defeso à
parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento.

Tutela Antecipada na ACP

CDC
Art. 84.........
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é
lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após
justificação prévia, citado o réu.

Fungibilidade da tutela de urgência (Lei n° 10.444/02)
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§ 7o Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer
providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter
incidental do processo ajuizado. (Incluído pela Lei nº 10.444, de
7.5.2002)



Quanto à satisfatividade:

Satisfativa x Não satisfativa
Tutela cautelar x Tutela antecipada



Requisitos: mesmos do CPC:
1. Perigo de demora
2. Fumaça do bom direito

Admite-se:


Cautelar instrumental



Cautelar satisfativa (a rigor não seria uma tutela cautelar, pois não está a
garantir a efetividade de uma tutela a ser concedida futuramente)

Se houver recurso contra a sentença de primeiro grau, as medidas cautelares devem
ser requeridas ao Tribunal ad quem.

Admite-se concessão de liminar contra a Fazenda Pública? Sim, entretanto:

LEI 8437/92
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no
procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar
ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser
concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação
legal.
........
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em
qualquer parte, o objeto da ação.
LEI 4348/64
Art. 5º Não será concedida a medida liminar de mandados de
segurança impetrados visando à reclassificação ou equiparação de
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servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de
vantagens.
LEI 1533/51
Art. 5º - Não se dará mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independente de caução.
II - de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas
leis processuais ou possa ser modificado por via de correção.
III - de ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade
incompetente ou com inobservância de formalidade essencial.



Tutela Antecipada

Natureza satisfativa. Concede-se o próprio pedido objeto da ação liminarmente.



Tutela antecipada da evidência



Tutela antecipada da segurança

Requisitos:
fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação (perigo de demora)
Deve existir prova

Tutela antecipada da segurança

inequívoca que convença
o juiz da verossimilhança
das alegações
(fumus boni iuris)

ou

+

fique caracterizado o abuso de direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório do réu ao
abusar do direito de defesa
Tutela antecipada da evidência

Admite-se contra a Fazenda Pública? Sim. Mesmas considerações quanto às
liminares.

LEI 9494/97
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do
Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e
7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº
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5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30
de junho de 1992.

Processo - Teoria Liebmaniana

1. Processo de Conhecimento
2. Processo de Execução
3. Processo Cautelar

Tendência à unificação. Princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Várias fases
de um procedimento único que visa à satisfação do direito do autor. Leis n° 10.444/02
e 11.232/05. Liquidação e execução passam a ser meras etapas dando continuação
ao processo de conhecimento.

Processo de Execução
Fim do Processo Autônomo:
1. Execução por quantia certa contra devedor solvente;
2. Execução de obrigação de fazer;
3. Execução de obrigação de não fazer;
4. Execução para entrega de coisa.

Execuções especiais não foram afetadas pelas alterações:
1. Execução contra devedor insolvente;
2. Execução Contra a Fazenda Pública
3. Execução de Prestação Alimentícia
4. Execução Fiscal

ACP, por seu caráter de tutela diferenciada e por se sujeitar a legislação específica
não se sujeita ao processo único. Portanto, haverá Processo de Liquidação e
Processo de Execução.

O rito a ser seguido será o comum, que pode ser sumário ou ordinário. No caso
previsto no art. 212 do ECA cabe ainda aplicação das regras do Mandado de
Segurança, outra espécie de tutela diferenciada.

Obs: NÃO cabe o rito do Juizado Especial.
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LEI 10.259/01
Art. 3°........
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de
mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação,
populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas
sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos;



SUSPENSÃO DE SEGURANÇA

LACP
Art. 12.........
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e
para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia
pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o
conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar,
em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das
turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do
ato.



RELAÇÃO ENTRE AÇÃO PENAL E ACP

Há prejudicialidade entre ação penal e ação civil pública? Ex: Mesmo fato configura
crime contra o meio ambiente (Ação Penal Pública) e enseja reparação do dano em
ACP. Aplica-se, analogicamente, as regras da Ação Civil ex Delito?

Vejamos:

Conceito de impacto ambiental. Nem sempre impacto é dano. Nem sempre dano
ao meio ambiente é crime. Nem sempre uma conduta que configura fato típico
(crime ambiental) vai reclamar ACP para reparação do dano, ou para impor
obrigação de fazer ou não fazer.
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Ex: ação penal condenatória. Coisa julgada material. Os fatos se tornam
incontroversos. Entretanto, cabe ainda o juízo acerca da pertinência entre o fato e a
causação do dano / impacto ambiental que será objeto da ACP.

Ex: derramamento de óleo no mar. Mesmo fato caracteriza crime ambiental e enseja
ação de reparação do meio ambiente. Responsabilidade civil é da PJ; penal, da PF
e da PJ. Há casos em que se nega a responsabilidade da PJ, apesar da literalidade
da lei.

Por tais razões, as regras do CPP devem ser aplicadas com temperamentos:

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter
sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa,
em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de
direito.
Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação
civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente,
reconhecida a inexistência material do fato.
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de
informação;
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não
constitui crime.

HC 83554 / PR - PARANÁ
HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 16/08/2005

Órgão Julgador: Segunda Turma

EMENTA: Habeas Corpus. 2. Responsabilidade penal objetiva. 3. Crime ambiental
previsto no art. 2º da Lei nº 9.605/98. 4. Evento danoso: vazamento em um oleoduto
da Petrobrás 5. Ausência de nexo causal. 6. Responsabilidade pelo dano ao meio
ambiente não-atribuível diretamente ao dirigente da Petrobrás. 7. Existência de
instâncias gerenciais e de operação para fiscalizar o estado de conservação dos 14
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mil quilômetros de oleodutos. 8. Não-configuração de relação de causalidade entre
o fato imputado e o suposto agente criminoso. 8. Diferenças entre conduta dos
dirigentes da empresa e atividades da própria empresa. 9. Problema da
assinalagmaticidade em uma sociedade de risco. 10. Impossibilidade de se atribuir
ao indivíduo e à pessoa jurídica os mesmos riscos. 11. Habeas Corpus concedido

Obs:


Crime – resp. subjetiva



Reparação – resp. objetiva

L6938/81
§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a
terceiros, afetados por sua atividade.

CPB
Art. 18 - Diz-se o crime:
Crime doloso
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de
produzi-lo;
Crime culposo
II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia.
Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica
dolosamente.

L9605
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa,
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua
entidade.

126

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do
mesmo fato.
.............
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo
cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o
contraditório.
Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará
o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio
ambiente.
Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória,
a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput,
sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente
sofrido.

Resp. objetiva:
Processo
REsp 604725 / PR
RECURSO ESPECIAL
2003/0195400-5
Relator(a)
Ministro CASTRO MEIRA (1125)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
21/06/2005
Data da Publicação/Fonte
DJ 22.08.2005 p. 202
Ementa
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA
DO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSÁVEL DIRETO E INDIRETO.
SOLIDARIEDADE.

LITISCONSÓRCIO

FACULTATIVO.
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ART.

267,

IV

DO

CPC.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
1. Ao compulsar os autos verifica-se que o Tribunal a quo não emitiu
juízo de valor à luz do art. 267 IV do Código de Ritos, e o
recorrente sequer aviou embargos de declaração com o fim de
prequestioná-lo. Tal circunstância atrai a aplicação das Súmulas nº
282 e 356 do STF.
2. O art. 23, inc. VI da Constituição da República fixa a
competência comum para a União, Estados, Distrito Federal e
Municípios no que se refere à proteção do meio ambiente e combate à
poluição em qualquer de suas formas. No mesmo texto, o art. 225,
caput, prevê o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
3. O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a
preservação do meio ambiente. Na hipótese, o Estado, no seu dever de
fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental e
seu respectivo relatório, bem como a realização de audiências
públicas acerca do tema, ou até mesmo a paralisação da obra que
causou o dano ambiental.
4. O repasse das verbas pelo Estado do Paraná ao Município de Foz de
Iguaçu (ação), a ausência das cautelas fiscalizatórias no que se
refere às licenças concedidas e as que deveriam ter sido
confeccionadas pelo ente estatal (omissão), concorreram para a
produção do dano ambiental. Tais circunstâncias, pois, são aptas a
caracterizar o nexo de causalidade do evento, e assim, legitimar a
responsabilização objetiva do recorrente.
5. Assim, independentemente da existência de culpa, o poluidor,
ainda que indireto (Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938/81),
é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente
(responsabilidade objetiva).
6. Fixada a legitimidade passiva do ente recorrente, eis que
preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade
civil (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano), ressalta-se,
também, que tal responsabilidade (objetiva) é solidária, o que
legitima a inclusão das três esferas de poder no pólo passivo na
demanda, conforme realizado pelo Ministério Público (litisconsórcio
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facultativo).
7. Recurso especial conhecido em parte e improvido.

Dever de indenizar - Regra: = fato culposo e ilícito.
Entretanto, haverá casos em que condutas “lícitas” e autorizadas pelo Poder Público
causem danos / impactos ambientais. Podem ensejar a propositura de ACP visando
a

evitar

/

reparar

dano,

apesar

não

poder

ensejar

ação

penal

para

responsabilização criminal.

Portanto, a resp. objetiva é uma garantia de proteção ao meio ambiente, já que, se
fosse indispensável a caracterização de fato típico, bem como ficasse a ação civil na
dependência da apuração do fato no âmbito criminal, ficaria afastada a tutela
jurisdicional do meio ambiente. É um avanço da legislação brasileira no combate à
devastação do meio ambiente.

Conceitos:

L6938
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos;

Ex: letra e). Conduta sujeita à ingerência do Poder Público, no sentido de enquadrálo nos padrões de emissões. Obrigação de reparação só nasce se a conduta
produziu dano ao meio ambiente / terceiros.

Acima, temos o conceito de poluição. Mas a regra contida no art. 3°, §1°, da Lei
6.938, não fala em poluição. Aduz que “o poluidor é obrigado, independentemente
da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente
e a terceiros, afetados por sua atividade”.
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Leia-se: “o poluidor (aquele que pratica as condutas narradas no Art. 3°, III, da Lei
6938), quando sua atividade causar danos ao meio ambiente ou a terceiros, é
obrigado à reparação, independente de culpa (resp. objetiva).”

Dano ambiental. Conceito:
Alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de quaisquer dos recursos
naturais, afetando adversamente o homem e/ou a natureza (Herman Benjamim).

Ex: Licenciamento da Usina Termoelétrica MPX. O consultor técnico relacionou no EIA
186 impactos ambientais, nem por isso o licenciante negou a concessão da licença.
Além dos inúmeros impactos sonegados.

Obs: Responsabilidade por dano = modalidade risco integral = decorre da simples
atividade (Luiz Fux, RESP 442586 STJ).
POLUIÇÃO ≠ DANO.

Legislador não utilizou expressões diferentes em vão.



INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
É possível (revisão aula anterior).



RECONVENÇÃO

Possibilidade de Ação Coletiva Passiva?


Raras hipóteses. Não se aplica aqui.



Doutrina majoritária: não é possível, pois o autor defende interesse alheio.



•

DESISTÊNCIA DA AÇÃO

Peculiaridades na Ação Coletiva: não conduz à extinção do feito sem
resolução de mérito. Princípios da Continuidade e do Interesse Jurisdicional à
Sentença de Mérito.

•

Regras gerias: após a citação, só com anuência do réu. Só produz efeito após
homologada por sentença.
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Antes da citação é ato unilateral;



Depois, bilateral.

Associações: restrições especiais para desistência da ACP. Ratio: Únicos

•

legitimados privados. Necessidade de maiores controles.

§ 3º Em caso de desistência ou abandono da ação por
associação

legitimada,

o

Ministério

Público

assumirá

a

titularidade ativa.
§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da
ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro
legitimado assumirá a titularidade ativa. (Redação dada pela
Lei nº 8.078, de 1990)

Trata-se de Substituição Processual Superveniente Condicionada.
Superveniente: no curso da ação;
Condicionada: condicionada à ocorrência da situação descrita na norma
(desistência infundada ou abandono). O abandono, naturalmente, nunca será
fundado.

Obs: MP pode, analisando a viabilidade da demanda, decidir não ajuizar, mas não
lhe cabe deixar de assumir. Princípio da continuidade.

Obs: obrigação só existe se houver desistência infundada. Inclusive na redação
anterior não existia a expressão fundada, acrescentada pela lei 8078. Pode haver
justo motivo para desistência, como ação mal proposta, perda do objeto, etc.

A contrario sensu, admite-se a desistência fundamentada (das associação e de
quaisquer legitimados). Nesse caso, o MP não tem obrigação de assumir (MAZZILLI).
Obs: Para José dos Santos Carvalho, o MP, se propôs, não pode desistir.

Quanto à figura do sucedido:



Interpretação literal: só o abandono / desistência infundada da associação
implica substituição processual (José dos Santos Carvalho);
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Interpretação

teleológica

(princípios

da

continuidade

e

do

interesse

jurisdicional à sentença de mérito): qualquer legitimado.

DIDIER: assume e depois decide se dá continuidade. Pode emitir parecer
recomendando a extinção do feito (ex: ação mal proposta).

STF já negou a disponibilidade mitigada na ACP utilizando princípio aplicável a
matérias não simétrica, como a Ação Penal Pública, em que há titularidade exclusiva
pelo MP e aplicação do princípio da indisponibilidade. Entendeu, na hipótese, que
seria aplicável o princípio da indisponibilidade.

Por outro lado, o Estatuto do Idoso fala que o MP ou outro legitimado deve assumir. E
não faz distinção entre desistência fundada e infundada. Melhor a solução da Lei
7.347/85, com a nova redação dada pela Lei 8.078/90.

Art. 81......
§ 2o Em caso de desistência ou abandono da ação por
associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado
deverá assumir a titularidade ativa. (E. Idoso)

Já a LAP prevê a possibilidade de assunção da causa por outro cidadão em
qualquer hipótese de extinção sem resolução de mérito.
Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motiva à
absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e
condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a
qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério
Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última
publicação feita, promover o prosseguimento da ação.



Momento da desistência:

CPC
Atr. 267........
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o
autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir
da ação.
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Cuidado! Não confundir com aditamento:
→ Até a citação pode.
→ Após, só com o consentimento do réu.
→ Depois do saneamento, não pode mais.

Não existe perempção na ACP, dado o regime de legitimidade extraordinária, em
que o autor defende interesse alheio. Não pode “dispor”, por desídia, de direito que
não lhe pertence, apenas defender. O interesse público não pode perecer por
desídia do legitimado. Qualquer ato de disposição limita-se ao conteúdo processual
da demanda, nunca ao direito de fundo, isto é, ao direito material.

O MP tem que assumir a causa? JSC: sim x MAZZILLI: não.

Note que a substituição processual superveniente não é exclusiva do MP, e sim, de
qualquer legitimado. Portanto, ao que parece, o legislador não quis obrigar o MP a
intervir no feito. Se assim fosse, teria dito expressamente, como fez em outras
passagens.

Não há inércia se a recusa em agir é fundamentada. Princípio da independência
funcional. Ora, se ele pode não propor, pode também, por óbvio, não assumir.
Mesmo porque, além de poder ter proposto (e não propôs!), já lhe foi facultado,
através da publicação de edital, o ingresso na causa, como assistente litisconsorcial
do autor (e não interveio!). Teria o membro do parquet independência para atuar
num papel (pólo ativo)que ele já rejeitou duas vezes?

Analogamente (se se entender que ele pode rejeitar a assunção da causa),
contudo, deve adotar o mesmo procedimento que se impõe no caso de
encerramento do Inq. Civil sem propositura da ACP, isto é, submeter suas razões ao
Conselho Superior do MP.

Se a desistência for homologada sem ter sido oportunizado ao MP assumir a
demanda, cabe-lhe, a essas alturas, apenas, apelar da sentença.

Se o juiz discordar da recusa do membro do MP em assumir a causa, pode remeter os
autos ao Conselho Superior para que este homologue ou designe outro membro para
atuar.
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Obs: não confundir com o art. 28 do CPP.

Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia,
requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de
informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas,
fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e
este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o
juiz obrigado a atender.



APP: há controle judicial sobre as razões do MP ao arquivar IP;



ACP: não há ingerência do Judiciário. Arquivamento do IC: Controle iterna
corporis.

Aqui, a matéria rege-se pela LACP:

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as
diligências, se convencer da inexistência de fundamento para
a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos
autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o
fundamentadamente.
..........
§ 3º A promoção de arquivamento será submetida a exame e
deliberação do Conselho Superior do Ministério Público,
conforme dispuser o seu Regimento.
§ 4º Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção
de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do
Ministério Público para o ajuizamento da ação.

OBSERVAÇÕES:

•

Qualquer

legitimado

pode

desistir*

/

dar

seguimento

à

causa

abandonada por outro legitimado.
* JSC: MP não pode

•

O legislador cercou as associações de maiores cautelas quanto à
desistência / abandono da causa, por ser o único legitimado privado,
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portanto, supostamente menos comprometido com o interesse público,
além da possibilidade de utilização da ACP mediante eventual desvio de
finalidade.

•

O

MP

pode

desistir

de

ACP

por

ele

proposta,

desde

que

fundamentadamente (contra: José dos Santos Carvalho).
Ex: lide mal proposta. Não teria serventia a continuidade até a sentença.
Melhor seria desistir e repropor a ação. Pode também, noutra hipótese,
verificar que não estão mais presentes as razões que ensejaram a
propositura.

•

Diante da possibilidade de violação a interesse público, deve o MP agir.
Mas se suas conclusões forem no sentido da improcedência da suspeita,
não há obrigação de propor. Mas deve submeter suas razões ao CSMP.

•

Em nenhuma hipótese poderá o MP (ou qualquer legitimado) renunciar ao
direito em se funda a ação, mesmo porque o direito material não lhe
pertence.

•

Aceita a possibilidade de desistência pelo MP (sempre fundamentada), o
membro deve consultar o CSMP antes de lançá-la na ação (MAZZILLI).
Aplicação analógica do Art. 9°.

•

Homologada a desistência do MP pelo juiz, caberia apenas, a algum colegitimado apelar da sentença ou repropor a ação. Não se assume ACP
extinta por sentença, salvo se o Tribunal reformar a decisão de primeiro
grau e determinar a continuidade do feito, agora sob os cuidados do colegitimado apelante. Se a desistência do MP é infundada, o juiz não deve
aceitá-la e submeter o caso ao CSMP.



Abandono

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
Il - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por
negligência das partes;
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III - quando, por não promover os atos e diligências que Ihe
competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;



TRANSAÇÃO / COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO



Transação: negócio jurídico processual;



TAC: negócio jurídico extraprocessual.

Mitigação do princípio da indisponibilidade na ACP.

TAC - nomenclatura:

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos
interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de
título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de
11.9.1990)

Portanto, correta a denominação compromisso. Fala-se em termo, pois o
compromisso é reduzido a termo. Popularizou-se a nomenclatura TAC – Termo de
Ajustamento de Conduta.



Transação

Os legitimados não defendem direito próprio, não são titulares do direito
metaindividual, portanto não podem dele dispor. Não há disponibilidade sobre o
direito material, apenas sobre o conteúdo processual da lide.

O TAC pode prevenir ou resolver ACP. Contudo, a celebração do compromisso não
impede

que

outro

legitimado

com

ele

discorde

e

recorra

da

sentença

homologatória, ou até mesmo celebre outro TAC, desde que seja complementar (e
não idêntico ao anterior) e ainda proponha nova ACP.

RE 253885 / MG - MINAS GERAIS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
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Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 04/06/2002

Órgão Julgador: Primeira Turma

EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público
são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero
gestor da coisa pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua
guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do
interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a
solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste
interesse. Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do
acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fáticoprobatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso
extraordinário não conhecido.

STJ: no sentido de que transação não implica renúncia ao direito de fundo:
REsp 129182 / SP
RECURSO ESPECIAL
1997/0028417-4
Ementa
SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS - INDENIZAÇÃO POR MORTE - FIXAÇÃO
EM SALARIOS-MINIMOS - LEI 6.194, ART. 3. - RECIBO DE QUITAÇÃO - RECEBIMENTO DE
VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE ESTIPULADO - DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO.
I - PACIFICA A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE O ART. 3., DA LEI
6.194/1974, NÃO FORA REVOGADO PELAS LEIS 6.205/1975 E 6.423/1977, PORQUANTO,
AO ADOTAR O SALARIO-MINIMO COMO PADRÃO PARA FIXAR A INDENIZAÇÃO
DEVIDA, NÃO O TEM COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETARIA, QUE ESTAS LEIS
BUSCAM AFASTAR.
II - IGUALMENTE CONSOLIDADO O ENTENDIMENTO DE QUE O RECIBO DE QUITAÇÃO
PASSADO DE FORMA GERAL, MAS RELATIVO A OBTENÇÃO DE PARTE DO DIREITO
LEGALMENTE ASSEGURADO, NÃO TRADUZ RENUNCIA A ESTE DIREITO E, MUITO MENOS,
EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. III - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PELA DIVERGENCIA E PROVIDO.



A jurisprudência aceita a transação em matéria de direitos difusos, mas deixa
claro que não deve ser a regra:
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Processo
REsp 299400 / RJ
RECURSO ESPECIAL
2001/0003094-7
Relator(a) p/ Acórdão
Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
01/06/2006
Ementa
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL –
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
POSSIBILIDADE.
1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos
difusos.
2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de
fazer ou não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando
dar à controvérsia a melhor solução na composição do dano, quando
impossível o retorno ao status quo ante.
3. A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à
regra.
4. Recurso especial improvido.


Natureza do TAC:

LACP
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais,
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial.

CPC
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo
devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas
testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;

OBS: Contudo, não se equipara a um contrato de direito civil. Trata-se, em verdade,
de um ato administrativo negocial por meio do qual o causador do dano se
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compromete a corrigir conduta contrária a um direito metaindividual. Não há
gravame para o tomador do TAC (órgão público legitimado).



Outras características:

1. É tomado por termo;
2. Não há concessões quanto ao direito material. O TAC apenas regula a
forma como o compromitente irá cumprir os seus deveres;
3. Finalidade conciliatória e não dispositiva. Pela mesma razão, p. ex., o
MP, atuando como fiscal da lei dos direitos dos incapazes nas causas
cíveis (ex: separação com filhos menores), deve rejeitar acordo em
que o alimentante utiliza a partilha de bens como moeda de troca em
relação à pensão alimentícia. Direito irrenunciável pela representante
dos menores. Igualmente irrenunciável o interesse público;
4. Dispensa testemunhas e advogados;
5. Não necessita de homologação judicial;
6. Forma t.e.e.;
7. Eventualmente, um ente público pode tomar TAC de outro ente
público

legitimado,

que

porventura

cause

dano

a

direito

transindividual (ex: MPF tomar compromisso da CEF para fazer cumprir
determinada norma consumerista, como o tempo de espera em filas).
8. Há, necessariamente, a imposição de cominações. Obs: não confundir
com multa. Mas pode também ser prevista, como conseqüência pelo
descumprimento.



Quem pode celebrar o TAC?

Os órgãos públicos legitimados. Portanto, ficam excluídas as associações e, para
alguns, as pessoas jurídicas que, apesar de pertencerem ao Estado, estejam sob
regime de direito privado (EP, SEM). Quanto às autarquias e fundações, não há
dúvida.
Ex: Procon de SP tem natureza de Fundação Pública e celebra TACS regularmente.

Resumo:
I - o Ministério Público;
II - a Defensoria Pública;
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
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IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;
V - a associação...

Legenda:
Têm legitimidade e não há controvérsia a esse respeito;
Não têm legitimidade e não há controvérsia a esse respeito;
Legitimidade discutível.

Obs: EP prestadora de serviço público x exploradora de atividade econômica.

As primeiras são equiparadas pelo STF às autarquias. Se forem portadoras de interesse
público, não há óbice à celebração de TAC.

Questionamento: teriam as EP, SEM legitimidade para ajuizamento da ACP? A lei não
fez distinção. Qual seria o interesse, por exemplo, do Banco do Brasil em ajuizar ACP
para tutela de direitos / interesses metaindividuais?

Outro questionamento: se a interpretação do conceito de “órgão público” for literal
não haverá legitimidade de nenhuma PJ dotada de personalidade (a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a autarquia, empresa pública, fundação
ou sociedade de economia mista) apenas MP e DP.

Obs: se o legitimado celebra TAC e depois ajuíza ACP será carecedor de ação
(faltar-lhe-á interesse de agir).

A outra parte do TAC: pode-se chamar de “compromitente”. Contrariamente, o
tomador do compromisso não se chama “compromissário”, pois não é o beneficiário.
O destinatário é a sociedade, grupo, classe, categoria.



Se houve cominações de obrigações + pagamento em dinheiro, o
descumprimento dará ensejo a execuções de natureza distinta. A obrigação
deve ser certa, para permitir execução forçada.



Se o TAC tiver como conseqüência o arquivamento de Inq. Civil, impõe-se o
procedimento de revisão pelo CSMP.
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Execução de obrigação de fazer, não fazer. CPC. Lei n° 10.444/01. Concessão da
tutela específica. Medidas coercitivas. Astreinte. Multa. Se já foi fixada no TAC, o juiz
pode alterar o valor, se entender excessivo ou insuficiente.

E a legitimidade para celebrar transação? Idem? Não.
Naturalmente,

só

as

partes

da

relação

processual

podem

transacionar.

Diferentemente, o TAC, como pode, por exemplo, prevenir uma ACP, e, portanto, ser
celebrado extraprocessualmente, não se restringe ao autor, mesmo porque antes do
processo não existe “autor”.



Se a relação processual pode ser resolvida através de conciliação, em Ações
Coletivas, o juiz deve designar audiência preliminar.

Obs: contrariamente, não pode haver conciliação na ACP de improbidade
(LEI 8429).

Compromisso preliminar. É possível tomar compromisso no curso de IC e dar
seqüência às diligências. Tal compromisso não põe fim ao procedimento, tendo
caráter meramente instrumental. Se puser fim ao IC, não é preliminar, e sim, definitivo.
Deve chamar-se TAC e tem como conseqüência a extinção do procedimento e
envio ao CS para fins de revisão e homologação.

Arquivamento implícito do Inquérito Civil. Ocorre quando o órgão do MP, ao
desfecho de um IC, ajuíza ACP versando apenas em parte a matéria objeto de
apuração. Com relação à matéria rejeitada, havendo ou não celebração de TAC,
caso não haja remessa para o CS para fins de revisão e homologação, haverá
arquivamento implícito indesejado, que pode, a partir de julgamento subjetivo do
membro do MP, deixar de cuidar de interesse público relevante.



Nesse caso, o juiz pode, se apercebendo da falha, oficiar o CS para as
providências que entender necessárias. Ex: designação de outro membro,
homologação do arquivamento.



Resumo:

TAC: pode ser antes ou durante uma ACP. Pode ou não por fim à ACP. Pode ou não
prevenir a ACP. Pode resolver parcialmente o objeto da ACP. Mesmo que,
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aparentemente (ou no julgamento do legitimado que o celebrar) resolva
“totalmente” o objeto da controvérsia, outro legitimado pode entender que não
ficou bem salvaguardado o interesse público e:

1. continuar diligenciando,
2. celebrar outro(s) TAC,
3. propor uma ACP.

Se for celebrado durante o curso de uma ACP e tiver como propósito extinguí-la,
deve-se submeter à homologação judicial. Nesse caso, haverá TAC e transação. A
transação pode, por outro lado, se dar por termo nos autos, verbalmente em
audiência, devendo ser reduzido a termo na ata, ou por petição.

Não necessariamente a transação se dá através de um TAC. Pode haver transação
sem ser via TAC. Proferida sentença de homologação, extingue-se o processo. Se
outro legitimado discordar, pode apelar da sentença. Se restar infrutífera, e entender
que o ajuste não atendeu eficazmente o interesse público, pode continuar
diligenciando, celebrar outro(s) TAC e até propor outra ACP, desde que não seja
idêntica à anterior, pois nesse caso, o juiz deverá extinguir o feito sem resolução de
mérito (art. 237, V, do CPC – coisa julgada), pois se, no seu modo de ver, não
estivesse sendo protegido o interesse público pelo acordo que lhe foi submetido, e
por assim entender, homologou o ajuste, seria um contra-senso, posteriormente, o
magistrado aceitar demanda idêntica (e assim estaria considerando que a questão
não foi resolvida ainda) com vistas a proferir, ao final desta relação processual,
sentença de procedência que atenda ao interesse público submetido novamente
ao seu crivo.

Se entendesse que o acordo não resolve a questão, deveria ter rejeitado o acordo e
dado seqüência ao andamento do processo para, ao final, proferir sentença de
mérito, resolvendo de maneira que melhor proteja o interesse público. Vale lembrar
que o Processo Coletivo é regido pelo princípio da participação. O juiz não deve ser
neutro. Deve perseguir o interesse público.

Obs: homologada a transação, tem-se título executivo judicial, e não extrajudicial
(natureza jurídica do TAC). Não há necessidade de apreciação pelo CS, uma vez
que o próprio juiz exercer o controle. Já no arquivamento do IC há controle interna
corporis. No TAC, os demais legitimados são fiscais do interesse público.
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Portanto, a depender da hipótese,
teremos como fiscal do interesse público:

1. O Juiz
2. O CSMP
3. Os demais legitimados

A transação pode ocorrer em 2° grau. Devem atuar os órgãos de 2ª instância.

MPF: Procurador Regional da República → TRF 5ª Região.

Se houver pluralidade de legitimados no pólo ativo (seja por litisconsórcio inicial, seja
por litisconsórcio ulterior – assistência litisconsorcial), e, entre a celebração de
transação e a homologação, houver manifestação de discordância por parte de
algum co-legitimado, recomenda-se a não homologação do acordo, haja vista que
o interesse objeto da ação está sendo defendido por todos os integrantes do pólo
ativo, em igualdade de condições. O legitimado proponente do TAC não é mais
legitimado do que os demais. Seria o juiz reconhecer a supremacia da vontade /
legitimidade de uns em detrimento dos demais. O acordo não deve ser homologado.
A ação deve prosseguir rumo à sentença.

OBS: A possibilidade de discordância, recurso da sentença homologatória,
celebração de novos TACS e ajuizamento de outra(s) ACP(s): cautelas necessárias
para prevenir “abandonos disfarçados” e “acordões” lesivos ao interesse público.

Obs: Discordância de assistente simples não tem o condão de obstar a
homologação.

Se o MP discordar, na condição de custus legis, como o parecer não é vinculativo, o
juiz pode, discordando da opinio ministerial, homologar o acordo. Caberia-lhe a via
recursal, com vistas à reforma do julgado.



Obs: o TAC e a transação configuram garantias mínimas do interesse público,
e não o limite máximo da responsabilidade do causador do dano. Por essa
razão, cabe a qualquer legitimado promover medidas complementares,
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como novos acordos e até propositura de outra ACP, se entender o direito
metaindividual não restou devidamente tutelado.

O TAC é válido e produz efeitos desde a celebração (ou outro termo fixado no
acordo). O CS não atua no TAC. Não há ingerência do CS no conteúdo do TAC. A
fiscalização interna dá-se no arquivamento de IC, com vistas a verificar se não houve
omissão / negligência do membro do MP e, se assim entender, designar outro órgão
para atuar. Havendo atuação, que culminou na celebração de TAC, descabe aos
órgãos hierarquicamente superiores interferirem na convicção jurídica do Promotor /
Procurador reanalisando o mérito de sua atuação. Irão fiscalizar, p. ex., se houve
arquivamento implícito, isto é, se houve omissão quanto a parte da matéria.

TAC extrajudicial não exige homologação judicial, salvo se há controvérsia em juízo
versando sobre aquela matéria e o acordo tiver o condão de extinguir o feito.

CSMP-SP: se o TAC é tomado nos autos de IC, deve-se proceder na forma prevista
para o arquivamento. Razoabilidade. Isto porque o TAC implica arquivamento do
procedimento, com o seu encerramento.

Pela literalidade do Art. 9°, nesse caso, não haveria necessidade.
Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as
diligências, se convencer da inexistência de fundamento para
a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos
autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o
fundamentadamente.

Cabe ao “compromissário” (tomador do TAC) acompanhar o cumprimento do
acordo.



RESCISÃO DO TAC

Obedece à lei civil:
Defeitos do Negócio jurídico: causas de anulabilidade:

1. Do Erro ou Ignorância
2. Do Dolo
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3. Da Coação
4. Do Estado de Perigo
5. Da Lesão
6. Da Fraude Contra Credores

CODIGO CIVIL
Nulidades:
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;
II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;
III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
IV - não revestir a forma prescrita em lei;
V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para
a sua validade;
VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem
cominar sanção.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.



Quanto à transação:

Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa
ou coisa controversa. CC

Para parte da doutrina, a sentença meramente homologatória não pode ser
rescindida e sim anulada.

CPC: Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida
quando: (...)

Requisitos para rescisória: Sentença de mérito transitada em julgado.

Causas:

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
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II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de
colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar literal disposição de lei;
Vl - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal
ou seja provada na própria ação rescisória;
Vll - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência
ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar
pronunciamento favorável;
VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em
que se baseou a sentença;
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa;

Contudo, o CPC também fala em rescisão:

Art. 486. Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou
em que esta for meramente homologatória, podem ser
RESCINDIDOS, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei
civil.

Para aqueles, a expressão “rescindida” aqui é impropriamente empregada como
sinônimo

de

“anulada”,

pois

a

transação,

como

forma

de

extinção

por

autocomposição, configura um negócio processual.

Obs: em matéria criminal, a transação só é admitida após a composição do dano
ambiental. Não há regra análogo na esfera civil, no entanto, é da essência dessa
esfera a busca da reparação. TAC / transação / ACP têm exatamente esse
propósito.

LEI 9605:
Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099, de
26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a
prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em
caso de comprovada impossibilidade.
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DESISTÊNCIA E RENÚNIA DO RECURSO

CPC: regra: renunciabilidade.

Na ACP também pode. Isto porque o legitimado tem disposição quanto ao
conteúdo processual da ação. Não tem, entretanto, poder de dispor do direito
material. Se pode não recorrer, pode desistir de recurso, bem como renunciar ao
direito de interpô-lo.

Idem para o MP. Valem as mesmas lições aplicáveis à desistência da ação. Pode o
MP, após a interposição, verificar motivo justo para não vê-lo apreciado. A
desistência, assim como a da ação, deve ser fundamentada (caráter sempre
excepcional).

•

Não se aplicam as regras do Processo Penal:

Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja
interposto.

LACP: Art. 5°, §3°. Se se admite desistência / abandono da ação, com mais razão
deve-se admitir a disposição de possível recurso.

•

Conseqüências:



Disposição da ação: extinção sem resolução de mérito (no processo
individual) / sucessão processual superveniente;



Disposição do recurso: conduz à coisa julgada material (pode ser mais
danosa do que a primeira.

Parte da doutrina entende que se aplica o art. 9° da LACP nesses casos. Controle
pelo CSMP. Crítica: Ora, se não se aplica na hipótese de desistência da ação,
porque haverá controle judicial (que substitui o controle interna corporis), através da
homologação da desistência por sentença, menos razão há para exigir controle
interno sobre a desistência do recurso.
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NOTIFICAÇÕES, REQUISIÇÕES, DEVER DE INFORMAÇÃO

LOMPU
Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União
poderá, nos procedimentos de sua competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de
ausência injustificada;
II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da
Administração Pública direta ou indireta;
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus
servidores e meios materiais necessários para a realização de atividades
específicas;
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as
normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e
inquéritos que instaurar;
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público
ou relativo a serviço de relevância pública;
IX - requisitar o auxílio de força policial.
......
§ 5º As requisições do Ministério Público serão feitas fixando-se prazo razoável
de até dez dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitação
justificada.

LACP
Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a
iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem
conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil,
remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.
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Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades
competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem
fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos, mais multa de 10 (dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos
indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério
Público.

CPB
Desobediência
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.



OUTROS:

LOMPU
Art. 8°.......
§ 1º O membro do Ministério Público será civil e criminalmente responsável
pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar; a ação
penal,

na

hipótese,

poderá

ser

proposta

também

pelo

ofendido,

subsidiariamente, na forma da lei processual penal.
§ 2º Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério Público, sob qualquer
pretexto, a exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência do caráter sigiloso
da informação, do registro, do dado ou do documento que lhe seja
fornecido.*
§ 3º A falta injustificada e o retardamento indevido do cumprimento das
requisições do Ministério Público implicarão a responsabilidade de quem lhe
der causa.
§ 4º As correspondências, notificações, requisições e intimações do Ministério
Público quando tiverem como destinatário o Presidente da República, o VicePresidente da República, membro do Congresso Nacional, Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Ministro de Tribunal Superior,
Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe de missão diplomática de
caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-
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Geral da República ou outro órgão do Ministério Público a quem essa
atribuição seja delegada, cabendo às autoridades mencionadas fixar data,
hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.

* dispositivo de constitucionalidade duvidosa.
Ex: sigilo das comunicações telefônicas. “Princípio da Reserva Jurisdicional”. Há casos
em que só mediante autorização judicial haverá acesso à informação / quebra do
sigilo.

Obs: nada impede que o MPU requisite documento / informação de autoridade
estadual e vice-versa
Obs: noutros casos, caberá ao PRR.



DIREITO AO SILÊNCIO / SIGILO

LACP
Art. 8°.........
§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada
certidão ou informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta
desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.
CF/88
Art. 5°........
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no
prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
Art. 93......
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito
à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à
informação;
CPP
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Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação
do fato ou exigido pelo interesse da sociedade.



Sigilo profissional: médico, advogado, padre, etc.

Ex: Advogado - Estatuto da OAB.

Art. 7º São direitos do advogado:
II - ter respeitada, em nome da liberdade de defesa e do SIGILO
PROFISSIONAL, a inviolabilidade de seu escritório ou local de
trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e
de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo
caso de busca ou apreensão determinada por magistrado e
acompanhada de representante da OAB;
XIX - recusar-se a depor como testemunha em processo no qual
funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com
pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando
autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato
que constitua SIGILO PROFISSIONAL;
Art. 34. Constitui infração disciplinar:
VII - violar, sem justa causa, sigilo profissional;

Obs: Algumas hipóteses de sigilo são excepcionadas pela CF/88 na vigência de
“estado de exceção constitucional” (Estado de Sítio / Defesa).

Obs: o membro do MP, por sua vez, quando tem acesso a informação sigilosa, tem o
dever de não revelá-la ao conhecimento público. O uso indevido enseja
responsabilidade penal e funcional.

Relativização das garantias constitucionais. Teoria da relatividade dos direitos
fundamentais. Um direito fundamental não pode ser invocado para acobertar a
prática de ato ilícito. Doutrina e jurisprudência uníssonas.

Ex:
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MS 21729 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. NÉRI DA SILVEIRA
Julgamento: 05/10/1995

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

EMENTA: - Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora
de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério
Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir procedimentos
administrativos de sua competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério
Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados
pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor
sucroalcooleiro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os
beneficiários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário,
previsto no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente
do Banco do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O
poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem
jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem
jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público
- art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei
Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério
Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela
instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo
bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir
procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio
da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos
concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil
os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do Governo
Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à
equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor
produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido.

OBS: Em caso de requisições ilegais, abusivas, cabe MS para proteger direito líquido e
certo do requisitado / impetrante (ex: falta de competência, abuso de poder, desvio
de finalidade).
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ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL / FASE ADMINISTRATIVA

MINISTÉRIO PÚBLICO



INQUÉRITO CIVIL

Importante instrumento de investigação pré-processual. Sempre voltado à apuração
de violação a direitos transindividuais.

Legislação:

CF/88
Art. 129........
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
LOMPU
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
LACP
Art. 8°......
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou
requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez)
dias úteis.
LOMPU
Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao
exercício de suas funções institucionais:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;



Poderes do MP

Art. 8º Para o exercício de suas atribuições, o Ministério Público da União poderá, nos
procedimentos de sua competência:
I - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de
ausência injustificada;
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II - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da
Administração Pública direta ou indireta;
III - requisitar da Administração Pública serviços temporários de seus servidores e
meios materiais necessários para a realização de atividades específicas;
IV - requisitar informações e documentos a entidades privadas;
V - realizar inspeções e diligências investigatórias;
VI - ter livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas
constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;
VII - expedir notificações e intimações necessárias aos procedimentos e
inquéritos que instaurar;
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou
relativo a serviço de relevância pública;
IX - requisitar o auxílio de força policial.



Características do Inquérito Civil:

1. Instrumentalidade;
2. Exclusividade;
3. Dispensabilidade;
4. Formalidade / solenidade;
5. Publicidade;
6. Participação.

•

O IC pode ter como desfecho:

1. Arquivamento;
2. Celebração de TAC;
3. Propositura de ACP;
4. Arquivamento implícito.

•

Outras características:



Não há contraditório;



Não há decisão de interesses;



Não há imposição de sanções;



Valor probatório relativo (caráter inquisitivo);



Não é etapa obrigatória para propositura de ACP;
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Sujeita-se ao princípio da publicidade, salvo se houve justo
motivo, legal ou constitucional, que torne imperioso o sigilo.



Qualquer interessado tem o direito constitucional de livre
acesso aos autos e à obtenção de certidões dele extraídas;



CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

LOMPU
Art. 55. O Conselho Superior do Ministério Público Federal reunir-se-á,
ordinariamente,

uma

vez

por

mês,

em

dia

previamente

fixado,

e,

extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da República, ou
por proposta da maioria de seus membros.
Art. 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior
serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
§ 1º Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria
de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado.
§ 2º As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça,
exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.
Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal:
......
XXV - exercer outras funções estabelecidas em lei.
CAMARAS DE CORRDENAÇÃO E REVISÃO
Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito
parlamentar ou peças de informação, exceto nos casos de competência originária
do Procurador-Geral;
MPDF/T
CAMARAS DE CORRDENAÇÃO E REVISÃO
Art. 171. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
IV - homologar a promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças de
informação ou designar outro órgão do Ministério Público para fazê-lo;

Obs: CSMPF é presidido pelo PGR.

Peças de Informação x Inquérito Civil

155

Peças de Informação: conceito amplo que significa genericamente quaisquer
elementos de formação da convicção do Parquet.



Nesse sentido, tanto o IP com IC seriam Peças de Informação. Sendo que
aqueles são instrumentos de

colheita

dos

elementos de

convicção

formalizado através de procedimento próprio.



O MP pode propor ACP com base em meras peças de informação. A
instauração do IC não é etapa obrigatória que antecede a fase judicial.



Ex: o juiz, tomando conhecimento, no curso de qualquer processo, de
elementos

que

possam

configurar

violação

a

direitos

ou

interesses

metaindividuais, deve enviar cópias ao MP. Esses documentos são peças de
informação. Pode o membro do parquet instaurar IC e esses documentos
serem nele juntados, somando-se a outros elementos de convicção a serem
colhidos no curso das diligências.



O IC pode ser instaurado a partir de representação ou ex officio. A
representação pode ser identificada ou uma delação anônima.



Aplicam-se as regras do IP no que for aplicável.



Ex: não será aplicável a regra segundo a qual o IP pode ser instaurado por
requisição do juiz. Não há ingerência do Poder Judiciário, ao contrário do IP,
onde a autoridade policial exerce o papel de Polícia Judiciária.



Nulidades do IC não viciam a ACP, desde que esteja bem proposta e
instruída.



Ex: viciaria no caso de provas ilícitas (ex: escuta telefônica sem autorização
judicial)



Obs: reforma do CPP: mitigação da teoria fruits of the poisonous tree).
Vigência em 30 dias.



O IC pode ser trancado via MS. Ex: incompetência, desvio de finalidade,
abuso de poder, etc.
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Ex de trancamento de IC via MS. Causa: incompetência:
Processo
RMS 5563 / RS
RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANÇA
1995/0015387-4
Relator(a)
Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
21/08/1995
Ementa
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE NORMAS
RELATIVAS A HIGIENE E A SEGURANÇA DO TRABALHO. INQUERITO CIVIL E AÇÃO CIVIL
PUBLICA. ILEGITIMIDADE DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL. O MINISTERIO PUBLICO E
UNO E INDIVISIVEL MAS APENAS NA MEDIDA EM QUE OS SEUS MEMBROS ESTÃO
SUBMETIDOS A UMA MESMA CHEFIA. ESSA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE SO DIZEM
RESPEITO A CADA UM DOS VARIOS MINISTERIOS PUBLICOS QUE O SISTEMA JURIDICO
BRASILEIRO CONSAGROU. ASSIM, O MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL NÃO TEM
LEGITIMIDADE PARA INSTAURAR, CONTRA SOCIEDADE EMPRESARIA, PESSOA JURIDICA
DE DIREITO PRIVADO, INQUERITO CIVIL PARA APURAR O DESCUMPRIMENTO DE
NORMAS RELATIVAS A HIGIENE E A SEGURANÇA DO TRABALHO, NEM PARA AJUIZAR,
DECORRENTEMENTE, AÇÃO CIVIL PUBLICA. RECURSO PROVIDO.

Obs: Aqui, tem-se a competência originária do TJ (ato de membro do MP de primeira
instância) para apreciar o writt.
E Recurso Ordinário Constitucional dirigido ao STJ.

Obs: HC não se presta a trancar IC, apenas o IP (perigo de cerceamento da
liberdade do paciente). Não há perigo de violação da liberdade via IC. A única
hipótese de proteção da liberdade de ir e vir através de habeas é quanto à
condução coercitiva.

157

Lembrete: Crime ambiental (lei 9605) ≠ violação a direito difuso (meio ambiente) por
dano ambiental definido na lei 6938/81. IP X IC. Mas o IC Pode ser “emprestado” para
o Processo Penal:

LEI 9605
Art. 3°......
Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo cível
poderá

ser

aproveitada

no

processo

penal,

instaurando-se

o

contraditório.

Direito do consumidor. Decadência do direito de reclamar por vícios aparente.
Suspensão do curso do prazo decadencial:

CDC
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de
fácil constatação caduca em:
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de
produtos não duráveis;
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e
de produtos duráveis.
§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir
da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos
serviços.
§ 2° Obstam a decadência:
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.



Termo a quo: publicação da portaria instaurando o IC.



Termo ad quem: publicação da decisão do CSMP, homologando o
arquivamento.



Competência para o IC:

Mesmo órgão que terá / teria atribuição para ajuizar a ACP. Define-se pelas normas
de competência para julgamento (LACP) combinadas com as normas institucionais
de divisão das atribuições. Ofícios especializados, etc. Controle interna corporis.
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Objeto do IC:

Investigam-se quaisquer fatos que possam ensejar atuação do parquet, dentre elas a
propositura de ACP ou celebração de TAC. Não tem a restrição das CPI’s, p. ex., que
devem ser instauradas para apurar fato determinado. O IC pode ter como objeto
investigar a “poluição no Rio Cocó”.



Poderes: amplos de investigação. Atividade inquisitiva, a exemplo do IP
presidido pelos Delegados de Carreira.



Provas: documentos, perícias, depoimentos, inspeções, vistorias, diligências.
Quaisquer elementos de convicção.



Arquivamento: o membro do MP não requer arquivamento de IC ao CS. Ele
mesmo promove o arquivamento, sujeitando-se a controle interna corporis. Já
no IP, há controle judicial do arquivamento. O MP não promove arquivamento
de IP, e sim requer.



Tramitação no CSMP. Na fase de revisão do arquivamento do IC, faculta-se às
associações interessadas arrazoar a fim de convencer o CS, p. ex., a rejeitar o
arquivamento.

LACP
Art. 9°.......
§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior do Ministério
Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de
arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar
razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos
do inquérito ou anexados às peças de informação.

Por associações interessadas, entende-se não só os co-legitimados para propositura
de ACP, mas qualquer associação que tenha interesse em ver o direito / interesse
metaindividual devidamente tutelado.

Ocorre que os co-legitimados não precisam “lutar” para que o MP proponha a ACP,
pois eles mesmos podem propor. Contudo, podem eles entenderem que o parquet
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dispõe de melhores condições técnicas / estruturais para defender o direito
metaindividual. Por isso, podem eventualmente ter interesse em ver a demanda
proposta pelo MP.

A sessão do CSMP será sempre pública, salvo quando houver justo motivo para o
sigilo. A tramitação será regulamentada pelo RI do CSMP.

Cuidado:


Cabe ao CS rejeitar o arquivamento.



A designação de outro membro cabe ao Procurador Geral.

Ratio: O poder hierárquico, no âmbito administrativo, compete ao PGJ / PGR / PGT.



Prazo:
§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de informação
arquivadas serão remetidos, sob pena de se incorrer em falta
grave, no prazo de 3 (três) dias, ao Conselho Superior do
Ministério Público.



Atuação do CSMP

Recebidos os autos, o Conselho poderá:
1. Homologar o arquivamento. Os autos retornam ao procuradoria de origem.
2. Rejeitar o arquivamento e designar outro membro para propor ACP. Não há
violação da independência funcional. O novo membro age por delegação,
e não por livre convencimento. Está sujeito ao Poder Hierárquico. Não pode
negar-se a propor a ACP. O primeiro membro sujeita-se ao princípio do
promotor natural e à independência funcional; o segundo, não;
3. Converter em diligência.



Se o arquivamento se dá por entender que cabe atuação de outro
ramo do MPU, o controle pelo CS permanece intacto e a “declinação
de competência” dar-se-á através do CS.



Ex: Procurador da República (entende que se trata de atribuição do
MPT) → arquivamento fundamentado → revisão pela Câmara
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Revisional da PGR → remessa pela Câmara → Procurador do Trabalho
competente (MPT) – “procurador natural” para o caso.

Surgindo novas provas, nada obsta que se procedam a novas diligências e que se
proponha a ACP anteriormente rejeitada.
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DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ

RESOLUÇÃO 21 DO CONSELHO SUPERIOR

⇒ PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO

Iniciativa
Distribuição de atribuições
Rito
Prerrogativas dos Defensores Públicos
Princípios Institucionais
Desfecho
Conseqüências
Controle
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PARTE 5
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RECURSOS

Na ACP, são cabíveis os recursos previstos no CPC:

Art. 496. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo;
III - embargos infringentes;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
Vl - recurso especial;
Vll - recurso extraordinário;
VIII - embargos de divergência em recurso especial e em recurso
extraordinário.

Prazos: aplicam-se os prazos dos CPC.

MP / DP: prerrogativas: prazo em dobro e intimação pessoal.

REsp 2065 / RJ RECURSO ESPECIAL 1990/0000852-2
Relator(a)
Ministro WALDEMAR ZVEITER (1085)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
08/05/1990
Ementa
PROCESSUAL CIVIL - USUCAPIÃO - MINISTERIO PUBLICO - PRAZO RECURSAL.
I - E ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA JURISPRUDENCIA E PELA DOUTRINA QUE O
MINISTERIO PUBLICO A QUALQUER TITULO COM QUE EXERÇA SEU MUNUS FAZ JUS AO
PRAZO RECURSAL EM DOBRO.
II - ASSIM, NO USUCAPIÃO, AO PARQUET, QUER COMO PARTE, QUER COMO CUSTOS
LEGIS, NA EXEGESE DO ART. 188 DO CPC, NÃO E POSSIVEL ESTABELECER DISTINÇÃO
QUANTO AO PRAZO EM DOBRO QUE NESSE DISPOSITIVO SE GARANTE.
III - RECURSO NÃO CONHECIDO. DE CONSEGUINTE, CONFIRMA-SE A DECISÃO

164

IMPUGNADA QUE DEU PELA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO.



Peculiaridades Recursais na ACP:

Concessão de efeito suspensivo a recurso:

LACP:
Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte.

•

Concessão

de

efeito

suspensivo

a

agravo

de

instrumento.

Decisão

Monocrática do relator:

CPC
Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos
casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de
dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa
resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a
fundamentação,

suspender

o

cumprimento

da

decisão

até

o

pronunciamento definitivo da turma ou câmara.

RI TRF 5ª REGIÃO

Art. 10. Ao Plenário e às Turmas, nos processos da respectiva
competência, incumbe, ainda:
I – julgar:
a) os agravos contra decisão do respectivo Presidente ou do Relator;
.......
Art. 64. Independem de pauta:
I – o julgamento de Habeas Corpus e Recursos de Habeas Corpus,
Conflitos

de

Competência,

Embargos

Declaratórios,

Agravos

Regimental e Inominado e Exceções de Suspeição e Impedimento;
.......
Art. 118. Não haverá sustentação oral no julgamento dos agravos (...).
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Do Agravo de Instrumento
Art. 211 - Distribuído o agravo, será aberta vista ao Procurador Regional
Federal, se for o caso (art. 50, X), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após,
serão os autos conclusos ao Relator, que pedirá dia para julgamento.
..........
Art. 225 - Das decisões do Plenário, das Turmas, ou de seus Presidentes
e dos Relatores, são admissíveis os seguintes recursos:
II - para as Turmas:
a) agravo regimental de decisão do Presidente da Turma e dos
Relatores de processos de competência da Turma, nos casos previstos
em lei ou neste Regimento;
........
Dos Agravos
Art. 227 - Os agravos poderão ser de instrumento ou regimental.
Art. 229 - O agravo regimental será submetido ao prolator do
despacho, que poderá reconsiderá-lo ou submeter o agravo ao
julgamento do Plenário ou da Turma, conforme o caso.
Da Suspensão de Segurança
Art. 249 - Poderá o Presidente do Tribunal, a requerimento do
Advogado

Geral

da

União

ou

de

quem

o

representar,

do

representante do Ministério Público Federal, ou de pessoa jurídica de
direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas, suspender, em despacho
fundamentado, a execução de liminar, ou da sentença concessiva de
mandado de segurança proferida por Juiz Federal (Lei nº 4.348, de
26.6.64, art. 4º).
Parágrafo único - Da decisão a que se refere este artigo, se concessiva
da suspensão, caberá agravo regimental, no prazo de 10 (dez) dias
(art. 228).

Agravo inominado:

CPC
Art.

557.

O

relator

negará

seguimento

a

recurso

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
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respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal
Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)
§ 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao
órgão competente para o julgamento do recurso, e, se não
houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa,
proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.
(Incluído pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998)

•

Efeitos dos Recursos: só devolutivo

Toda decisão em ACP tem eficácia imediata.

•

O próprio juiz pode dar efeito suspensivo ao receber recurso.

STJ: poder de o juiz conferir ef. suspensivo limita-se às instâncias ordinárias, e não aos
recursos excepcionais:
AgRg no REsp 311505 / SP
Relator(a)
Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
01/04/2003
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXTRAÇÃO DE CERTIDÃO A ESTE
TRIBUNAL, NO SENTIDO DE CONSTAR QUE O RECURSO ESPECIAL TERIA SIDO RECEBIDO
NO DUPLO EFEITO - SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO, CONSOANTE
DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO.
ART. 14, DA LEI N° 7.347/85. ART. 542, § 2°, DO C.P.C.
Nega-se provimento ao agravo regimental em face das razões que
sustentam a decisão recorrida, sendo certo que a faculdade conferida
ao Juiz monocrático para conferir efeito suspensivo aos recursos,
com o escopo de evitar dano irreparável à parte, prevista no art.
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14, da Lei n° 7.347/85 (Ação Civil Pública), deve ficar restrita à
esfera de competência do prolator da decisão, não tendo, pois, o
condão de ultrapassar as instâncias ordinárias abrangendo também os
recursos especial e extraordinário que têm previsão legal no art.
542, § 2°, do Código de Processo Civil. Ademais, ultrapassada a
esfera ordinária e concorrendo, na espécie, os pressupostos legais
do periculum in mora e do fumus boni iuris, deve a parte pugnar pela
concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo, via medida
cautelar, cabendo ao Relator do processo aferir a excepcionalidade
do caso, restritivamente, considerados e autorizados por norma
regimental, deferindo ou não o pleito.

Portanto, não se pode conferir efeito suspensivo a RE e RESP

CPC:
Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem
a execução da sentença; a interposição do agravo de instrumento não
obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta
Lei.
542.........
§ 2o Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito
devolutivo.



DUPLO GRAU / REEXAME NECESSÁRIO

•

Natureza: condição de eficácia da sentença. Não há trânsito em julgado até
o reexame pelo Tribunal.

•

Situações:

1. Única passagem que prevê expressamente para ACP a exigência do
reexame necessário. Lei 7.853/89. Pessoas Portadora de Deficiência.

Art. 4°...........
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§ 1º A sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação fica sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal.

2. A LAP prevê o seguinte:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela
improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de
jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada
pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá
apelação, com efeito suspensivo.

3. A Lei 7.347/85 manda aplicar “subsidiariamente” o CPC, que assim dispõe
sobre o reexame necessário:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI).
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos
autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o
presidente do tribunal avocá-los.
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a
condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de
procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do
mesmo valor.
§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a
sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo
Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior
competente.

Doutrina:
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MAZZILLI: aplica-se apenas o CPC;



DIDIER: aplicam-se todos os dispositivos (Teoria do Microssistema).



RECURSO DE TERCEIRO:

É modalidade de intervenção de terceiro. Trata-se de uma “assistência em
grau recursal”. Cabe, naturalmente, apenas ao co-legitimados e não a
qualquer interessado no desfecho da causa.

Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.
§

1o

Cumpre

ao

terceiro

demonstrar

o

nexo

de

interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação
jurídica submetida à apreciação judicial.
§ 2o O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no
processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como
fiscal da lei.*

* MP pode recorrer como parte o como custus legis:



RECURSO DO CO-LEGITIMADO CONTRA SENTENÇA QUE HOMOLOGA TAC /
TRANSAÇÃO



O co-legitimado, discordando do conteúdo de acordo firmado entre
o outro legitimado e o causador do dano, pode recorrer da sentença
que o homologar, por não considerá-lo a melhor solução para o caso.



Pode ainda repropor a ação, desde de que a nova ACP não verse
exatamente sobre a mesma matéria já veiculada na ACP anterior e
que foi resolvida pelo acordo.



Isto porque depois da homologação por sentença, opera-se a coisa
julgada. Assim, a repropositura de ação correspondente a matéria já
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resolvida, implica extinção sem resolução de mérito pela coisa julgada
(Art. 267, V, CPC).



Mas, da mesma forma que é possível a celebração de “TACs
complementares”,

é

possível

o

ajuizamento

de

“ACPs

complementares” para proteger direito metaindividual que não foi
resolvido na transação / no TAC. Só não pode, evidentemente, ter
conteúdo idêntico.



LIQUIDAÇÃO



Sempre será necessária quando a sentença não individuar o objeto
e/ou não fixar valor.



Continua sendo processo autônomo, seja execução da obrigação de
fazer, não fazer ou quantia certa.



LACP nada dispõe.

CDC:
Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser
promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos
legitimados de que trata o art. 82.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano,
poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução
da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para
o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.



Modalidades:

“Liquidação por Cálculo”
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Art.

475-B.

Quando

a

determinação

do

valor

da

condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor
requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J
desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e
atualizada do cálculo.

Cuidado: não é modalidade de liquidação. A liquidação por cálculo (do contador)
foi extinta pela Lei n° 8.898/94. Aqui, há execução direta sem necessidade do
processo de liquidação.

Liquidação por Arbitramento:

Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:
I – determinado pela sentença ou convencionado pelas partes;
II – o exigir a natureza do objeto da liquidação.
Art. 475-D. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz
nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo.

Ex: danos morais.

Liquidação por Artigos:

Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para
determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e
provar fato novo. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
Art. 475-F. Na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o
procedimento comum (art. 272). (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
Art. 475-G. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
Art. 475-H. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento.
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)*
* sistemática do processo único.

OBS: Quando houver processo autônomo, a decisão tem natureza de sentença e
será desafiada por apelação.
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DIDIER: deve-se aplicar a nova sistemática quando cabível. Liquidação /
execução: mera etapa de processo único.



Ex1: direito difuso – cognição, liquidação e execução por legitimado
extraordinário. Possibilidade de proc. único.



Ex2: d.i.h. – condenação genérica:
Cognição

leg. extraordinária (isolada ou cumulada com ordinária)

Liquidação

habilitação dos lesados individuais. Pode até ser noutro foro.

Necessidade imperiosa de instauração de processo autônomo.



Ex3: dir. coletivos. Idem difusos.

Fixação do quantum devido a cada lesado individual que não fez parte da relação
processual de ACP por lesão a d.i.h. Necessidade de individualização de cada
situação. Sentença: condenação genérica.

Liquidação individual. Deve-se provar (liquidação por artigos):

1. Que o liquidante sofreu o prejuízo;
2. Que o dano reconhecido genericamente na condenação é a causa (nexo
causal entre ação e resultado);
3. O quantum da indenização (expressar a lesão economicamente).

Por essa razão, a doutrina (DINAMARCO) afirma que se trata de uma liquidação
imprópria, pois o objeto desta, em regra, é a mera quantificação do valor devido. A
dilação necessária à “liquidação” do direito do lesado, empresta-lhe feição de
processo de cognição.



D.I.H.: regra: liquidação deve ser impulsionada pelos lesados individuais /
sucessores.
Exceção: legitimados do art. 82 CPC / 5° LACP.



COLETIVOS: regra: legitimados do art. 82 CPC / 5° LACP
Exceção: indivíduo pertencente ao grupo.
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DIFUSOS: legitimados apenas.

Obs: pode ocorrer que a ACP acumule em seu objeto várias modalidade de Direitos
Metaindividuais.



EXECUÇÃO

•

Continua sendo processo autônomo, seja execução da obrigação de
fazer, não fazer ou quantia certa.

•

Obrigação de fazer, não fazer: utilização pelo juiz dos meios de
coerção / medidas de apoio.

Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação
ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o
resultado prático equivalente ao do adimplemento.
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o
autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do
resultado prático correspondente.
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do
resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,
determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas,
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário
com requisição de força policial.
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da
multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.



Legitimidade. Regra geral:

1. Execução da pretensão coletiva
2. Execução da pretensão individual



qualquer legitimado
lesado

MP: pode executar quando atuou como autor ou fiscal da lei. Quando o
direito é difuso, sempre pode executar, mesmo não tendo feito parte no
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processo de conhecimento. Tratando-se de d.i.h., só na desídia de outro
legitimado pode promover a execução.

LACP
Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da
sentença condenatória, sem que a associação autora lhe
promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público,
facultada igual iniciativa aos demais legitimados. (aplicável aos
d.i.h.)

Trata-se de execução condicionada:



Condição temporal: transcurso de 60 dias;



Condição Pessoal:

co-legitimado do art. 5° LACP/ 82 CDC

Quando o MP é autor, sua legitimidade para a execução é:
1. Natural
2. Imediata
3. Originária
4. Exclusiva
5. Incondicionada

Quando nasce depois, pela desídia do autor, será:
1. Especial
2. Mediata
3. Originária (dif. de superveniente)
4. Concorrente
5. Condicionada

DIFUSO: todos os co-legitimados podem promover a execução, na desídia do autor
da causa. Prevalência do interesse público.

Execução por quanto contra Fazenda: deve obedecer à regra constitucional de
expedição de precatório (art. 100, CF/88).

Idem para EP / SEM prestadora de serviço público:
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RE 220906 / DF - DISTRITO FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA
Julgamento: 16/11/2000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELÉGRAFOS. IMPENHORABILIDADE DE SEUS BENS, RENDAS E SERVIÇOS.
RECEPÇÃO DO ARTIGO 12 DO DECRETO-LEI Nº 509/69. EXECUÇÃO.OBSERVÂNCIA DO
REGIME DE PRECATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
À empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à Fazenda
Pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e
serviços. Recepção do artigo 12 do Decreto-lei nº 509/69 e não-incidência da
restrição contida no artigo 173, § 1º, da Constituição Federal, que submete a
empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem
atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às
obrigações trabalhistas e tributárias. 2. Empresa pública que não exerce atividade
econômica e presta serviço público da competência da União Federal e por ela
mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração
do disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido
e provido.

Quanto às demais, aplicam-se as regras comuns do CPC.



Não são devidos honorários à Fazenda Pública nas execuções não
embargadas.

Art. 1o-D. Não serão devidos honorários advocatícios pela
Fazenda Pública nas execuções não embargadas. (NR)
(Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001)

Ratio: a Fazenda não resiste voluntariamente à satisfação do crédito do exeqüente.
O procedimento do precatório impões por determinação da CF/88. Sua resistência
manifesta-se através dos embargos.

Ressalva:
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Segundo STJ, não se aplica às execuções promovidas pelos lesados individuais, pois,
em suas liquidações por artigos, haverá dilação que lhe confere feição de processo
de conhecimento.
Processo
EREsp 490739 / PR
Relator(a)
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124)
Órgão Julgador
S1 - PRIMEIRA SEÇÃO
Data do Julgamento
24/09/2003
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI Nº 9.494/97, ART. 1º-D.
INAPLICABILIDADE.
1. A ação individual destinada à satisfação do direito reconhecido
em sentença condenatória genérica, proferida em ação civil coletiva,
não é uma ação de execução comum. É ação de elevada carga cognitiva, pois
nela se promove, além da individualização e liquidação do valor devido, também
juízo sobre a titularidade do exeqüente em relação ao direito material.
2. A regra do art. 1º-D da Lei nº 9.494/97 destina-se às execuções
típicas do Código de Processo Civil, não se aplicando à peculiar
execução da sentença proferida em ação civil coletiva.
3. Embargos de divergência rejeitados.



Havendo abandono / desistência infundada na execução: assunção por
outro co-legitimado. MP: obrigado. Demais: facultativo. Aplicação analógica
da regra acima.

Obs: quanto à assunção da causa na hipótese de desistência infundada, não há
obrigatoriedade para o MP e se trata de sucessão concorrente. Aqui, o MP tem
obrigação de assumir a execução; os demais legitimados, mera faculdade. Na
execução, portanto, analogamente, não se lhe é facultada a desistência.

Aí teremos Legitimidade:
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1. Superveniente,
2. Condicionada,
3. Concorrente,
4. Especial.

 Meios de Defesa na Execução em ACP: idem ao CPC

1. Exceção / Objeção de Pré-executividade;
2. Embargos do Devedor;
3. Embargos de Terceiro;
4. Ação Autônoma.



Execução Provisória: possível em sede de ACP. Mesmas regras do CPC.
Contra a FP, pode, sustando-se o procedimento no ensejo do precatório
(LEONARDO CUNHA).



Execução do TAC: tipo de execução depende do que foi acordado:
obrigação de fazer x não fazer x quantia certa.

D.I.H.: execução: terceira e última oportunidade para habilitação dos lesados
individuais.

1ª) Intervenção como Assistente Litisconsorcial do Processo de Congnição;
2ª) Habilitação na Liquidação por Artigos para individualizar o montante que lhe é
devido a título de indenização individual;

CDC
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem
habilitação de interessados em número compatível com
a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82
promover a liquidação e execução da indenização
devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida
reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24
de julho de 1985.
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Trata-se de execução condicionada:


Condição temporal: transcurso de 1 ano;



Condição Pessoal: co-legitimado do art. 5° LACP/ 82 CDC

Aqui, a execução é residual. E o produto terá
destinação difusa (FDDD). Fluid Recover.

Obs: correndo paralelamente, a liquidação / execução dos lesados que se
habilitaram e liquidação / execução do fundo fluido, pode ocorrer a situação
incoerente de o resultado da execução residual ocorrer primeiro do que a principal,
principalmente porque na apuração do valor devido à vítima carece de dilação
maior do que a fixação da condenação pecuniário que será revertida ao fundo.



Se houver cumulação de direitos metaindividuais, cada legitimado impulsiona
a liquidação / execução dentro do âmbito de seu interesse.



Ex:
difuso – co-legitimado
d.i.h. – lesados individuais

Para os lesados individuais que participaram do processo de formação do título
(proc. cognição) e já tiveram sua situação alcançada pela sentença condenatória
(que para eles não será “genérica”):

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida
pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas
cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)
§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão
das sentenças de liquidação, da qual deverá constar a
ocorrência ou não do trânsito em julgado.

Aqui, o legitimado que promover execução em favor dos lesados individuais, estará
agindo como mero representante processual, e não como substituto processual (Ada
Pellegrini). Trata-se de direito pseudocoletivo (Marcelo Abelha).
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Tese não prevalece. Trata-se de legitimidade extraordinária também para a
execução. Entendimento perfilhado pelo STF:
RE 193503 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 12/06/2006

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

EMENTA: PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES
COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da
Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para
defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da
categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a
liquidação e a execução d os créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar
de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização
dos substituídos. Recurso conhecido e provido.

No mesmo sentido: RE 193.579, RE 208.983, RE 210.029, RE 211.874, RE 213.111, RE
214.668, MI 347, RE 202.063, AI 153.148.

O lesado individual pode promover a liquidação no foro de seu domicílio:

§ 2° É competente para a execução o juízo:
I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no
caso de execução individual;
II - da ação condenatória, quando coletiva a execução.

Isto é:


Se houver execução coletiva, o processo de execução corre no juízo da
condenação;



Se a execução é individual (d.i.h.), executa-se no juízo da liquidação ou no da
ação condenatória.

Portanto, se há opção, é porque tanto num quanto noutro foro pode ser proposta a
liquidação pelo lesado individual. Ele promove a liquidação da sentença (extraída
dos autos do processo de conhecimento) em seu domicílio – privilégio do
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consumidor. Mas só pode executar aí se já houve cisão entre o foro da liquidação e
da cognição. Se a liquidação correu no juízo da condenação, não pode mais cindir
o curso do processo.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor
de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I
e II deste título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Portanto, não se trata de competência funcional (absoluta) a competência para
liquidação / execução do julgado em matéria de d.i.h.. Não necessariamente, o juízo
do processo de cognição será o competente para o processo de liquidação /
execução.



Autos:



Execução coletiva: mesmos autos;



Lesados individuais: autos separados. Haverá um processo de liquidação para
cada um, que pode ser proposto no seu domicílio. Deve-se extrair cópia
certificada dos autos para promover a liquidação noutro foro. Pode ainda ser
no mesmo, mas também em apartado. Podem acorrer milhares de liquidantes
/ exeqüentes, razão pela qual torna-se inviável a liquidação / execução de
todas as indenizações nos mesmos autos.

Liquidação individual. Deve-se provar (liquidação por artigos):

1. Que o liquidante sofreu o prejuízo;
2. Que o dano reconhecido genericamente na condenação é a causa (nexo
causal entre ação e resultado);
3. O quantum da indenização (expressar a lesão economicamente).

A liquidação / execução pelo lesado individual dá-se em regime de legitimidade
ordinária. O lesado busca em nome próprio direito próprio. Até a sentença genérica,
há substituição processual / regime de legitimidade extraordinária. Pode ainda haver
coexistência dos dois regimes, se o lesado interveio como assistente litisconsorcial do
autor da ação.



Preferência nas indenizações individuais.
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Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de
condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 e de
indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do mesmo evento
danoso, estas terão preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a
destinação da importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347
de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão
de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais,
salvo na hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente
suficiente para responder pela integralidade das dívidas.

Interpretação: não significa que o valor da condenação reverta para o Fundo e este,
posteriormente, arque com o pagamento das indenizações individuais. Esse não é o
caminho regular.

Ocorre que, nas ACPs que visem à tutela de d.i.h., o valor da condenação (se for
fixado pelo juiz, vale dizer, se ele não proferir condenação genérica e, portanto,
ilíquida) deve ser revertido ao fundo. Isto porque em ACP os recursos não são
recebidos no efeito suspensivo, apenas devolutivo. Assim, faculta-se a execução
imediata do julgado, mesmo pendente de recurso em 2° grau. Se isso ocorrer, o valor
deve ser depositado no FDDD e, por cautela, fica “congelado” até o desfecho final.

Obs: Indenizações diferenciadas (lucros cessantes, etc) serão pleiteadas em ação
individual, pois não há características que autorizam a veiculação dessa pretensão a
título de direito metaindividual (lesão de massa e uniforme).



COISA JULGADA

Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna
imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário
ou extraordinário.
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem
força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
Art. 469. Não fazem coisa julgada:
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I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance
da parte dispositiva da sentença;
Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da
sentença;
III - a apreciação
incidentemente no processo.

da

questão



CJ Material x Formal



Limites da coisa julgada (em geral):



Objetivo: pedido (questões decididas)



Subjetivo: entre as partes da relação processual



No Processo Coletivo:

prejudicial,

decidida

1ª previsão de dilatação da coisa julgada:

LAP (1965)

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa

julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a
ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste
caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Na redação original do art. 16 da LACP (1985):
Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar
outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova
prova.

A Lei 9494/97 produto da conversão da MP2180 deu a seguinte redação:

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o
pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas,
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hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra
ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.
(Redação dada pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)



Tentativa de evitar que o Estado sofresse reveses de âmbito estadual /
nacional pela decisão de um juiz natural de 1ª instância, dada a inexistência
de foro por prerrogativa de função em matéria cível.

Contudo, não houve alteração do art. 21 da LACP:
Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos,
coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da
lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº
8.078, de 1990)

E o CDC disciplina assim a coisa julgada:
CAPÍTULO IV
Da Coisa Julgada
Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa
julgada:
I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de
provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com
idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo
único do art. 81;
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo
improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se
tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar
todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art.
81.
§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão
interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria
ou classe.
§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os
interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão
propor ação de indenização a título individual.
§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13
da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização
por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista
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neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus
sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts.
96 a 99.
§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória.
Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art.
81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa
julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior
não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua
suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da
ação coletiva.
Portanto, diferentemente do Processo Individual, a coisa julgada na ACP dá-se
SECUNDUM EVENTUM LITIS:



Resumo:

DIREITOS DIFUSOS:
Procedência

erga omnes

Improcedência

erga omnes

Improcedência (ausência de provas)

inter pars (não forma c.j. material)

COLETIVOS
Procedência

ultra partes limitada ao grupo, classe,
categoria

Improcedência

ultra partes limitada ao grupo, classe,
categoria

Improcedência (ausência de provas)

inter pars (não forma c.j. material)

INDIVIDUAL HOMOGÊNEO
Procedência

erga omnes

Improcedência (qualquer caso)

inter pars

PRINCÍPIO DA TRANSFERÊNCIA OU EXTENSÃO
‘IN UTILIBUS’ DA COISA JULGADA.
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OBS: analisar detidamente parágrafos.

OBS: no caso do inciso III, o legislador poderia ter dito também “ultra partes limitado a
lesados / vítimas”, pois o efeito não é propriamente erga omnes. Este, dá-se tão só
nos casos de direitos difusos, dada a absoluta indeterminabilidade dos beneficiários.
No caso dos d.i.h., há um limite, qual seja o grupo dos lesados.



Abrangência regional ou nacional:
Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é
competente para a causa a justiça local:
II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os
danos de âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do
Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.

Jurisprudência: trata-se de competência concorrente.

Relações jurídicas continuativas, de prestação periódica, de trato sucessivo.
Regra: sujeitas a revisão (alimentos, etc.)
Sujeita-se ao princípio rebus sic stantibus. Se houver alteração substancial no estado
de fato que torne o decisum inadequado, será admitida revisão do julgado para
ajustar a prestação ao novo parâmetro.



Rescisão da coisa julgada. Aceitação pelo ordenamento jurídico:

1. Ação Rescisória;
2. Revisão Criminal (só pro réu);
3. Repropositura de ACP julgada improcedente por ausência de prova.*

* Note que “ausência de prova” não consta no rol de hipóteses de extinção do feito
sem resolução de mérito (art. 267, CPC). Portanto, tal julgado deveria produzir coisa
julgada formal e material.

Nesse sentido:
Processo
REsp 330172 / RJ
Relator(a)
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA (1088)
Órgão Julgador
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T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
18/12/2001
Ementa
PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO. JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 269-I, CPC. DOUTRINA. RECURSO
PROVIDO.
I - A insuficiência ou falta de provas acarreta a improcedência do
pedido, não a extinção do processo sem julgamento de mérito.
II - Como doutrina Humberto Teodoro Júnior, "o juiz não pode
eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o processo e
de sonegar a Justiça postulada pelas partes". Assim, "se a parte não
cuida de usar das faculdades processuais e a verdade real não
transparece no processo, culpa não cabe ao juiz de não ter feito a
Justiça pura, que, sem dúvida é a aspiração das partes e do próprio
Estado. Só às partes, ou às contingências do destino, pode ser
imputada semelhante deficiência".
III - Esta Turma, em caso que também teve seu pedido julgado
improcedente por falta de provas (REsp n. 226.436-PR, DJ
04/02/2002), mas diante das suas peculiaridades (ação de estado investigação de paternidade etc.), entendeu pela relativação da
coisa julgada.
Além disso, temos hoje:



Relativização da coisa julgada:

1. Algumas situações, em matéria de direitos fundamentais
(ex: contestação de paternidade);
2. Teoria da Coisa Julgada Inconstitucional.
O Professor Humberto Theodoro Júnior proferiu conferência intitulada "A coisa julgada
inconstitucional". Podemos sintetizá-la: tão grave quanto a lei inconstitucional é a
sentença inconstitucional. A Constituição, pilar de nosso sistema jurídico, assim como
não tolera a inconstitucionalidade de lei, não pode tolerar a inconstitucionalidade de
sentença, ainda que transita em julgado, pois tal importaria em atribuir-se ao Juiz
poder igual ou superior ao da própria Constituição. A sentença inconstitucional é
inexistente ou nula, o que pode ser declarado a qualquer tempo,
independentemente de ação rescisória e, sobretudo, sem subordinação ao exíguo
prazo de 2 anos para ela previsto. Não se pode objetar, dizendo-se que a coisa
julgada é protegida pela própria Constituição, porque não há definição
constitucional de coisa julgada. Trata-se de instituto inteiramente regulado pela
legislação infraconstitucional. Além disso, a própria Constituição admite ação
rescisória, mostrando assim a relatividade da coisa julgada.

Sugestão bibliográfica:


Nova Era do Processo Civil, Cândido Rangel Dinamarco



Coisa Julgada Inconstitucional, André Luiz Santa Cruz Ramos
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Em matéria de meio ambiente, teríamos um “direito fundamental da humanidade”, o
que torna imperioso ter cautela na cristalização da coisa julgada, se puder, de
alguma forma, servir de blindagem para situações lesivas ao interesse público.

Teremos o conflito: interesse público x segurança jurídica.



CUSTAS / SUCUMBÊNCIA

LACP
Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os
diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente
condenados em honorários advocatícios e ao décuplo das custas,
sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Renumerado
do Parágrafo Único com nova redação pela Lei nº 8.078, de 1990)
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada
má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)
CDC
Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas
processuais.
Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação
autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão
solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao décuplo
das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos.

Doutrina: Aplica-se também ao processo de execução.

STJ. Em sentido contrário:
Processo
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AgRg no REsp 265272 / RS
Relator(a)
Ministro GILSON DIPP (1111)
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
17/04/2001
Ementa
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE
EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CPC.
INAPLICABILIDADE DO ART. 18 DA LEI 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.
CONCEITO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. INTELIGÊNCIA.
I- A jurisprudência desta Corte distingue nitidamente as hipóteses
de aplicação do artigo 18 da Lei 7.347/85, ou seja, não são devidas
custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas quando se tratar de processo cognitivo em que não haja
pretensão manifestamente infundada ou litigância de má-fé.
II- Tratando-se os autos em espeque de processo executivo, incide à
espécie, a regra geral do Código de Processo Civil, pois os
processos de conhecimento e de execução são autônomos. Afinal, a Lei 7.347/85
não contemplou, em seu texto legal, a isenção dos ônus
sucumbenciais fora dos expressos limites traçados em seu artigo 18.
Precedentes: REsp. 64.448-SP e Ag.Rg./Ag. 216.022-DF.
III- Conforme disciplina o artigo 557 do Código de Processo Civil,
com a redação que lhe foi dada pela Lei 9.756/98; "o relator negará
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência
dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de
Tribunal Superior.". Em sendo assim, o conceito de "jurisprudência
dominante" não se equipara, obrigatoriamente, a jurisprudência
sumulada.
IV- Agravo regimental desprovido.



Interpretação: Regra só se aplica às Associações ou a todos os legitimados?
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Todos:
Processo
REsp 47242 / RS
RECURSO ESPECIAL
1994/0011952-6
Relator(a)
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
19/09/1994
Data da Publicação/Fonte
DJ 17.10.1994 p. 27865
RJTJRS vol. 168 p. 28
Ementa
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PUBLICA - MINISTERIO PUBLICO CONDENAÇÃO - CUSTAS - LEI 7347/85 ARTIGOS 17 E 18.
1. EM SE TRATANDO DE AÇÃO CIVIL PUBLICA, A QUESTÃO DOS ONUS DA
SUCUMBENCIA RECEBE DISCIPLINA ESPECIFICA, QUE AFASTA A APLICAÇÃO
SUBSIDIARIA DO ART. 20 DO CPC.
2. A TEOR DO ART. 18 DA LEI 7.347/85, A REGRA E A ISENÇÃO DE
HONORARIOS DE ADVOGADO, CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, RESSALVADA
APENAS A HIPOTESE DE MA-FE PROCESSUAL DA ASSOCIAÇÃO AUTORA.
3. RECURSO PROVIDO.
Idem: RESP 164.462

Só a associação: MAZZILLI

Outros:
Processo
REsp 251194 / SP
RECURSO ESPECIAL
2000/0024235-7
Relator(a)
Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS (1096)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
15/02/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ 09.04.2001 p. 331
Ementa
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL LITISCONSÓCIO - ISENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS
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PROCESSUAIS QUE ATINGE APENAS A ASSOCIAÇÃO - PERÍCIA NÃO REQUERIDA
PELA MUNICIPALIDADE - ENCARGO ASSUMIDO PELOS PRÓPRIOS PERITOS VIOLAÇÃO AO ART. 500, DO CPC - RECURSO ADESIVO DA UNIÃO - TEMA NÃO
PREQUESTIONADO.
- Em sede de ação civil pública, a questão dos honorários
advocatícios e despesas processuais recebe tratamento conforme o
disposto no art. 18, da Lei 7.347/85. (REsp 47.242/HUMBERTO)
- Mesmo não tendo requerido o exame pericial, o Município deve arcar
com os honorários advocatícios e com as despesas processuais,
notadamente os honorários do perito, em face deste encargo ter sido,
na época própria, suportado pelos próprios peritos.
- A alegação de maltrato ao artigo 500, do CPC, por ter sido o
Recurso Adesivo da União conhecido e provido, carece de
prequestionamento, pelo que não pode ser conhecida.

Aquele que deu causa à extinção:
Processo
REsp 237767 / SP
RECURSO ESPECIAL
1999/0101838-2
Relator(a)
Ministro ARI PARGENDLER (1104)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
03/10/2000
Data da Publicação/Fonte
DJ 30.10.2000 p. 152
Ementa
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Ação civil pública que
perdeu o objeto no curso do processo, em razão de diligências
assumidas pelo réu. Responsabilidade deste pelos honorários de
advogado, porque deu causa à demanda. Recurso especial não
conhecido.

Ação sem vencedor nem vencido. Partilha dos honorários:
Processo
REsp 122034 / SP
RECURSO ESPECIAL
1997/0015382-7
Relator(a)
Ministro GILSON DIPP (1111)
Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento
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10/11/1998
Data da Publicação/Fonte
DJ 14.12.1998 p. 267
Ementa
AÇÃO CIVIL JULGADA EXTINTA. FATO SUPERVENIENTE. MINISTÉRIO
PÚBLICO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS.
A extinção da Ação Civil, diante de fato superveniente para o
qual o Autor não concorreu, não significa que, por ocasião de sua
propositura, o pedido fosse desarrazoado ou infundado juridicamente,
para efeito o de condenar o Autor nos ônus da sucumbência. Não
havendo vencido, nem vencedor, cada parte arcará com as despesas que
realizou, e com os honorários advocatícios de seu patrono.
Inteligência dos arts. 19 e 20, do CPC.
Recurso especial provido.

MP: nunca paga honorários:
Processo
REsp 258128 / MG
RECURSO ESPECIAL
2000/0043568-6
Relator(a)
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
08/05/2001
Data da Publicação/Fonte
DJ 18.06.2001 p. 150
Ementa
Ação civil pública. Ministério Público. Sucumbência. Precedentes da
Corte.
1. Na linha de precedentes da Corte, em ação civil pública não cabe
a imposição do ônus da sucumbência ao Ministério Público, salvo
comprovada má-fé.
2. Recurso especial conhecido e provido.

Processo
EDcl na MC 1804 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR
1999/0059284-0
Relator(a)
Ministra ELIANA CALMON (1114)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
06/08/2002
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Data da Publicação/Fonte
DJ 07.10.2002 p. 205
Ementa
PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO DO MP EM
HONORÁRIOS - INCIDÊNCIA DA LEI 8.429/92.
1. O Ministério Público, em ação civil pública e nas ações
subsidiárias, não está sujeito a pagar honorários.
2. A Lei 8.429/92, em matéria de seqüestro de bens, é lei
processual, de aplicação imediata.
3. Acolhidos os embargos do Ministério Público e rejeitados os da
parte.



Despesas processuais (gênero):
1. Custas (“taxas judiciárias”);
2. Emolumentos (“taxas cartoriais”);
3. Despesas em sentido estrito (ex: honorário de perito).

Segundo STF: 1 e 2 ostentam natureza tributária (taxa). Portanto, haveria confusão na
hipótese de se cobrar do MPU taxas devidas ao Poder Judiciário da União, ambos
meros órgãos da administração direta (União).

Atos processuais requeridos pela FP e MP serão pagos ao final pelo vencido.

Quanto ao 3, deve ser pago, pois o Estado não pode se locupletar dos serviço
prestado por profissionais particulares.

Nesse sentido:
SÚMULA STJ Nº 232 Ementa: A Fazenda Pública, quando parte no
processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos
honorários do perito.
Processo
REsp 238596 / RN
Relator(a)
Ministro GARCIA VIEIRA (1082)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
03/02/2000
Ementa
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PROCESSUAL CIVIL - ADIANTAMENTO DE DESPESAS PARA O PERITO – FAZENDA
PÚBLICA.
O oficial de justiça e o perito não estão obrigados a custear, em
favor da Fazenda Pública, as despesas necessárias para a execução
dos atos judiciais. Recurso provido.
Estatuto do Idoso veda imposição do ônus da sucumbência ao MP de forma
incondicional:
Art. 88. Nas ações de que trata este Capítulo, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e
quaisquer outras despesas.
Parágrafo único. Não se imporá sucumbência ao Ministério
Público.



Além disso, frise-se que MP e DP não têm p.j.



O condenado seria Estado / União (MPF).

Sucumbência: só se o MP agir com má-fé e quem suporta é o Estado:
Processo
REsp 57162 / MG
RECURSO ESPECIAL
1994/0035912-8
Relator(a)
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO (280)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
24/10/1996
Data da Publicação/Fonte
DJ 25.11.1996 p. 46174
Ementa
AÇÃO CIVIL PUBLICA. HONORARIOS ADVOCATICIOS. MINISTERIO PUBLICO.
I - SO NO CASO DE O ORGÃO MINISTERIAL AGIR COM COMPROVADA
MA-FE, OS ONUS DA SUCUMBENCIA DEVERÃO SER CARREADOS A FAZENDA
PUBLICA. CPC, ARTS. 20, 27 E 81. LEI 7.437, DE 24/07/1985,
ARTS. 17, 18 E 19. PRECEDENTES.
II - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Idem:
Processo
REsp 120290 / RS
RECURSO ESPECIAL
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1997/0011663-8
Relator(a)
Ministro GARCIA VIEIRA (1082)
Órgão Julgador
T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento
22/09/1998
Data da Publicação/Fonte
DJ 17.05.1999 p. 128
JSTJ vol. 7 p. 157
Ementa
PROCESSUAL - DUPLICIDADE DE RECURSOS ESPECIAIS - IMPOSSIBILIDADE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO - HONORÁRIOS - CUSTAS MÁ-FÉ.
A parte não tem o direito de interpor dois recursos especiais para
impugnar o mesmo acórdão, a não ser na hipótese de embargos
infringentes.
O Ministério Público não pode responder por honorários de advogado,
custas e despesas processuais, em ação civil pública, a não ser
quando age com má-fé. Só neste caso a Fazenda Pública arcaria com os
ônus da sucumbência.
Recursos providos.



MULTAS / FUNDOS FLUIDOS

Na ACP, a multa cominatória pode ser fixada em:

1. Medida cautelar initio litis;
2. Liminar de antecipação e tutela;
3. Sentença;
4. TAC.



Peculiaridades:

1. devida desde o descumprimento. Exigível após do t.j. da sentença;
2. exigível a partir do momento fixado pelo juiz;
3. devida / exigível a partir da mora no cumprimento do julgado;
4. termo é fixado no acordo. Em geral, devido / exigível a partir do
descumprimento.

195

Obs: em geral, as multas liminares têm o condão de compelir o réu ao cumprimento
de decisão, já que, em se tratando de obrigação de fazer e não fazer, não há como
o Estado-juiz substituir o devedor e praticar o ato. Portanto, havendo concessão da
tutela específica, a multa configura uma forma de coerção (astreinte). Além disso, o
juiz pode se valer de quaisquer medidas (ditas medidas de apoio) que entender
necessárias para garantir a efetividade do julgado (princípio da fungibilidade das
medidas de apoio). Liberdade do magistrado.

Já a multa objeto da sentença, pode ter esse caráter, mas também constituir a
própria reparação, diante da impossibilidade da reparação in natura.

Pode haver também condenação por dano moral difuso (ex: lesão a patrimônio
cultural que provoque clamor público).

Em qualquer caso, o destino é o Fundo Fluido.

Já nas causas que tenham como objeto direito individual homogêneo, pela exegese
do Art. 1°, §2°, II, da Lei 9.008/95, as multas só integram o fundo se não se destinarem
à reparação dos lesados individuais.

Portanto, em se tratando de d.i.h. a prioridade é a reparação dos lesados. Caso não
se habilitem lesados em número relevante, no prazo de 1 ano a partir do t.j., os
legitimados podem promover execução e reverter o valor apurado para os Fundos
de Direitos Difusos.

Seria um prêmio para o causador do dano sofrer uma condenação genérica e
indenizar efetivamente apenas poucos interessados que se habilitaram. Garantia de
“punição” para o infrator.

O objeto da reparação deixa de ser destinado às vítimas (beneficiadas a título uti
singuli) e passa a ser geral, tendo como beneficiário a coletividade através da
destinação do valor da condenação ao FDDD.

CDC
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano,
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poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e
execução da indenização devida.

Obs: na antecipação de tutela e sentença, o juiz pode fixar multa pelo
descumprimento independente de pedido. Não pode, entretanto, antecipar a tutela
ex officio.

CDC
Art. 84........
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado
receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a
tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor
multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável
para o cumprimento do preceito.

Na liminar, idem, seja ela antecipatória ou cautelar instrumental. Também vale para
a decisão que concede a tutela específica. O destino é o FDDD.

LACP
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação
da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de
execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for
suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do
autor.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para
o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.
...
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o
trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida
desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.
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Destinação:

O Fundo na LACP e no CDC:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano
causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por
Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público
e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à
reconstituição dos bens lesados.
Parágrafo único. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro
ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com
correção monetária.
Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo
Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
CDC
Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação
prevista na Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos
prejuízos individuais resultantes do mesmo evento danoso, estas terão
preferência no pagamento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da
importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985,
ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as ações de
indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o patrimônio do
devedor ser manifestamente suficiente para responder pela integralidade das
dívidas.
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em
número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art.
82 promover a liquidação e execução da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o
fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.



O FUNDO FLUIDO

Conceito importado dos fluids recoverys da class action americana.
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Destina-se não a fins ressarcitórios. A prioridade é a reparação in natura. Na
impossibilidade, aplica-se uma condenação em dinheiro que vai ser destinada a ao
Fundo Fluido, com finalidade conexa aos interesses difusos tutelados.

NOME: Fundo de Defesa de Direitos Difusos

REGULAMENTAÇÃO:

LEI Nº 9.008, DE 21 DE MARÇO DE 1995.
Cria, na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o Conselho Federal de que
trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 91 e 98
da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências.
Art. 1º Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o
Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD).
§ 1º O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e
coletivos.
§ 2º Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação:
I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei nº 7.347, de
1985;
II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei nº 7.853, de 24 de
outubro de 1989, ** desde que não destinadas à reparação de danos a interesses
individuais;
III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa prevista no
art. 57 e seu parágrafo único e do produto da indenização prevista no art. 100,
parágrafo único, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;*
IV - das condenações judiciais de que trata o § 2º do art. 2º da Lei nº 7.913, de 7
de dezembro de 1989;***
V - das multas referidas no art. 84 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994;****
VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo;
VII - de outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo;
VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
§ 3º Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação de bens,
na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo
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especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano causado,
bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela
execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º deste artigo.
Art. 2º O CFDD, com sede em Brasília, será integrado pelos seguintes membros:
I - um representante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça,
que o presidirá;
II - um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
III - um representante do Ministério da Cultura;
IV - um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de vigilância
sanitária;
V - um representante do Ministério da Fazenda;
VI - um representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE;
VII - um representante do Ministério Público Federal;
VIII - três representantes de entidades civis que atendam aos pressupostos dos
incisos I e II do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985.
Art. 3º Compete ao CFDD:
I - zelar pela aplicação dos recursos na consecução dos objetivos previstos nas
Leis nºs 7.347, de 1985, 7.853, de 1989, 7.913, de 1989, 8.078, de 1990, e 8.884, de 1994,
no âmbito do disposto no § 1º do art. 1º desta Lei;
II - aprovar e firmar convênios e contratos objetivando atender ao disposto no
inciso I deste artigo;
III - examinar e aprovar projetos de reconstituição de bens lesados, inclusive os
de caráter científico e de pesquisa;
IV - promover, por meio de órgãos da administração pública e de entidades civis
interessadas, eventos educativos ou científicos;
V - fazer editar, inclusive em colaboração com órgãos oficiais, material
informativo sobre as matérias mencionadas no § 1º do art. 1º desta Lei;
VI - promover atividades e eventos que contribuam para a difusão da cultura, da
proteção ao meio ambiente, do consumidor, da livre concorrência, do patrimônio
histórico, artístico, estético, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos e
coletivos;
VII - examinar e aprovar os projetos de modernização administrativa a que se
refere o § 3º do art. 1º desta Lei.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar o funcionamento do
CFDD.
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*
CDC:
CAPÍTULO VII
Das Sanções Administrativas
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do
fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de
1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou
municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação
dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.......
Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de
interessados em número compatível com a gravidade do dano,
poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução
da indenização devida.
Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para
o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985.

**

Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência

***

Dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados
aos investidores no mercado de valores mobiliários.

****

Dispõe sobre a repressão às infrações contra a ordem econômica



UTILIZAÇÃO

Prioridades:
1. reparação in natura;
2. indenização é revertida diretamente para reparação;
3. FDDD: é revertida para reparação de outros bens de mesma natureza (ex: na
impossibilidade de reparação por uma obra de arte destruída, destinar os
recursos a restauração de outras obras de arte);
4. Outros: utilização regulamentada pelo Poder Executivo.

OBS: Há “Fundos Temáticos” específicos:
Ex: FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989.
Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências.
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Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional de Meio Ambiente, com o
objetivo de desenvolver os projetos que visem ao uso racional e
sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou
recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a
qualidade de vida da população brasileira.
Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente
de que trata o art. 1º desta Lei:
I - dotações orçamentárias da União;
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro,
valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas
físicas e jurídicas;
III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como
remuneração decorrente de aplicações do seu patrimônio;
IV - OUTROS, DESTINADOS POR LEI.
Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente deverão
ser aplicados através de órgãos públicos dos níveis federal, estadual e
municipal ou de entidades privadas cujos objetivos estejam em
consonância com os objetivos do Fundo Nacional de Meio Ambiente,
desde que não possuam, as referidas entidades, fins lucrativos:
Art. 4º O Fundo Nacional do Meio Ambiente é administrado pela
Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, de acordo
com as diretrizes fixadas pelo Conselho de Governo, sem prejuízo das
competências do Conama. (Redação dada pela Lei nº 8.024, de 1990)
Art. 5º Serão consideradas prioritárias as aplicações de recursos
financeiros de que trata esta Lei, em projetos nas seguintes áreas:
I - Unidade de Conservação;
II - Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;
III - Educação Ambiental;
IV - Manejo e Extensão Florestal;
V - Desenvolvimento Institucional;
VI - Controle Ambiental;
VII - Aproveitamento Econômico Racional e Sustentável da Flora e
Fauna Nativas.

OBS:
Notem que as multas da Lei 7.347/85 não são
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destinadas a este fundo, e sim, ao FDDD.



“IV - outros, destinados por lei.”

Ex:

LEI 9605
Art. 73. Os valores arrecadados em pagamento de multas por
infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional do Meio
Ambiente, criado pela Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, Fundo
Naval, criado pelo Decreto nº 20.923, de 8 de janeiro de 1932, fundos
estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme
dispuser o órgão arrecadador.

Obs: aqui a multa é penalidade administrativa por infração administrativa / infração
criminal ao meio ambiente.

Lembrete: responsabilidade penal ≠ administrativa ≠ civil

LEI 9605:



RESP. PENAL
Penas:

Privativa de liberdade com ou sem multa;
Restritivas de direito:
I - prestação de serviços à comunidade;
II - interdição temporária de direitos;
III - suspensão parcial ou total de atividades;
IV - prestação pecuniária;
V - recolhimento domiciliar.
Há possibilidade de transação penal (lei 9099)



RESP. ADMINISTRATIVA
Penas:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
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IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e
flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
XI - restritiva de direitos.



RESP. CIVIL (LEI 7347)
Não se pode falar em “pena” e sim “obrigação”:
1. De fazer
2. De não fazer
3. De pagar quantia em dinheiro (em geral, quando não é possível a tutela
específica / reparação in natura)

Obs: A lei 7.347/85 visa à reparação do dano. Tem natureza civil.

Haverá Fundos Nacionais e Estaduais:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo
dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal
ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Participação obrigatória do MP:

1. Conselho Federal → MPF
2. Conselhos Estaduais →

MPE



FDDD - FINALIDADE

•

Reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração
à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.
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o

APLICAÇÃO

1. recuperação de bens,
2. promoção de eventos educativos, científicos
3. edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza
da infração ou do dano causado,
4. modernização

administrativa

dos

órgãos

públicos

responsáveis

pela

execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º (meio
ambiente, patrimônio cultural, etc).

A REPARAÇÃO DE ACORDO COM O
DIREITO METAINDIVIDUAL LESADO

DIFUSO
-

COLETIVO

prioridade

para

-

a

INDIVIDUAL HOMOGÊNEO

reparação

será

- reparação aos lesados

reparação in natura do

exercida “em sociedade”

individuais

dano

pelo

decorrentes

/

concessão

da

tutela específica;

grupo,

classe

ou

por

danos

de

origem

categoria;

comum;

- o benefício é abstrato.

- haverá quantificação /

condenação em dinheiro

Não

individualização

que deve ser revertida ao

individualmente

FDDD.

(ex:

- Ninguém recebe nada.

índice

-

não

sendo

possível,

é

fruível

correção
de

situação de cada um no
de

um

correção

processo de liquidação;
- se não se habilitarem

abusivo de consórcio).

interessados

-

para

reparações

devem

ser

da

individuais

exercidas

a

que

suficientes
a

reparação

alcance valor compatível

título de d.i.h..

/ proporcional com (à)

- Ninguém recebe nada.

extensão da lesão, um colegitimado se habilita e
requer condenação em
dinheiro a ser revertida ao
FDDD.

Não será receita do fundo:
o

indenizações decorrentes de lesões diferenciadas;

o

indenizações decorrentes de i.i.h. (exceção: hipótese do art. 100,
parágrafo único do CDC)
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